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"1848 
. . ' .. ' . . •, . ' ' · .· . 

·cAMARA ·nos . SRS~ DEPUTADOS. 
... ..... ..... ·······-· .. ...... ~ ·'·· ······- -------=~[~~~~--~--

·· ·--··-·-~·-··· .. ·· -· - · ~---... .... -... .. ........... ~ ., ... , ....... _.,,, · ·-··"~ . , ,_ .. : .. .... .:. ...... . _ .. .,, . . 
·· ·-·---·--·--~ ----~------.. - ·-·····-.. ... ... ... ..... , .. ,, ,.,,., -~ .. 

Se!lsiio em to de Julho 

PRÉSIDENOIA)l>O SR. MUNIZ BAQli.&TO, VIdE· PRESIDENTE 

SuMMA.nto.-Expedi·Jnte.- NtJgocios de .Minas. · 
Concltuc'lo do. discur-so do Sr. C. Otloni. ;....Dis
cuullo ào adiamento da resoluçllo so~t'8 cai· 
weiro1 naciona8s. Discurso ào sr, Salle$.-Lei 
da.r . incomptdiblliàaàes. · iJiscw·sos · dos Sr&. 
Eduardo França, Fabio 8 Paulino. 

. . 

A's 10 . horas e 8/4 da manhã 1\bro·se a sessão, 
lê·se e spprova-se a .acta da anteottdente. · · 

. . 

&XPEDlltNTE 

. . Um ofil~io do Sr.' ministro d 'a . justiça · remet· 
. tend.o uma represE!ntação da o1unara municipal da . 

cldnde de Minnii~Novas, pedindo a creação de um 
bispado, ou prel~zla naquella cldade~-A' com· 
misMão dos Mgticios eoolesiastiooa. 
. R.emettem-se : · 

A' commisl!lio de justiça, o requorlinante do 
c.onllelheiro ministro do supremo tribunal de jus-

· .. tloa.A.ntonio de Oerqueira LlmR, aftni ·de conseguir 
dous anuoa de lioenoa com o vencimento do seu 
respl!otivo ordenado para poder emprebonder a 
viagem que lhe é recommenaE\da. ·. .. 

A' oegunda comml~siio ·do óro~mento, o . rà- . 
querlmento de José Mnobado doa Santos pedindo 
11e consigne na lei do oroa!Xlento & quautfa de 
trinta contos de dia . para desaproprlaoiio de 

A' me~ma commlssllo, ll rapresentaoi\o doa pro· 
fessores publlcos, e· professoras da prlmeil·as letras 
da oórte pedindo melhoramento em seus ordo-

. bados. · · . . · · . 

. ·.A' commiseão de oonstituioão; o requerimento 
de Jaoob Alonoo Rioli pedindo carta de naturallsa 
oão de oldadão brazlleiro. 
· . Não ba m_ais expediente • . 

. OI Sr. Ferraz fal! ?&rias rectiflcações. 

F 
Vão á mesa as .seguintes indicações dos Srs • 

· ernandes Obaves .e Barcellos : 

o 1n.- erne5n 8s taV8 • 
« Iudioo que a abertura da.s sessões seja ãs 

onze horas. · 
. d 't Paço da <l&lllAra dos deputados; 1° de Julho 
. e 

1
1818.-Barc8llos. » · . · 

· E approvado sem debate o seguinte r equeri· 
manto : · · . 

u A oommlssito de marinha e guerra requer que 

·- "'.','""'· ---~ ...... -·-··-~ ... ----·- ······-· 

so solicitem rlo governo as seguintes informações: 
-Qu_!ll o nu.me~o dos otliciaes que effectivamente 
furm~o a pt1Uie1rà e segunda classe do quadN do 
exer·tnto, com designação dos postos o nrma1:1 . em 
que servem, e o nuiililro daquelle!! que falta para ·. · 
o estado completo do mesmo Quad•·o. 

« Sala das commissões, 1° de Ju)bo de 1848.--Silva 
Paranhos,-:-Oczrvalho de M~ndonça. » 

E' . remettida . ã com missão de consti tufção a 
sêguinta indicação : · · . · · · 

·. « Requeiro que a commissão de consUti.iiçiio 
examinando o projecto do. Sr; deputado M. J. de ·. 
Albuquerque, apres~otado em 17 de Mârço de 
~848, . dê ~om urgenc1a o seu parecer . sobre .a 
tnte.lllgonota do artigo 15 da lei de reformas const1- ·· 

« Paoo da . oamnra dos deputados, 1° de .Jnlho 
de 18!8.-Moura MagalM8s. » .· · . · 

Oontlnüa n discussão do requerimento do Sr.Vas· 
conaellos sobre nagooios de Mina11. · · . · . 
·.o Sr. Ohrlstlu.no Ottonl acreditn ter 

demonstrado na uh\ma vez .QUR fnllou · sobra o 
objooto em dl~óussão que o rninisterici de 28 de 
Março não só niio preveulo os movimentos d~ 1842 • . 
como J\tê provocou e chamou .com ~eus votos a 
guet'l'l\ ulvil. E' o qne ao conclua da deolat·aciio 
do ax-miuistt·ot.lu. guerra dosse mluisterio, porque 
dizendo que um llDilO ·untes sabia do projecto desees 
movlrnentos uom todas as suas particularidades, 
comtudo na·.ia fez, não tomou medldl\9 preventivas, 
não pedlo á aasembléo. que o babllitasse ooin os . 

· saarlo~:~, cruzou os l)raQos, ·e depois disse 
-dusprezei todas as laia, porque a aalvaoão publloa 
assim o. exigia i O mlnisterio . pareee que desejava 
que 8l>parecessem esses movlnientos para ter oc
caslão de esmagar sous contrarioe, e de proposito 
não quiz tomar medidas preyentivas. Quando no 
senado se disso a esse aK:·mlnlstr~>, segundo elle 
atlli'mn, que tomasse cuidt\do, que visse s11 preol~ 
sava da mais furl)a, s~ precis11va de O\\tros meioll ; 
elle reHpondeu que não precisava, que . as leis lhe 
davão motos aufficientas para poder venoer a re
bollião ; . mas, de pois, acousado de ter enleado aos 

és todas as leis, satisfez-se coll) . dlzet· ·quo não 
. he bas r o os ma os e . · 
o illtento da provoctu· a. guerra. clvll? Guardou-se 
seg1·odo de que o ministerio eslava ao fllcto da 
oons i ração, para que não desanimassem os cons • 
p 1\ or , ·. · ampo e tassem 

. esmagados. . . 
Outra~ deolaraQõt:ts do Sr. José dlQmente são 

tambem interossanth~simns . Dlssa elle que o mi~ 
n!sterlo foi tolerante· até -18 de Julho de 18:!2, . e 

· que dessa época em dionte deixou de · o s ór. 
De duas causus lJOr que esse ministerio abandonou 
a polltloa d~ tolerano1a, ttma é que seus amigos 
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. . . 

· na camara em lMl esttverão · quasl .a retirar~lhe 
o seu · apolo porque era tolerante (é o Sr. José 

· Olemen~e que o diz}. AC)crescenta: é verdade que 
esta causa por si só uào bast.aria para desviar 

· . o rninisterio des_ta politica a que heroicamente . 
· , . s q e . e xou e ser 

tolerante, porque (diz elle) « os horne_i:ts da oppc.isi- · 
çD:o não conhecêrão a sua poaiçi'io e_ a do ministerío, 
e inopportu.namente no-o -ptovocárii.o. )) Ql:le pro- . 
~s-fez a OJ>pósição e · me a o o 

anno? Era opposi.ção les.!al feit~ por todos os meios 
legltlmos e constlt~cionae!J. Não é pois porque se 
alterou a paz pubhca, não é porque se violârà•J · 
as . leis que o ministerio . deixou de ser. tolerante, 

. é porque se provocl\rão os ministros I EUes referem. 
tudo a si 1... · · . 

Seria um nunca acabar mencionar todos os 
trechos do longo discurso do Sr. ex-ministro da 
guerra do ministerio de 23 de Março, que importào 
·confissões deste_ geneto, e por isto o orador se 
limita e. .filzer mui bt&'ieS reflexões sobre dous 

--·-,ictos ·de:ssa··-- mtaist-erió; ·a ··· sab : · · 
confiscos e a lei marcial. Nota . a e;;te respeito 
que as reapostas dos ministros do gabinete ae 28 
de Marc;o aobre eites dous actos são as mesmas 

. qU:e sobre u~ üntro~ : consistem em diz -
\\l~ios de -int.\m\daQio ; que ess_es. actolt erão \lle
gaes, que não tinhão ·poder para · oa .decretar, · 
mas que b!lvia necessidade de intimidar os re~ · 

. . . . 

e por isso declarou-se a gue~rá ao capital. Não · 
sabe se e,m 1842 se eheg~rla a pensar que . o et\\)it\l 

. era ln_imtgo da ordem (r&sadas) ; mas estã lncli!uido 
a assrm pensar, ã vista do qüe disse outro n~bre 
senador _do me mo l · _ 1nheiro desse · · 
c apita tetas de que falla v a o St•. Limpo, só · ser\7ira 
para promover rusgas, parecendo querer concluir 
que se devia tirar-lhes o dinheiro para séram· 
pacilicoa •. O miliisterio 2.esustado · · 
quenctas que o . ecreto ia prQduziodo, recuou, 
mandou dizer que o decreto só se entendia a ·respeito · 
de bens abandonados. Bens abandonados r. Escar~ 

· neo; irrisão ao bo_m senso pub!ico. (Apoiados.) 
Qullndo um homem sabe d~ sua casa imprevie.ta.
mente, .quando 6 ob1igi1do -a fugir~ pôde acon~ecer ·· 
que de1xe seü~ . bens · em abandono, mus o conspi· 
rador, aquelle que sahe de sua ~asa premeditada· 
menttl para ir pegar em armas, ·este dei:z:11. aeus 
bens em abandono? Quem é . que não tem um 
parente ou um procurador para curar de seus 
intef<lsaes ? · · . . _ . . · . · · 

cado foi um escarneo ao bom senso publico. -· . . 
Do mêàoio modo se defendem .essesSrs. mif,f8tros, 

da aecusação de terem . mandado · executar nas . 
' ~ • • I • I I • ' 

Dizem agora:- a intenção ·ara applicar a .medid~ . 
HÓ ão . exercito. -Até 18:!8 uioguem · ~ev11 noticia de 
que se a~pllcasse assim estta medida. Nas provia· 
.. . ,, . . " . ' . bGldàs de aterrar a n - · · 

a e los, . e outros para qu~ desanlmat~sem na entendeu o decreto, e se muitos borrQres . não se 
emp_reza ; mas o que cumpria ao mlnisterio de 23 segui-:_ão, dâ graças . . ao caracter paoHieo da. po· 
de Março mostrar, part\88 )ustiftcar, era. que essas pUlaçao das provinciaa de Minas e S. Paulo, que 
medidas extraordioarias erã9 in~isplmsaveis para . s_ó poderião ltmQar-se em uma revolução impe\· 
acabar coo1 a revolta, e que uiio tu1lião tido tempo . lídot~ pelo desespero e pela oppressiio •. ~'oi este · 
para pedir autorisaolio ao corpo legislativo para earacter manso e pacifico que foz com que em 

· empregai-as. . . · · . · . _ - · muitos lugares se não achassem instrumentos para 
A manElira por que se defende o . minlsterlo da · satisfaz ar desejos san~uinarit>s. Entretanto ·lá . 

2S de Maroo. &a paréce com o modo por q_ue na .· ·mencionou, e ainda · nao loi oontestsdo, umas 
Frarioa se justificou o terror. _ (Avoiados.) Alll instrucções dadas a uma foroa que conduzia preso 
qutmdo os ·.terrorlt;tas ~e aposs,rtlo das . proprte- o Sr. prltneiro secretario .. e putros, que erão ·fUhRs . 

. dade1 doa nobres, fot para · ue os eml rados le ltimas desse deeret 1 r 
. . _ mpreza _ e marc ar cou ra o na p1•ovmc & as leis mUltares em tempo úe guerra 

seu · pai~: quando povoavão as prit>ões de sua· que houve um oomm•\Ud~nt-e .superior que dlu&: · 
pe\tos, q\lllnd~:> .decepnão cabeças aos Dlllhares," .-ile alguma foroa inimigll _ qui~er tomar a8aea 
tiuhilo por ijm, di.ztdo elle~:~, atetrur os contra· . presos, · a llcal•lhe · as -leis m1Utares em . tem o 

. _ . . p ogr _ rem em seus e guerra.- o · r que oasem · consequenõ a 
manejos, aterrar os s11speitoo para·que não emigras· linmelllsta desse · decreta alguns assassinatos de 
sem, erão medidas de inti01!Jaoão ; tlsslm os ml· preso11 por patrulhas legaUs~as, como o de . Este· . 
n~etros do lnlnistarlo de 28 de M1UOO se dllfendértlo _ vilo Ribeiro de Carvalho, .do OurvoUo, aasaea~· 
do mesmo modo que os \errorletas tle França. · nado pe!o:l quo · o ooudttzliio, pelo orhile de se 
E van•·se fallar em auarohia quem apresenta mala ter . batido com bravura ·na LagOa Santa pela · 
po11tos de oontaoto oom Oolot çl'Herbols e seua oausa doiS insurgentes. Por tDI\ que fosse a câusa · 
oonsoolos 't · · . · · . · o a rnlliti.\res . elll regra eaUmio a valentia, maa 

O palz sabe tudo quanto se fez em consequencla foi o falseamento de todas as idéaa, fol o. exemplo 
do decreto do~ confiscos: já no senado o Sr. Limpo de ferocidade que · vinha . de olma quem con· 
de Abreu oommemorou al~nns de seus resultadóa correu para e:xaltar as paixões da gente ignorante, 
(e uão foi contestado ~elo Sr. Oaruelro Leão, antes e os levou a commetter taes orltnes.· 
elle confirmou o facto, e tanto CJL!tl disse que etn Como se póda dizer do outro lado que em 1883 
seu ~uinis.terio posterior .ao de 23 de · M"I'Qo deu . hou-verão abusos~· ' irregularidades a excessos 

. provldenotas para remedtar os Illales de que 89 contra os vencidos, o .orador diz que é o J>rimóiro · 
queixára . o Sr. ·Lin1po), DIOsirou que alli à plebe a eatigmàtisal-oA; -,mas. entende Que niio ha com· 
de_Fatis le-vantou·ae ~f?ót!a a prpprie.dade, iuóiada paracão· entre as duas épocas. E' · possl.vel que 
com este decreto, os prtoo1pa.es propr1etãrios virão- em 1883 houvesse alguns excessos qUe manohárii<l 
se expoliados de sells bons . . Veja-se o que se fez ó partido Hberal; é. possivel porque nessa época 
na capital da · provlncla; pois nem ao merios o estava infelizn1ente t\ . ftente desse ~arUdo . um . 
lresidente conhecia se intenções do ullol ' 

penas ohcgou alll CJ decreto, Ulll dos primeiros homem. era o vloe-presiden$e da provlncla ~rn 
aeto$ foi toma-r-se conta da typographia do Uni· exercicb eiri parte do tempo 4ue durou a sedloilo, 
versal; e por ventura .erão bens "bandonadoa e paesoa de influencia, o Sr. Bernardo Pereira 
corno depois _se disse_? Erão beml de orphão11 e de Vaaooncellos. Estando em s. João d'El·Ref, 
bens que não esta vão abandonados, de orphiios praticou .actos q~e . servem para demonstrar eeta 
que tlnbão a infellcldnde de · ser 6lhós de homentJ · proposição. Entrando _ o exercito da les_ aUdade_ ~~ -
compromettldos, porque bem sábé a camarn que Ouro-Preto em 22 · do · mez, nos dias 22, 23 e ;,. ' 
nes\e tempo a punl~ão Ibra dos trlbuaaes se tres ou quatro . dias não appareceu o mais pe· 
estendia aos tllbos, e aos lllhos doa · filhos, assim que no excesso, a guarda ·nacional que maroho_u 
como á8 mulheres e aoa pais . . O .decreto não se · a co'mbater os sediciosos portou·ee âe uma m.a· 
entende4 de outro tnodo senão depoi1:1 da llxpliuaoüo neira honrosa e digna _dos maiores elogios. Ndo 
que fol dada. Na Frauou. ultlou~mente se dizia ·dia 24 ·entrou em Ouro·P.reto o Sr. Bernar 0 . 
que o maior lulmlgó da liberdade era o oapltal, Perelrll de Vasooncelloil, e. nessa · me~ma nqlte 
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app!micêrào alguns excessos. liJ' b~Jm sabido que . 
este-ve á testa dos grupos que :"raticarão alguns 
desses excessos p11ssoa. da sna casa, estrP.ita· 
mente ligado ao Sr. Bernardo Pereira de V as· 
oono.ellos. Portanto, se. houve excessos em 1833 

do art1do liberAl 
não pertence mais a esse partido. Não appareoe, 
dlz o orador; uma só reolamaoão •• , (olhando 
para. os divBrsos ladus da casa); a. consciencta 

cainara as recordações de todos os Srs; de u-
tados ·vêm em . me11 auxt o, e recon ecem que 
eu. tenho razão. (Apoiados.) . . 

o sa. APliiGio:-No ''l:. eu diase-rião apoiado. 
OSa. ÜTTONI:-E' bastante que um nobre depu· 

tado reclame para que eu me considere obriglldo 
a trazer mais uma prova do que avanço. Eu 
passaxei 11lêr a proclamaç~o que o Sr. Yu.scon
cellus, vice·presidents de Mmas, fez impnmtr em 
s. João d'El·Rei~ e que os influentes do partido 
1\b.eral conseguirão abafar, para· que não circu
lassti entre as llleiras do exercito da legalidnde, 

__ ,_., _________ ,_, ......... --- , ,.,,_ .. .. . .... . '-"··-· .... ··· -• ~-·--········~-······ . -- ... -·--~··- ' .... . 

documento quB termina auim) : .. 
u A vós e só a vós . cumpre c~stigar· esta càfi.la 

dé mal:va(.ios que têlll perturbado .a ordem publica 
e ultra·ado as leis. Vós os tende visto armados 
contra .vó~ têm descarregado o$ seus golpes. Vós 
reconheceis perfeitamente os oulpado!f; püra que 
outros juizes 1. Pari\ que mais provM .1 Para que 
processos I Deoidi·vos pela verdade ootoria: essas 
formalidades uas actuaes circumslancias são chica
nas que ·só sorvem para roubar ao. merecido 
castigo eYses traidores sanguinolentos. Se con· 
dais a outras mãos tão im portant11 c~st;go tereis de 
vos arrepender breve ; ft\llueis expostos a perigoR ' 
maiores d.os que acabals de affrontar ; e então -vos 
convenoarels de que melhor Côra curvar~ vos ao crime, 
rec11ber a lei do.s malv~dos, , do. qué v~ncel·o.s: .o 

. ' . ' ros, õastigaC castigai os iuimlgott du humaaiidade. 
Viva o axarcito da legalidade I • · . 

. Q Sa. P.tREIR.A. .Di. SILV.A.:..:..Por uem estt\. assl • 
a a 
O Sa. OuRJsTU.No o·r·.roNI:-E' de um conselheiro 

dó estado. · · 

O Sa •. Gor.rti:s· RIBEIRO: - ·Esta pro~lamnçilo é 
apoorypha. Duvido que seja do 8r •. samulor Vall· 
coooellos. 

O Sa~ · P.a:alinu. I>Ã SILVA.:-Ora I pap~ls sujos; 
sempre se soube que isso era apocrypho. . 

O Sa. O. ÜTTONI:-Ha · duzias d~ testemunhas 
q~e virão o .original, . pelo pu!Jh'' do autor. 
(Or~slio·sealguns apartes.) E acousão·nos do vio· 
lenctas e per~eguii)Ões I 
· A discussão flcà adiada pela hora. 

.ORDEM DO DIA 

O Sa •. PRESIDENTm:-VniMse proceder t\ nomea· 
9ilo da oomnü!:lsão para rever a lei da guarda 
naolo · · · · 

O Sr, o. Ottont propõe ·que a com missão 
. sej~ nomeada pelo 81·, presidente. 

A oamara decido nftlrmat.lvameote. · 
Oontinúa a discussão do adltunento â resoluoão 

n. 22 deste anno sobre caixeiros naoionaes, e a 
Ptohlb!oão das oasa11 de negocio estrnugairas 
venderem 14 retalho. . · · 

O sr. sauea r.ro:rre• Hon:u.nn. entende . 
qui) tant.o aquelles que 6omo elle têm de com· 
lia ter a reaoluçiill, como os que a apoião, ouncor- . . 
*'I> Jll\ ~~~~~-J~"q~ .de u~~ ~rovideucia qualqu~1· 

sobre !lemelhante objecto ; a divergencia que 
·existe versa ~Clbro a naturezl\ dlls maios e sobre 
a ópportunidade do tempo em que devem set'. em· 
pregados. Acha que a retiráda ou a rejeição da 
resC'lltoà~ seria ., que melhor conviria pa~a não 

tem de fazer sol',_re os ar.tigos perpetu6 · do tratado 
com .a Fr.atHJ:t, e ret•.eiando que se •.. ,.. àppró· 
vado o ad1arl.lento continuem a subsistir em toda 
a sua. l'or a · essa ra 
ello. . 

A discussâo fica adiada pela hora. 
Entra. em St discussào · o seguinte projecto de· 

lneompatlbilidades. 
" Emendas á proposta do poder executivo esta

belecendo diversas tncompatibilldadefl: 
cr Ao art. l.o Os presidentes de provincia, vice· 

presidentes em exercício, commandant!1s de armas 
e do exercito, ou de forças !1m operações, chefes 
de policia, desembargadores e juizes .da 1• lnstancia. 
secretarias das provinci!ls e inspectores de fazenda 
ni\i\) P9doro ... , .&er ... Pl.alt.os .. deputados :JJu !lenadores 

Mul'ros SlmHonEs pedem a;palavra, e se dirigem 
â. mesa para verem inscrever,seus nom~s. · 

o Sr~ EduU.rd.o 'Frtü1Qa pedio a pala-vra. 
co11 ~ra1 niio po~q u& não ooncorlie a. resp9lto ·da ldéa · 

Tsm•se trnúdo contra a tdéa das inoonipQtlbi· 
lidadas muitos artigoa da constltuloão i um doa 
artigos que mllls peso tem feito a rtJspelto da 
constitU.ciunalid•lde ó ·o art. 96. (Lb.) O . orador 
obse.rva que jl'l Stl trouxe a opinião do Sr. An
drada Mnchado, de que aete artigo não era seni\o 
Q reftpeitQ dll l'llSidencta, e nada dizia sobre O. direito 
politico dà eer eleito ou nilo. Outra ra~iio tem o 
orador a favor desta opini(io, e é a maueirapor4ue ô 
artigo está redij:iido. ~e por .. este .artigo se dá 
ditoito aos chiildàos brazlleh·ns de poderem ser 
eleitos em· qualquer distrioto eleitoral, e11tào qulll· 
quer cidadão brazihMo ttltn essa dit·eito; mas a 
con~titUil,iti.o não quer is~o, ella distingue duns 
especies da cíulldiios brazltóiros ; ba cidadãos bra· 
zilflit'os que não sãó cldadi\os aotivo::~ • 

Não OóüOOt'da oom aqualles que entendem que 
a ldéa caJ)ital do projeolo tf inconstitucional, e . 
observa 4ue · nioguom pOz aindA em duvidã a 
constitueionlllidade dA lei que oreou o supremo 

a JU!I IIJa. . org n a a Mer ncous 1 u• 
· cio11al a lei de alei\iÕtlB uo artigo em que diz; que . 
oa soldados do corpo policial não potlsiio nem .se
quer vota1· 1 Dllve sat·, seg1111do a opinião daqlielle~ 
que dizem qué ni\o s11 póde privar a um empre· 
gado publico do direito da votar. Ha direitos de 

. que .. gozà<l os cidadãos .d.e . que não goziiq os 
empregados publioos ; os otdudàos podem sahtr do 
imperio qull.ndo queh·ão; o empregado não o póde 
fazer, e se o J t1z sem lioenoa, e pullido. Logo, 
pellls nossas l~ls, o empregado não goza nem póda 
goz~~ d~~ me'•;1os ~if~i~oe q_ue ÇQmpe~ew ~o~ ci ~ 
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dadãos brazileiroe. Para que sfio feitos os cargos 
publicos? E' para utilidade publica ; quando se 
erên um lngnr qualquer, não se póde exigir todas 
as garantias. neccssarias ? Niio se vóde legii!lar · 
que tal cargo publico é incompathel com tal 

ro 'l ·o em re ado ublico nã e ã o 
caso que o cidadão. Ao empregado publico; .como 
empregado publico, se póde restringir, e até tirar 
direitos polltlcos e indivlduaes ; mas entende que 
não se deve restrin ir senão o ·· ue fôr ueces· 

' lugar quo exercem jurisdicÇíio, é pri"ãr .oR desom· 
bargadores ele sert~m eleitos deputados : a querer.se 
fazer alguma cousa, limi~e·e9 á provlncia, e niio 
ao lugar · em que exerce JUrlsdlcção. Eis o . que 
tinha a dizer sobre este objecto : votn a favor das 
incompatibilidades corri as emandas que apresenta, 
porque entende que o pi:ojocto em nada offende a 
constituição. . . · 

São .a.polndas as s.e.guinte.s emendas : 
« Ao art. lo addile-se-Os minlstro11 <lo supramo 

'tribunnl de justiça-Lo de. Julho de 184a-..;B• A. 

« Suppriil'lll-éã o art. 2o. -E. Fra'71ça n 
o sr: F'ablo desde muito tempo tem estado 

rorundamente com enetrado de ue ha · u 
. neces-;ldado indeclinavel no palz de restricçiio de 
llleglbilldado. Desde que so p~11sou . a época feliz 
da pureza dafl i:Joesas eleiçoos. o pnrlamenlo 
carrega mais ou m~nos êOhl a 1mputaoão !le não 
representar genuinamente os tntereBses do pnlz~ 
Posto que as RU!ls convicções fosst>m profundas 
pelo lado da utilidade f! da vantagem que devia 

· resultar das restrlcções, por outro lo.do peliaviio 
em seu espirito as conslcletações npresentadás 
contra R eonstituci6nalldade de qualquer medida 

. que M houvesse de tomar a este respeito :. mas 
acrell i la que hoje pôde ~ntrar desassombrado 
nesta questão porque ni\o lbe deve restar o menor 
escrupulo a respeito da coneti~ucionfllidade do 
projecto •. A . oplniiio que d~:~ ha muito pArtilhava 
se acha consignada em um parecer npresentado 
na camara vitalicla hr\ poucos dias, uo ~ual vê 

. àssignndo n.ollleS qno são muito _signific!\hvos no 
pa~z, autoridades a que de mane1ra alguma · P,óde 
dAIXBl" de curvar-se. Se elo lado da const1tu· 

·que se combatem no paiz estão de accordo, julga 
que não póde baver . duvida algUma a respeito 
da admissão do projecto. Porém trarà a vantagelii 
gue l!_e tem al?regoado por um dos lados da casa? 
Suppoe que s1m. ·· . . 

A opinião desfúvoravel quo se tem estabelecido 
a respeito dn niio genuidade da representação 

· nacional no paiz, é tdo generallsada que aquellns 
que concedem mais ao parlamento dizem que ní\o 
ao pqde affirmar que a repres~ntação naolonal 
sej ~\ genuilla, sendo que outroaldiio como lnfalll vel 
que ~ Çl\lllll'ra dos deputados, assim como aquella 

pregad<ls publicos têm como ~ue o pri vil;giú de re
presentar exclnsivamente os interesses da nossa 
socloclade, e . é bem claro que quando os interesses · 
qe uma só classe . siio representados, os lote· 
resses das outras são prejudicados. O orador 
n. iio qu. er ex .. chiir a .classe dos emprega. dos publico& 
do parlamento; mas deseja . ~tuo haJa lgualdàdel 

.quo as dlft'erentes classes. sejão representada&, e 
· por isto pugna pelo projeoto. . .. · . . . . ·.· 

O orador ncha que a prohlblçiio a re11pelto doa 
desembarga•Jores deve Urnltar-ae ao lugar em que 

Argumenta-se que exelulodo-se, ainda milillno 
etn ·parte, e con1 .todna a11 cautela··· a claaie doi. 
funccionarlo8, o parlamento floarlu privado das 
luzes 
exigem . E ato argumento poder A t•1r àlgitma fóroa 
no começo da nossa emo.nolpaollo J•óllUoA, porque 
então o palz so 11chava anul&o atuzado por eate 
lado ; inns dopols . do oatabol&clmt•llto das acade· 

· mlos do fmpes·io, e de outros motos de lnatruoçlo, 
e"te arg~amPnto tom . perdido toda R· nua foroa, 
pois que nito h" JIAOA&oldàl'le aiRuma de tornar 
exoluHivo o direito de repreoeutar. o patzsómenta 
n essa classe que se· suppõe mala slluatrada; 

Mas, prescindindo de. Lodos .os inconvenientes 
qllo 1'osultão do eiitádo de cousas aotual, crê que 
bnstava ur:nã conàideracão.· para que ó. prolecto 
devesse mórooer o apoio dà' cainara, e é a lalta 
dP pessoas para os differentes .empregos. Não 
comprilhende que tenhamos mala fálta de pessoas 
habilitadas para representRntas da naQão do que 
para exercerem os dlfff.irentes empregos estabele· 
cidos em todo o império. E' incontestnvel que 
ns differentes elnpregos estabelecidos no i.~perio. 
se não achão rovtdos em assoas hablhtad~S 

constantemente pr1vadtl8 de ma"gistradt'B queldheB 
administrom justiQa ; as provinoias· niio po em 

. ter UIIi presidentá que tenhu o tempo necesearlo 
para estabelecer um plano, um . nystema de sol 
verlio, e leval·o , á exeouoiio. O pres\den}e va 
para a provlncla com as melhores, ln tenooea dó 
mundo, estabelece o seu systema de admlnistrPoito, 
o principia a dnr:lha dasenvolvl~en~o : mas 
apparecem as eleições, e, ou- o presidente s~ taz 
cllncllda to, é eleito, e abandona a provlnoldai ·pat~~ · · 
vir tomar aF~seato nn camarn, ou niio é oan da • 
e . os pretendentes á candl'datur• · tra,ãQ d~ Q 
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niio en rar na ques ao da constituciona idade do. . Srs. deputado;& que. combat~tn esta disr•osição 
projecto ; crê meswo que esRa opinião deve influir pelo lado da mconstttucionahdade 

11
orque não 

Uinto no espirito de muitos de se11s collegas, encontra na constituição um artigo em que se 
que não insistão na terceira discussão nos argu· basêe semelhante opin,lão. A' vista do que tetn 
mantos que contra o projecto apreseutãrão na exposto, vota pelo pr o]ecto. · 
segunda pelo lado da constitucionalidade: obser· 0 Sa .. 'E>n~sm&NT~: -T. em a falavra 0 Sr. Pau~ 
vando porém que nessa parecer do senado. relativo Uno. {Movamento àe attençao. . 
à lei eleitoral não vem uma idéa consignada no . . . . . . . 
projeclo, crê d11ver . fazer sobre el!a algumas O ~r. Pauun.o diz que tinho examinado a 
considerações. .() ~rador se re~e~e à disposi~ão dmatena para discutil-a, senão com a esperança 
do projecto que dtz que os mmtstros de estado · e desenvolvêl-a como ella merece, pelo menos 

- .. - d.urant.a.. •. o_ .. _exe.r.cicic.L .~cie .. s~u ___ erupr~go •.. tl .... sJlis . ---~~. •· d!~cus.~ã.~ . -~~-~r~ __ p<;~_~to~ . i_m p<>.Ji:.':' . _ 

senadores ou deputados pela~:~ differentes provlnctas 
do impotio .; o factiJ é que em diffarontes épocas 
os differentos partidos que se combatem entre 
nós têm l&tlÇaào utn rosto constantemente aos 
lieus con1rarios esta f11auldade qub. cs differentes 
wlnlstros &IJ têm arrogado, e quan.to as accusações 
obe~~o a oarto ponto~ às ldéas teudem a nivelar·ee 
lnf:.lívAhnente, do que temo~ exemplos bem recen
tt~s . . Uu\ peirt1do Íez as mais acerbas aocusações 
oonlra u lei du · refurm!i judiciari•·; quando este 
parti elo se achou no poder, o partido contrario pri n· 
clpiou a fazer aocusações lguaes, e o resultado fói 

1 o11 a concor ar que 11 et a re orma )U· 
dlcltlria precisava ser ravtsta e reformada. No mesmo 
ca~o f!&tl\ Q doutrina con~lg•tad" no artigo additlvo. 
O P•ü·t.ldo que t1e !lcha ilô palz acousa ooustaote-

purUJo uoul\'1\Tio, de .se fa-.zere~\ eleger llenadores 
u Ji'puta•lo:t por diversas pr(lvlnohu. Estas aocu
llllÇÔttil · it'lm t~ldo tdo publuas ·e solemnes que niio 
Pl'IIChulo do demonslraQdo : e 11ilo se deve esta~ 
lltlleuar uma medida que evito cete i · conv~nlente? 
O n1elhor melo de o remediar é seguramente o que 
a.e aoba tlstabelecidC) . no .projecto, porque por um 
l~do lhulte. aos ministros a f 1oludade de se 
fazerom . eleger, ou por outra. de se decretarem 
.se•tadores e deputados pelas d\fferentes provineins; 
e por outro lado se lhes doixa a houldade de 
s~rem elij\tos pelas provinoias onda tenhão uas
Cldo ou onde reaidàl). 

O .or1\dor não dnvidarâ mesmo votBr por .qual
que\' mnenda que appat•eça no sentido de ampliar 
um pouco nluia esta Taculdade, como por exemplo 
nquella que t1nba offerecido o sr. Marinho. e que 
eston. dia esta faculdade ás proviucias pelas quaes 
o lllinistro tivesse sido ei.eito deputa.do · mais 
de uma vez , embora a camara tenha á votado 

usa a. 
Voltando porém a idêa principal; o oradót ficou 

duvidoso sobre gual seria o motivo que determinou 
~ comm1ssão do senado a não · consignar esta 
1d~a, que aliAs ja ee ~chava consignada o a oama1·a, 
e ttnba pasaado eth segunda discussão. Pelo lado 
da (louveni&noia publica crê que é de iudeoUnavel 
neoet~sldade r. idéa tal qunl ~Je acha no projQoto; h pelo l~do da constltucionalldnde, uãp. vê que 

ltJa razoes . quo l>ossão determinar alguem a 
conceder que não e anti·constltuclonal o decret~r 
I!Ue a não llleglbllldade dos juizes de direito; e · 

7:0110 2 

quo lhe pareceu muitojudiciosa,lsto é, qile fazendo 
a mesma proposta parte de uma projectada 
r e f?ru1a eleitoral. não convinha que fosse dis
cu~tda destace.dameute , mas sim com . as outras 
alteruções do actual systema de eleições. A 
adopç!io da elei'oão por circulos e do escruUnfo 
secreto, e o~trai medidas propostas no. projecto 
das commlssoss do senado podem alterar e modl~ 
ficar consideravelmente ns causas em . que se 
futH:liio as incorupatl.biUdades propustafl. O orador 
entende que todas estas questões qlla pertencem 
ao mesmo s stt~ma devião ser consideradas cou~ · 
J uno amen a {apo&a os .: mas coma a mataria parece 
não querer· issol ella ontr!lrâ · na diseussilo · da 
proposta . tal qua esté.. · · _ 

Sento que o Sr. presidente do conselho não ea-
, q e e en aa 1r g r·se a • x. 

sobro varios ponto!!. Sr ~ pi'esidente do conselho 
dl!!se-nos aqui ua segu11da discussão que o pro• 
jacto tinha hnperMçõll.s, que convinha que fos~Je 
multo banl estudado na · terceira discussão para 

. que sablsile perMto, e antretant~ não oomiJ&ret)eu 
piAra dlzttr~ nos qul\es silo o& pontos lm perfeitos 
que oon vám melhorar, e par•l dirlglt- e orientar a 
matórla na discuuiio. {Apoiado& •i . 

Antes de entrar na analyse da proposta, pede 
Uo~nQa pará fazer algumas observações sobre a 
hlópportunidade da sua discu11sào anterior e des· 
acompanhadá de outras medidas que o Sr. pre
sidente do conselho julga lndiepensavels par~ 
snl var o · paiz. A cninara conta no stn1 selo 52 
memhros (a su1l maioria) comprebendidos na cen
sura da propoata, istl) ê, quando foriio eléito~ 
dav!'io·se .a respeito deUes ctrut1 mstai\Cias que s 
proposta coo~idura co in o mo ti vos de exclusão a 
(Apoiados.). Por elles não deveriào ser repre:~en. 
tantas. A ado Qào dll proposta á uma verdadeira 
sen .en~a que con emna a ortgem . e~:~.es repre· 
sentantes; que a declara . suspeita e V!Cloàa, que 
infirma, que enfraquece multo o seu mandato. 

Pondetf\ que neste regimen a soluoiio da todas 
aquellas questões que interessao a orgi\llisaoão 
e o modo de existeuola das camarae, que enfra.• 
queoam o seu mandato a a sua aot;il() moral sobre 
o lh\lZ; lmportào a iiéa6~sldade de UU\t\ d\sso\Utii\0, 
(ApoitJàos .) As .. lttls feitas por Utt1a oatnar!\ que á 
a primeira à éóridomnnr a sua orige~n não podem 
ter à forqa tnoral que lbes é indlspensavel. 

Nota que, sendo apresentadas na França em . . 2 . 
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1840 e 1842, e em outras épocas l1:3is de incom· 
patibllidade que lmportavão reprovação á eleição . 
âe seus nJembrosj o. ministerio dizia: te Vêàe que 
a adopção dessas medidas importa dlssülução. I> 
E não o dizia por ameaça, porque a opposiçiio 
recon ec a essa no ess a e. 

Autorisa o que acaba de dizer com a opinião 
da um nobre senador que foi mhiístto dos ne

. gocios estrangeiros dura1,1te a ullimà adminis-
ç ' . ' . 

dicção, porque em Maio de 18i6havia lembrado ao 
ministerio a conveniancia da dissolüçiio da camara, 
e nesta sessão se tinha retirado da administração, 
quando ll. approvação do voto de gn\ças u collo· 

. cárll no dilemma. de retirar·Se ou de dissolvet' a 
camara, dizia que em Maio de 184.6 elle julgava 
conveniente a dissolução1 independentemente da llla· 
nifostnçào que houvera contra o ministerio, porque 
a .· camllt'a tinha sido eleita pelo docret.o de 4 de 
Maio, que elle C•lnsideravil . illegal, e porque 

.. appro:\'.ando a nova lei de· eleições, hoje a llii 
. " . ·····--·· .•. - .... ...... ,, ............ , .......... , .. . ··· ··"- ·-·- ..... 

nominal foi rejeitada por 58 votos contra. 21, de 
!UOúo q.ue ~res quartas partes da ~amara julgárão 
mconstatumonnl; ou pelo menos mconveniente a 
idéa. da ar.tual propostn. Nota que entre osnomes 

. dos membros da maioria de então · 
vo rao es a~ os l e res actuaes ministros, da 
fazenda, matmha e estrangeiros. Duvida de que 
votassem levianamente ·em questões tão graves 
e destljn saber se mudàrão. todos de o iníã · ' 

1 s re exoes s/J 1·e a so 1 ar~edade ·em 
questões destna; ob~erva que o _Sr~ presidente 
do conselh9 fez da proposta . questãu de gabinete, 
e pergunta se os seus tres collegas estiio com elle 

· de f\ccordo neste ponto. . · 
Lembra . que quando se discutia no fie nado em 

1845 um projectti. que creavtl relações, o Sr. 
presidtmte do conselho apresentou na .sessão de 
29 de Abril. o s~guinte nrtigo additivo : «Os 
membros do senado, do conselho de estado, ou 
da. camara dos deputados, ou asssmblêas provin· 
ciaes , nas seguintes le~islaturas, serão logo 

inver8a, o que · me induz a crer qli.e o Sr. presi·. 
deilte do conselho tliio a ju1gava constltucionâl. 

O omdor confirma· se aindR tnKis .nessa sup~o
siçào , pcrqua Stlntlo. aquelle artigl) addihvo 
hnpugnndo como inconstitucional, o Sr. presidente 
do conselho para arredar a incon:o~titucionalidnde 
respondou com estas palavras , . que reproduz 
textualmente: te Os artigos .invoca(los nada têm· 
com . a q!lestiio de que se trata, porque o artigo 
ad<Htivo nã<J ·. priva . . os . magistra•jos dtJ . serem. 
eleitos umn vez que reum\o as circumsfnncias 
llllllcs espc'lificndos; nàó quer ue accumulem 
mas n o lo" 1ra a acu a e 
cargu do lüglslndàr. 1l . · . . . 

Dl~pois de vnrias rt•flàX.ões, mostra. o ortLdor que 
tentlo o St', Forn,muas •rtlrtes em 18!6 apresentat.lo 

· · . · · aç u pro a p a 
pooa. das repercussões li Quando mais do que roformn lia lel do 3 da Dllzombro, indulo nnllu. 

nunotl ó preciso livnu· do tlescrcdito • cet·mü· n illt •. a ll.1s . iucompat1b1lídades • · pEila . sAgulnto 
dá m•tlor forc;a .n1oral 11s grt\Hdés po~erus ti,, us- maneu·u: t< At't. 31. -Os. · membros do · porier 
tado I . · · juJh:ial quo aceitat•eut a eltiiçlio do deputado á 

Antes de entrar na deuwnstraQiiu da incoMii~ · nasemblêa goral I ~Hislativa, ~lU a du selln(lor, 
tucloualldadt3 da proposta, podé licon\lR pura fazer soni1> pc•r eHso facto aposontnlloa snua 0rdot:ado, 
lllgumas eonslderaçoo~ · sobre o histor.tco desta !'ltl. tiverem me no~ de 'tú o.tmOs de serviço; com o 
questão das incompaUbilhlades entre nôs . Lotn\.n·n tot'i;o du ordefil\do ao tiverem mais do 10, con1 

· quo cl\a não é novo, e já tom sido por vezes mt~tnde s1:1 li\•ot'llltt 111ais de 20. e c0m todo se 
apresentada. nas nossas camar.as. Ot·ô que ustus · tlvetn mais de 30. l' . . . . 

recordaçõàs · podem lançllr múita luz sobro a Essa artigo uiio foi dlscutldo espooi!llrnonte, 
mataria. . · mns i:Jtltúlu-o o to, en\ virtudo dn fauu\dado que 

No projer.to de lei de eleições apresontado etn no~· dl'l. o rogula1nenlo, foi chamado à discussão, 
1845. (hoje lei de 19 de Agosto), -'lucontra · se o . nrt. e arguitio do inconstitucional. Ao qnu o Sr. so· 
lo, ~ 13, que diz o seguinte : ct Nas pt·oviucias em nndor l"ilrlímllio!:l Ttn•t•os ent.i\o ministro dn justit:a. 
que exet'citatem jurisdicção ou autQritlade ni'io respontlitl nesta$ tet·m<JS: « Ert direi aos nobres 
podem ser eleitos deputados ou senudoràa, os doputndos que no anuo passado votei contra o 
generaes em chefe, os pt-esidantes, os . comUiaU· artigó qM oxctuin os magistl'i\dt>s de s ut·em . 
dantes das armas, os cheft3s de p CJ iicia, os inspe- eleitos, por julgal·o inconstitucional , n~o admitto 
ctores das thesourarias os chefes de nthniuistrn ã o ue us~iio f>er oxcluidos de t'ecob l:l voto~. » 
de fazenda Pl'ovinolal e os· juizes do m•ito, Sti.o estes os precode ntos d~sta ttuestão entt·e . 
prevnlec~odo pata estes a disposição <.leste al'tigo nós, e fot•ça é l'e:Jonbficot' qno dellos l'esulta uma 

. nas provincias onde eati verem servindo na ocun- pre ve11çiio fortissitlH\ contra a constitucionalidade 
sião da eleição, e n .. aquellas donde posst1o tor sido da pt·oposta. Vojntnos, pot·ôm , pot' . uma breve 
1·emovidos um mez antes ou depois dn convocação analysa se cow ell'uito •1lla é iuconslituolonnl. 
da assembléa geral. l) . . . Para ~lrnplificnr 11 l'Af.lolve r a questãó enten~? o 

Nota que são . poucas e pequenas . as dUrerelll)l\s oràLI(Ir qtu1 convêm tl~ar a nnttlreza, extensao . e · 
que se <:iilo et~tre os te artigo e 1' prouosta 1 e hnportancia ctos diroitoH poli ticos eollferldos pela 
aponta-as. R efere que na seseüo do 18-!v sotlrou oonsLituha\o MS cidndiios . brazilelroH. Estnbole· 
aquelle artigo uma larga discussão, em quo fol cidmi e dotornünados estes pontos, n qttestJo se 
principalmente atacado cotno ineonstltuclonnl , l'Ut!olve por. st rnesma • e alluem os orgun·entos 
pondo·ae quasl inteiramenta dá lado a qUestuQ com quo s e pt·etendà sustotttar a proposta, . 
da conveniencia. Qu.e !,'recedendo·se a votaQiiO . Seguindo a doutrina dos publicistns, entendo 
~;:•• IIITJ" '111 MlfielllliiiG'lli ,.....,....,_...,.m, ~~----·----
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qu~ os _ direÚos politi~oei consistem em ser membro . · . carta de 18li! ordenavn .que a metade, pelo blenos 

· das diversas aut?ndadca . naclnnaes, em. ser fosse es~u!~ida d'ontre os elegíveis que tivesseO: . 
membro · das autortdades locaes, o em concorrer seu domtctho no departamento. A constituição. 
par~ a eleição dessas diversas autoi:idados. Não dQs Estndos-Unidos d.lz quEJ não serão represen-
ba uin typo do . tlirei_los politicos, siio consequen- tantos a u · . · - - · 

DilS negécio -· - , . · · . 1 erc a t! que. se quer hoje restringir 1 
eleito tl\embro das. aasembléas provinciaes , o Entl'll depois nó. analyse dos argumentos apre-
diraito qull tem de mtervir nos nogocios do seu seatndos nà casa em susteutaçii.o da. constituclo· · 
muni(:ipio, elegen(to ou sondo elnito mombl'o das llalidade do projecto. Disse;se que ern uma con-

·. cauuiras · municipnes. Oompoem-se dos poderes · diçãq im~osta. ao e~ipregüt.lo . publico,. e que 
0 · eleitorue;j que são esseucinlmonte. políticos. · · corpo lü~1slahv1, pod1a estubelecer condições. Seja 

São portanto treBgrnndes categorias rie tlireitos condição, mas ô uma condição inconstitucional. 
· . politicos elttl'e. nó:; que. a constítttiçi'\o graduou E' constitucitmt.l porque é umn condição 1 Isto é . 

segundo a SUl\ lnlport!\man. · . uma vet'dt\doira pethiãU do principio, é um circulo 
Quanto ao~ primeiros, ú diroito de elogor o sor viciostl, ó rosolv.n· a que:;tão nffirmando. · aquillo .. 

eleito deputado tl s'mallor1 a cnnstituiçiio llllH'Or>ll mi- uwsmo qnó ost!\ oru quo:;tiio. (Apoiados.) 
lJUciosamanto todas as eoudit;õo.~ neccssnriás pnra · DissO·!>O Uiais: -o dirt~ito de Bét'. \'ereador é um 

uo olles se dóssem o declaro ,, · · · · · · · · • • · ntralautü a lei do }o de Ou-
o que os · 1.zia. ~espnito. Ntto (JUiZ que a~ lá· tuht·o do 1828, ait . .to, diz: « PoJem ser VllrtHl.dort!s 
gislatttras ordlllal'las os alterassem. E com rnzilo, todc's os (JUfJ rodetn votar nas assemblót1s parochiaes, 
pot·quo de l1utro .tuo~o pod.erino alterar 1\S feições tenr1o dous aunos de. domicilio uentro do termo., 
da nossa orga.msaçR,, pollhcll fa.:er- · 'gio o doolicilio de deus athtttS:-:-,-----
ao su ragto urnverHo , nu regu ar por tal modo !Y!IlHtrtl que do dlrelto político de ser veroauor, 
as coudições de elegibilidade que déssom ál! ll\)Ssas indeflnidQ pela coll8tltulçào, e que ella deixou ãs leis 
insLituições umn ~ôr aristocratica. · . . regulamout•lros,~ uno se póde concluir para direitos 

Quanto á segunda categoria d.e dirflitos ;>U· e olla ,; • · · · · 

daquelle a~tigo, e perguntn s~ estão compre~ .· regttiamentares que' oreussem emprego, e lhe 
hondidos nellua. Se estão compt·ebnndidos na mat·oasse~n condições do aptidão, e que de um 
i'egi'a e o niio .estiio nas axoepções,. co. mo podem direito tiio vago não se poder.la__ conoluir para . 
ser excluidos por uma lei ordioa1·in 1 direitos po1itioos que a conatitmçao lixou multo 

Não ct•ê . que o art. U6 da constltuiçllo s~ja positivnmentõ pnrn que ui\o O.oassem á. mercê da. á 
nqueHo pelo qual ao deva resolver a questao, loJ!islnturns ordlnarias. 
posto que oonth·me pode~osameute tudo qul\tt~o . Rt,,:ponde ao argumento 11Ue se funda no art. 7° 
aosi.Ja de dizer. Este urbgo teve por fim excluu• do onp. l)o d1\s tnstruoçõas dó 23 Março de 1824, 
a idóa da rept·eaentaQào local. A .con!ltltuiQão da e disposição correspondente da lel de 11) de ARosto. 
assembléa oon~tltúlute da Frnnca de 179l .querià Observ(i que ostu inslgnltlcante restrloçii.o, lnütll 
que os representantes fossem nomeados sómenta ·estobelet'.iuo o esorutinio secreto, e incoo&tltuoloua 
d'entt-e os cidadãos aotlvoa de de~artamento. A . ua oplnii'io delle orad~r, nascida da sooledad\l 
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natural de familia, dos sentimentos .do coração 
e de uma suspeição natural; não autorisa a passar 
além, a invadir e a restringir os direitos políticos 
em larga escala. Crê com tudo que é este o unico 
exemplo um pouco mais concludente que se apre
sentou (apoiados), e foi o unico de que se pre
valecêrão as commissões reunidas do senado no 
seu parecer, Mas porque se fez uma restricção 
insignificante e inutil, não se segue que se devão 
fazer· outras. 

Examina o argumento que se funda em que a 
propost~ não é. inconstitucional, porque Rómente 
exclue de certos circuios. Observa que em todt~ 
o caso ha uma restricção . nos direitos políticos 
que:<R :constituição confere, e que se as tegislatu~·.as 
ordinarias têm direito de os restringir, não estando 
marcados. , os limites até onde essas rest.r:icçõ,es 
podem chegar,. ficão .esses direitos inteiramente 
entregues ás leis .ordinarias. Nota que aqui não 
h a sómente restricção dos direitoil daq uelles, que 
podem ser. eleitos, mas que ha uma offensa com· 
pleta dos direitos dos v.otantes. · 

Reproduz. as palavras do Sr. presidente .do 
conselho, que analysa. Diz. que sendo elle um 
orador tão claro, não o póde·comprehender, n,isto, 
(M): « Entendo que o art. 1• não é incons.titu
« cional, porque não se trata nelle do direjto 
« do cidadão, mas do empregado, e eu distingo 
<< o direit•J do cidadão do direito dos empregados, 
« porque q.uem não quizer, quem não puder 
<< s,upportar. estas condições, póde deixar de ser 
« empregado, e p~ssando á classe dos simples cida· 
<<. dãos, entra na posse dos direitos que a elles 
<<. ·a·· constituição. confere. » 

NãQ .sabe. se, o Sr •. presidente do conselho nestas 
palav,ras. quiz dizer que oB empregados publicas 
não .~inhão,. cow effeito direitod políticos, ou se 
os não ~avião. ter .. No primeiro caso, admira-se 
que hav,endo ,Jia camara 70 empregados publicas, 
tenha o paiz 70 representantes que não têm direitos 
p(lliticos. Em tal caso considera a proposta inutil, 
porque .se os comprehendidos nellas não têm 
direitos políticos, não podem ser eleitos. No 
segundo caso, aquellas palavras não:demonstrão a 
constitucionalidade da prop~sta, porque r_ e sol vem 
a questão affirmando aquilfo mesmo que é questão. 

O oraJior crê. que não está em pé nenhum dos 
, argumentos, produzidos em favor da constituciona-
lidade .da proposta. · 

Entende que a proposta não preenche os. fins 
que .te'('e".em vista, e. que ha outros. meioR indi
<rootos ,que os podem preencher sem todavia ferir 
a. constituiçl!:o •. 

Quem! tiver examinado, diz o orador, a legislação 
e s.s discussões que . têm tido lugar em outros 
paize"'. Súbre as incompatibilidades, ha de reco
nhecer queJtres são as principaes cousas em que se 
fundão: -1•,. a influencia official que o funccionario 
póde , eJ>er.cer no circulo eleitoral, a corrupção e 
a . pe,rturbação que dahi pó de provir ao serviço 
publico; 21 ,. os inconvenientes que resuJtão da 
ausenoia .e interrupção do exercício das funcções 
do empregado; 3•, a dependencia immadiata em 
que .está. o fu&ccionari-> do poder, e que pondo 
em confiicto os seus interesses e deveres lhe tira 
a. necessaria independencia. 

Nqta,que .sempre nes.ses paizes o partido liberal 
propugnou pelas :incompatibilidades. pela 3• causa, 
com;o fim. de , allredar das camaras aq uelles func· 
cionjlri9s que . estivessem mais immediatamente 
d'ebai~o _?a .acção do, poder, os amo:viveis,. e de 
commtssao. Na Inglaterra poucos . annos depois 
pa, r,evqluç~o .de 1688, .. que r.estaurou a li herdade 
ingleza,. ~egi.slou,sll-,(!lel!se sentido • ., Na Fr.ança, 
-lqgo qep?IS da re,volução .de 1830, o partido. lib~ral 
que . .Silbt~. a.o .p.o!}er .fllLlogo uma lei .sujf)itando 
á . -reeleiçlj.o a_quellea deputados que aceitassem 
,e,n;~pregoa. e,,g~~ças qo .p.oder. : R9rém. a este roa
peito a commissão 'não disse uma palavra, e 
sendo apresentada uma emend!l neete .sentido 

por um meu illustre amigo, e a maioria a re
jeitou. 

Respondendo a um aparte, o orador demonstra 
a extrema ligação que ha entre reforma eleitoral 
e reforma parlamentar. Orê que não se podem 
separar (apoiados), assim como não se pôde 
separar a causa do effeito e o effeito da causa. 

Demonstra que a proposta s.ómente poderia 
preencher os seus fins se estabelecessse uma 
incompatibilidade absoluta, a qual os seus mesnios 
defensores reconhecem inconstitucional. Mt>stra 
que os excluídos pela proposta hão de se fazer 
reciprocamante eleger nos districtos uns dos 
ou f ros, e que essa tarMa. será muito mais faci
principalmente para os juiz\)s de. direito, es~al 
belecidos os círculos eleitoraes, porque a sua 

. influencia ha de exercer-se melhor em um circulo 
ml!oiS circumscripto, que ha de abranger todo 
ou quasi todo, e que portanto o mal ha de con
,tinuar, e que . não serão removidas, antes 
aggravadas, as duas causas que apontou. 

Depqis de mais algum desenvolvimento deste 
. as~UJIIpto, d.iz que é sómente destruindo o in

tere!Jse que leva a magistratura e outros funccio
narios para as c.amaras que se póde conseguir 
o fim. Que emquanto esse interesse existir, à 
lei será il\udida. Que a razão por que esses 
.funccionarios affluem para IIS camaras é po'rque 
fóra dellas nãG têm consideração, não têm ga
rantias. Que qualquer magistrado atirado para 
um sertão, por mais intelligente e propo que 

. seja, sabe muito bem que, se não fór deputado, 
se não vier aqui fazer-se lembrado dos mi:IÍstros, 
ha de jazer para sempre alli esquecido. (Apoiados.) 
Mostra que, organisando-se a magistratura ·no 
paiz, dando-se-lhe garantias, regulando-se os 
accessos aos tribunaes superiores, para que não 
sejão dictados sómente pelo arbítrio (apoiados), 
regulando-se as remoções tanto quat'lto é possível 
regulai-as, declarando-se que os magistrados 
não veoção antiguidade (apoiádos), accrescen
tando-se mesmo, que não possão exercer os seus 
lugares, nem perceber .os seus vencim8utos no 
intervallo das sessões legislativas (apoiados), 
ter-se,ha destruido o in.teresse que póde envolver 
a muitos nas lutas eleitoraes. Se, não obstante, 
alguns levados de uma ambição mais alta, da 
vocação para a carreira administrativa e política, 
e confiados nos seus talentos aspirarem, com 
prejuízo, na sua carreira, . a servir o seu paiz 
no parlamento, entende o orador que não deveui 
s.er embaraçados, e que nisso lucra o paiz. 
Quanto ás mediocridades, pensa que não hão de 
vir, e se, vierem hão de. retirar· se no fim de quatro 
annos, tendo soffrido a pena de atrazo na sua 
carreira. 

Discorre largamente sobre as causas· por que 
a magistratura tem preponderado nas camaras 
legislativas e na alta administração. Entende que 
esse phenomeno não ha de desapparecer com um 
simples córte, como esse quB quer dar a proposta. 
Que. factos antigos e repetidos como esse, provém 
de causas mui fortes, que sómente podem desap
parecer lentamente. Que herdamos essas tenden
cias de Portugal, e essa necessidade do estado 
da nossa legislação. 

Faz alg11mas considerações sobre o nosso direito 
admini:;>trativo espalhado pelo systema dos. regi
mentos em parte. das ordenações, em provisões 
de tríbuna,;s extinctos, na vasta collecção das 
extravagantes, na nossa volumosa legislação Lia 
independencia até hoje, e perdido aqui e' alli em 
artigos d!l leis qe orçamentos .. ;Mostra,. que 'teinos 
•Po_ucas habilitações fóra da magistratura, e que 
é pr\lciso facilital:as, rf)llpindo, codificando e 
organis11ndo os diversos . ramos da legislação, 
pot;tdo-os mais facilmente ao alcance das iâtelli
geijcta.s. 

Conclue dizendo que se tivesse a esperança 
de que as suas idéas mereces11em algum acolhi-
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mento, não dirü da. n1aioria, porque . não . . tem 
essa pretençilo, as consigoaria em uma _emenda 

. un·icamante para fornudal-as. 
o Sr. Job.i..m. não quorenüo fa.llar ni1 fttn da 

. sessão, pede o adiamento da discussão · até 
se~un a· e. a. ·. · . 

Depois de .~r~ves reflex?es que prêenchem " 
boro, fica preJUd1Cado o nd1amento. . 

o 8a. PnESIDElSTE nornêo. ara a coounissão 
enearregll a e apreseu ar a •·e orma á lei da 
guartla nacional o Sr. Ferreira Penn11,· Silva Pa-
ranhos e M0rnes Sarmento. . · · 

A ordem . do dia de segunda-reira é a mesma, 
e na ultlma hora eleição da mesa. 
Le~anta•Se a sesi>ão ás 2 horas e tres quartos. 

-~ -·· 

Sessão em 3 de Julho 

_ )~.l{~fjl~!'~~~~ -D~. SR. _MUNIZ BABRE'l'O, VICE·PB~SIDI!:NTI!: 

A's 10 horas e quarenta minutog da rnanbã 
abré·se a sessão, lê·se e appro~a·s& a acta da 
autacedente. 

EXPEDIENT.U: 

·_. SàoJidos. os seguintes _officios do_ Sr. mlnist_r«t. 
do lolperloJ · 

Lo Remettenuo uma oolleuçlto tios actne .ltJgislati-
vo . 
gados. na sessão ordinnrla do anno passado. - A.' 
oonuuls!lllo. de aesembléas provinclae~. . 

2.0 Trt\nsmlltln!lo o oftlcio do prosldonte da pro· 
vlncla da& Buhl 1 o rr · l u no m ull 
a ll p n da ácta \la eleiljilo do .llleiLQrus du fre
guow& da vllla do Tucsrw a o officio da respectl v a 
carunra municipal . -A' com missão eapeoinl encar· 
regadu i.le rever a lol eleltoral. . 

3.11 Enviando as cópias doi.4 ollloios1 tanto do 
prouldtlnte · da. provinula do Múranhilo de 1 do 
corroute, como do delegado de poliolu da eldade 
du Onxills, um quo se da parti! do haver·Bil reunido 
o oolleglo elaJtoral da dita oidnde, na IJ ual, bem 
como eut alguns outros · lugartls; se fizerão as 
ele leões secundarias em paz. -A quem fel'. u 1·o~ 
qulsioão, · . 

4.o <I Entendeudo o governo imperial que no 
caso da _ du~ida _sobre a \ntêlligenllia _de algum 
artigo de. lei constitucional de ·12 de Agosto de 
183,.1, só ao poder legislativo geral compete inter· 
P~etal·O; .:_COU1o é. expresso no al't. 25 da. mesma 
lin » e uao se Julgando por Isso autot•tsii.do a 

· sustentar a doutrina do ~vi:.c constante da· inclusa 
oópln, . expedido em 28 de · Março de 1844, 110 . . . . -
em que décide que os dou~ . te•·çus tio votos de 
quo falla o art. 15 da refol'ida lei se devem 
entender oot:n relnçdo ao uumero dos meri1broa 
de que em sua tot•didade se oompoem as as~ernbl~as 
provlnoiaes, e não no ilümeru uos mombt·os presen· 
te11, recebi ordetn da S. M. o Imperaulor para consi· 
der ar nestll parte rtlVOf(nda 1\ decisão onustar\to do 
liiOillllonado aviso, e levRr . ao oonbeolu1ento du
V • Ex.. aJnclusa co~asultt' da 11ossllo IJo conselho 
de estado dos nagoolos do hnperlo em virtut.lo du 
qual 110 _ pruforio aquella deol11ilo, ponllonmdo·lbu 
ao mesmo tempo u. extrema necessidade uo um 

1 ac~o legislativo que resolvn sobre este importanté 
objectn, afim. d.e que sendo tudo presente á tlamara 
doe ~r~. doputados po~sA. t\ ,assembléa. gorul fixa r 
d.ufimttvru~ente a vel·datletra intolllgencia do 
cttal.lo LU'ttw• . p0r uma interpretação · a11thentica 

• • 1 a cons 1 utçao 'l unper10. -· 
. I( Dous gt~arde ~V. Ex. Paço, atn 28 de Junho de 
18-!~;-Jose Pedro Di.as de Oarvalho.=Sr. to secre• 
tarw tla camurt4 dos Srs. deput.atlos. » , . ... . . - ' . 

RomP.tt~·se á cómmiss_1io d~ justiça criminal 
o r~queruneuto de Manoel JO!iquim de Lima, 
pedmllo se restabeltlça. o alvará dé 7 de Agosto 
de 156!. · . · 

A.' conunisslio tle pensões e . ordenados o reque
rimonto ue Antonio José Pereil'a da . Silva 2o 
official da P'\~,:aduria · dns tropas, pedindo ~ma 
reparação da . injustiça quo· se acha so!Tr~ndo . 

Nilo ha mais expediente. . .·· 
Sàf) upprovadotl os seguintes r~Jquedmentos: 
Lo Da commlssão do commercio, para qlle seja 

ouvido o ovento a l'e ei o - -
·E w•rdo · ojoux:-

2.0 Dn 2a commissão do orçamento, parti. que 
soj:io ouvidas as iufonnações do goverilo ãcerca 
do requeriuumto do administrador do correio oral 

a . COI' ~ a ptOVIIICU\ O 10 e BDCtrO. 

· Jul~a-se objecln de tleliberação .e vai a im
primir o projecto da mesma commissiio autori
sondo o goverl1o u pagar a Irenéo Eva11gelista 

·- • a c1 os e erro que 
tiver fornecido e fór fornectindo pau o oncuna· 
meuto das aguas do Rio Maracanã, na confor
midadl:l do . contracto . é13lebmdo com o . mesmo 
governo em data de 18 de Agosto de 1846. 
· O SR. URDA.No . diz que queria apresentar um 
requerimento. · · . 

O .Sa. P.aEsiDENu· respond~t que nffo o póde 
admttar por ora, porque, além do requerlmt!nto 
do Sr. Perslr11 -de Vasconcellos, ainda .ha outroa. -

0 sr. HurooU.os rectlfl<ia illguns erros quo 
11 aràcom t · • · · · 
Me7"Cr.&ntil. 
.· Contlnila a diâouesilo do requerlmentu do Sr. 
Perolrn de Vusconcellos sobre 11agocios de. Minao. 

9_lie um requarlmtmto til•1 slmple~, em c11ja jus
tlfh~alliio omlttio rr.uito da proposito olroumstanclas 
aliâs hnportantisslmae, détlse lugnr n um deba~e 
tno vasttl e ~ãu p1'olong11do. . . 

· O seu unico intellto, pedhtllo o~ esclnroolmen.tos 
de q11 e trata o raquerímt~nto, foi deportar ô 
ROVl. ao para que reoommeudusse t\s autoridades 
do Putrocinio tnda a mod~.>raçdo nos prooóssos 
a que nlli se prooudia ; nilo r~volveu o prox.htto 
passado de 1&12 de sua provlncln, e mnltb menos 
fatlou dos acon~echneutos de ·1838. · ·· 

O SH. d!Iius"tiA.No OT·roNt:-Eu o fiz em respostn 
ao senado. 

O Sn. VAsCONCELLOs I'lão proferia contrA pessoa 
ou ilUtC)rlt.lade alguma palavl'M de censura, en
trotan to um t·t~qu~rimeuto tüo simples deu lugar 
n tnuitilS deolaúu1ções e tHvngações a que o orador 
sr. julg1\ obrigado n re!lpondt~r. . · 

DtJclam que não quiz excitar discus~no sobre 
. ' . . . 

. fossem as atroóida!les que houvessem na pro· 
vincia de Mina~ entiio, por maiores quo fossem 
os exoessos de 1883; elleà não pod~ão justificar 
a oppresilão sob que getne a maloril\ do povo 

. mineiro: mas, jt\ que é desafiado para este de· 
b~ta, qut' é d.eslgut'l pelo numaro, porque é 
unic.lnda bellt" objouto -"'' ot\su e pâla superiori
dade doe talento$ da sou a ~ti verearios, o aceita, 
sup(Jtior só_ peln )ustloa e verdi.ulo da oauea qüe 
defeudtl. . · 

Pura contrl\rltu• I) roquerlmllnto que eu opre· 
11ontol.... · 
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O SR. · CHRISTIANil ÜTTOJ.Iil:....., Võto por .elle. o s&. VÁSCON~ELL(IS:_;_, •• citou o nobre de~ 

putado alguns excessos que disse praticados em 
183.3. . . . •' 

C IR BTI O 

~nç.ão ·aos . ouro-p~etanos,_ comprométteodo-se a 
1~plorar {\ _ regenc.1a p~rdao em favor dos amo• . 
tmados : nao sabe se fo1 IJSte tambem um excesso, 
ou ~ttent.ado do .senador Vasconcellos : · estes 
papo ta · leu .na. quadra. . . ·. · . . . 

a. HIUSTIANn. TTONI:- no ap01a .o : func- mlnlsteno em 10 de Setembro de 1837, empregou 
cionario publico, .e não senador· · · · · · . alguns dos mais influentes no motim do Ouro 

O sn·. VAsüONCELt.o~:-.•. · com quem tenho re ~ Pt·cto: isto · foi · considerado colno um grande 
!ações de parentesco. E~tou · mP.smo· que estes . attentado, · como um crime imperdoavel, vorque 
excessos de 1~3~, cllja existencia ignom, ten · na eleição qu3 na . provincia de Minas se teve 
dentes a reprumr o motim do Ouro Preto; uão de .fazer · pelá vaga que . elle d~ixou na camnra, 
.vierão ó. ca;;a c1im outro fim senão pará menos- · acctfando uma pasta, .taes meios ~o empregárii:o 
cabur-se um . senador, de quem, com razão . ou que 11 sua reeleição fó! por . muito. tempo duvi-
sem i'lla, suo illimigos os Sn~ .. Ottonis . · . . dusa. · 

O Sn. Clint!:TIANO 0TTON~: - Eu niio sou in i . Dq•oiH deste facto pas:iou-se outro que não 
· · d 11 . . tf d. . 1 t pódl'l ueixar dn citar t\ camar11. A assembléa 

mt~o e e. nunca me o en cu pessoa men o na ro\·lncial de Minas cletúmiuou · -

----n~:~~::C~N~~~·~os . ·. ~~i~~nd,;~ sn . n~~ent~· d~ .. - ~~H ~~iti~r:~r ~~~et~~h~gffi~i~~s ~r~~!~1~?aS~!k~~~ ... 
capit~~ol de Minns em . 1833, roi informado em motim do Ouro Preto, bem QUI) o poder competente 
S. Paulo, ondt. tlàtudavn direito), quo o senador · os tivesse anwistiado. · ttem ·decretuuessa exchi à · 

pr . no uro re o co1n orao vs son orea . mo era. os, amigos da justiça, 
o~tr~s seus collegas, no p1:11Rcio do ~overno ; quo . os . s<mh<lt'tlS que quel'em para si o mono polia ~·l 

· dnigmdo-sB ao mesmo palac.io ó distiocto general . liberalismo. . · · · . · · · · 
. Manoel Alves dtl Toledo Rtbas, lhe ofler eeora u 

a ello e · a sé.ll ooUega do pClder da escolta, e 
nessl\ ocoa!ilão corrido · vozc!l vHga~J do . quê ~ 

· escolta perlgat·ia: enti\Cl o senador Vascoucello~ 
podiu ao commandante e aos ·militares que o 
uco111panhavdo . que não se arastasflem delle, · 
porque assim o (l::tigia · a sua honra e a sua 
gratlddo. . . . . 

.OhoRRIIdt) a Queluz as praças que o acoinpa· 
nh~tvíio, tlveri\o rtlcaio de que soflres~r:rn nlgun\a 

. dell\azlu, o aenndor Va11concoUos tratou . de os 
accommodar em ca1111 do sua conflauçn, · e foi 

· pomoitut• com e!les, d(lixa~ldo o seu c0llega. 
Nilo Hubo se nisto nlguem nota excesso ou a lten · 
tadr) 110 senador Vasconcello·s. Deixando (ltll 

. Q.ueluz os soldndus. •1ue o acompailhârt'io, sahio 
par~ S. João ri'EI-rei, onde foi instalar o governo 
ua ausencia do ben emedto presidento o Sr. Ml\· 
no ol Ignacio de . Mell~ e Sollza hoje bariio do 
Pontal, · de cuja sorte se ni\o sabia, porque uns 
o diziiio praso em Marinnna, . e outl·o!i o dizião 
J'étir.ado por força para · uma da • 
Ahi coadjuvado pelo bom povo . de S. Joiio 
d'EtRei, e insp!radas uo B?nado.r . Vasconcellos 
pelos briosos · romeiros prov1denmas acertadas, 

. teve o motim . de Ouro :Preto de ser muito bre· 
vemonte suffooado. 

, · O presiuonto da provhir.ia chegando a S. João 
d'El-rei arpl'OVOll todns medidas tomt\dl\!:!, nenhuma 

. de lias f o a\teradn, o bravo genernl o Sr. J osé 
Mat'ia Pinto Peix,lto tléàu habllitiulo para marchur 

. contra o OUI'o Preto pat'a suffoeal' o . moth~t .• .. 
O ot'ador · lembra·se tlo que uessa ooom~ião o 
vice·presidento Vàaooílcelloll dirigia tttna prooln• 

.. 0 Sa~ VASCONCELLOS: - Vê-se pois . quo nesta 
acllusactio não ha lealdade. .· 

O .sa. o. OTTONI : -Falta de lealrlade não : alio 
fol Impresso em s. João d1El-lteii e o Sr. }3er· 
nardo Jacintho àa Veiga, que não era suspeito, 
dizia que .tinha visto o original. . ·· 

O Sa. VAsCJoNoELLI)S ;~Qunndo . eu dlàoe fnlta 
de leald~de .uào me refat·i · ao nobre deputado. 

Depois de pacificada a provi nela, ·voltou para 
esta córto o Henador Vnaooncellos ; recebeu provas 
da mnior cootlauça da maioriu de 18:18. Em 1831 · 
ello foi nome11do membro da commissdó de reforma 
da constituição. · 

·. O SR. O. 0TTONI :-Que disse que ertt carta de 
annt·chia . · . · ·. . . . · 

O Sa~ · VAsdoNon:l.Los : -Ot·eio que não · teria 
grunué parte. nesse neto. 

O SiL C. ÜTTONI :--Eile disse . no senado que 
teve. . · 

O Sa. VAMONOJJ:Lt.os : - Mas asslgnou sem res· 
tricções : isto responde ao aparte do nobre 

. d oput,ldo. · · . · · . 
Pergunta se acaso as duvidas que elle apre· · 

s e ntou rejeitnndo oertns emendas que na discussão 
· se offote<:et•ão, não provarão daúi ·a bem pouco 

tempo que o auto addicional pus~ando com essas 
. emenda!! que s e lho intl'oduziriio .devia produzir 
graves ·etnbat'ai}ol! · na adu1inistraQão cio paiz? 
Parece-lhe que o facto de se . interpretar pouoo 
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depois o acto addieioi.ull é uma prova de que erão • · 
fundados esses receios. Ora, B mnioril\ que assim 
distinguia tanto este senador, seria tlouunaua·dl.is 
sentimentos que se lhe attribue de vindicativo e 
snn.gu~uari~ 't O· ?rador não pólle su~~ór 

PntME:IRAPAR1'E DA ORDEM rio DIA 

Cvntinúa a discussüo do requerim~nto de adiil· 
monto pro postü pt!lo ~r. Ferraz á resolução sobre 
caixairos nacionaes. . . · · 

fOSsem dominadas de taes senUment()S. 
Em 1835 a assembléa província~· de Minas, 

onde tiÍihã«;~ assento os mais notaveis d~ partido 
. ' dente ao senador Vasconcellos; sim, o senador 

. Vasconcellos era, fol, é, e ha de ser sempre 
liberal. . 

Pergunta se não haveria nlguma desculpa du• 
r1.mte a rE'.pressiio do motim, stl houvesse algum 
excesso. Achu que é mllo systema levar a dis
cussão ao pass&do, porque traz sempre debates 
muito de~agradaveis. Sll quizesse referir .. á casa o 
que sabe cte grutas o invisíveis, poderia dizet· 
multo, mas. talvez oflondesse pessoas .a quem 
muito respeita, .trazendo· ·se para a casa sem e· 

.. H t . debate. 
Eu tenho aqui no .To,.tul~ do Oomme1·cio algll.n~ 

documentos a respeito da sedição de ums. muito 
ctirios<?_B• Eu creio quo os nobres deputados nãll 

. O S.R. O. ÜTTONI :,-Eu não lhe peço que esconda 
couso. alguma. · · 
· OSa. VASOONdELLos:-Eu uerin ue insi:1tissem 

commrgo para que eu esse cer as cousas . a 
quadra, cuj!l publicacão jà fol feita, e que inte
ressára .. muitl) que apparecosse para· s\l vôr do 
que lado estava o excesso, Como o nobre deputado 
citou uma proclamação, au cito·lbe outra ; eLl 
lerei só um pedacinho. (Ld.) 

« Autotidades n1ineir~s, a prov\ncla tem os olho~ 
flbs sobre. vós, ella. quer vingança, o os guarda>~ 
nacionaes, que derramãrão sen sanguo, estão 

· ainda em ·armas ;- tremel de ·St!U justo resenU
mento se onsRis absolver qualquer desses bomens, 

. etc. · 
« . passou no stma o o proJecto · ll llmnistla 

em favor dus .~>ediciosó!4 do Oú1·o·Preto I Isto ó, '' 
seuut.lo quer pttrdoar aos quo derralnurào sangttH 
rninuiro, aos que tantos prejuízos e lncomtllOdolS 

pn v c . 
ct l\IP.s de que nós. admiramos 7 O iléNnSsiht' o o 

laut'iiu llympn\hisl\0 com ,;eus somelhantus. Suíhn 
e~so infame. puUbatlo do caraUJUrits que n (lt't1· 
viucin de Minas niio ad111itto o projtldo alnlln 
no .cl\~o imposst vol qúe passRssa un can11u·a dll~ 
deputadhs, o fnsse Hancctounda p~lu regencÍit. 

<11\Iinaa uslA disposta H aonbnr com liR oaramuríts 
a corn todos oa seus pl'otect\ll·o~, sejão ou mio 
ndtnimdores da • . •• As municipillidúl\es dn . pro· 
ylncia vão jâ o j1l. t'tiPI'llSEllltar Mntl·a utu ta l pt·n· 
Jacto, e dnclnrat'om qut~ nãc1 querem ser governaJt~~ 
pel~ tneia uuzla de .•• • do sen_n.dn . As gurwdn~ 
uuctonaes têm b.,stanta patdnttslno tt força pura 
abutereni Ulll punhado de vollhl9 g uitoirns o 
atrevidos (risadas), que ousa1·om nbutulr llo no!lsn 

·. boa fé. Em fim, so o~ IJabeQil!l não fórem punidos 
dos. ntrozos crimes que commetterã•), Ne fMom 
ascant1Rlo8atue nte perdoadfls, enttlo os mlneit·os 

· tomnniõ a aLtitude ue lhes com o te.· Saiiio da 
. s se ctosos, e verno corno Hao aco dos. 

;t'r~miio os caramurús · da furia dtl um povü 
ltldtgnado., S~ P!\0 Íinpel'll a lei; ont.iio impor :\ o 
Pu.nl.la l! (Stgnaes de so,·prtJ.ta.) A dofensa pl'(l· 
Prta é de dh·eito natural. » · · 

At.mJNs SltNHonlts :-De quem é 'f 
o Sn. a. ÜTTONl :-Parece•so oont." linguagem 

d( a o';ltra proolamaçti o, parecem da mesma fonte. 
Apotados.) . · 

O Sn. VASdONclr.t.Los interrompe o seu disam·~:~o 
l>ot jâ ter <.lndo a bo1·a. · 

O Sr. Jose de Assl!!l desejando não . pôr 
estorvos f1 marcha do governo, mórmente no que 
t.liz t·espeito ás relações ext.eriores, não póde deixar 
de · accedor ao pedido feito pelo Sr. ministro dos 

SEGUNDA PARTE DA O~DEM DO DIA 

· o Sr. O•unl;)o!l Mello (miflistro da justiça) 
teni tido occasii\o de ernittit .nu casa svbre estaques
tão o seu pensumonto e a suu ·opinião, e agora que 
ella se ucba novamente em •Jiscussiio, declara. como 
'mini~tro dll c~rón, que o governo é \\nnnime em 
ad.1ptar o · proJecto de que se trata, com al~umas 
alt<!raçóus quo pas~n a indicar~ PrimeiraUl.en te · 
tllltl\ que uo art. lo parece hl\ver uula omissiio: ·· 
suppõo qun 110 pr,oject~ nin segunda discussão no. 
an. lD uclulo·so lncluttlos os membros · das • 
suu1 , M pro v me Ms, on trHtant•) que no artigo 
quo ugor,, lie Jiscute uno vàm oll11s monoiouados. 

O Sa. RoDRIGUES nos ~ANT<IS: -Escapou na itn· 
. I • ' ' ' 

· O SR. O.ütPOS M ELLO (ministr·o da justiça)·-
0 gabhwto npprO\'U a d11utrinN do 1" ilrtigo Uiílit vez 
que se dutormiiHl que u incompatibilidado dos 
dt!sumbat•gt!•lorHs sa l1St~tula !\ cidndo ou proviocla 
(1111 qno ~!l;.i!ltil' '' roluçúo. Por isto estí111nrla que 
se · ~;uppnnusse o art. 2'' • e flue tambem fossem 
~uppruuidt&B us ptllavras do arltgo atlditivo- seis 
mozes tlo~10is ll•1 tiemittidos. . 

O gnbi net•l ni\o fnz qu11stão quanto aos senadorel'o; 
ntio omitte ow!:lillO opiniiio a f!sté respeito : dllix!l 
zio juizo, ao 1u·bitrio tia cumura pe'iar todas a:-~ 
converlieilciu~ ou inconvenienci!ls quo rlnqui possão 
na~ctll', e doohlit' •1 nttlo a tlUW . jul~ar rilais coovo· 
niente. Nti.o :h\bo · ~o 11 mttito .bom· cabida a dis~ 
cusstio que novamente se tem suscitado ácerca da 
iUCl\ilstitucionà\itlado tleste projecto : mos l>lll'<lcia
lhe que osL11 questão tinlla cabimento na priineit·a.. 
üi:;cussãfl ; nhi uii.o . podia a Clltnara dooidir qua 
um obj eoto é vantajoso, quo é util ao pniz, u1ua 
vei que el:e fosso inconatituclooa l. 

O Sa. O. O'rToNr :-Apoiadó i é fnllar contrao· 
vencido. 

O Sn. O,ml?<lS 1\IIEL.r.o (minish·o da justiça), 
mas como isto nt1o ustll. expresso no regimento, 
proourRt't\ ucompunbnr . os uobros deputados que· 
têm fallatlo ~:~obrEI a mnterla, princlpilmdo por 
reapontlot· rto St' .. Paul!no, quo dissâ que esta 
dlsuussiio era luttHupn!ILlva; que mio Me· deveria 
trt.~tnr 1lella uma vez que 110 senado se disoute 
aotunhnentn Ulll projtHllo ideut\co. · ·. 

Se o projecto quo aotu.,lmouto foi aubmettldo 1\ 
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consideração do senado não fosse tão amplo como 
é, .não cont~vesse .mataria da tão alta pon'!.eraçii?, 

. cuJ~ discussno deve sor bustatíte long~, nao tena 
duv1da alguma em annutr n este deseJO do nobre 
dep~liJdo; ri'lBÍI lima ,vez que O. projHcto que Ol'a . 

parttl de um artigo do proj ecto que se acha . nc;> 
senado·, não acha inconveniente· algum em apro• 

· vei~~~r-.se o tempo · fazendo p~s.sar esta~ inco_m· 

Acha · menos justo o reparo que fez o ~obr~ 
deputado, do não comparechnento na sessã.o ·· 
antece!.lente do Sr. presidente do conselho, e no ta 
que !lendo o gabinete . sólidario~ que . estando 
todos os membros conf•irmes sobre objectos apre, · 
sentados nesta c~tsa, objectos que contém· mat&rla 

· de tamanha · consideração, poderia qualquer dos 
membros do gabinete que se ncbavão na casa, 
dar ao n••bre .deputado t.Ç)das as explicações que 
qulzes!le, nãó tão bem como o nobre. presiJente do 

. conselho, porém de um· modo que talvez satisfi
z s . 

Não . conconla .qtJ,o ; _l\ ... ~dopçiio desta .medida . 
importe-"'timá' -censurn, uma accusàçiio á camara 
de · incapacidade; pelo contrario entende que a 

. camara actu11l com osta sem duvi a ra d 
numero u emprcg~dos publicas, nada .poderia 

. fazer de mais glorh>su para si do qUe mostrar pela 
approvaçiio d~ste projecto que só anhela o bem 

ublico. (Apo\adns.) . . . 
. 588 .o r. au tno que em é 2, quan .o 
$6 tratou na França de questão identica, declarava 
o minlsterlo que a votação dllsta medidà importava 
uma · sentença de condemnação · á camara; e que 
a opposiçiio reconhecia iguahilente que assim era. 
O orador 9bserva que o Sr. Paulino deixou de 

. riot•\r uma circumstancia, a vem a ser que · nessa 
occasiãó o gabinete em França servia-se desse 

. argumento, porque n gabinet& impugnava as 
Incompatibilidades; como o gabinete em França 

. se apoiava em um li grande .. ml\lor1B, quasl toda 
comp~Jilta de e!l'preglldlls publicns, n_iio t{Ueria. que 

. . •. . , -
desse argumento ·para l•tzer com que · a camara, 
estimulada; rejeitasse semelhante medida. A 
oppottloão, que ,dizla que a camara nR.o repre-

. lientavtJ . vordllde1Filrn!3nte es interesses pl:lbli , 
porque toda .ella era composta de emptegatlos · 
publicas, . a oppoRiçilo reconhecia igual monte as 
ubjeuções otTereoldas pelo gablneta, impugnudo as 
inoompatibilldadeli. Note o nohr•J lleputncto ~e eRtl\ 
clroumstàncln se dã entre nós. O g•)verno á o 
mesmo que apresenta as lncumpatib•lld•td t~~, « a .. 
málurla dll camara que apola o gabinoto é n mt!&lllll 
que sustenta as ittcompatlbllldal.los: · n portanto, 
como se póde ·dizer qua, passando esta medida, e . 
uma censura1 ó uma co•,uomnnotlo da oamora que 

. R âdopta f Se nlgum titulo du glorln pôdij oabor à 
clln)iu~ aotual~ alóm thl clULros 11 que olla tom 

. multo direito, eKS!\ titulo d sem dt1vldl\ a VoltaQilo 
de uma . medida, com a q ufll ella demon1.1tra uma 
abnegaQão pesRoal o mais ooml;lleta que é pos:~ivel 
unicanlente pelo intaresge publlc~>. (Apoiados.) 

.Entende .que estes argumeiltos são argU\nontos 
de . qué sempre se servem . os que impuglliio. 
m~didus semelhantes: . lembra que, quando se 
tratou da . lei eleitoral s e · dizia a mesma cousa 
que nao se evu1 azar p t'l!lsar· essa et, porque 

· .ella importava a . condemllação da~ . legislaturas 
anteriores i se assim fosse, dir-se-hia qut~ tambem 
ó decreto de 4 de Maio importava a condemnaçt'\o 
•i:ls .legisltihuas anteriores. . . · 

Oom estas observai)Õils .acr •~dita que fica igun\
man te . r aspo ndida a outrn especie ·de censura feità 
ao boil\'1\do presid~nte do constllbo, diztmdo·se 
que alie · pretendia que prhneirame~te se discu
tisse esta materia1 e ns~tim de!laoradJtar a camarn, 
para que depois pudesse trotar .de outras reformas. 
Tanto o projt~cto de incompatibilidades, como a . 
lei da ref'?rrna judiclaria forão offerecidos á camara; 

tem. estado em poder da cama~a da direcção a .esses 
trabalhos, e asstm como se apresentou em primeiro 
lugar a lei de incompatibilidadlls, podia-se ter .· 
apresentado a lei. da refurma judictatia; Não p0 • 
dería ser nunca da intenção do abinete · 

anos o no re pres1 en e o conselho, querer . 
desacreditar a camara, porque, repete, niio pÓde 
haver descredito, antes ha gloria na adopQão dessa 
medida : · · · ·. 
. . .. . .. s tvo se pos:~a un ar 
· para dlzét' que ns eleições. de l8i7 se achão desll.
creditadas, porque, quaesquer ·que tenbão sido os · 
defGitos, nlguns pequettos excessos e irregularidades 
nas , eleiçõê81 1\Creditn que talvez fossem f31lns · 
uma .das mil\s regulares que t.êm havido no palz. 
(Apolados.) · · 

. Fez o St . . Pau li no um · hi!!tórico .dà questão . 
de incompatibilidades desde 18!5 em que ella foi 
iniciada na camar~ ató hoje~ O orador· reconhece 
que o nobre deputado fallou a es te ·re speito com 
summa habilidade, e que servio~se dos ·argumentos 

· is fortes de que elle poder is lanc;ar mão 
. pMa ·arredar n ··maioria ·da · camara-dir ·conthiuãr· 
· n approvat• o projecto em discussão, mas acha 

ue . o. nobra d~putndo não foi execto quando q_?lz 

o ' I 

hnjo . ruodi our suas convicções, ojuaesquer que 
fossem as c11usas que a Isso oã lo" nssem, porque 
se ha de censurar équelles que enti~o tivorllo uma 
oplniiill dlv11rsa daquelll\ que hoje sustentão? · · 

Dtlmals, diz o . orador, o proJedo que dlaou· 
tlmos passou nesta casa pelo voto du .mesmo nobre 
deputa.du R quem nle r efiro. Nilo o s)Jstenton .com 
as suas pulllvras, iuatl .declarou qut o sustentou 
com o seu voto : o segurarnente, · tão Hlustrado 
como ô o nobro .deputado , niio tériã dndll o seu 
ap11 lo no projecto na prlmAira véz · quo votãmos 
A e pot· v(lutur·1 olle o a ti v essa profu ndãmente con
var\cido d~J que a materttt. era \t\ConstitueionaL 
donr~san que rospeita multo as opiniões daqueUes · 

. que opit\ito comfl o illustr'o deputádo • confessa 
que a runter ía é ardua, e . que p~de dai' lugar a 
\nie\ligducias diversas, mils como oratlor jn na 

. c•ttnat·a tAm ·· sustentado que a lei da ineotnpatibi
lldades não r,ffende n oonstltuiciio .do imperlo, a 
como sem r e tern votado OI' olln vai tornar 
a empt•cgt\r os mesmos at'gumontos corn poqueuas · 
altt\rnções . · · · . · 

· . O nrgumento fundamental . ó o nrt.· 95 da con
stituição. (L~ .) A lH'hwt•a-todos,......rofnre-so n todos . 
os óidauiios brazil<Jirost, sejiio ou não entpregndos 
publicos ; e como este ul'tigo faz · tres unlcas 
excep~õeR, diz-se que uma l ei que, como o projeoto 

· actual, lenda a estRbtllecer outra litnitaoi\o além · 
de outras, é inconsti.tuoionnl. . . · 
· Estas limitações sEio, na oplnlão do orador, ex· 
presslitnente deterr\lina•las ·na constltulQiióJ. ou por ·· 
e lla deixadas ás leis regulamentares. O ~ 14 do 
art. 1 '19; que é constitucional e . não. p6de ser 
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alteradã . por uma lei regliliunentar dllterinint(que 
o cidadão brazileiro seja apto para todo os cargos 
publicos, uma vez q~a tenha tala. nto~ e virtudes. 
Uma .lei pois que d1ssesse . que c cidadão brazl· 
leiro, ain~a que· tenha talentos e . virtudes não. 

disposições semelhantes, sem que por isso as leis 
. que estabelecem taes e taes. incompatibilidades 

possiiO ou deviio sor considerada.s como inconstitu· 

Em Üm · artigo íundablental diz a constrtufção 
· que uma. lei partlculàr .· regulad. as a~tributçõea 
. dos pres1dantcs de J,lrovlncia1 e determiDarl\ tudo 
quanto julg••r convemen ta aos i nteresseq publlcos. 

· E serà inconstitucional . uma lel que em ~lrtude 
deste preQeito constitucional estabeleça cerLI\8 in· 
compatibilidades para os presidentes de provi nela? 

O Sa. PAULINo:-São agentes do poder execu· 
~n. • . . 

O SI\. ·dAmos MEI.i.o (ministra d'a justiçt~) D1io 
sabe porque, sondo clles agentes do poder execu· 

, sa c a me ma o • 
trina. o.ue teJ]l sido applica a . a outroRa. gerites do 
poder executivo. A lei ~ortanto ,que se .discute, 
quanto aos preoldentea âe ptov~ncla, parece-lhe . ' 

A oonstltuiçilo nas suas incompatibHldades ora 
marcava expressamente tudo quanto julgava con· . 
veniente. estabelecer conforme as clrcumstanclatt 

. do tempo em que foi feita~·ora deixava ao poder 
legislativo a faculdade de desenvolver .. os . prln
clploa nella consagrados: portanto, posto que nesse 
tempo ella determinasse em um artigo expresso 
quo taes e taes autoridades fiuass.:m in'1lbidss do 

. e:teroer taes e taes empregos, não se póde d11quJ 
. concluir que o corpo leglitlativo, autorisado por 

preceitos constltuclonaes, em outras circumstau. 
elas nilo p0898 tambem fllZer uma lei que lo1ponha 

. limitações, . ou 'róstricções, . como por e)l.empto 
aqu~lla que o proj~cto estabeleceu .~ respeiLo dos 
pres1dentes de provancla. E ae até aqut o çorpQ 
legislativo não tem decretado muitas medidas a 
este ~espelto, é porque o 1íão .tem querido fazer, 
cu niio o tem julgado convenHmte. · . . 

O raciocínio· que o orador acaba de fazer a 
res I · · · 
membros do poder judiciario, os inspeotores do 
Lhesournrlas, e quaesquer. outras autoridades ou 
empregado!!, cujas attribuições e . fllncções a 
constituição · quiz · que fossem reguladas por leis . 
regulamentares, 

Uma grande objecoão foi opre!lentada na casa 
para escapar a a~ta seria de raciochlios, e toi 
que unicamente se póde considerar como direitos 
politlaos do cidadão aquelles que são inberentes. 
aos cargos da elogibllidi\de geral, . provincial,, ou 
mu~lclpal, amrmando·sEi· que esta ~ra . . a veri:la· 
delra' olailillflcaoilô ' eiltàbeleolda pela conatltuioilo, 

.. ~.oKn .!1 

11 
que . oito pódé' soffr~r niod.itl.cação alguma ál~m da 
estabelecida no art. 9~ • . Mas em primeiro lligar 
o orador n.ão póde crê r que a. constituição con;, 
sldere éoirio diraltos pollt.lcos: uri icameri.te aqnelles 

. que respeltão aos cargos de eleg!l)l~idalie. ~ . Elle 

. 
lida~ e alguma ; . mas a este . respeito ob8e!'var4 o . 
or~dorqo.a quando a conetitulçilo. trata nos artigos 

' anteriores que o cidadão brazlleiro póde votar, 
e . ser votado nas elelgõi.'li primarias estabelece. 
differentes regras e limitações, e .entretanto nilo. 
só. as . instrucções de 26 de Março de 1824, o· 
decreto de 24 de Mato de 1842, o a lel votada 
no anno · possado maroiio que para se poder vo.tar, 
nas eleições primarias tentia o votante o do.mlolllo 

. de um mez DI\ parocbla, o que.é um~& llmltaoilo. A.lêm, 
· disto, nas ditas imlt.rucções e deoréto~ se eatabeleo~ 

o rlnci lo ue o al nilo o v 
fll os: ouha Umlt'a!Jilo ; . e entretanto nunca se 
disse que estae diaposiçi5es er~o anti-conotltuo~o
naes, . posto ellaa estendessem a lnoompatlbllldade 
a uma entidade · oito manclonada' no artl o da 
cons 1 u o o. · 

Se .POrtanto ba mala de 20 annos, apezar do 
art, 9a, têm havido llmltaoõ.es fóra aesae artigo, 
não ha razão para qus ·· se diga qua .a3 que ll 
proposta estabelece silo contrarias i constltutoa:o • 

Quanto ã u\llidade da medida, parece· lhe fnoon
teatavel, á vista doa clamor11s que têm apparecldo, 
bem ou mal f11ndadoa . Não se· pôde negar que 
abusos têm hl\vldo: e se o tlm do governo re-

r.resentatlvo é fazer com que. todos os . grand~s 
ntoressea aoolaea sojtlo dàyldamente represen

tados, balata que. posaa dar~sà o caso de o . voto de 
. uma provlnola nlio podar ser manifestado, para que 
se trate de remediar este mal • 

. Julga pola u1·g~nte a anedida, e estimaria multo 
: vêl-a pnssar nesta ocoaslilo com as alternoões qutJ 

tem lnuicndo. . 
Silo apoiadas as seguintes emendas: 

· « Estandno·se as incompatibilidades do pí'óhoto 
: aos arochos nos distrlctos de suas parocfíias~ 

« ·N; t.ll'tigo adll,itivo supP,rlmito ·S8 as palavras~ 
e seis mezes dapo1s do dem1ttido, etc.-E. Franç~.» 

o sr . .M:ourt\ . .l\'J:ugaUuleS' foi em parta 
p~·evenido pelo Sr. Paulino, que l.he parece t~l' 
exhllurido a mf\teria; mas. como d1sse que . dana 
mlli!i algum desenvolvimento . ~ algumas ·theses, 
vai satisfazer a esta compromisso, e · ~ncarar o 
projeoto . por todos os lados por que deve ser 

· olhsdo. . . · · · 
Quando pela prlm~lra vez se ,tratoP..dalllJlOOJD· 

patlbilldade8 ~ llmltavão·•e e \lati ~ e'xaluallo doa 
. 8 
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·juizes locaee, e de alguns outros ftinccionarios; 
e então disse o orador que pata se ser logico, 
uma vez que passl.tsse esta · exclusão, se devia · 
ta.mbeiD tornar extensiva· .é.s altas classes da 
magistratura, porque lhe parecia iuconvenien~e 

. d • 
vados dG ~e.r t\ssento ~!_O parlamento. Hoje as 
incompatib1hdades tomao um n.spacto .inteira
mente . distincto, e os magistrados de segunda 

. instanoia são absolutamente e:x.cluidos em u ntó 
os da primeira são apenas exclui dos . do circulo, 
ou ponto em que exercemjurisdicçiio. Divergencias 
têm apparecldo . em todas .as épocas sobre esta 
mataria; divergencias apparocem hoje, e mesmo 
a resp_eito d~lla os Sra. ministros não estão. nem 
podem estar do accordo (apoiudO$), sob pena de 
terem renunciado ás. suas · idéas anteriores. Esta 
divet'f.{encia denota. de uma m11neiril muito ~fticàz 
i1 incon:~titucionalidade da medida. Tt·es membros 
que fazem parte do actual · ministerio · votárão• 
contl'a a u~_edida ~as · incorupati~ilidad~s, que por 
Uttla ~vot~çao · mutt.o solemne f01 constderada in-

• e 1 s 
e.cluae~ rui 11iatros . até . otiereceu um project.o para 
a reforma da consLituição uesta mattJria. _ ..... . _ ...... .. -~ ··- .•....• . · ···••··· . --· ... . . ' ' ···- . . . . . . 

DIVERsos SENHORES: -A oi a do · foi o r. u 
O Sa. MouRA búo.U.IIA:E:s rt1corda-se mesmo de . 

que o Sr. presidente ·do conselho no. senado 
apresentára a idea de quo os magis~rados .cha-

fost~em inlmediatan\aote aposentados; e nâo re
conhtlce.u assim ~ Sr. presidente do. conselho que 
os mng1strados sao dignos pela constituioão de 
tertlm nR votos · do povo para representarem o 
paiz 't Hoj_o yelo. eoutNrio a proposta, pela qual 
pugna o rnm•stArto. dâ a tl.nteutierqu~ o 8r. presi
aeute do conselho tem re!ltlldo dt1 alguma fórma 
de suo pt'iiiiSit·a opinião. Oom isto nilo pretenda 
o ort~oltw la til~'• r a menor v.eche. ~m \)assoa 1\lguma ~ 
t•Jdns têm mtl\8 ou mauos tustabllidudtl de opiniões; 
o orad1•r tllesmo, qu&.ndo e.p_pareceu l\ pt·oposlu 

· v<~tou , ... lo i ue res · iilta â exclu11úo dos 'utzas 
· . ~ . \r\lüu uos uHarae em que exurcam jul'is· 
· dicç•io. . . .· 

~ntendia ellu,. a alntlü. entt>nda que; dolet•· . ; 

por pl'ovinclas, u «lUa uui juiz do dh·oitl1 uiio 
sendo votado no \)onto A da pt·ovlnoia, nilo llca 
uxcluldo dn elai<,llhl, btiVh na Vtll'duc.le lhnltac,~í\o 
do pouer el~ltorul, muli dtt nuturvza tal que ní\o 
se po~ia cou~ht~trtlf voa·lludalrumtlnte uomo tllnll 
wcorupatibilidade. (Apoiados.) O · orador · ni\o 
segue -~ opinh\o d11 &&l~un11 IIOhhortla quo tmt13mleu\ 
qué quem póoio ó tnniH pÓllu o Wt!U081 a quo 
dl:ldo o . tiOdtlr de . rustrhlijh' um dlre\t~, esta ro11· 
Lricc.:ão ~:~e póc.le . lova\r ~&o ponto de nullltlol\r o 
dlre1to. Esta idéa llpp\lcl\dll 1\ poliUoa lba pal'8cil 
uu1 grande pàraulnxo. E11tandt1 pt~lo oonLI'tlrlo ttuo 
110 · póde fali: e r al!{uma rebtricQilO a um direito st~m 
11e tlrtlr duhi a collseq_ueuoia dO quo 8& pódo 
nulllftcar eatla dirl3ito • . Pelo ttUtl r~t~peita porém 
aos pr~.<slde~t.es . de provlnoln, oonfllssa que ainda 
que a proh1hlçào não se coadune muito com aa 
constituição, \âo grande é a utilidade publica 
que lbe pareM que .essa medida poderia. passar. 

ào vó neoes id ·1 
a medida a outro!! funccionartos; coino insper.tores 
de tbeaourarias, tHlCtt!tarios, etc. Além de e.nti
coustituoiona.i, nenhuma utilidade. publica de~cobre 
na exclusão de taes emp1·egados. Deixando porém 
o desenvolvimento .destas suas idéaa para depois; 
pt&saará 8 demonstrar que . o projecto e anti· 
constituc~onal (apoiados); iojusto:(apoiados), inutil 
(apoiado~), perigoso e iuopt>ortuno. · 

O SR. F. OH-AVEs:- Odioso. 
O SR; G. RtnEIRo:-E tambem revoluoionario. 

. o s~. GQ;BS;.;...E' uma lei ad let"rorem. 

O SR. APRtoto:..- E' uma lei de Satur~o. 
O Sa. M:. MAG~Laüs l;la 2• discltssão j~ de

monstrou com dtversos artigos da oonsUtuil)ão 
que, tendo ella fixado .as regras de elegíbilidade 
pa~a os representantes da naçfio, e havendo 

e r aque as a r1 Ulções 
que aliás a constituição tinha tornado commuus 
a todos os cidadãos br11zilelros. Não insistirá 
pois B!lbre esta fór'!la . de àl"f{umentaoão, porqu~ 
os arttgos dl\ constltUtção sao bem claros e 0 
Sr. ~oares de Souza na sessão ultima torn~u a 
ex~llcar e. mat.eria _de uma maneira convincente, 
Va1 porhnto encarar. unicamente as objecções 
que se têm apresentado com o fim de demons
trar que a mataria das incompaLibiltdades 11e- -

. g.undo a nossa cons~ituiçáo, não é hlcon~titu-
cwnal. · 

direitos politicos são aquelles que se derivà; 
iu1me~iata .e .... essen~ialmente do poder constituinte 
organ~sador do estado. Este poder co~sUtulnte 

que . elle ~eaebeu . na natu_rez~, e o.s _ quaes a so.
. ciedade uilo lhe . dê.. Estes dlreitos se reduzem a 
tres; tuqo ·o mais . uão slio senão eapeóies ; são 

· ellus o dtreito de _prupriedade, a liberdade a a 
st3gurança. Estes du·eltos não .os recebe o homem 
do ilst.ado: o estado nàtl faz mais do qUe prescrever 
gar~tutitte, que n11o_ s1\o deoão meios aooess-lrloa 
para turn11r olf•lutiva e real a edstencia desses 
direitos. (Apoiados.) Ot·a, .se são direitos politieos 
aquttlltu~ quo so dt~rivào do. poder constituinte 
orgatusadol' dn ,11'3taüo, do poder e1eitorRl ·· t~sf.~ 
ola1·o c.p1u o tlireiLo tle elager e e faãulda'da de 

, .... s l a pressamen e oo111 pre 1An os 
no ürtlgo 1 t8 da consUt.uioio, que detarntlna que. 
P,ur nma lol ordltuu·l~& se não possa· tirar a um 

. c1d11d.tiu, lJIH\IQuer quo ulle seja, esse tiirelto, e · 
r n es m" • 

oados ílll constl tuioi\o. ( ApO\<ldos.) . 
. O Sn. li'KRNANUK& OtiAvJts:-A hito é que é pl'e• 

:)('do respondur. . . · . 
· O ~n. 1\ioukA MA.aALUl.Rs mo~tre. que a.· pl'i· 
melru objeooAo que se . tem aprllsenta(fo é um.t 
dt~tlnlQào que lhe p~~oreue sopbietloa entre o homem 
oiualli\u e o homem omprtlgado p~bllco, O em· 
pre~~do publlco . é . chamado a exercer o emllrego 
publloo porqM é olda.dão (apoiados); se alie nilo 
fuflso uliiudilo, ni'l.o serial abaUlado a exercei' 
fllOCÇÔeil . publil'QS: por conseqnenoia, oomo e qUe 
ao quur soparar estutt antidlldes quo se confundem 
entre si 'i · 

Mas dlt!áa-ae quo a . mataria dnli tnoon1patlbi· 
lldndes uno é outra. col\&a. mal~ do que condições 
impo~ta~ a_o. el{aroloto de empregos publicos ; ·e se 
6 liuüo m~tCIU' condições 'para o bom exerclolo 
dess~s empregos, póde-se prohibir que empregados 
pu\>hcos desta ou daquella natureza tenhão aasento 

' emprego. Este ar~umeilto paroce ao orador ainda 
um .sophisllla . A legi~latura ordiuaria póde se!Jl 
duv1da apresontar cl)ndiQÕtiB para o bom ex.eruic1o 
d~ empregog publicas, mas ,a legislatura ordiu~ria 
nflo póde apresentar condições para o ex.erctclo 
d~ . ~mpreg~s. publicos que tragao · a violagão de 
d1re1tos poht1cos. . . · 
l~voo~H>e a lei da ~reaoão do s11premo tribunal 

do JUStH)a que Pl'ohtba que . os membros desse 
tt·ibunal possão ser ministros de estado, ou 
aceitar out1·a qualquer oommissào do governo, e 
argumenta-ao que se á um direito polltioo o Qlter· 
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cicio de empregos publlcofii, e esta lel lnhibe que 
um membro do supremo .tribunal possa ~:~er 

· ministro· de estado, tambom . uma lei · ordinaria 
póda prohibir que um empregado publico desta 
ou daquella cntegorla possa ser ropresentante da - . . ..... 

ciona;ios publicos, niio prescreve regra alguma 
de sua elegibilidade, nno regula a fôrma ou uso 
do emprego ; deixa isso á di_scrição das legie· 

0 que se lê em um· doa paragraphos do art. 179. 
o qUe qi.ter. isto dizer 'l; Que as leis ordinari~s 
são competentes para regular os talentos e habt
lituçào ptlra os empregos. A constituição niio 
marcou regras fixas. para regular o uso dos 
emprflgOs publicos, porém marcou regras muito 
fixus e muito positivas quando .tratou do po(ler 
eleitoral (apoiados), e não quiz que . se bolisse 
no poder eleitortü senão pelos tramites que a 
me~ma constituiçãO estabelece. 

E' uma regra muito trivial de bermeneutlca, 
que .QU!lndo a. lei di.z 1!r:n~' cousa ne a a res ai to 
de ou ra. . es e um axtotna qua tem passado 
para as legi~làçõ~s das nRções cultas, e q;u,e 
aominn liá legU;Jlaçao ingleza. Por ·consequetlCla; 
se a. constitUiQiio tem determlnii.dó às condições 
qu a e . . ara ser sonà or é e-pú à o, 
nenhumas · outras se· podem impór à não ser 
pelos tramites legaes que a mesma constltuiQão 
determina. . · . 

do ·~ 6° . ~Art . 179 da coustitulçiio. Diz este par11~ 
grapho que todos · podem aahlr do imper10, e 
argumentou·se que, não {'Odendo os empregados 
publicoe sahlr do impar1o, as~Jim como se lltes 
pr~}libe isto, SA lhes póde tambem. prohiblr qu~ 
BaJUO deputados. Neste argumento porém con· 
!unde·se a condição com o crlíne. A let · tem 
classiO.~ado como .orluie o abandono do emprego 
publico; rião se póda portanto considerar esta. ·· 
condição restrlotlva da liberdade do emprl'gado. 

A mBterla das incompatibiLidades nã~ é tão 

trndos da Europa tem ella t1ido por multas veztls 
apresentada. e a!ndR. não se veio a .um aooordo 
perfeito. · 

A In laterra ainda 
ldades. absolutas. 

O ·sa. Ronatou&s Dos SANTos:- Absolutas nin
guem quer estabelecer: seria um absurdo. 

O Sn. MouJU. MAGALliiu:s:-E a Franoa Jgunl-
mente. · · 

Nilo sabe oómo sé não devn oon~:~lderar absoluta 
a exclusão de um desembargador da provlnola 
onde •e!le \'lve a onde é nasoldo. Pois ouidt& o 
Sr. Rodrigues doa Santos que ilahlrà deputado a 
nilo ser por s. Puulo, salva alglillla clroumstanolà 
acoidental ! 

O Sa. FRANQA LBlTE :-Mas V. Ex. sahlo pelo 
Maranhão. ·· · 

O SR. MotJaA. MAGALHIEs: -Porque era pre• 
sidente. · · 

UM Sn. DEPUTA. no : - Asalm pôde acontecer 
tambem. · 

0 Sa, MoURA. MA<iALHÃEEi : -PoiB cuida Ue um 
arga or a re ação da provinoia do io de 

Jan,eiroroujo districto comprebende oito pro~incias, 
salurâ aeputado por Matto·Grosao 1 · 

O SR. Fru..NQA. LEITE:~Póde sahlr. 
. . O Sn. MouRA. MA.GA.l.HÃEs: -Isto é uinn maneira 
indirecta, mas que revels. a mente de seus . au-
tores. · 

U111 Stt. D.GPuTADo:-Justamente. . 
O Sa . . FERNANDEs CuAvn:s:-E' só para excluir 

os Sra. P11uHno e .Euzebio . 
(OrU.;c!o·stt aptJt'IBS•) · 

• 0 S~. MOURA, MA.GALHÍB:S não quer SUppdr mdS' 
mteuçoes em nmguern ; o que quer fazer sentir 
sómente é que nas provinclas em que vivllm ' os 
caudidat()s, e têm relnções e affAiçõe~ ó natural 
que eejão eleitos; e não em t•ovfn ia '. · 

Já que se· lhe desp13rtou e~ ta idéa, tocará na 
em.enda que está na mesa, a qu~tl lhe parece 
pezor do que o soneto, porque ao menos o que 
a~eou na s - · · · 

ser og~co, e a emenda o não ·é; porquo, .se a 
~xc~u~ao _do de~embargadnr é em consoquencta da 
]unsdicçao, devt:~ ,so estender a todo o districto, e. 
não sómenta ao lugar onde existe a rehlção. Um 
.desembargador, por exemplo, do Rio de Janeiro, 
segundo a emendtt, não podbrl\ ser BtJUI eleito;· 
mas o poderá ser por S. Paulo Oll. Minas, donde 
vem tambem um granjie . numero de causas. t:;e a 
exclusão é . pola influeucia, olles tambem podem . 
exercer em .Minas e S. Paulo. · 

Entende que !\ exclusão é absoluta, porque 
inhibe ue um cidadão s · · 
VIDCJa, quando 8 COnstituição manda que cidadiió.B 
em taes e taes circumstancills · possão s€<r eleitos 
em todas as provlnt:ias. O facto de tirar uma 
torna.a medida anti-constitucional. 
. . Falia com algum calor nesta mllteria porque isto 
lhe ê natural, e não por interesse proprio. Apraz. 
lhe multo ser · representante da nação, mu.s 
accomm a . • · • 
legisla~ivq. Nunca ambicionou o parlamento. Foi 
eleito lo deputado por sua provlncia eln 1838, sem 
ter dado para isso o menor passo, e sa Rgora 
representa outra :vea a . sua . proviucia, não foi 
porque sollcita~se o emprilgo de · presidente,· como 
pôde . certificar .o Sr. presidente do conselho. 
Accommodar. se-ba pola ·com·. qualquer decisão do 
corpo legiolaLivo a este respeito. . . · 

O Sa. FERNANDES . 0RAVEf:l.:- :E eu não tne 
necommodo. · 

O Sa. GoHES .Rnnu:a.o:-Eu protesto sempre 

O SR; FEáNANDRs · Clru.vJCa : -Morrendo, mns 
fallaudo sempre. 

mente as dilliuuldadetl quo 
· encontrado nos parlamentos mais flsclarecldos, 

riiostrn que se acaso a oamara quer estabelecer, 
uào colilo regra mas oomo axcepçi\o a entrada dos 
fuucolunarlos publlcoY no parlamento, ~eYe seguir 
o tJxernplo dQS a:torlptorss tnats esolareotdos, esta
belecendo como exoepçi'io a entrada dos altos 
funcctonarll.lil1 e ndo excluir os altos funo~lonarios 
e adinlttir os empregados subálternos que . a lei 
considera que não têm 1.\S Ra\rtlntlas preolsas para 
poderem representa•· o palz. E' astã a opinião 
maia seguida, mat1 o . orádór declara . que a nilo 
segue, porque a verdadeira opinião constitucional 
a . respeito da orgànlsaoilo do um parlamento, é 
abrir as port118 para que nelles sejão representados 
todos os Interesses, . . . 
· Esta matada das inoompatlbilldades lhe p~rece 
attonto,dorla da Uberdarle e dos direitos do ele1tor. 
Se aoaso se probibe qu.e estoou aquelle empregado 
possa ser deputado · ou senador; porque niio se 
pro 1 e am em que e e posa ser e e o 
elle ê habil para eleger, não o sert\ tambem para 
ser eleito 1 . 
· O Sn. Pn&slDBNTI!l pede ao Sr. · deputado que 
interrompa o sou disoureó para sa tratar da ultima 
parte da ordem do dia. 

Pruoede·ae á elolção ·da mea~to. . 
Presidente, o Sr. Ohichorro com (';',i votos, 

obtendo o Sr. · Tosta 21 votos. 
· Vlce~preeldento o Sr. Mul\it Barreto uom 4.6 
votos. 
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1• secretario 
2• )) 
3• )) 
4• )) 

o Sr. Godoy _com 55 votos. 
o Sr. Barcellos, 39 v o tos. 
o Sr. Castello Branco, 35 votos. 
o Sr. Pamplona, 32 votos. 

A ordem do dia é a mesma. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e meia. 

Sessão em 4 de .Julho 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ llARRETO, VICE-PRESIDENTE 

SuMMARIO .-Exoediente.- Requerimento pedindo 
a correspondência díplomatic~ sobre caíxei1:os 
estrangeiros, etc., etc.-Dt?cu_ssão do. adta
mento da resolução sob1·e catxetros nacwnaes. 
Discursos dos Srs. Nunes 1\f achado, Ferra$, 
França Leite e Góes. 

A's 10 horas e quarenta minutos da manhã 
abre-se a sessão, e lê-se a acta da antecedente. 

Suscita-se breve discussão sobre omissão na 
acta dos nomes de alguns senhores que tinhão 
comparecido. Feitas as alterações indicadas, dá-se 
a acta por approvada. 

EXPEDIENTE 

Um offlcio do Sr. ministro da fazenda, trans
mittindo outro do presidente da província das 
Alagóas de 26 de Agostu de 18471 acompanhado dos 
papeis constantes de uma relaçao, e da planta e 
orçamento de uma casa para alfandega na cidade 
de Maceió.-A quem fez a requisição. 

Outro do mesmo ministro, communicando : 1•, 
que os papeis relativos á permutação propost'1 pela 
camara muuicipal de Porto-Alegre, de um terreno 
á beira-rio que ella possue proximo aos armazena 
da marinha naquella cidade, já vierão remettidos 
á camara em officio n. 3 da secretaria de 
estado a seu cargo com data de 5 de M•lio do 
corrente anno ; 2•, que a divida do cofre geral da 
provlnr.ia de S. Pedro do Sul ao provincial é de 
279:3006, para cuja indemnisação tem dG se pedir 
credito ao corpo legislativo, por pertenc_er. a 
exercicios findos a época em que o cofre provmc1al 
supprio o geraL-A quem fez a requisição. 

Outro do Sr. deputado Costa Pinto, participando 
que não pó de continuar a comparecer ás sessões por 
se aproveitar da licença que a camara lhe concedeu. 
-A' commlssão de constituição e poderes. 

Remette-se á mesma commissão o diploma do 
Sr. major Henrique de BGaurGpaire Rohan, depu
ta(io supplente pela província de Matto-Grosso. 

Não hu mais eJtpedíente. 
E' approvudo um requerimento da 2• commlssão 

do orçamento, para quo sej ão remettidos á 3• do 
orçamento, os papeis rol ativos á venda dos terrenos 
contíguos ao arsenal de guerra da província da 
Bahia que pretende fazer Wencesláo Miguel de 
Almeida. 

Julga-se objecto de deliberação e vai imprimir o 
projecto da com missão de fazenda, resolvendo que 
a quantia de 300H por anno concedida pela carta 
régia de 20 de Outubro de Hll9 aos religiosos do 
cónvento de Santo Antonio do Recife, da provincia 
de Pernambuco, continuará a ser paga pela verba 
das pensões, e pela de exercícios findos a que se 
lhes não pagou desde o mez de Julho de 1831 em 
diante, ficando sem vigor as disposições em con· 
traria. 

Julga-se maia objecto de deliberação e vai a 
imprimir o projecto da 2• commissão do orçamento, 
Rjltorisando O governo a mandar pagar a Jauuario 
Gouvêa Leal e José da Costa Lima; arrematantes 
dp. abertura da estra(ia entre a villa da Constltui
oão e o barranco do Paraná, na província de 

S. Paulo, a quantia de 18:4356220 em plena 
indemnisação na lesão que soffrêrão no contracto 
que fizerão com o governo para a abertura da 
rtlferida estrada. 

o Sr. Urbano requer urgencia para entrar 
em discussão o seguinte requerimento que funda
menta : 

u Requeiro que se peça ao govemo : 
« 1.• Oópia de toda a correspondencia diplo

matica, relativa ao imposto lançr<do sobre as casas 
de commercio que tivessem caixeiros estran
geiros. 

" 2.• Cópia de qualquer correspondencia di
plomatica aobrj) reclamações p<lr parte do governo 
brazileiro contra infracções por parte do governo 
francez, a qualquer das estipulações do tratado de 
cornmercío entre o Brazil o a França.-Pessoa de 
Mello. n 

A urgencia é approvada sem debate. 
Entra em discus8ão o requerimento. 
Dopois de fallarem sobre elle os Srs. Rodrigues 

dos Santos, Urbano e Ferraz, é approvado o 
requerimento, sendo rejeitado o seguinte addita
mento do Sr. Rodrigues dos Santos: 

« Declare-se que ·a governo remetterá dentre os 
documentos pedidos aquelles cuja publicação não 
parecer inconveniente. » 

O Sa. VAsCONCELLOs pede que seja chamado 
o supplente immediato em votos para preencher 
a vaga que deixou o Sr. deputado Costa Pinto. 

O Sa. T. 0TTONI:-Hoje é o primeiro dia que 
falta o Sr. Custa Pinto. 

O Sa. PRESIDENTE:-' 's membros da commissi\o 
ouvirão o que disse o nobre deputado. 

Ü SR. 1° SECRETARIO:-Hoje é que elle parti
cipou. 

ORDEM DO DIA 

Continufl a discussão do adiamento offerecido 
pelo Sr. Ferraz á resolução sobre caixeiros na
cionaes e sobre casas de retalhos. 

o Sr. Nunes Machado not~ o desfavor 
com que tem sido tratado nesta discussão, achando
se até relação entre as idéas por elle emittidas, 
e as idéas apresentauus em uma folha publicada 
em Pernambuco, a Voz do Bra..-il, quando o 
partido a LJUe pertence não póde ter relação alguma 
com uma publicação que faria retrogradar aos 
tempos do barbarismo. 

Têm-se querido apr~;sentar o orador como 
inimigo do principio da h•)Spitalidade, quando elie 
se limit<Ju a mostrar a dosproporção em que se 
achão os brazileiros ern relação aos estrangeiros, 
e a reclamar medidas ccn tra este estudo exce
pcional. Admira-se de que, quando todos confessão 
os males de que o Brazíl S<<ffre, quando pela 
primeira vez se procura tomar em consideração 
esses males, se trata de retirar o projecto da 
discussão. Se a medida que lembrou não convém, 
trate· se de emenda l-a; se ella não póde ser 
applicada aos francezes, o póde ser a outros 
estrangeiros, porque não são somente os fran
CGzes que estabelecem esta desigualdade ; pelo 
contrario, desde que se comeguir tirar á outra 
raça que existe no Brazil a alta influencia que 
exerce, desde que se tomarem medidas para 
acabar com o trafico de arricanos, o Brazil será 
salvo. 

DeReja que o Sr. ministro dos negocias estran
geiros declare se considera obrigatorio para o 
Brazil o tratado de 1826 com a França; o orador 
não é desta opinião, porque entende que lhe 
faltão as bases sobre que assentão n~gociações 
desLR ordem, e passa a mostrar q11e ha toda a 
analogia entre a situação do Brazil quando fez 
esse tratado, e a situação da França quando fez 
os tr;;tados de 1815. Não quer d~struir as ga· 
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rantias ·dá que gozão os estrangeiros no; paiz ; 
pelo con.trario .•. quer . flrDlar es.siLS. garan~t~s em 
bases verdadeuas, e nao detxal·as SUJettas a 
eventualidades muito possíveis, de que a historla 
dá ~uitos exemplos. . 

o projecto é subvetsivo dos prinlliplos ~conomlcos. 
o que disse . o orador foi que os prlnctplos econo
micos verdadeiros em these soft'rlão uma modifl· . 

ã · na a lica ãó • o contrario seria roceder 
muito mátar1ahnente, e não tirar ~Jsfles pr n· 
cipios o resultado a que elles .iJ pre:~tilo. Acha 
que se eommette um grande erro . coufuodin,do 
a liberdâde com a Igualdade que são co usas mmto 
distinctas : a li herdado não é umli qullntidade 
absoluta, ·é pelo contrario_ uma. q_uantldade rela
tiva; todos os sereE~. astRo SU)ettos ás léis de 
sua creação ; não podem obrar senilo no circulo 

· que lhes .tração essas leis.; muitas vezes os prln~ 
· ciptos economlcos varião dentro de um mesmo 

paiz, é preciso attender â .. natureza dos povos, 
a seu clima, a seu ~erritor12, etc . . 

mettei:n nas ~ossas questÕes politioas. · 
· Nõ.o considera o . projecto violento, como disse 
um nobre deputado, porque o governo fica auto· 
rlsado .a marcar um tempo razoavel, depo!s do 

· qual o commorcio il retalho.ni\o poderá contmuar 
PCIT estrangeiros. Entende que este pro1ecto é o 
signal de maior . oonfttlUQI\ que poderia dar· se ao 
governo. . :.. · 

· Admira•se de que o Sr. Salles Torres Homem, 
que considerou o pr<!ject.o tão ho!roroso, reco~he· 
cendo o mal que soffre o paiz, nao o substltu1sse 

. por outro. 
O orador termina dizendo que acha eminente

mente imprudente .o adiamento da dis!lussã.o,, que 
o goveraw deve querer que a dls~ussao contmue, 
que deve procurar estabelecer a opinião publica, 
corrigir se alia se tem excedido, e que deve com . 
liuas promessas procurar tranqulllisar o palz, 
sondo n:tais positivo e olaro. 

o as ue o 
Sr. Nunes Maohado partilhava os clamores e~a7 
gerados que se tinhão levantado . na populaçao. 
o quá disse fol que as idéas desse nobre deputado 
erão filhas deste clamor, que este clamór e~a 

· exagerado, e que P.or oonsequencla era. nece~snrto 
eeolarecer a opimiio que se achava desvatradR. 

O orador reconhece que a opinião que segue não 
é · li opinião popular, . mas . está . oonvenoiiio que 
serve ao. paiz adaptando esta opinião i e por isso 

.. untes quer perder qualquer popuhuldaiie que 
·possa por ventura ter[ do que .fazer o saorlfloio de 
. opiniões que julga ute s ao palz. · 

E' hicontestavel que desde os primeiros tempos 
as legislações se resentirão de grande desfavor aos 
estt·an.geiros .e ao commetci.o; mas é tambem 
incontestavel que nos tempos modernos estâs 
.legitilações b!lrbaras deaapparecêriio, e. a condição 

menl)s clvUisadoii do que realmente somos. 
Para provar que é iuexacto o achar~se, como sa 

tem dito, todo o commercio.de retalho concentrado 
em estrangeiros, nprellenta a estatisUca publicada 
psiu camara munieipnl da côrte, da qual resulta 
haver 4,734. casas d~;~ retalho, sendo 2,453 estran
geiras, e 2,28t nacionaes ; sendo portanto a diffe· 
r~nça das nacionaes ~ata as estrangeiras de 172. 
Ottá. as basus da legtslllçiio dos po'W'os modernos 
pelas quaea são igualados, · quanto aos dlreitoe 
natl;lraes, em .todos os paizes, os e.strangei.ros ~os 

o Brazil fazer opposição a estes prlncipios ad.mlt· 
tidos pelo bom seuso de quasl tod<ls os povos 7 
Orê.que não.· · . · · 

no commercto de retalho exclue os nacionaes; 
mas esta razão não lhe parece verdadeira. Ou os 
nncionaes têm capitaes ou niio têm ; se .os têm e 
uão os applicão a e!!ta industria, é porque os podem 
appllcar mais productivamente por outra fôrma, 
e nõ.o . cabe ao governo forçar á dtrecção _natural 
que devem tomar os capitaos i e 8e nao têm 
capitaes; qual é . o melo de os fazer apparecer 7 
Será excluir os estrangeiros do eommeroio de 
retalho? . . . 

.O projecto mesmo não pôde produzir os bens 
que sadesejão: passe elle, prohiba,se o commerclo 

e r~ a . tO aos es rangetros, e a 
se hiio de naturalisar. E neste .caso cessará o 
clamor 'l Não i pOt·que o clamor n~o ê contra ~s . 
~!!_trangeiroe,. mas ~c>ntra os adophvos: a q~estao 

• pi'ovenl,ente · deste o,u de qualqu11r o.utro ramo de 
industna Cj_ué ad'}turem os estrangeiros. 

· Mas, se passar esta medida. julga-se que os 
.sstraogeiros ftcaráõ com os braços cruzados 'f Não: 
elles retnliaráõ, não por eRte mo~o,. mas prohi· 
bi'ndo ou diffioultando a eotradà de certos generos 
nossos por tneio de impostos. E . neste caso quem 
virá a so~rer 't Oproduotor bra:uleiro. Apresenta 
varios ex.emplos para mostrar que é eata.a marcha 
de todos os paizes. . . . . . 

Mas niio serà este o unlco máo resultado da 
medida ; ella diffiauttnrá tambel1l a emigração de 
oapitalist11s e· industriosos ; !lo que aliás tanto 
precisamos. 

Parece· lhe incontastavel que o systetna da escra
vidão é a causá principal de os nossos patrl.ctos 
não se darem a certos ramos de industria. Serã. 
facH , por exemplo , . achar um naolonal que vã 
e111preg11r·se iló servtço de oonduzir êgua pelas 

idas le islativas que con· 
vidão cs nnclonaera a se l:lmpregarem no serv oo 
das oapatuias das alfandogas, todo elle recahe 
sobre os . escravos. Stio conhecidos_ os nos~os 
prejliizos . . Atú certo tempo a prcflssao de llOinlCO 
erà considerado como infame. Oonforme a nossa 
educação, não to~eramos o máo tr~to .dos lo.gls\aa, 
quando somos empregados como oat)telros: quando 
somos · .tratados ~ais asperamente, pegamo~ .. uo 
nosso chapéo, e .nilo contmunmos a . ser cai'lL~lr9S· 
Dlffioilmenttl se encontn quem queu•a ser Cl\lXelro 
de taverna. E' mesmo uma maoula db:er-ae que . 
foi ferreiro ou tavernelro um homem que tem 
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subido a cetto grão; e todos os que _tAm segaido . sém prlme!tam~nte o .ter protqgidó, exaluh1do a 
este, e outros ramos de industrta, o occultíio. · .con.curr~ilcm estrangem~. ·o_· melo de chamar a . 

· · O argumento tirado · dos artigos perpetues do . etntgraQRo ~o nosso pa1z nao é entregar o eotn· · 
tratado com a :h'rança, que tendê a adtar a tnedida, · mareio de retalho . aos estrangeiros , mas sim 

· não foi respondido. Quaes são os meios pelo11 estabelecendo as garantias por que tem clamado 
quaes um · tratado seja jtalgado nullo e não tenha _ dando liberdade de réU ião ·e . de i · · ' 
execu - · - . eco o~ !)U rompt• apat an o e n s a i a de negar terras. . 

. manto. E oonvirà lançar mão deste ultimo ineio f Jâ que ftllla a este respeito, : 'roveltará a 
De certo que não •. Qualquer que seja a vantagem occasião para lierguntar a.o Sr. n •. . tistro · dos 
que resulte do pro)ecto, ella .estará muito áquem negocios estrangeiros qual foi o · resultado 
da vántsgem dia manutenção da paz~ Urna uaça e!lça~ _e uas .am 1as . ~ gas poderosas que 
que . falta ã fé dos tratados e não os cumpra, se dtrtgarao ao .nosao miotstro em Bruxellas 
difficulta muit() qualquer negociação com as poten- depois dl1 revolução .franee.za, ~ize_ndo que querião 
elas estrangeiras. N IY'tguem quererà tratl'\r com pRss~r ~para o Braztl; e deseJ&vao saber qual 8 
um homem . que tem tblt.àdo á sua palavra~ · condtçao com que o governo conceuerla .• terras 

Insiste ai\\da . no ar"umento que apresentou no para ellas e seus colonos . Lembra-s tJ ter Udo no 
sllu primeiro discurso , mostrando que não póde Jort111l do Commercio que o governo respondêra 
existir no paiz industria e· comml\rcio , quando qilll eroquanto não passasse .a lei que trata da 
não esta. garantida a liberdade individual o de venda . das terras, nada se podia fazor I · . 
propriedade. MostrR mais que o systema prcihibi- De pouco peso considera os argumentos fundados 
tivo é sempre um mal .uocivo à sociedad!l que o no tratadO com n França pois qu~ este tratado 
~IDpl·ega, principalmente quando um paiz niio nun~ll foi f!.ltecutado pela Frar;tça desde t!_Ua exis-
tem capitaes e tem falta de buooS-.---Ni-iiG---se--1. ~~-~--t-.WBci;&-~rM~--e;l)ftjfeli'fllir-:--61!r-----i:ftt,mtSSe-s---da-a-tttr.tta----:-l 
porém a envolv.er-se nesta questão, que não vom 
para· ·o cnso agora. · 

· ~nélue votando () s . 
dàr uma explicaçao a resp~ito de um aparte que 
dJrigio. ao Sr. Nunea Machado. Não f.!endo porém 
aoeiLa pelo Sr. Nunes Machado R explicação ue 
ia dando o Sr. resid nte · vid · 
na · rma do ·regimento, a dar esta explicação . 
e~ occasião coinpett~nte. · · · . · · . 

O ~li:'. Fr~nQa Leito entende que aquelles 
que têm encarado o projeeto como tendente a 
fevant.ar uma barreira é emigração e A.introducçiio . 
dl) capitaes estrangeiros , têm deslocado a dis
cussiio (apoiados)~ pois que nada ha que dem(lnstre 

. que sejão estas as vistas da cama•a, ou dos Sra. 
dep~ta~os que assl~r.árão o . projeeto, pelo. con · 
trarJOJUl~ll que o pro]ecto. !ol multo bem eorobmado 

·em attenoão aos interesses naolonaes. · · · 
· Em outra oouasião o orador declarou que votà'Va 

· • · c txe roa es ran-
geiros, porque não conheceu nella ,grande utlll
dl.\de ; mas no projeeto aetú.a\ conhece uma sabia 

. combl,naçiio dos Interesses naclonuas. Não se tem 
' . . 

o commeroio .estrangeiro, nem s sua · industria; . 
mas slm destruir 8 rivalidade que 6Xiste flO. IIORSO 
pa1z pela desigualoade dos lnteresPes , quando . 
se trata das relações entre nanionaes e estran· 
geiros, do· que rasulta uma ge.ra11tla muito forte 
e vantajol!a para o mesmo commerclo estrangeiro. 

·O me!Jmo projeoto . não teve etil vista aeni\o pro-
·videuciar no ruturo, e por isso deixou ao . pru· 
dente arbitrlo do governo o estabeler.er o tempo 
dentt'ó ·do qual o com me rolo de . retalho dos . 
estrangeh·os deve cessal'. Suppór-se; oor exemplo, 
que o governo estabelecera um mez p•na que este 
coJtlll!ercio cesse , será o mesmo que nep:ar ao 
governo ·il prudencia e sabedoria necessaria na 
execução da faouldàde .que se lhe dâ. . 

Nãp enxerga no projecto· o defeito de ü111der 
contra a .liberdade commeroial, e mesmo a preterir 
essa liberdade com os estrangoiros. Niio se pro
hibe que ps estrangeiros continuem. n comineroiar 
comnosco elo contrario õe·se cóndi ões elaé 
quMs po em nogociaJ', condições que tendem a 
garantir em &.lta escala o 0ommeroio qut~ podem 
fazer comnosco. Argumentou-se · \10J:D . () · estado 
actual de multas nações, e quiz-se que adoptas
semos os mesmos principios ·que reguluo . aotual
mente essas nações ; mas nãfl ·.se attendeu á 
dift'erença de condição que existe entre nõs e ellas, 
nem às medidas que essas nações empregarão 
para elevarem. o seu commeroio ao gráo do proa~ 
paridade em que hoje B!l aobào. Apresenta varios 
factos da historiá para provar qub nenhuma nação 
tem chegado a f$zer prosperar o seu commeroio, 

O Sa. Os:RisTr.üu) OTToNx .cede da palãvra. 
. o sr. Góe• explina : o · aparte ·que déra ao 

· Sr. Nunes Machado ,. .mostrando que · elle fõra 
mal comprehendlilo. · ·. . · . . 

. Ú orador sempre ·disse partlculnrntente QU$ 
·apoiava 1> Sr. Ferra?., quando tratava esta m&dida . 
de impolittca a pou.eo prudente, porque acha ·qus 
quando no paiz se levanta uma voz geral, afim 
de que . por todos os meios se promova a ooloni· 
sação e ae chamem. estrangeiros parn habitar o 
nosso inculto e immenso paiz, certas medidas · 
tendentes a ~onbariar este . desejo dos br~ilelroa 
em geral, ·não podem deixar d.e ser oonsiderad~s 
como impolltloas, hnprudentea , e mesmo perm~ 
ciosas. · Ninguem Ignora que na . Europa temos 
mâo nome, e -Que oontra nós ba alli innumeravejs 
preconceitos ; e como e que ainda se apresentao 
1\a casa med\das destas, que tendem a augmentar 

· estes preuo~ceitos 'l Oot\heee que . é uma tarefa 

combatem a médiua; mas dlrà tam em que é 
. patriotioa da parte .dQ8 que assim procedem . O 
orador prefere J:,&11der culto à razão e á verdado, . 
do que a essa popularidade vã e fófa que se pre· 
tende adquiria• com · a aprêséfitã.Qão de cortas me· 
didas, popularidade que se assemelha aos.montes 
de arêa formados no deserto, qué oom qualquer · 
tufão, com . qualquer sõpro se desfazetn ,- a deeap· 
pureoem. · · · 

A discussão fica adiád~ pela hOra. 
. O Sa. Dlto:slDEN'P!; nomêa para membro da 
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commlssão dP. redacção, em lugar do Sr. Oosta 
Pinto, o Sr •. Furtado: · 

A ordem do d.ia de amanhã é a terceh·a discussão 
da lei das incompatibilidades. · . 

tevants·s.e a sessão ás 2 horas a tres quartos. 

oftlcio d.l'! 28 dà Junho passado, em que o govérno 
. declarando 1·evogado o avi~o de 28 de Março de . 
1844, na P•lrte em qu~ interpretou o art. 15 da 
lei c"nstitucion!il de 12 de Agostu do 1884, remette 

· a esta augusta · camara a consult'l do conselho 
.da estado ern . u se . · · -
· !JO cita um ac.to legisla.tivo que resolva sobre este 
1mportante obJecto. . . · . · · 

« O a~t. 15 d? . acto addicloua\ exige, para que 
~~~~~Hfl~~~~rv~~~DD~~rt~u~m~p~r~~~J~ec~t~o~s~e~~a~r~o~n~v~e~r~ti~d~o~e~m~· ~l~e~i~~~~-~~~--------. . PRESlnKN6 a · sancçaú o pres1 ente, ·que concorrão · dous 

. ·Sessão em · õ de J~lho 

· terços dos votos dos membr-os da assflmbléa: e a 
StJMM.uuo.-EJÇpediente . ...;.;.Parecer sobre tJ intelli- duvida suscitada paio presidente do Maranhão a 

·gencia do art. 15 do acto aàdicional. -N~gocios qual .entende o_ governo ?eve resolver-se por ~m 
de Minas.-Oontinua~ãodo discurso do Sr . . D . . acto mterpretat1vo, . c'lnsrste em saber se as pa
P. de Vasconcellos • .....,Ordem do. · dia.-Terr.e·i,·a lavras citadas se referem no numero total dos 
discussão da lei das incompatibilidades. Novas · memb,ros da ~ss~nibléa, ou Rômente aoR presentes. · 
emendas. Discurso do Sr .. Moura MagalhO.es. cc A commlllSao parece .claro que · as palavras 

· . Requerimento de adiamento. Rejeiçilo. Discursos . dous . terços dos votos não têm a mini na relação 
dos Srs. Souza Franco e Jobim. . com os ausentes, pois que não deliberão nem 

EXPEDIENTE 
. . . . . 

Um officlo do St. ministro do 1m erio remet-
en o a represen .II.Çao a nssemb\éa legislativa 

provincial de Sergipe rtllativa a uma parte dos 
limite~ q_ue . separão a _di~a província da. Bahla.-
A' comm:ssão de estatastrca. · · 

. . u ro . . mrm ro a guerra, ransm . 1n o 
o mappa dos indlviduos .Vindos da pro':'incia do 
Pará tesrutudos desde 18M até 1841 inclus1vamenté, 

·. os quaea todos · assentãrlio praça nos corpos da 
guarnição, como aHl vê do mesmo mappa, reser· 
vando para depois que vieréin da(tuella provincia 

. os esclarecimeuto111. pedidos, e info~mar qual o nu-
1Dero dos indivíduos am recrutl\dos no mencionado 
periodo para poder então ser plemunenta satisfeito 
o officio d~ta camara.-A. quem fe.z a requlSi1JãO. 

- · Outro âo Sr.. deputado . Estevão · Ribeiro .da 
Rezende, participando que tem .deixado de com-- . 
a ca1Dara inteirada. . 

. Remette~se â segunda eommissilo do 1n-çnmento 
o requerimento do Rev . cabido da Sé cathfldral da 
iiu e · · · ~ · 
de seus vaMimeutos aunuaes . . 

A' commissi\o .de tnarinba e guerra vai o reque- · 
rlmento de João Maximo Garcill Maoiel Aranha 

· de Souza e Castro; tenente de 4• classe do exercito, 
·pedindo ser restihidó á 1• olaese do mesmo exer· 

. cito. · 
Não ba mais expediente. . . 
Entra em dilleussão e ã approvado sem dsbate 

o UR,Uinte parecer: . · . . . . . ; 

votão; é que, se fõra dA intenção da lei referir-se 
á totalidade, não diria dou.s terços dos vottJs, mas . 
· . . . . . . me!flb?"~s eleitos, .· 

· cipio ~votCJ abstmtium accrsscunt presentibus-. 
princip~o alil\s .citado . pelo mesmo conselho de 

. estad,_o. nã«? é applioa vel nem éoncludente para 
es.ta ueiltao. · · 

« . s ar s. .e 7 , trazidos em apoio da con· 
sulta, nelihuma relação têm com o óbjecto, porque 
nelles não 89 trata da .votação, e sim lia reunião 
e do · numero necessario paru deliberar: no que 
f(}rcosamenta se 4avia de ter em vista a tohali~ 
dade dos membros. · 

. tt Se não Cora tiio evidente R douLrina expandida, 
. a coinmissã.o mostraria facilmente que em varios 

arLigÕs da constituição a~. palavras -os. anembrcis 
da cl:lulara - ou semelhantes, sa comprebeniléiü 
.os presentall; . samt>rA que se trata de votação, 
e ()U•\ assim S•l tem .. en~endido na pra.tic~ cons-

sõílleu~e o art.l74, em que s~ aà~atu~ que qualquer 
proposição para reforma cont~h~ucton.:ü devs ter 
origem na camat'a dos àsputados a $8r apoiadu 

· · · . . a se exigia para 
tas~ apoiameutus um terço da totalidade dos 
deputwlos; . . . 

« Por ·estas . ra~ões e outras, a . oomtn.isaão e 
de parecer: · . 

« Rat~ponda-~e ao governo que sendo claro õ 
sent1do d•> art. 15 do acto addicional, cujao paio. vraK 

·.em . sua lntelllge~cia loglca e grammatioal não 
podem compreheuder os membros ausentes, · na
nhul.na necassldade ba do l\!)to legislatl vo que 
solicita. . 

« Par;o da · oamarn dos · dP putados, 4 de Julho 
de l!:!4B. - Rodf'igu6s dos· .S · n~tos . ...._ Pessóa de 
M11llo,...;.. J .• )); Ottoni.» 

. ~ Foi presente á commlssão de podAres a par
~lctpaçii•l que eúa data Lle hontem fez o Sr. deputado 
Costa Pin~o, declarando que~"' virtude da liceur;& 
que a camarn deu em 17 d~ ·Junho findo, deixa 
de cotnparecor âs sessões d' ura em diante; e para. 
preencher-se a vaga resultante desta ausencla é O · Sa: F~~:RRAz pade a impressão do pnrocer. 
a comwissiio de pat~ocer de accórdo coma indi· . O SR •. PaEslUENT& diz que o' paraoàr fica ndiado 
caoão doSa·. Pa.ràira de Vasconcellos, que se otllois por. terem pedido a palavra sobre elle alguns Srs. 
Ro governo p'ara dã1; as providencias, afim de que deputados, e que vai a imprimir. . . . 
seja chamado o eupplente immediaLo em votos. 0 Sa. F~~1aa.u di~q· ue, quando .pedio a impressão · 

« Paço da camara, 4 de Julho de 18<18. -T. B. d 
Ottoni,-.Pessoa de Mella .-Radrigues" das S ant . do areoer · foi ara ue elle entrasse na or m 

Entra em discussão a redaQiio das emendas. á doO~~lnúa a dlsous~ào do req11erimento do Sr~ 
proposta do governo fixando as forQas de terra VaseonceHos sobt'e negoc~o.s de Miu.1u1• · 
.\)ara o nnno finl\ncoiro de 1849 a U:l50. . 
. , DepoiR de uma. pequena discussão sobre a redac· o sr. "'"asounoello!!i, continuando o . seu 
oao. do $ .lo do art. to da lei de fixação da forças . disomso inten •ompido ante•hout9m, diz que ficou 
de terra, é ella approvalla, mosLrando·se que 4istá ·· muito sàtlsfeito coDl o aparte que derão os Srs. · 
conforme com o que se venceu nn camara. · ·. Ottonis depois que o orãdor leu parte de uma 

O SR. 1o .. SEoalllTA1Uo lê o seguinte parecer, que procl!lmação que se publ\cou no Ollro Preto ; 
fica ndiadi>.;'. por pedir a palavra o Sr. Moua·a .porque, tando mostrado que n proclaruaQ_i!o lldll 
Magalhiiea: ( . pelo Sr. O. Ottoui não era do senador Vascon· · 

f. .F9i · presente · â colilmissito de constltulçi\o o oellos, e dizendo elle que . a prh.ne~ll é tllhl\ 
I 
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legttima do ~utor da . ~egun_:la, não pó de ha v_e r nece~sldàdes domesticas ; permittio~se apenas _a . 
duvida de que ellas nao sao do . senador Vas- um homem ds quasl nenhuma influencia para Ir 
eoncellos ; .todos coohec_em de quem são estas assistil· a sua mulher que e11tava morrendo. Em 
palavras. · · .- · · . . 18~~t como toda a cidade do. Ouro Preto sabA, · 

Quando tiverão de ser sentenciados os compro· sahtao os presos politioos da . cadêa, e. erão, -· 
mettidos nos acontecimentos de 1833, o . senador · quando enfermos · · 

. ORDEM DO DIA 

_ Oomparou o _ Sr . . C; Ottoni os acontecimentos Continúa a terceira discussão sobre o projecto 
de. 1833 com os do 1842 ; disse que em 1833 havia de lei . que tt•at'' das incompatibilidades com aa 
um fim politico no motim do _ Ouro Preta, ue emendas apoiadas. · 

------~~n~ão~·~e~ra~~u~m~a~s~ed~i~ã~o~. ~m~l~hu·~~~- -~- ~~~~~~~~~~- ~·!!·~~Utn·~~~Mti~n:r-_--~--~~ 
·tssera. mguem que ostã senhor. da hiato ria .. · « L• Supprimiio·se Rs palavras;..... desembarga· 

dos ac_ontecimentos de Minas Geras póde negar doros e seguintes que a elles se referem. . 
a verdade daquUlo que disse; Em 1833· dous . -«. 2.• Accrescente·M: -Nenhum deputado poded 
Qfticiaes ·de_ engenheiros forão os autores dessa aaettar do go\'erno emprego oti graç11 durante o · 
Sedição: .flzerào acreditar aos offieiaes qU:e entrârào tempo da_ legislatura, e ainda _SéÍB mezes depois 
eom elles no motim que naquelle dia _ a regencia della finda, l:lalvo os cargos de · dipiomátll . é de_· 
teria !le ser Rubstltuida por outra que lhes me· minislr.J e secret:1rio de estado e os de promoção . 
lhorarla _ os postos, · e . assim illudit·ão a uns por antiguidade . - Pereira de» Silva. - Çotilho · 
poucos · de mHitares que . entrárão nesse motiln. Be~stt>s. » ._ . . _ · 
Ora, que ~ 11m mais . ~ve .a sedição ou o . mGtlm - « O ~ 2o da emenda snbstltltttva apreãl!illiidll 
dó Ouro Preto em 1838 para ser comparado com pelo Sr. ·Carrão sub!ltitua·se ~elo seguinte : .. 
os acontecimentos de 1812? Em 1833, se uão . se 

. . . _ _ ; een ro l'lga ' a e, 
se não se tomas~em tiio prt>mptas providencias 
em S. Joãó d'El·Rei, talv&z esse aoontacimento 
tivesse . consequeoclas bem funestas. 

Mas que e _ _ . . o re 

na cidade desta nome e seu termo, e . 08 das· 
outrns nas comal'clas _ em. que estiverem eollo· _·_ 
C!\das. -S. R. - Silua Pa_ranhos. - Gams1 do• 

e 18!2 _, Em 184'a proclamou-se um presidente 
interino, suspendeu-se a ex!lcUçiio ·da lei de 8 de 
Deze1pbro · de lSH,_ a que àe anaudo~ . negar obe~ 
dlenota, su~pen1êrno•se outras mu1tas leis ; . e 
dlr~se_~ha que em 1tU2 oito houve v,m fim po· 

_ O Sn. Pas:sxoENTE:-.Tein a pa\avra o Sr. Moura 
· MagAlhdes, para co~tlnuar _o seu dlsourso. 

Utloo7 · · · · .- . 
Nota que o Sr. C. Ottl'ni dissesse quo em 1833 . 

ni\o tlnfia havido o rigor que etn HH2 se UO!I· 
envolvêra. Aluda nesta ponto ha uma . grande 
dlt!~rença entre os acontecimentos do HH2 d de 
1838. Oómo foriio tra_tados os presos · puliticos 
em 1883 no Ouro Preto, e como o fordo eni 18!2 'i Em 1888 como se pronunci\rão .os · julgatnontos

1
-

e etn 1842 como tlverão elles lngar. Em 1833 fo 
excluldo ul'n grande nUmero tle jurados do tormo · 
do O. uro Prat•:>, proprle. tai:'ios n outros muitof4 não 
erilo juizes . de facto ; em ' 1833 havia du•'s sooie• 
dades no Ouro Preto, uma compostA de um 
pequeno numero de individuos chamada a-gruta-
e a outr:t chti · · . · 
dirigida sem o sab~r 'pela gi'Uta. A gruta deter· 
minava as oondemnações, e depois m1mdnva para 
_a sociedade dos -. vigilantes atl'ectar ·que alli se 
discutia a condemnaçào dos presos i então punha· 
se o negocio a vototl, t"l dominava sempre .o que. 
lUl gruta tinha sido decid\~o. Quem. escapou da 
ser cot'!domnado por occas1M do mottnl de ltl3B? 
As pessoas de menor lufluenc~a foriio perseg!!ida~, · 
e só algumas que erão mats abastadas t1vorao . 
protecoão. . .. 

Em 1833 nenhnm dos presos polltioos sabio 
da cadêa, nel'n ao metios para as mala urgentes _ 

o l!!ih•, l\l.ou.rl~ MBia.lhtl.e• . acredita ter 
demcns~radu na u\tlma ·voz que faltou qu11 o 
projecto considerado no seu todo ~ inconstltu· · 
oiounl, e . qut.~, aogundo os vardl\dfllro!l principio& 
que reguti\o o syr4toma roprssentativo, o parla· 
monto utlo p6do ser raohad'l a n!)nhuma classe 
de olda1liíos, uma voz quo tenbl\o as oiroumt~tanoiaa 
que t\ tal ftmdamantal do <istado determina. 

Encnrtlnuo t\ questito pelo lado do lntorasse .· 
.. publloo, entundo que a medida ó inconveniente · 
e injusta; Sendn a instruoçiio ainda me'!quinha 

. entre . uós, não abundando ns · aspeolalldàdes nos 
di versos ramos das soit~nolas . t~ooiaes, n_i.io .lhe 
parece opportuno nem j ilsto que o parlamento 
brazilalro se privo dos _oonbeclmentos e . das luzes _ 
que lhe . potlem . sei.' mlnietrndas por uma das . 
cl~ssos mala 1Uustradas, · ual é a da maglstt·ntura. 

de ser o parlamento composto, desde a .suA origem, · 
de grande numoro de magistrados e de ftmccio· 
narios publico~ i pelo contrario vê que elles têtn 
prestado . relevantes serviQOS ao puiz. 

A lneiUda ainda é inj ust11 · porque não s6 os 
fnnocionarioR publicos de . que ·. eila trata são 
pri VtLdos de ter assen~o na oamara doa doputadots, 
ma~ tambem no senado, inhlbindo-se com ls o -
q11e ellea posaão algum diti ' ser oh11mados para,, 
os conselhos da MrOa, porque, segundo as regra~ , 
ou costumes do systema representat~vo, 1:1ilo: os 
minlsterlos · oompoetos de membros do corpo 
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, 1os a 1 s sao .ln varl11 v eis. E' esta a ros • 
abusão da sua posição ofticial para se fazerem posta que dá àos que o chami'i.o de contradi-
eleger. · ·. . · . · . · · · · · ctorio. · · · 

Se a primeira razão é admiRsivel, ella se dá · . Passand!? ã quarta tbesiJ, descobrá grande perigo 
a respeito de todos os funccionarios publicoa ne;;ta mea1d1\; porque, como entende que é in· 
como lentes das escolas jurídicas e ·medicns, !las constitttcional, nct·euita qu(l, se ella pàssár, d'ót'a 
academias, ·os parochos, os QiRpos, etr.. O que em diante se levantará com f11cilidnde mi'io audaz 
cumpria mosb·ar era que inhibirido o ingress() con t.ra a constituição do imperio. {Apoiados.) Está 

· no parlamento a estes funccionnrios publicas, não . convericido de quo, filO 8:3 Qllet• manter a ordem, 
se darão as faltas que ~e quot·em prevenir, quo so ae quer cin1elitlu' as nossus instltuiçõea, se 
não fica.ràõ elles doentes. que não obteráõ llcença se q11er dar estabilidade pl!rmanenta á mO'nnrchia, 
do governo, quo não aerão distrahidos em com~ ó ,necú~sario · que todo~ sa ubracénl com a cóH-. 

--~_Jm~· ~is~s~õ~e:.s~d~o~g;;· o~v;_,;. e~i'~n~o~·· ·s(A~· f-,p~o~i.a~d~o~s~. -~l~..--;;ri,~· -n;l~~+·~~~~~~~~~~~Sittio t(Ue a 
. . ~ . . g n a · razao, ·· enten e que niio so coustitUi!iilo ~no seja letra morta, é · necessa.rio 

devo l1mçnr o ànathelna sobre umn clas.se inteira. que olla seja fiel e exaetamente observada. (Apoia-
só porque um individuo aberra dos principias e dos.) · 
dos dsveres que lhe são. prescriptos elo seu 1i.o 

' • caso nao er conselho: está porsuadido de qne tiS scenas des· . 
· a sociedade meios · de reprimir os excessos da ngradaveis appareci•las 1ia EIU·opa, q~e tanto 

parto dos entpreRados .P\lblicos? . · . . asso\.1erbi\rão de temor o oornção .bern formado · 
.Se . se qner otrastar do seio dlí representação do Sr. Hesidonte do c e - · -

nacional estes oa aqaellos ·. · . p -cos, entre n a; mRs, se nlguam teme · l)sse Gffoito 
os maglsLrndos, por oxemplo, . ha meios indi· do volcào revolucioQatio qne vai · varrendo a 
rectos que .. já farão indicados : marque-se por lei Eul'opa, e lançanuo po6ira sobre a face dos go· 
os casos e o modo por que devem ser removidos, vornos· · cotthecidos, ~ mamairn de o demover, n · 
dê·se~lbee bons estipondios, dê-se-lhes as garantias maneira da. o apartar de nós, é o\lmpdndo ex· 

· réclnmadas pela coflstituiçiiõ, o que &ãó .abaôlu· nctamriuta n constituição do império (apoiados), 
tamente · .n(lce.ssnl'ias ·. ptit'Íl chneutar a. ordem porque o ortldor. teme quo para o futuro ·nJguma 
pUblic~ i sajiio revestidos dn toda a consideração facção, nlgum partido, nlgurn poder, ou . algu•_•m 
ae que carecem, ~ vcr-se-ha que inultos intli· se Insurja o díg11t como outt'ora dizia Nupoluiio 

· vlduos so deiltntâõ -ficar em seus polltós. !Iom cnldar quando · di!struia o ~ove1·no do dlrectorio : . « Q,m- · 
cti\ vil· occuptlr cadeiras no parlal:nento •. Por?m etiluição 1\1 ••• . vós jt\ a úiio tendes.. . eslà cliln· 
dado · como certo que taes e taes funcciOMrtos cern.da •.• vós a · nebranlust.es em tnes o taos 
d'ora em dinnta nunca Ulais atJt - · · · 
manto, nem lJOr istb terâ melhorado o estl\do · Ainda deso()bre oui.ro trial .riÓ projecto, e é que; 
do · palzt elles contlnuarâõ n lntromotler·se na~ atncnudo Ofl . interesses dos individllos, vai de 
elolçõest o so . ncaso ni1o t~ntnrem do nogocio alguma sorte affectilr os interesses do governo. Pelo . 
para si, tratnrâõ . nra seus a i ~uctQ .ni\o esLii.e privados-diHleoltar emptPQu do . 

uoren es. Apo\aàos. . . governo os doputndos: o enlão o que acontocerl\ 
Nno sabe ~orque quer-se uiio só exchllr. os ou Jlóde acontecer? Que Rquelles que vlorem 

maglstrndos , como os altos rnuocionarlos de para a cnmara farão cou1o uma espeola de gueru 
fazunda, os comtllandautes tie armas e os secre· aos empregos daquelles que ficaram nus pro· 
t~rlos, que nenhuma iniluoncin exercem na pro· vinctae, e que siio .lnhlbldos do representa•· o palz. 
'Vlnola ern que estão. . . E RO isto ·nüo é perigoso poló lado dos lnteresqes 

· Doliejavn que o governo <lll pt·eferencil\ t\ mntel'ia lndividunos, o ê igualutonto pelo lado dos intort•sses 
das lncompatlbilidMes lançusa~ ~uM benoficns. publicas, porque não lll\ nadu mnls dut~arrnzoado · 
vlst~s sobre ?Utros males quo mate profundnm~nto âtl que remover ernpre~ados de. lugares em que 

· vex.no a soc1edade ; que olbnsl!e pt\ra o nosso preenchem ba111 os scuiJ devores sô p11ra satiefüzer 
peB!Imo estado . de ftnartças e para as nccu1nu- . a ambições, a condições llo pnrlnménto. Dusuja 
laçoes dos empregos. Sem querer censurar que funccionu1·ios de certa ordem sejã~ a!l'ovivoltj . 
nenhuma nomeaçiio da cont:.olheiro de estndn; mas não quer ~ue isto fique no arbttr1o do go 
nota que o conselho de estado ~elll·Se tornado o verno, e sim que seja dirigido pelo orltel'io. d!i sã 
apanngio do senado, e perg~uta se não hn· outras raziio, pt~los principins da justiçl\ e dâ oqUtdade. 
<;l~sses da sociedade dignas de terem assento Parece-lhe tnesmo que t1ão era esta a occasliio · 
nos conselhos da corôa. Se se quer cmar os ntals a.sa~la para as trutnr de~ta óbjecto, uma vez 
mnlos do palz, olhe·se paru . as proviueias (apoia- · quo no sanado so iniciou um pr·ojecto 8. respeito de 
dos), cure· se dos seus melhoramelltos i dê o eleições • . C·mviria que, a bem da orde!'l d<?s 
COl'po legislativo mais alguns tnaios parn ua us trnb~lbos~ se espar'lsse qUtl na cntnata vtta~lc1n 
proviucius ppssiio íllnar das suas · nu · · , t 
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medida é ainda inopportuna P.orque vai ferir 
de alguma sorte um particto hberl\1. Os vossos 
advarsnrios (exclan1a o orador) poderáõ dizer .que 
vós com esta merlidn niio quereis senão perpe· 
tunr-vosno governo p~lo fnct9 do vos parpetuardés 

vossos pr\nc\pios po\\ticos, porque eu cre\o quo so\s 
dominados. por principios justos e l;lonestos •. e 
quereis unicamente o. en t·andecimento, a . proa-. . . . . 

resultad[) .mui to veridico da opiniiio da maioria, 
com a difftiretH.,:a da que os qua isto sustentiio se 
declari\o contra tudo quanto é eleição: o os 
outros têm em vista. melho\'M as co\.\.sa.s pl\rl\ se 
ter um~ expressao a maiti ganuina possivel. Ora, 
isto não e confessar que a oamura aotual não é. 
8 e:Kpreseão do voto de maioria. 

O Sr. ministro da justiça npt·asentou argumentos · 
que pro:vão ~ompletamente que a medida nfi~ fere 
8 const1tulçao : á como o orador. nada ouv1o em 
n()nlrado, o que. t\\\vez dava a.ttribuir n niio tal." 
podido assistir a todas as discussões que têm ho.vldo 

na camara, considera esses argumentos como sub 
· sistentes. .. . ·. · · . 

. 0 fl\Cta de haverem algllnS \:n\l}istt08 Votado 
contra a tnedtqa no anno passado facilmente.se 
e;~tplica. O prOJer.to apresentado no. anno passado 

; . . . .... . . 
. (Est!l proposição do .orador é. co.ntrariada por 
nlgn~s senhot•es; offerecendo•se ·. até · um délles 
para lhe mandar o projecto do anno passado, afim 

• . • . • - sãu--.tHa--w· .tru. T-------1 

iguaes.) . . 
· :M:oatra ninda que se podia vo.tar contrn o projêclo 

do !lnno passado por ter mottvos muito diversos 
Pl>ti)M quem vota não . ex.p\ica a yazão por qub 
votR. .. · . 

· (Novas reélamaçÕeR se manifestão ainda contra 
ostf\ proposição, lembrando alguns senhores qua · 

. os motivos forão explicados em discursos que Re 
achão impressos.) · .. · · · 
· . O or~dor mostra que o Sr. minietro da marinha 

. votou ont.ão pell\s razões quo elle explicará. e nãó 
a resentou novo ro'ecto or ue ·ul asso a modida 
ant ~.const1tuciona , ma51 porqua entoudut ~ue nada 
se f!Odla fl\zer de radical na mataria sem se tratar 
das e\e\Ções. direc\illH •. O orador votou então contra 
liq uelle projecto por mo ti vos di versos da uelles 

· por qu vo a OJe ll avor a rne 1 a em seussao, 
a qual contém di.sposições muito modifi:o~tdas, 
porque não trata da exclusão simples da. m~gis· 
tratura cotrt o caracter de la! de pattido. E se 

tende.m que () ôrl\.d{)t . mudou di'\ opinião, pedira 
porm1ssiio . para declarar .l)ue elles nesta mataria . 
estilo muito isolados, porque a maior parto de 
seus .chefes. sustentão a opinião que elles com
batam. E se 1sto à nma verdade lnnegavel:, .nenhum 
receio póde haver de qua os partidos láncem mão 

· dest(l medida, e dahl nasoa o.· perigo que se tem 
allegado. Uma medida qtte merece o apolo dl\' 
camara dos deputados, e é su~tentada por um 
partido · fc,rte no · senado, pertenc.eute ao lado 
opposto, nãu pódi! eitcontrar etnbariloos no palz, 

si5efl o romoçõos, bl\ de C11zer justiça no gnblnste 
nctuRl, n rtloonheoer que elltJ nilo tum dado motivo 
parí\ tao1:1 queiXas. · · 

o sr • . JoblUJ. ct•ó poder ppt·osentar razões 
pelnY quues pro\te quo · a proposta ni\o só 6 
eonst\tuu\o\)\\\1 mM\ quo 6 mesmo clt\g\lia pe\a 

· proprin cclltstituiçno. . 
O nrt. U·• da conatltulçilo . dl11 quo a dlvl14ftO o 

harmonln dos podurtlB liolltlova ~ o prlnclplo 
cotlsotvàdor oJos dlr.,ltús do olc.ltutlo. N11 art. 10, 
se vó qutt os podertJH reo(lnhooldos paiR ot~nstltul~!io . 
siio tl. nutro, moderador, legi.; latl v o, sxoou LI vo ~ 
jll.dlu a.do, Logo, o podar }udlohulo d6V6 estar 
dlvltlidó em hnr1rton!u com os outro!! podüres rlo 
estado. Ora, como se J:Ólle considerar que haja 
~liv!s~o de potlerea qltRlldo os tllem.br•J~ do poder 
J'ildl(Jiat·\o vêm tomar uma influencia tao forte · no 
poder legislativo como até aqui têm tomado ? 

O at·t. S~ ~iz ~ue o exerclcio de qualqu~r 

destt) adlgo à . ti\o clllra e termitlllnte, cumo é que 
alé agora todos os magistrado~ quu têm composto 
a oalliMB tôm illfdugido este artigo da constituição, 
eonsid"r~n,io·s~ de "'\gumll. Sl)rte como membros 
do podet· judici!\t'in, umã ·vez que elles ooutiio o 
tempo quo pasHiio nas oamâras para terem acoaaso 
ao tribunal supren10, Mil\. détrl1nento do. tbesouro 
publico a dos que effectl vamenta trabalbao . . . 

O art. IÕ3 da constituição dlz que · os juizes 
de direito s e1·iio perpotuoe ; e como póde a dispo· . 
s\Qào. deste artigo C{)ll,lpr.decer·S€1 com o costume até 
aqui seguido 1 da os Juizes de direito largarem seulf 
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lugares para fazel'ein parte da representação U<l· que o mngistrado ª tem, se. eiie se envolve nos 
c\onal T Como se dever à entender a perpotl,lidade ? partidos politicos, e se vê continuamente . na ne-. 
Será ella relativn á vitaliciedade dos magistrados, cessidad~ de contrariar o governo, e se; fnze.ndo . 
ou ao interesse dos que recebem justiça? Parece· \he guer.ra no gove.rn~>, obriga o . mesmo governo, 
. qne perpetuo .tiA.o é s:ynonimo de v!talicio. Per- movido elo direitO de tl'tl ar . . . 

. , r, sem n ar-. conservaçao, a removel ·o, infringin•Jo. mesmo 
rupção : por consequencia o art. 153 exige que néSta parte · em álgu.ns ca\:los a constituição do 

. os juizes de direito estejiio nos seus lugares sem esatado? . . . . ·. 
interrupção, continuamente. Este artigo da con- o Roverno Hiio olha para osrna istrados senã 
sUtniçãotem p~s ~dain~~-~~~~~~m.~-~~~~~~~~e~a~m~IzÜa~e~o~u~Jinri,m~J~z~a~d~~.~e~o~o~ra~d~o:r~~~~ 

Eis . a razão em que o orador se · funda para .quer que o governQ ·tenhn tempo de olhar para 
at~reditar que a mesma constituição qúiz que . os eHes · polo Iatlo do cumprimento ott · não cumpri- · 
juizes de direito não fizessem parte da . reprti• meuto de seus dévHes, para que, como vigilante 
sentação nacional. Elle não póde entendet· que guarda da constituição, faça. o quo ns leis deter-
esta perpetuidad& seja só em beneficio dos juizos minat'e.m , o não àconttJçn que. 81)1\dl'hlhe jttizt~s 
de direito. e. sim dos povos qtie, a vi~to. da prevnrtcadores pelo facto de serem seus amigos, 
constituição, não devem receber justiça Je juizes !:l remova juizes u1uito disUnctos só porque são 
lei~os. . . seus. iuimi~·Jli . O u\eio d.e. conseguir hto é pôr n . 

Quanto aos presidentRs de província, o art 1M ma~nstmtura fó_ra do pohl.tcn. Pelo que respeita 
da constituição diz expressamente que a lei . á mdependcncu\ do magllitrado flm tolt\Ção ao 
determinaui tudo quanto fôr conveniente para povo, como póde baver esta it1depeodenciu do 

-~~~o~.\l~o~m!__·~d~e~s~em~~e!!nMh~o__.,.de"'--'s!!llila~s~lUIJ.ila'il.!-~~· ~>;-'· ~~*~~'r-""--:-:V-~>u.~e~encle das inllueneias 
á 'Vista deste nrtigo poderà ter a iiúin-or dllvidi\ ' . poUticas do lu~ar para· . BOI' o leito ? Corno pÔde 
de que a disposição em discussão é constitucional T mesmo olle ·; ..nini~tràr iilstlça com a noceesaria 
O mesmo racioci.n!o faz a respeito dos comman• imparcialidade quando se envolve nos partidos 
dantes de armas. . . · . oliti s a · - ' · · · · 

·ilspon er agora o Jecçno que ern sido em di versos lugares' .. 
apresentada fundada nos arts. 95 e 96 da constJ· . O que . disse àcérca dos magistrRdos se pôde 
tuiçiio. applicar em maior llScala aos presillénLes da pro-

Os artigos citados não estabelecem restrlcções: vlnoia e ãos cowtnandantes de armas.. · 

. Que o projecto Lande a tirm~Íl'. estas bãees, esti' osp•llb"l-as tu\ provinein de , . Pêdro onlre · o 
llb•Jrdado, e segurauoa ludlvldunl o da propriedade, povo. Daqulst) vê a lnftuenola que podem exerc~r 

. lho pareoo fncontestal'el pois que IJilo 6 poasJvel as ld~aa, a que nâo . á lmposslvel que as lJôus 
que esttU!l bases fund!lmentaea &tijllo firmadas serü da · Frauoa exeroi\o esta influencia do uma maneira 
que biljll verdadeira just.loo. no puiz. .· . . . · · · lumtodlat:&, quod Deus ·avertal . . · · .. · . . 

O orador estl\ persuadido do quo niio ba ver.• · Juiijaildo de mullll necos11hln.d.e quo os magtslra-
dadolra jutiLIIJ&. no pai%, er por conaequenola quo elos uo pdmelrn insu'4nola sojiio .exoluldo.a de tazor 
Jl4o !lO uohi\o aatas buaes oonsol\dadaa. Elle po1·· pnrte da assomb\óa geral, ni\o lho pnl'llce que a 
tanto se · peunade de que tudo àilUil\o que a UlOditla tellba completa appUcnçàu a rl!speito dos 
oarnura solemne o categorJo~amtmte deoldh· conJu.. ddzembat·gndoros, quó ull.o osti\o etti ooutncto hn• 
ceute a q11e a ex.leteucla pration dos dh·eltos de medillto éOUl o povo; e demais julgt\o collectiva-

. · llbordade e segur€'.uça individual seja ga•·autld~, Juento. Oomo. potóm naal.as medidas deseja oon-
. não pôde deiur de ser o~nslderãdo como enn· !ormar·se com o voto do gove~·uo, votarà por 
. neutemente oonstituulonal, f;Jmbot·aleze o lntorasse aquiUo que elle dltiser que é mais oouvauiente. 

de um ou outro individuo, de uma ou oulra o sr. 'PaU.LL'I. Souza !presidertte do conselho) 
classe. . · previne 1\ cl\uiarn de que se vê pt·ivatlo de _com• 
· A adopçâo da medida é . tnblbem aconselhada pateeer nas sessões proxlmas, em consoquencta de 

pela utihdade publion, que jurisconsultos UlUito oolheçar t1o senado a discussão da lei eleitoral 
distlnotos considerão como base, como fundamento prop~;~sta por s. Ex. Ootn pezar po~!l t>Btâ. forçaªo 
de toda a ~I herdade, ~e t_odos oa iute~esses sociue~. a abandonar a casa por . algun!\ . dtas, mas uao 

assltll os seus co egas, q -o de continuar. a 
~os m!lgi_strados \lOr uma parte, e sem que ·baja comparecer. A opinião do S. Ex.. a respeit~ da 
1mparc1ahdade delles por outra parte. . . medida etrt discussão é conhecida, pois quo JA. a 

· A independencia do magistrndo pôde ser con- enunciou em outra occasliio. 
slderada itebaixo dê tres pontos de vista-o que A discussão fica adiada pela hora. 
é relativo aos meios de subeistencia, o que ô A ordem· do dia de amanhã é a mesma: 
relativo. ao ~o\'eruo, e o que é relativo ~6 · A · • 

. . pi>Yo.·. Em relaoão aos meios de snbsisteticla Levan~a·li.e a sessão "a 2 horas e mela • . 
coi\corda.tA. em que os magistrados não siio aq~i· 
nhoados como · o devêriio ser para que .. teuhno 

. a independeucia .neoessaria pnro o desempenho 
da suas subUmos funoQões. Quanto A Jnaepen• 
denoia rohti.va ao governo, como se póde db:er 
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PBESIDENCIA. DO SR. MUNIZ DA.nRETO, VlOE•PRS:SIDI!lNTE 

Sur.au.nzo.- Expedleute.- Negocias de .Minas. 
iscurso do SI" . Vasco cella ...... · 

-Terceira discussllo da lei das incompatibili
dades, Discursos dos Srs. Ram"~• Rodrigues 
dos Santos e To>ta. · 

à 
a sessão, 
dente. 

minutas da mllnhã, abre-se 
approv11·se a"ncta da aíitece-

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. secretario do senado, partici· 
pando que o serindo adaptou e vai dirigir li 
sancção irnperiul s re<!olução que pennitte licença 
á irmandade de Nossa Senhora do Rosario d:J 
Barra. do Rio Grande, na provincia tia Bahia, 
para possuir a. fazenda de creação de gadus 
denominada- lmbuzeiro, - e a. que consitlera 

• . e er l ll\ a SC\enCU\ mo lCil 
em to.io:o Bruzil os cirui·giões approvados segundo 
o. plano de e~;tudos das antigas academias iiledico
cirurglcas do impario. - Fica. u caumra inteí· 

Outro do Sr. deputad~ Moraes Sarmento, com· 
municando qüe por incommodo nlio pôde compn· 
recilr á sessão.-Ficn a camnra inteirada. 

emc a-se comuuss o e azen a um re<J_Uan· 
monto da irmanrlade do Diviilo Espírito ~anto . 
da capa})., de Mat11porcos, pedindo a concessão de 
uma loteria. 

Não ha mais e1pedienle. 
São approvndotl ssm debate os seMuintes reque· . 

rlmentos: 
· l.o D.1 oornutiasiio do oominerclo, para que seja 

ouvido o governo sobro o requerimento de Aníoi'i.m 
lt'eruir" o David, proprlctarlOã da fnbrlca de tecer 
e U11r algodão l)lltnbolecldB na cidade dn. Bahia, 
e .o dos pro~1rlett!.rloa de out1·a igual rnbrica sit.!ada 

· 2.11 Da eomanlaailo. da Cazan3a . devolvendo ao 
.zovorno o requerlmonto do Juaé Brttno Antunes 
Oulmht~osi l'XIglndo lnformaçõus a respeito. 

u · o '11 a mpr m1 
o projuulo di\ metttua oominlllsilo que concede uma 
loturll\ t\llll\11\l um benaUcl•> do bosplcio de Pedro 
t;tll{umlo, a puru ntatmten~t\o dot~ a.llõuadot~ 1 segtlodo 
o pluno t1a11 que se COlJCedêrdo t\ santa casa. da 
mlsorloorJlu. · · ·. 
.·. JullfR•Ihl . mnl11 obJooto do dellboraoão e vai a 
hnprlm\r o proJ•toto tlu oommlssito da justic;a civil; 
'\ulorlaaui.IC) o gov~rno ·a concedor no conselheiro 
mlnlalro llu auJ.~rcmo tribunal . de justiça Antonio 
de Oorquolra Lloua liuença por temiJo. do dous 
anuoa~ ouu1 o ordenr1do do respeotivo lugtu·, para 
lr i\ Europa tratar de sua saudo. · 

Floa adliulo, por st.l pedir a palavra1 o parecer 
da cotnmi:~são de fa~enda pàra que se cousigue 
na lei do orçamento ll dtRposiçi\o preoisl\ para 
pagar-se a Jarouym. ·o José Tavart!S 1.\ quantiu. ·de 
3:670~ que se lhe deve o reclaml\ . em virtude · 
da sentença que obteve coulra a fazanda lHl· 
oional . 

O Sr. VasçonoeUos senta ter de ocoupur 
aluda hoje a attençã.o da catMI'a; cQmeçé.ra hontetn 
a mostrar qtte niio havia parallelo entre os aeon· 
tecimentos de 1833 e de 1842 em Minas Geraes. 
A este respeito parece·lhe que pôde aiuda · apre
sentar uma consideração, e com ella fechará por 
este lado esse parallelo que hontem .tlzera. 
Nlttguem poderá comparar u m motim que fol 
sutfocado dentro dos muros da éapital de Minas 
Geraes com umn revolta que j~ respondia ll outra 
qu'3 ua província de S. :Paulo tinlia apparociüo, 

e qufl tinha illtelligenci~. com muibs outras pro
víncias do iniperio, hlha ·da um ptano vasto tle 
subversão sociaL . . . 

O Sa. M.mmtro: -:Não apoíadu. 

os fatJto~ de notoriedade publica. 
O Sa._MARI~Ho:-Demonstre que b!lvla plano .de 

subversao soctaL . . . 

_ a. ~scoNCELLos:._Ah! correm impressos e 
n!lO . têm stdo co~testadós nuutos documentos que 
as~az o comprovao. Pa~a vencer .a sedíção de 
1833, poucos recursos forao necessartos ; mas para 
suff~cat· a revolta de 1842, muitos de certo era 
prec1so que se empregassem, . 

. O Sa. C. OnoNI: -o governo. disse antecipada. 
met1te no seriado que ni\o precisava de cousa 
alguma.. . · · 

o. Sn. MA.RlNHô: -Em 18i2 era a provincla · 
intetra... · 

n. VAsCONOELL0<4: -Porque em todas ag 
p~rtes dn pro'Vincia a íllusiio e a coacçiio oro que 
fot posto grande numaro de sous habitantes 
comprome~teu muitos briosos mineiro 
l}unst a provlllcta n otra que em 1842 se sublevou. 
c1!mo. se diz, era Jlecessario que nlttito mais 
dmheü·o i:e despendes~e do que se despendeu em 
1833, era da força das circumstanclas ·· ue muitos 

· 1·1 ctos se zessem. eg11 que fosse a 
província lntoira que se sublevasse,· e a prova é 
que os sublevados niio conseguirão entrar na 
cap.Hi1l de Ouro Preto, que era o ponto de seus 
mats ardentes desejos. · , . . . 

O . Sa. i\l.ummo:-Eu ma comprometto a de- . 
monstrar que não entrámos porque não qulzemos • . 

. q u~ t~i'~ ~~;~?:C~:1~~~~~:d;J!~·as:~t!eio~~, ~~a~~! 
en. muitos lug-nre!l os briosos guardas nneióoães, 
leaes a seu JUr:_amen~o,· repelllrão as. forçAs ~o 

. . 
d~ provlncia de Minas eorreu o sangue mineiro, 
nuo pot·que a legalidade rrovocasse combates, mas 

orque ora provocada para . os aceitar. Não .... . ' . . . . 

. parte dos mineiros 'I Quantos cidadãos não fizerão 
éonsidarnveis donativos • .. não emprestárão sem 
interesso o seu di11beiro "t Quantos não abando· 
nárão suas propriedades para marchareol psra o 
cn1npo da b11talha 'I Póde~se negar que o dlRtlncto 
t..rào de Sabarà tez o~ mais gonerosos saorltlclos 
na. comarca do Rio das Velhas? P6tle-se esquecer 
os saurificios liu Sr. José Ferreh·a Oarneiro; e do 
commandante . sttperior Bad aró, e coronel Josó 
l((itacio de Queluz e ontros 't Nota que multe>s dos . 
ctdaddos quo sem o . menor interesse empreslàrilo. 
o. se_.u tlinl~~iro, ali hã. multo pouco te,upo não o 
tmbno obhdo, porqua a thesourarla llies ros· 
pi>ndin que tlS sUa~§ dividas tinhào cabido em 
oxercicio tltHlo . Mus, querendo admltlir que se 
fizessen1 avultadas dospezas~ perguntaté. quetn deu 
causa · a que se fizesse essas despezas 'I Não foriio 
aquelles que ompuuhàruo as armas em BarbR-
C\lua? · · 

O Sa. 'VAsOONOE!LLOs: -:-Pols o nobre deputado • 
que eu1 1845 nesta casa assignou um parecer 
dizendo que a experiencfa. ainda não. tinha mos· 
trado os inconveuientes da lei de 8 de Dezembro 
para S1l t revogada, como tllz agora que foi a lei de 
8 de Dezetnbro 'I · . . 

O SR. T. 0T'l'ON11 .... Foi estrategla. 

O Sa. V 4SOONC.IJa.oLOil observa que o Sr. O. Ottonl; 
fallando das pat\çõtls onrtlstas mineiras, disse que 
uns Oorréas arrai\jarão uma conta em MarlnQua 
e a mamlt\rão para o Rio de ~t\ueiro. . . 
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o SR. o. ÜTTONl:.-Eu não citei nomes. 
O Sã. VASCONCELLOS entende qU:e se estas conta\! 

!orão arro.njadlis em Maritutua para havtlr itHle· 
vidnmente dinh~:~iro do go-çet•no, o culpado' era o · 

. t • • · .-' •• . • • ' 

tb~souraria ththa legnlisado essas contas. Quuuto 
lio outro Jacto de .um requerimento que teve por. 
deflpncho-o suppllc~nte longe de. ser credor é 

t·arin oti contadoria ·que tinha irlftormado· esté 
. roquürimtmto du Sr. José Ferreira Carneiro, muito 

poucos dia's depc.is iêconbeeêra o engano em que 
estava a este rtJspeito. Tumbem citou o Sr. Ohris· 
tiano Ottoni um despacho a lapis lançado polo 
Sr. general Andréa; u este respeito nada pôde 
dizer, porque não. tom noticia deste despncho ; mas 
admira-se de quo se vio~::~se citar urn facto dellttls 
para se provar que se queria dt!fraudur os di-
nheiros publicos. . · 

Paa;:ando u outrus .cOt\siderl\çÕes, diz que ainda 
unndo uiJl ou outro neto ir • o '!1 

11dministração da justil;a ua província de Minas 
em ISH, por este neto não póde sor responsavel 
um partido inteiro, nurMroso o generoso, e que 
fez toda a sor·te de sacrificio$ ara t1e a rebellião 
nno rmmp asse. Sr; O risthwo Oltoni disse 
qttà o Sr. · José Jorge foi de.spronunciado por 
dinheiro,. e outro senbor disse que até . se tinha 
dndo dinheiro a homenR do püvo para ut\o appellar. 
:·~o se provao e~ es ac os uem era o Jurz. e 

drretto nessa comaretl? . Era o :)r. Loba to, que 
não ó suspeito nos nobres deputados. Uma auto· 
rldude do uma província não pótl.e responder por 
semelhantes factos. Disso-se tambe.ut que o 
promotot· do Ouro Preto foi a uma. h•ja. enroupar·se 

· para ntio appellar da santença que absolvi!\ o Sr. 
minls~ro do imperio. Qllem ilra e!'sa promotor do 

···· Ouro Preto? Era o Sr. Joaquim OMtano da. Silva 
Guir~arães, . bacharel . formado, que tinha seus 
veuotmentos de promotor, que advogava na cnpital, . 
qu~ era deputado provincaal, a ? tem sido lJOl' 

. ' 
homem nessas ciraumstanclall vã se enroupar em 
umu loj,, pnru não . appellar de urna sentanon? 
Quaes silo os outros factos quo se apresentão . pa.rt\ 

R • - • 

iustíça 1 Não eatá informado cll111 tactos do Bontfim, 
mas sejulg!\r da vérdada dostil facto pnlo coubeci· 
tnento que tem doti outros, de certo . pódo duvidar 
da exactldão dtJIJe. Niio se· pôde por fórma alguma 
manchar a legalidade do 1812, e o orador nprovel ta· 
eo desta occusiiio pBra tn11temuohat' toda Hua 
gratldtlo no povo mineiro pl)lus relevantes serviços 
r1ue entilo pt·estou t\ cu usa dn Mdem a da liberdade, 
o dl%-cuusu dll orc.l~:~m o da llbordf\dA,-pot• que 
et.n uutra aassílo 1.\Uaudo Cnlluu. flm Uburllllsmo, 
dJi~OtHlo que · O~ 1\ourea dapUladus q llorhlo O exclU· 
~>lvismo do llberallijmo, tulvez fo~ae u.m pouco 
lronloo. Alguns dos nobres depUtlldos por Minas 
~.ue se sentdo na cama·•a não reprosentão o ptutido 
ltberaL O primeiro facto que tem parti demunstt·ar 
esta va~dade, é que não se plnnta a liberdade em 
um pa1z ao estt·ondo das nrtnas. Quem quer 
plantar a liberd~de em um paiz . usa de outros 
recursos; o recurso ás artnlls é sompra condam· 

. ll~vel, porque. traz ~onsequencills· fune~tissl~~s 

VtH!cedores. Os nobres deputados om 184:2 de que 
rne1os !le lembr!\rão para reunir gente,. para reunir 
llly·· Uitos tnioeiroa, que. QCI'edita forão illuuidOS '1 

ui lér parte· do manifesto de Barbacena para 
perguntat· aos nubres deputados se elles têm sido 
flois aos senlimento:S da liberdade que procla· 

. mavilo. . · 
((A pretexto de in terpretn~ão, refo.rmou ·se etrt 

suas ~ases ossenalaes uma lei que fo.zto parto dn 
uonstrtulção; oerceâriio-se os poderes das assem· 
~.léns provli~oias ; ampli!\rfio·se otl do governo. 
ror uma l~n ordlnaria laz-se o que só podia ser 

fórma e pelos tramites mnrcados na » . 
quatro OLt cinco aonos têrn passado, 
se tô111 

urligo de let ? Algu.us ministro~ têm apresentado 
propostas multo insignificantes ~oetoa da lei da 
3 da Dozembro. A e~perlenoill tenl conveoéido 
do quo ossf\ lei é ta\o exoellente, que nem pequenas 
altoruções se lhe tem querido admittir, (L~.) 

• E porque nito bastasse a aniqulllaoão dali 
garantias oonstituolon~us, para CJUO mais se for· 
tlttoasse R olygarchla que ltoje domina o paiz, 
est~a !acoito attentou oontra a corOa, osoruvlsaildo·a 
por meio de um conselho .que se denorninon de 
vetado, e que reduzio o monaroba. a onvir só e 
llliÍOilmante o!l membros dessa rnesma facção, qtio 
a todo o custo quet conservar o seu dominiô ex
clusivo. , 

Já ge revogou a lei do consolho. de estado !' 
Como ê que· <I nobre chefe dn maioria (o Sr. 
C. Ottoni) fullando o outro dia a respeito da 
lei do conselho dt1 estado se exeressou ? Disse : 
-A. lei do consalho de estado UI\O é má, c~r~ce · 
de. ser axeoutadn. -Qual era. esta exeouoão ? Era 
a DómeaQaO que . ogo se sogu10 e . c nse• 
lbelros de estado da oplniã9 do nobre deputado. 
(.tl1.) . . . . 

. c< A~r repressr1tações dos cidadãos forito desvia
das . da presença do monaroba, o completamente 
dosattendída~t. As catnarns munloipaes que ollenril:o 
pronunciar·se contra o governo olygnrchioo forão 
suspensas e rt1ando.dos tt:!sponso.biliaar os seus 
memb~s. ~ . . · 

Entrotnnto os uobre<J deputados por Minas 
oart•egârt\o nr\ oamara em a.udor o nobre ox-l))inlstro 
o Sr. Galvíio quó amnlstlou t's uatnarl.ls muni· 
oipaea. Salia lato tiunbQm por estrategla 'l . 
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. o sn. MÚlJNÚQ :;_Por Of:lCilSSidade . 
o Sn. VAsCoNOI!:Lt.os;-E~trate~ía. e n~cessídade, 

assim é · que os nobrés depula~os JUlgilO que tõm 
cumprido se~ dtiver, que têm sattsfet~u os sole~~~s 
eU\ ellbos qu~ com us armall na lllaO contralmao 
eu~ . • pota os. 

Eu pàro aqui, para continuar amanhã. 
A.r.uuNs SsliHORES DA 0J.>l'ó81ÇÃO :-Muito bem. 

ORDEM DO DIA 

Continua a tercoira di~cussão da lei de~incom· · 
pattbilidades cohl as emenrias apoiadas. 

o Sr. Ra:llJ .. oa entende que à questão de · 
constitucionalidade a réspeit? 'de U,!!!a me~idu tem 
cabhnento em qualquer das dtscu!l,oes. Na.> segue 
à opinião daquelles flUe entendem que, po~ aor 
uma •medida reclamada por grandé pat·te da po-
. ula âo deva o r isto ser u.do t.a.da. 1)\a 

· camara. Prnrtell'o que tldo de,vc-se v ~ se a . 
medida que ~;e .reclama é conveú\ente, se está ou 
uiio n& ol'bita das altribuicõlls da camara. Se a 
.medida de q\le se trata. ódê traztlr ben~:~ ao aiz, 
e a nao p e ser oma a na ac ua 1 a e por 

. atacar varlos nttigos da coustituiçiio, os quaes 
a camara não pôde roformar sen~o \'e!os tranti.tes 
la~aes marcadL~s fià mesma coust•tu1çao . 

· c a · e o c a e. a ' ua & e es • 
belecidà e reconhecida na constituição, e que vai 
e:Jtcluir da representação nacional os t'nugistrados. 

· Sendo um juiz de direito, ou un~ juiz. munic!
plll impe~ldo de ()bter os votos de 1_1m . co!le~lo 
que abranJa a comai'ca em que ex.erce Jl;ltlsdJcçap, . 
tendo este coHt-gio grande numero de eleitores, nao 
obtendo alie as primeira~ votações em todos os 
outro&,, colleg!os, fica ell~ exclu,id? . da ~ep~e· 
sentaçao nac1oual. Dama1s, .u~ JUIZ de dntH~o . 
que es_tà ~mpr.e~ado no cltculll :A; e que põde 
·s"r votado no cucu\o B, esperando por ab1 ser . ' - . - . . 

quando .. queira o minister. in, . rem. ove11tlo . ess~ juiz 
do ponto A para o pont~ B, ficando ass1m uppe· 

cipaes, e não · os desembargadores. ~ota 9u~ o 
projecto ax.~luindo os .Pr.e_sidentes .tle provmcta, 
os $Elcretar•os, . etc. , nao oxclu10 tambem os. 
procuradores fiscaes, que tamben\ podem influir 
na P?!JUiucn.o. ÇJouclllc . vot11ndo contra o projecto 

. . 

o S1•; 1-l.odrlguos dos Santos não sabe 
o que mais deva admirar, se a faciLidade com 
que a proposta foi aj>provada em segunda dis. 
. . - , . ·. . · n !l o . 
contra ella na tercoira discussão. (Apoiaàns.) A 
contradicção que enxerga neste pr()cedimento 

· entonde que só ss póde explicar ou pela ruodi· 
ficação que snffrer o projecto em segunda dis. 
cussão, ou pelas · novas ·deliberações qud algllm 
partido politieo tem tomado âc\lrca deU€l . etn 
pnlseth.)a de novns circumsttlncias e necessidades; 
ma.,; qunndo um · parlido quer mudar a sua 
posição tiO patltimento, para que a mUdança seja 

· proficua e insuspeita, é uece:>sario que seja sus. 
teut~da pelos seus chefes, por todas as intelli ~ 

; . 
pat'tldo ·contrario no senado applaudem essa idéa, 
é quando 0-3 Jtobres deputados quo a approvárãc · 
em segunda discussão a combatem em terceita l 

eg CIO a par t o. 
·O Sa. Ronnáw.Es. nos Sun·os é o prhrieiro a 

confes\lar, e o couhece cQUl · prazer, que á proposta 
quá se discuta niio é ne O<.'.ío de · artido · e · ór 
s respe1 o .. e a . nao enrião os nobres âé· 

putados ter mudado de opinião . de um dia para 
. o outro ; porque tão rapidtos m1,1danças só poJám 
explicar"se por considerações dl'rive.das de lnt.e· 

. ressé de pat•thlos. (Apoiados.i · . · 
Pela mauoira potqUe se acha orgo.nisado o paiz, 

qualquer que seja a opinião que esteja no poder, . 
pód~ mantar·se n t1llé contra a opinião publica, 

· póde sustentar-se por ntuit\l. tempo â custo de · · 
.violsnuias e ·de vox.atnes ; mas disto não é cul · 
pudà a opinião que estt\ . pela primeira · vez no 
potier. · 

. dido de ser votalio no Circulo A, donde . sahto, e 
110 circulo :a, para onde fui reml)vido R~~~. itl' H~~~\a--t}lt'Ulltni1Mltl-tr~ram:t-brnilrlltr'hrrmllíDlf'fl1tnr-'---l 
que . é~ta · medida . venha a .produzh• a servidão, proft~ssão as suas opinl.õlls, que d'llra em diant.e . 
J)orque um ministerio . que.lquet pl)darà . ía~er a maioriu pllrtilba a respona;~bilidade do governo. 
aeput~tdos àquelles candidatos que qult.llr ; e então Pa~sando a indicar a necessid•lde da adopQão 
baverà liberdade oindependencia da parte daquol· d ·> projecto, e as vantagens qutl delle resulta, prin-· . 
'les que . viel'ern tomar assento 11a rep1·asoutação cipalmeute para ã. minoria, . diz que sEi a medlda · 
nacional? · · · . é inconstitucional em . tet'ct!ira discussão, jt\ o era . 
· Tam·ile argumentado com os abuso11 prati~ados na segunda. mas ~1ota que os nobres deputados · 
. rias eleições, e que ofl altrtbuern 11 cll\sse da appl'ovaudo .o l•roJecto em segu11da dlsuussAo, 
magistratura. Parece·lbe quo esta aecU.Qaçitu ó dec\al·,\rt\o que era illcon~titucional. · .. 
inteiramente infuudada : não conhllce juiz. tllgum . J!llga um facto de. muito horn ~~ouro para este 
que tenha. a~aent? na camara que dsvn a sua pro)ecto a Mlivergencla das notab1hdades d11s di-
eleição à inftuenc1a que exerce sótnente em NUa versas opiniões politleas em favor delta. ·Se pot 
comarca \apoiadt"s) ' 6\\es vêm pnra a camara vontüra a l>roposta fosse ul1ican1imte sustentada 
ou porque siin prott!gld()s l)llr ·um plll'tido, ou ptllo p~rtido n que pertence, a opposiQão teria en\ · 
porque tE'lill intluencia o\l re1açõe& eu1 toda a t>ro· todo o tempo o direitô de dizer que era uma medidll 
vit1cia. Não duvidu que um ou outro abuso tonha dê pat·tido. · . . · · · 
havltlo dt!. parte de algum rilagist•·ados mas não . Nota .qne·o S1·. Páulino dissasse que aquelles que 
se lhes pôde attriburr tudo quanto ha de . tnd.o ; sustentavão a proposta empt·egavão argumentos 
a magistratura tan1 feito serviç1\S muito · impor- que ellé qualificou de sophisma ; mas pergunta · 
tanteil á civilisução do paiz. Está convencido de da quo tu· umentos se servio · 

• - o · o e 1 o e ar- para oon est11r a ptoposta ? Não forão 'tamoem os 
redar da camara c!l magistrados, potque se a tê seus argumentos sopbistioos? O Sr. Paulino para 
agora elles não têm transigido, o podorâõ fazer contestar li proposta dando uma defi.DiQão . do que 
d'ora em diante para conseguirem a . sua .eleição. é direito poli ti co, disse q-ue era o direito de votar 

Diz-se que ha difi'erença ·entro reforml\ p&l'la; e de ser \'otado. O orador não concorda com esta 
meu ta r e reforma eleitoral. · Aclta que a refõruu\ · deflnioiio : to tios os t>ublioi9 tl\s dizem q_ ue o direito · 
parlamentar se dê logo qllo ali faz reCár111a politico consiste na faculdade de mtervir na 
elei~ol'al ; porque, se a represeutagão nacional direoçiio da sooiedade, de assegurar os direitos 
t. em por origam o poder eleitoral, qualquer mu· qlta ellu tem dado li cada um. Estando esttl 
dança que haja na oleiQão ba de influir na re· dellni~iio de aocordo co111 as tbesesda cónstl tulção, 
prAsentaQi\o Mciotlal. · . ueoessariamente se. devo convir em que ha direitos 

. Não sabe qu!ll . o tnotiv~ . que ha _para eltolu!r politicos olóm do de eleglbllldade. 
da elolção os. JUizes àe .df1'e1tos e Juizes muu1· Dumoneh·a a ruzito por que o Sr. Soares de 
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souza, na sua definição de direito politlco o quiz 
limitar, ao direito de vot1u e ser votado, e é porque 
elle e os que o acompanhao reconhecem que se 
têm feito restric_yões a out,ros direitos politjcos de 
outra or.dem nao menos tmportante. (Apo1a.d?s.) 

ser restrinh:do, e niio o dir()ito de elegibilidade. 
Q~ membros dO !>Upremo tribunal de justiça têm O 
direito de ser ministros -de · estado como quRlquer 
outro cidadão : on tt·etanto uma lei declarou que 
os membroS do supremo tribunal de justiça não 
podem ser ministros : esta lei pois cerceou um 
direito politico do cidadão. A constituição dettlr· 
mina que o . poder moderador noritêe livremente 
seus ministros, exigindo Hómonte que estejuo no 
gozo de ~eus direitos yoliticos : a lei da orgtlnisaçào . 
do supr_emo. tribuna de)!l~tiça taz excep~:lo As 

membros destA tribunal;' e portanto não só. ~~rceott 
esse direito polHico do cidadão, como até ros
ttinglo de alguma maneiro a t\ttribuiçâo do poder 
· or. i · 

O Sr. Soares. da Souza fallnndo a respeito das 
restricções do direito do cidadão., ~ntendéu que 

· alguem poderia lirnr do. direito de restringir o 
direito de auxiliar. O orador ede ue se mostre 
que nlguem ten n dito que do direito de restringir 
nasce o direito de aníquillar. Se alguem .tivesse 
o direito · de aniquillar. direitos politic<lS do 
cidadão, teria o . direito de restrlngU-os, mas o 
facto de restringir . niio dà o direito de anlqulllar. 
Nüoé pois possível que a lugica tolere a formula 
adaptado pelo St·. Soares de Souza, qunndo dlsse 
que se queria restringir algum direito politico pela 
raziio de quo quem póde o mais póde o menos .. 
Cita que hontem di:~se . o Sr. Moura Magalbt\es, 
que confessou que se podia põr . algumas tee· 
triccões aos direitos póliticos, sem destruil·os ; e . 

, s a 1 u a c na 1 u tona 1 a e a 
proposta, demonstrando que ella nada mais faz do 
que dl.'cretnr pequenas restricções a um e outro 
politico. · Demonstra 9ue . muit.n~ . r:estricções, e 

direitos poli'ticos. prin!!lpnltnonte nos . que .nascem 
da organisação dos roderestexccutivo 9 jucllciarlo e 
accréscenta : que não é .só nos cargos não electivoa 
que se têm feito restrlcções : estas restricl(ões se 
têtn levado até aos direitos politicos; · relativos 1\s 
el flgibilidades: muitos Hi'io os factos que o provão. 
A' classo deslEls factos pertenc.e, por exemplo, o 
diraittl que tem o cidadão em intervir nos negouiotl 
de seu municlplo, para o qual a constltulçiio uiio 
marcou restricçiio algun1a ~ entretanto que a lei 
excluio de ser vereador todo o · cidadão que niio 
tiver n resldoncia de dous .annos llO mu11icipio, 
A constituição não estabeleceu caso algum . de 
sU!lpolçno em matarias poHtlnas ; entretanto a lei. 
do to de Outubro se achou nutorisada parn declnrar ' 
que em uma mesma t\nmara municipal niio podlão 
u!stir dous lrmiios. Oomo . · pois se qtter negur 
hoJe á camarn dos deputados o dlroitó de pór 
certas restrlcções aos dh•eitos políticos 'l o ar · · , · 
Cldad!los que podem volilr nas eleições prllllariRs : 
o_artigo 93 qiz qu~ os que niio podeln votar 1\as eltli· 
çoes pritnnrms, nua podam votllll' nem ser votado!i 
para q ualquar cargo electi v o lwolonal ou local: en. 
lrotunto a lei de 19 de Agosto de 18·1G entendeu liOder 
exolnir do direito do votar cidadãos 11ão cOUP 
prehendidos na classificnçiio do artigo 91, quando 
privou dEl votar a!J praças de pret <lo . exert:tto e 
armada e dott guardas polloiR!ls assnlarlndos, e até 
se qlliz excluir os guardas naoíonass que tls~ 
Uvcssetn em Mrpos destacado!'!, em cujo numéro 
alias poderia havet', e se pôde afllrmar que ha 
muito~ cidadãos em olrcumstnnolas de votar e ' ' ' 

as condições do 

dt.pendiio ? Não poderá ella ser ter tomada. como 
umn próvin declaração de suspeiçiio contra os 
votos que as autoridades recebêriio de seus BU· 
bordinados? A oiad s. em a tar b 
reducçiio do art. 98 eonhecerà que elle teve por 
.fim especial .e unico combatflr as tendencias de . 
provincialistno . que existlào quando se fez a 
constituição. Como pois se pó.ie achar ns!>te artigo 
con!lagrado o direito de elegibilidade absolutà! . 
Se é .esseo uni co fim do artigo, c•1mo declarou. o 
fallecido Sr. Andrada Machl\dO, t:om que direito 
quer·se lhe dar maior am~1litude? · · 

Na constituição encontrão-se garantidos todos 
os direitos de lgualdnde, libordad.e e segurança, 
nuisnt!lln nenhuma disposição se encontra tetide:nte 
a garantir a elegibilidade absoluta. O arL. 179, 
ec a an o mo o por que a cons utçao gAran 6 

os dirnitos politicoe, nada diz sobre a ele~ibilidade 
absoluta. E não se pôde, á vlsta disto, razoavel
mente sustentar qn~. emb_?r~ seja essa elegibili;. 

l 
para CUjA modificação ó' nt'IC6SSI\fl0 que Se Sigi\o OS 
tramites marcados na cottsUtuição plll'il a reforma 
das disposições. con~titucionaes 'l Nüo se podara 
plausivelmente entender q11e e&ta rt~forma . pôde ter. 
lugar por . urna lei ordinaria! · 

Rt1correndo no exempJn de paizes eslraugeiros · 
semelhantemente orgnnisados, ondH éstn~ qut~stões 
têm sido tratadas, mostra que as decisões ulli têm 
sido de accordo com a proptista que se · di~oute, 
tanto qtHI a propost•~ não ê m~&ls do quo a cópia 
fiel, palavra por palavra, da lel Crnnoe~za. Ottl\ Q 
carta tia 181<1 . e a lel do Setembro du 1820; a carta 
de 1830 e n lei eleitoral do mesmo RllnO, cOmo 
argmriento a favor da oonst\tucionaltdade dã 
proposta •. 

Se porém não fórem julgados bastantes . seus 
argumentos tirados da oonamuição, chamarA óll 
Srs. deputndos para o vaslissimo at·senãl que 
offer(l~e a_ indagaQrto do espirito e desígnios da 

E ' regt·a de bormeneutica juridlca . interpret11r 
f!c mpt•e n lei lle modo que niiu so entendt\ a sun 
disposiçilo de ~ma maneira contraria aos ~~~us, flrls, 
Ora, a constltull,l~o tom pot· um de seus pru~c!paes 
fins mnnter a llbetda,Je e segurança tndlvtd\\al 
combitladll com os direltbs da sociêdãde, de motlo 
q11e natn um nem outro poesão ser prejudicados, 
Oou1o gat·atitia deste deside,·aez,m, a constituição 
estabelece o direito dt~ se votar e tltlr votado. A . 
liberdade · de voto, pois1 ó tun doa principaes 
apoios da constituição, e toda n disposição ·que 
lJo~sa eet·cear ou oomp~imir a llber~ade de voto 
será contraria â ool\stltuiçi\o (apo,ados), porqu~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1602- PÃjgina 5 de 6 

SESSÃO EJ\f 6 DE JULHO .DE 18~8 

éomposição do parlau1ento · en: rela~ão ao m<llh.ot' 
desolnpenho dA. sua missãt~. . . 

Bem longe de Ct1Iicorrer n n~edidn pa\·~ \lescrt>d\to 
dn cnmura, como se tem . dJto, ellll pode !mlval-a 
deste d'3Rcredito, que ~éi'á 'infa1\ivel s_e a camara. 
não preencher seus compromissos, um dos qunes 
é n proposta que ss discute. · · · 

Cousidera n;uito inconveniénte a tenacidade com 
qtto. se procura persuadil· que a C!l.mara não póde 
votar . peln propos~a. sem desacr~d.ilar-se, . t!e.~ . 
perder o sou . presLJgiO., o s~m - ~UJElltar· se é. d1s-. .. -- . . . 

a quEida das lnstiluições ft'.lncezas de 1!330. Se taés 
arguttHmtos prepondP.rarem no J><iiz, se o cum
prunelito dos anteriore3 compromissos da Ulaiotia 
achinei1l obst cu · · - ~ · 
no paiz que a constituição ~mbaraç~ ao podar 
.legislativo lU\ applicaçR.o destes meios, o resultado 
aon\ fazer~sé odiosa a constituição, o se UU\t\ v~t. 
~hegarn1os ao ponto de n nação odiar a cohati
tuiq•io, ninguem póde avaliar os perigo:; a quo 

· ficaremos expostos. 
.. 0$ moíos iudirectos apontados pe\o Sr. Soaras 
Souza envolvt!m na opinião do orador o deftJito 
que pMt.ilhão tollos os seus nrgUipolltos por nns~ 
ce1·em da confusilo de suns 1Jcas rla refortnll 
eleitoral .e p~rlnmentar. O facto de Pl'Ohibir que 
o muglt!ttado seja votado no circulo de sua }\trle.
dicçiio não induz a impossibilidadti do sua. eleição, 
como jâ se tem provado ; tnss a. medida d~ 1\ão 1:>1\ 

· contar a antiguidnde do mugistrado elúito não só 
não ó applico.\'ál l\ esta. questão, como não com. 
prehenderi~ ns outt·as autoridades. . . . ..:. 

Tilndo po1s demonstt&do que n proposta nno à 
cohtrada á constituiçiio; Qu.e os argumentos pro
dnúdos contra ellt\ não pertencem t\ pl'oposta, UHls . . .. . 
pnrlau1e1'1 tnr ~ o finalmente quo a propo~tu tflndo 
11 truduzir o V'Ell'dadoiro espiritu da <:(1~\stitui~\\o, 
c qu1:1, estuutlo olla confor1i1e com elle, dovot:n ser 
despt'ezauas toda:; us inlel'pretu~õlls que Sà opvu· 
zarum a este esplritll, niio descobre motivo pelo 
qual olla Hilo deva me\'ec.er a approvnçào do curpo 
leglslntlvo . . 

Oonolue fazolhlo nlloxõea soba·o a contrndicção 
em que t1nhlr110 llJ!{IIIIB Hllllhllt'08, quo, OlJpOtll.tiJ•M 
bo)a Q propoatn, VOLJ\nlu JWr fllJR llQ sàgUOUQ 
disóusstlo : tl iiloumlllt~~lu nu11 uh\l(ull \la minoril\ 
que esttto no aeruuJo, o adoptbno milc.lldaa ldouttoos; 

a tarefa de responderem a seus allindos~ que nesta . 
camara accusii:o a proposta de inconstitucional e 
inefticaz. · · 

menle que no limitá das fortunas que existe no 
nos.so na\z, as differentes classes do que se compõe 
a sociQdade, os negociantes, os pNprietanos, os . . . . - . . . ·• 

de todos os dias . para virem occupar~ se da 
politi~a, que niio dà. qunsl res.ultado nenhum 
vnntntoso ao diipUtado conscienc1oso e indape~-

. deuto (apoiados), e que produz pelo contrano 
.~rande tnultlplillidl\d0 de. desgostos. (Apoiado6.) 
Nestas ·. circumsbJ.n'cias, quem se ba de arra.iitrar 
parn compót o parliunen_to 'I A estes in<l~viduos 
que nilo querem ou nao podem por d1versaa 
circumst~mcius '1 

Uma vez . e:otcluidas. C\\\SSI!S tiio nobres como. il 
dos ·magístrndos, a dos · presidoJntes de pro-vinciO. 
e o tr · ·· . 
do vir sentar- se nas cadeiras quo hoje so ach~o 
tão d\gnan1ento occupudas 1 Sorão os ·que na2 
qu~reru? Serão os magistrados que l)ão pod-er~o 
vir? Sel'iiO os outr e o 
po<lerâõ vir? Não; serão aquellos que so su
JOitarem a estender a ll)iio para . receberern o. . 
esmola do gàvertto ~ aetão aqueUes que não tendo 
meios de subslst•mcla, procurem por melo da 
rep\'csentavào nncionn~ adquirir 1l!llll posição vau· 
tajo8al E' . por Jsso quo se nuo quor que os 
~ep\\tados fiquem \nbU.iidos . da acoitar oa cargos, 
os fuvores do govêrno (reclGlm<lçõcJs) \ é porqua 
se uiio quer que os deputados deixern do estendor 
a miio para recoberom do ~OVlll.'no o o\.iuto .da 
iguominia. (Novas l'dclama{>'i1às .) Ntio su quer n 
pretexto de quo ii:lto Ó Uilla rofol'mll pnrlnmentnr, 
quAndo au póde optimnmtltltO provnr quo ó osson
cio.lmentt~ <!\e\tnrsl. (Apoiados.) · 

Nno · é de hoje que ge procura Rtlnullar a · 
Influencia da magistratura: no codigó do processo . 
crimiual se tirou a m·,gistratU:ra \'ltaliuia a maior 
purta de . suas attribttiçõos . para conforil•ns á 
mngtst\'l\tlll'n. electiva, à mngish·atura da sachristia; 
s011do do notar ue 11 ueJ es m mo o 
.én en em . quo, pata que a magistrl\lura se~a 
ilHh1pOu'1tJilte. ellli não ctave dependllr do suífr1\g1o 
pop. tthll.', hl<.lUtübh•iio o UX.fll'cicl o de t1·es uttribttic;oes 
a tuug1stratum pummente e\e\tore.\ . No o.cto · 
atlLliciounl airldâ se descobre esta tendoncia~ sU· 
jeitnudo·se o.hl os magistrndoa à iufluencía local 
das assambléas lJrOvinciaes contra a expressa 
di'<>>pusição da constituição, que:, prohlbe a das .. 
titulção doa magi!itrudos por outro · meio que 
ni\\) Mja umn stlutença do podor judiclario , 
dispol!içào constitucional, cuja re\'ogação aliás 
ni\o . t\uha sido auto risada lia lei que autorisava 
A ruformn da alguns artigos da constltuioilo, 
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provlnciaes todos . os que o pooi'1m ser pnra_ a 
ger!ll ; e ofi•> qu~ os mGm~r.us · dnquellas devo~ 
ter t 1\Jas ns qunh1iudes ex1g1dus pn~n os. dusta. 
porque o art : 75 cOtHil~~~to . penn•t.ln pot· sua 
geueralidad•~, que se . u~IJilO as quahrfades mur· 

· rreguezla, por que isto de maneira algumn muda 
as no~ss"" Instituições: seria necessario estatuir 
condl-;ões restrictivas não do .P-xercici.o ·do direito, 
mas do m~smo dh·eito': condições que destrulssem 
o direito e rliio se llmitl\ss~m ao exercic' 

. ca s pa a. 1 1 , . a . o a au .. o- s ineu e, como, por ex.etitl> 1) : qne o cidadão, em 
ris ar a o:xigenclu uaq U\lllaa astabele~1 as sOmente 
para· n cnt.~goria ~nperlor • Ji1stH arltgo p···is, que 
conlétn a declarR.çao ~as, qunh,lallP.~ pura mP.mbro~ 

qu'l ao veri&cllo ns condlçõtls . exigidas no art. 94. 
· pelo f:ictó de have•· aceitado e_mprego, niió poderá 
j~inn\s ser vutaJo, nl.ilda. que resi ·ne · esse e · . 
prego ; e q seu o . uma con tça(l estructiva do ... ' , . . 

viinetito . no art . . 94, péio qual . dove . ser enten· 
ditlo, como de facto tPtn sido por leis . regula-
mentares. · ·. · . · 

Passemcs ás cnmaras. munícípaes. o Crlp. 20 do 
tlt. 7" ·nenhumas coud ~ções exige para os seus 
membros: óm'l cowbinando os arts. 93 I! 9! as 
a cha,·c:úns exprPSF!R!l. O to diz que uãn pndf:'m 

. ser tnn01bros, nem .votAr ua nomeRçiio d•• al$tumn 

.· direito, offlmde mamfestamente o artl.go da con· 
etltuiÇiio, . u consequsntemonte. não podendo aet· 
estab~lecida por legislaturas lirdinarias. não podem 
estas ..:onduzir-nos. a instituições aristocrAticas. 

DisstJ ainda o tuesmo nobte orador que · unia 
da~ parte8 mais libaraes du nossa constituição 
é aqnella que se refer.o· á .elegibilidade acUva .ou 
passiva, e quo clle se adll\irava. de que homens · 
QUO SI'! àprego~O liberailá sejfio OS mesmoS que 
\•êm rP.~trlngir ou oft'endêr a par~e mais liberàl 
da constituição. St!nhures, não ha duvida alguma 

autnridàdl'l :!lectiva nnr.ional ou lr>cnl, o;; qua niio 
podem votar nRs .asRemblóas primn rins · elA p:tro· 

. chia~ O art. !)4 exig~ tmtra~ qualidnoiA~ •. 11iio . 

. p!lr~me_nteJocal~ a cnmnra mun\cipal,-tt\1\s sómenta · 
· para votar n'l· 11leiçllo t..le dt.putndns, !'!nnador•s, 

e mombroA dng con!lelhns de provinch . Lnf1;•l, 
. . -. . 

· o >re · epu a•. o tsRe que 111~ 
delxa.:aflmos às legiRlAtllrns ordlnarias o pnder 
de · aotp\ial', f>\1 restringir Nl . dirAHoa . polltlcos . 
relativos á el~içi\o d~ deputado~ ClU senadr)rt!e, 
poderíAmos . vh a cabh rag (I un verso. , 
ou Pro ínstitui~ões aristl1craticas. Paroce·mo, sé. 
nbores, que ha fie!'lta nt'guUlP.htaçiio umll confusão 
de idt!as: conf:mdio·sa a fnculdade rle amplittr, 
ou rt~t~ttinRir o el!.tabeiAclmelito de •llreltoa poli· 
tkoR com '' 'de ampliar ou ~uspender o ·P.XArc\cio 
dellss. Muito Jmporta quo bem extrememos estas 
duas faculdadJ>H: sem Isso não poderemi"S mar· 
cbar coul mcthudn, e cada vr.z nos entrnnharemos 
do · mnis eht mnls · n'um lnextrloavel ded11lo de 
aophismas. Entendo quo as lnKislaturas ordiuarias 
nâ•J podPnl tirar diraitos polittcólt a que os tem 
nem . concedAl·os aos que niio têm : mas podern 
sn~petldt>r. on n•npli:ir o rx11rciclo dHStles direitos 
já ooncedidfJS pel'l c11Üsti tulç.ilCI, tlmtt vez que não . 
alt.,re nenhum d•>'~ t~rtignR oortstltucional's. Ora, 
para quo nós ch~gsss t'l\ll)s 1\1) sutlrllgio nniversal 
não Mrfa bastante ampliar O 6X(Irdclo rlos dlreitM 
politiNis t·econhPcldos na oouátituiçâo) estl\lliinclo 
por exl'mplt> que o V<'tante poderé votar ni\o só 
tllll sua arochla como em o • · · · 
amp ar o n1esmo dirl!ito, concedendo-o ~ pessoas 
que o não têm pela eonstlttllção, CQIDO por e'tem
p)o: os que ni\o têm R rentte. liquida de lCO$, os 
filhos famillns, oto. Mas como estas ampliaoõos, 

.ou (lonaas~ões de dlrf11tos irlãl) ofteniler dtl frente 
·. art\gos conr;tltuciouaes, salta aos olhoR que, itiio 

podend~ \lS legi11laturns ordinariàs Aatatuil-aa, nl\0 
· podmn tatnbflm levàr-nos . ao suflragio universal. 

~emPHt •!btlmHmte p1u a ohtl~l\\'m<lti u instituições 
nnstocratlcns t :,mhPm níit' fôra suffiol tmte ~Rta• 
belecet• c•Jlldiçõé!l l'estrlctivas · do · exerciÓlo do 
direito. por e~emplo: quo o emp'regado uuo poderà 
exercer o dh:etto de ser votado ení ta\ · ou . tal 

. . ~ tnge o 
('X~rcicin du direitll de olegibiHdade: mas, por~ue 
n faz 'l Porque tem ·se conher,ido que aquelles, a 
fa .vor dos quaes est.e dir'lito se ex.erce !lm taei4 

voto livre, restringindo nssirri d'um·,nodo extraordi- ~ . 
nurlo o dlr.eito de votar. Nós pois, para garan· 
llrmos esse .mP.smo direito e liberdade, êstsbele
cemo~ · uma · r•H.~tricçãtl ao seu Pxeroiclo, que . 
de5tntludo e;:sa reRtricção abusiva dos eJl)pregado:r 
publicns torna .·mala s~güto o direito de . votar, e 
mais an1pla a . faculdade de o fazer livremente; 
porque, senhores, COblliatirA por ventura a llbe~
dadt) unicamt>nta em uma faculdade amplj!o, '()orém 

. sem algniti~ção lllgttma raal, o que . pódfl ser 
rostringldl\, d~strulda tJOr hi\mensoa abusos ? Não 
consista antes a li er · laJ.&OllltlMe,· rtl'!l0--1 
tão ampla. porém mal~ · restneta um pouco,. e ao 
mrtstM. temp(\ mais garantid.t, . mais seguta ao 
cidarlno? Qu!ll ser~ o estadista mala liberal-' · 
a ualle ue conceder ao ov · · · · 
pu!!aa co o n . \\Ir pa"ta levar a Rooiedarle é sua 
tl!RsnluQi\tl-oU squelle ilUi\ cónoedflr uma liberdade 
não tllo amvla, e no entretanto ma\1 ~egura, com 

, todas as "arautlaa qu11 pos&Ao manter a socle· 
•la•lo J>oliUca no paclftoo I(Ozo de~ea mesma li• 
.bardada '· . . . · · 
. Parece·me poht, oenboreR, qua nlo nos cabo a 

pecha que nos qulz irroRar o. nobre deputndo de 
qne (;J:amoa os prlmelr,)s a otf11nder . a liberdade 
de que nos dizemos partldarios. O povo, senhores, 

· niio ~flVA ser " jogUAte de aduladora hypoorlsla: 
alle Jà ni\h érô na liberdade . escrip ta, quer a 
pratica, a real: da.i·lh'a, fie tendes cllnsclencia ~e · 
vossa . alta. missão , e não ésoarneçaes co~ o 
appello R palavras sonoras · sem . slltniflcaçiio 
renll O nnbre deputado dAdtitio o mais forte · dos 
seus argumeutos do art. 95 da constituioão, disse 
elle: ct o art. 95 ~ utu artigo éonstituoionat, 't1otle 
se diz quE:I todn o citladão que pó\) a ser eleitor, 
tendo Q condições nhi presorlplas, óde .ser tam• 

(( o empregado publico. ll juiz dê direito pôde oÚ 
ni\o pôde · ser eleitor 'l Nluguem o contestG : 
logo, uma vaz que . tenha as outraR · condloõee 
e~ta.bolflcidas no artigo, póJe ser eleito deputado: 
logo, · qualquer medhia que se estabeleoa vedando· 
lhes esse <liralto é · lltrenslva do art •. 94, de um 

. artigo constitucional. » Sr. presidente, não . ha 
dnvida alguma que o funccionnrlo publico que 
rt~UrHl as condições do art. 94, saja qual fór a 

· sut\ categoria, é habi\ para ser eleitor e tQmbem · 
para ser · deptündo •. Se a jlroposta ~eolaí'l\sse que 
um fuucoiouario publico qulllquer delxa de ser 
habll parli ser daputado alterava o art. 95, otrendia 
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pôde ser. esiabelecida sem que primeiro se reforme 

i a constituição. . . . 
Não sabe como possa achar-sfl ·pÚlcodente o 

argumento de q11e a camara com esta. medida. 
ni'io fazia maio (lo que excitttr de ante-mão o direito · 

n . . . 
uma virtud•l, péltém antes uma fraqueza : será ·· 
um meio de suicldàr·sé, o que não é honroso a 
nenhum homem politico. 
E~lá persuadido de quo, se passar o · projccto, 

que qualifiea de ominoso dous terços da camara, 
serão compostos dos individuoa que referio. Foi 
tnlvez por esta cirdumstancia funesta que os 
ar~hiloct.os .· da constituição, que .perfeittlmonte 
conheeiilo a influeoeia das classtls sobre a soéie· 
dt~de brazileira, não quizeriio excluir ·nenhuma 
dcllas, e estabelecêrão .que este direito .. fossa . 
nruplo, e de nenhum modo limitado sailii p~ 
maneira que .ella estabeleceu. . 

Mas não é só pelo motivo exposto; e porque 
fere a co11stituição. 1ue o projecto não devo ser 
a Op a O. e OJO ~.; IZ que OS JUIZOS e lf61 ·0 1 

commandantes militares, presidentes de província, 
chefes de . policia e inspcctores de thesouraria 
violentiio as eleições, amailhã · se dirá o mesmo 

· · o e . 1 os, ou e cer os m 1-
vlduos . que exercem jurisLiicÇiio em dift"erentes 
lugares, ·e ficará. assim o paiz reduzido a 2 ou 
3 classes. · · . . · 

O projecto aiaca essencialmente a igualdade que . 
a ·Constituiçãu quer que exista perante a lei euta·e 
todos os · cidadãos. . . . . . 

A lei de 12 d~ Agosto de 183! reconheceu que 
era ~on::~itucio'!_.al a diRposi~i!.o do. art. -71 da · 
conHhtuiçao ; uao se póde portanto· estabelecer 
cousa lilguma . contraria á dis1>osiçdo deste art. 
71 se,m s~ proceder á teformn. pelos nieio~ que a . . . . 

PareCe· lhe ainda que o projecto ataca indireota
mente em suas consequoncias uma prerogativa 
importante da cor61i, qual 11 escolba . dos ministros. 
Sundu a lemlencia do prQjecto trazer p 
legislativo illdividuos que se poern a soldo o 
Ruvomo, e que só pam adquirirem · empregos 
pul>IICliS deeeji\l) ter asHento llfl repl'esenlaçiio 
llaoional, . quando elle14 tiverem ndqulrido estes 
etlilJroj.(os, e u corôa quizet· mudar o tilinistario 
p11r motivos uo utilidade · pubhou, o novo minis· 
t ;;t•lo achar-so·ha infallivolmente embart\Çatlo ·pela 
mullitlit•• de .funccionados publicus que nl\o tõm 
oult·o~t tlluloA aos emprt~gos que tllllJuirlr:iio senão 
serem · membros da camara, e enli\o o lninisterio 
ou ter& nocessldnJe da fazer mila demissão em 
massn, o que sempre ó odioso1 ou achar·!lé·ha 
constáutemeute combi\tidl) por esses intlividuoa. 

A oonstHtaciiomllidndó do proje~to não lhe parece 
qna tenha sido defendida , cotnbateodo-se os 
argumollt·'ls contra rios cou1 os argumentos . tirados 
da constituil)ào. Tem~se nprosenlado apenas 
at•gutnontos . de analogia, de piu:ldnde, sern se 
provnr q\le ossa. paridade existe, ao. menos se-

un · · · 
unu\ violuç1\o cts constituiçi'\o autol'isa outras 
Violaçõés: porque elli . c~rto tompo sn ententiéu a 
const!tuiuàó de cedlí maneira, dave·So . eu tender 
seu~pr~ ?n mosma manch·a, sein que os que assim 
rao10~1nno se fllçào . cargo de pa·ovar qual é a 

. tntellt~ellcia . verdadeira ; mus limitando·se a 
· adoptar a jurispt·uuenola dos arestos, prescri1>ta 

pela razão e polo bom IHJOso. . · 
Annlysando largamente na explicações dadas 

pelos Srs, ministros e palus Srs. deputados para 
contr~riar as ra.flexõas qtte se têm feito em op
posloiio ao projeoto, mostra que esta inedlda nno 

touo2 
~ .. . 

ue lhe com e te . de verificar os od >r e e 
rne!IJ ros. Primeiramente estfl direito é ~rivatlvo 
da cada uma das camarns, e este ·pa·nJecto, se 
passar em lei, não é privativo da camara dos 

.. 8rs . deputados, por ue tem do ir ao· seuado · e · 
. ser su me 1 o sancçiio. epo1s, e~:~ta verifi· 
cação c11mpete a cada uma das legislaturás ácerca 
dos. membros que .lhe dizem . respeito. Ainda 
ma1s : como se . pode basear. uma .sentença da 
camara s!lnt ttlr um fàt:to sobre que se bàsêe 't 
Oomo se póde dar por ·verificada uma vloltmcia 
n R eleição por um facto manifes~ado em thesê ! 

· Como e que por méras presumpções se pôde dar 
uma sentenç!l ? o argumento e tão pouco proce
dente quanto se recor.hece que toda a presumpção 
admitta provn em contrario; Se fosse pwcedente 
~ . M~lam~nto, _ (ôra nec!lssari.o ___ .que. _o _.individuo __ _ 

. Insistindo em que n · l)ropostu é anti-constitu
cion.al, autorisa .esta sua asserção · com ·a opinião 
dos Srs. ministro d11 marinha, Andrada Machado, 

,f • I "' 

o orador ·entende que votàri\o no anno de 1 15 
contra uma proposta semelhante por entenderem 
que era auti·constitucionaL . · · 

O Sa. ANTio :niinistro da marinha) declara que 
o Sr. deputado tistli enganado. · 

O SR • . · ToSTA, parecendo·lhe ter molltrado · a 
i~constitucic.rllllidade da proposta, depois da in-
d1Cilr 'os ssus defeitos - vota contra ·eUa. ··· ··· - · · ·. 

A d isoussão fica nd'iadu. pela hora. · · · 
A ordem do dia à a mesma. Lovanta·se a sessão 
elaa 8 horas da tardo. 

Sessl\o c1n 'f de .Julho . 

PRKSIDENOIA DO. SR. OHICHOR&O I>A GUU 

. l::iUUMARro. - Expo)diontt>. - Negocias de Mitaa~. · 
· Discu.r$0 do S1·. Vasconcellos.-Ordem do dia. 

...;.Discüssilo das incomp(dibilidnd6s. Discursos 
dos S1·s. JJia.s de Carvalho, Oastello Bra·nco . e 
.li'el;naitdell CILave$. Emenda substiWtiva da 
commi.uão .. · 

A's lO horas e . quarenta minutos da manhã' 
abre-Re a sossão, le:se e approva·se a acta da 
an teoeden te. . 

EXPKI>Il~NTE 

Um officio d•) Sr. ministro do imperio, remet· 
. tondo o requerimento de Irenêo Evangelista . ~e .· 

Souza, em que ·em. beneficio da sua ,fabrica ae 
fundiçiio de f!ln'D s1tuada na Ponta d Arêa, pede 
um · empt·estimo de ~rezen~os contos .d? réis P~~ 

tinze annos com o vencuuento de JUro~HHII------
por couto, julgando o governo. impel'ial dign!\ de 
protecção a emprezn dQ supphcante, e quo o s~u 
re'.JUSrimento dtlVe sel' t.mtado na co o s1 dert\çao 
que merecer.-A' cllinmissiio d() . commercio. · 

Outro do mé~mo ministro, t1·ansrnittindo o pnreoer 
d11 secção llo conselho de estado doN uegocins do im· 
perio, tondeuta ao exame das leis clR as>leml>léB 
âu ptovitloia dá S. Paulo, promulgtldlls no auno 
antllcedenia, com todos os pupeis que sii.o rl)lativos 

. ao sobredito parecer. ·~A' commissno da assembléas 
p rovinciuas. · 

Outro do · St·. secretario d.o senado, ouv\ando a 
~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1603- PÃjgina 2 de 9 

SESSÃO EM 7 DE JULHO DE 1848 
proposição do m.· esmo senado. m .. arcando . os. dias 
de ftJsta ~"'tciona~ e os ~';te d~v~m set< fenados . 
nas estaçoes publicas. -A 1mprwnr . . ·· · 

RemeLte-se á pdmeira conttnissãn do orçamonto 
o .n!_appa domoustrati v o da assignaturn e substi • 

Vai a commlssão do cummercio o requerimento 
de Jacttues Snmuel Ooquet •. 

Não h a mais expedtentê. 

0 portlcer da comrni :são. do comri1ercio, ~emettendo 
ao govurno O!> rcqU•'.runentl)s de LUIZ Vernet, 
Manoel Junquhn dos Passos. e C. Cal v(), para que 
mande proceder aos necêssarios .exames, e inter· 
ponha o seu parecer a respexto dos mesmos 
requerimentos. 

Ormtinúa a discussão do requerimento do Sr. 
Vasconcellos sobre negocias de Mioas. . 

o St-. '' asconcollofl. observa que o Sr. 
RLldrig~os. dos S1\nt011, tratando da lei .nas In· 
compntthihda~•Js, .Procurot~ rRsp~mdet' l\qtnllo qt~e 

~' I 

münlo. Es~e nobre deputado dtl'lse qua níio se 
tinbiio reforll\arlo as leis a. quo hontl:'m nlludira, 
porque até aQI1i ello o--- seus arnlgoH politlcos 
i 1 ' trtd fóra. do ocie . En r 

1844 · o nobi•o deputatlo e o ~;~u pnrti lo ~ê!ll.estado 
sempre 1\ ·testa dos negr.c10s, têm dmgtdo os 
de&tirios do estado, .e se agora é quo estão no 

odcr er unta ' ue sublllituição s~ têm · fnito. 
s nuuistros e es a o, os pres entes de pro

vinda, os chefes de policia, o~ .inspectores da 
thesourinias, etc.; todos ·esses empregos não são 
exerc!dos pPlos àlltn~os dos nobres dep~tados, e 
prinCJpàlmente em Mmas·Gilraes, onde nao se eu· 
contra um empregado desta ordem da opinião 
do orador. · 

Não· quer ler os documentos a que honteru se 
referio pora provar que houve um plano de sub-
versão sócial em 18-12. · 

O Sn. MA.RINHo:.....:Deve ler. 
. . 

u)entos porque não deseja offender pessoas que 
o não têm provocaria. . · 

Continuando, diz 91lo não foi só o manifesto 

hontetn nsseverou na ll!lsa. Algun!l d•1s nobres 
· deputados quo aqui têm assento rPUnir. ão-se na 
cidndo tia S. João d'El·R~i.. o ahi o Sr. Marinho 
fe2: uma indiéai;no, ou uma mensagem no pr~si
rlen te . intet•ino da proviocin, npprovaudo todas a~ 
medida o:~ lJor elle li1otadas e aqueHas q I te aR cir
cumstaneins pat·a 1.1 futuro u~,m,;elhal{SI:ltl\. Esta 
peçll achn·se aqui tambeln imprel!sa ; se alguenl 
duvida da Pxoctidiio dnlla, a lerá.. 

O Sa . . T. 0"J:TONI dá um aptntn que não ou· 
vimos. · 

O Sn. VA~coNCELLos:-0 Sr. Tbeophilo Ottonl 
declaru que foi até relator da. couuniseão • . Ob
serva qlle os uobres dtlputodos têm faltado a 
todos .OI! sr;us compromlssns. Os nobres dop'Ut11dos 
que pegárão em arinas para plantnr em seu paiz 
a liberdade podém ser consill~:~rados liboues 1 
NãO: !!llheem·se os publioistas os mais · demo· 

· c~aticos; e ahi se acbarà a . condettinação db pro-
' ~ - ' . ' ' \ lo 

~ão os llberaes ? Somes uó:;. diz o orador, porqtte 
teti1os. soffrido ooni reslgrial,liío toda a aorta de 
vexaçõt~s por quo se póde ptJssar. A nós não ao 
admi11lstra a lusUça, pára nós si\1) nullos os nrtlgos 
da 6onstltuioho e da11 lel!4 qlle garantem os di· 
reltos ludlvlduaea; vlvomos om um eslado so niio 
do cnptl vulro, 110 me\los proxlmo dollA, Nós anttJs 
queremos tlalc'll furros do que rogar cHm sanguo . 
a arvôra da llbardado. O 11osso progNHJao ntlo 6 
como o \'osso quo est11cn, o pr~>gresso dos saltos 
mortaos ; o nosso t~rogrell&O à da duraoiio no mo
;rlmento para a perfelgão. Do certo lol neste 

sentido que o Sr. Pedro Chaves em outra sessão 
tP.pellio ·.a quaUflcação de liberal, porque de certo 
não quer o progreRso dos saltos ~r.ort11es. · . 

Fol accusada a organisaçiio dn policia a que o 
orador presidin na p~ovin~ia de Minas, !'la quali-. . 
Reus . ndversarios qúe na província dt\ · Minas em 
riluitos municípios o grossl) . da população pertence 
ao .seu artido ; o Sr. ~ari.nho, q~e tratou os 

de aris, .. assim o confessou quando . disse que 
nR villa do Patroeinio não tinha homens da sua . 
opinião : assim acontece 1m1 muitos outros lugl\res. 
Cotno, e que autoridades se têm numeado nesses 
I ugarés? Posso as que nãn possuem cousa al
guma. 

O Sn. MARlNIIu: .-Por ex.omplo? 
O SR. VAs<JONCELLos: -o ·nobre deputado pede 

exemplos. Oit•nei o E>xemplo de alguns distrlctos 
da comarca do. Rio GrantlE', onde as autoridades 
p1•liciaes andao de és descalços. Notarei . o 
exomp o mut o no ave 11. v1. a a onCflição do 
Serro, onde s~ sub~Htuirão pessotts respeitaveis 

· por homens quo . se pod'lria dizer, mas não digo, 
que snjilo da plebA de Paris. Alli quando foi es· . 

sa 11s e e çoes um . 1s me o cs a ao, 
o Sr. oommendador Joaquim Bento Ferreira Oar~ 
nelro, a autoridade de delegado de policia foi 
confiada n. um pobre alfaiate que nada tendo para 

_ · , · . . · · . ra 1· 
c i suo. (Hilaridade pr·olongàda.) 

O Sa. T. Ü'i'TONl:-0 notrie? 
O SR. VA.scoNCELLoti - Os . nobres deputados 

conhecem muito bem este indivhluo •. 
O SR. T. 0TTONI:- Deve dizer o nom.o. 
O Sa. VAscONCELLos::._ Este· facto foi referido 

nà assembléa provincial. 

ALGUNS Sas •. DA DEPuTAÇÃO nE MlNA9 : - 0 
nome, o nome ? 

a. ASCONCELLos: - u não me leinbro do 
nome. 

MulTas S&~uoaEs:- Ah I ah I 
:--.. e ega 

O Sl\. 'I'. 0TTilNt: ._ Era· ..1úOlem sua con-
fiança. · 

O Sn. VAsooNoELLos:-Não, o homem da minha 
confiança era o Sr. José JusUnu dtl Carva!ho, 
que niio anda do habito de S. Francisco. (Rüadas.) 

Nota que em muitos lugares da província de 
Minas for(\o nomeados os delegados o subdtJle
g~ulo~. niio conforme as capa~Jidade!l, mas confo.lrme 
os Interesses do partido quo goVt>l'n9, servindo 
para cortRs uomeaçõtls o :regi.'ltro de 10 do Junho. 
Não diz QUI} eutre as pessoas que dirigem a policia · 
nos divei·sos mnnicipios e \iistrictos nfio haja 
homens muito sisudos a cápazes. 

Perguntou.·se de que maneira s.e organisou a 
polich\ eu\ 1842. Graves fôl'ão as difficuldad(lS que 
as circumstãncias de 1842 trouxerilo pura a exe
cução da lei da 8 de Dt1zetnbro em sua. l)rovincia. 
At>enns _ fói promulgada a rerorma juuicia.ria , 
começnrao a appnreeer muita!õ assi uuturas contra 

· , . gum s tnun c1pa 1 a es represen rao 
contra <Jila. Quando o orador teve de proceder á 
nomeação dos cargos poHciaes1 havia de ir buscar 
para servir tta policin os que se pronunch\rão 
contra aquella .le 'f Que coltfiança podia o orador 
dtJposltar em pessoas que . não susteutavão essa 
lul quando qtU!l'ia R sua fiel execuoão ?. Mas como 
procudeu apezar disto? Em prova da maneirn por 
quo tratou do executar a le citarà um s6 facto, 
pnr.que eatl\ nt\ casa o juit de direito da comarca 
ao Rio Verde. Procedia com tal eacrupulo a 
respnlto das pessoas que tlnbão dll ser nomeadas .• 
que não se contentava oo~ "~ ~nforrnações dos 
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julzea de direito: quando tinha de remetter esR!i~ 
nooteaçõe~ oscl'evla · aos .Srs. juizes de direito, 
dizendo · que se alguma dessaH nomeacõ11s. pudesse 
desacreditar 1\ autoridade , ,ficaviio aútorisados . 
para não usar dellas. . 

. O Sn. · ARumo : ·- brou .asi~im em todas ns 
cornarcns ? . 

O .sa. VAsCONCELLo.s~:- Qit~~do havi~o ~uites .de . . 

çõés n. todos os juizeR d~ direito, mas niio digo 
que ssgui!'lse todas a11 indicações dos juizes de 
dh'eito. O . orador tem prova em sua mão dada 
pelo Sr. Alvarenga , que é juiz dfJ direito ·na 
comarca d.o Rio Verde, .de que elle fez u~o da 
autnrlsação . que se lhe tinha '1lH'ifiado. 
· O SR. ALvAnEN~A:- E' verdal:le. 
· O Sa. MARINilO:- O que restn é pro'V'a-r que 

.assim obrou em toda 8 parte. . 
O SR •. V.A.saoN.o&:Lr.osdiz que quando se co"!eçou 

acertar, que até o Sr. Antão, hoje ministro dl\ 
marinha, foi aptêseutado para su bdele~ado de 

. policia. O orador ~lterrompe o seu discurso para · 

. projeclo .é lnopportuno . por falta . 'de outras me
didas : não é possivel díscuti.r;se de ·uma vez 
todas us medidas necessadas para o melhoramentO. 

. do eHtado social ; começou-se por esta, tratúr se-ha 
das outras . . · · · . · · · · · . 
. c 11 que nen uma. censura p(>de caber ao St·, 

PJ:esid~nte ~o conselho por se · ter principiado 
pela d1scut:sao desta proposta · porque. quando elle 
tomou conta da administração "ê. esta A e\la .. 

Disse-se · que n cal)lara dos . r)flputadüs de ·184:2 
~sta~n desacreditada. Se as éeniluras feitns pólil 
u:np• ensa, ~a ll\esm.o algumas pnlavràs pronuil
ctada!l na trtbun•l puuessem trazer 0 descréditó da 
camara, então nunca houve can'lara tt.Ue não füsse 
des~ct'elH~ada. SUJlpõe .. uma ioju~tiçu · quetét-so 
s~tl'tbulr tHtv ao Sr. presl'leute do conselho quando 
dt~se qu.tJ Mnhum hum~m· co.n!lciencloso podia 
affirmar que n representaçno nawma.l ara gonu in a, 
porque eslas palo:vras · de S. Ex. . uão lêtii rüfé; 
rencia u esta camura como mootra .· · · · 
• . • • • . •• • · ~> . ... o · da·s 
mcotnpnttlnhdndt:is: cttou se a vutaçàl) de tres 
ministr"s .éJue · no auno Jo 18~5, sendo membros 
da. . cauüua, v<?târão contra um · pal'agrapho . do . . 

mial1-1tros e o uobré 
ORDE~I DO DIA presidente do cousolho. A discussão · sobre 

Gontfoúa a letr.eira 
. atuqu

1
.elle J!ilragrapbo ve~sou . . toda_ sobre a consLi· 

pallbilidades com as emendas apoiadas. excluir os juizes de direito do serew eleitos em · 
E' apoiada a à('guinta emenda do Sr. Gomes toda a ptóvlllcia, . quando agora trata-se da 

· RibRiro: . · · . osclusão etn parte ; é esta a grnude differença qull 
«E os oftlciaes maiores das secretarias de estado, existe entr_u a pl'üposta que so di~cute o o projocto 

e os procur~dores fiscaes. » de que eutao se tratn\'a. A votaçao nessa occaslão 
o . sr. · Dlus c,lo oarvâl.b 0 .(ntit1istro do .· niio importava uma declaruçíio de que a medid:\ 

era inconstitucional; podia importar eo nito esta 
itnpéJ'tó) n•lta que 1\fl\\elles que tõm dito quo · .n . declatãção ao mt~nos a da su11 iuconvcniencia. 
proposta lt tneftlcaz · para eon<~eguir o seu fim • O orador declara que, se niio votou naquolla 

-qu., é 'dar ampla liberdade ao voto, e desviar a occasiiio pelo projectl), M porque 'Ontendia que, 
influencia lllegltima qua as nutorldades polisão dirigindo-se P.lle a cert:P.ar em parte os direlks ·de 
exercei' llbUSl\1\do d.O. poder que lhes é C<lnfiado, Ué éStaVl\ de posse 8 lnll istratura não ~Q lhe 
tltrn. Ido. buscar as palàvras do Sr~ pre 1 ave ao mesmo eu1po su ci ~;n e gnnmtia .. Talvrz 

discurso ; pNnunc ou•se ·contra algumas das ó.SCórçr1s ~ qunado ·pal'se P.sta medida 
1 

· pllra se 
emendas · offerec\dQ$ em segunda discussão, SPnrlo adclptar outra, qUü dê SUffiCÍtlOte garantia ·a lliB.' 
UDll\ dellas . a rolatlvil aos desembargadores, ~lstrutura, sustenta estu proposta • . Aortldlta que 
pála extensão em quo se acha concobida. · nciio salvos aqulllles que rejeltát'i.lo a nte.lida por 

Não julga cilnveniente a ndopção do art. 2o, inconveniente, e quu a · tlduptão hoje ·porque 
.. e a respeito do art. · So additivo diz que .sente enlartd~m que é ohtlgada a época . de realisar o 

discordar da opinião do Sr. presidente do con" !4eu pe\lsamento, e que nem desar cabe âquellas 
aelbo. por uma razão de delicadeza que a cnmara · que, sendo .. hoje mnls. esclarecidos, mudàrão de 
deve julgar de batitan,te peao; não sendo o oradür opinião. · · . . . · . 
membró da camsra vrtahola como o nobre pre• . . Esposa a opinião ~aquelles que ente~dem q~e · 

· sldenta do conselho, niio póde combater a duut rina · . os . empregal\Oà pubbco~ I comqt!anto nl\0 perc~o 
de& te attii<!O, porque ~e poderia su ppór que a isto as .qualldadus de clduüao brazlletr~ 1 .estão todaVU\ 
era làvkldo uor um interesso \le.ssoal. . sUJeitos a soffrerem em seus dlfettos algumas 

A proposta· não · tem po~ fim a:xclulr clusse · restrlccões. impustaH pelos nccesililladcs das . funo · 
alguma de fnnccionllrlos publicos dt) direito . du ções que elles tom de u:x.ercér iH\ snc\udade. O 
ser elelta membt•o ·da camaru, tem por fim desviar juiz destus restr1cções é o col'po !('glslntivo qutlndo 
candidaturas que podem ser filhas tüllcrimenta de éOllf•.'cciona n~ leis r11gulamantares. 
violuücias e dos abusos de li.utol'idade. Mas lliZ ·Se . ~lio julga qúe bnju razilo par a dizer f)UO nquellos 
~ue . s tJropusta illcllrectamcnte con!lcgue este fim ; .que susteutào a opiüliio denotnlnnda-liberal-
lançaudo os olhos nr · o · · ' · l 

passa o, ndo vê que muitos rneanbJ'og da oamaro. porque , trntaudo·se e .livrar os cidadãos da in· 
octlupaudo. luRares publlcos um uma provlnoia, flut.~nnia perniolosa tia . aulorldade, t ende-ao a 
todavia tulo elsltos por outra ; os llomeus quo fn'Vorecer a llbt' l'dadll d.o voto. . .· 
têm merltu pessoal nilo ficiio lnblbldos de seretn Re~pondondo · éqUC!lles qlle suateuti\ó quo os 
representillltes desta ou daquella provincla , 6ô meios lndlrectos serlil'o mais conducentes para 
}lt1rque exarcem funcções . publicas elu uu) ou se obtt~r o fim que a propol:lta tem em vista, diz 
outro lug1n·. . . · · . · ~que d'li.vlda . que1 se tal propo;;loi\o npparecease, · 

Eateude que não ha motivo . para ao adiar a não fosse lgualrne11te cowbatlda éomo contraria 
proposta. que ét;tl\ em t.irceira discuas~o. só vor· à coustHuioilo . . . · 
quA no seuado so apreRentou um projocto iguul : Niio oonoorda c(>m a opJ~Ião d é que n votaoilo 
pelo contrario, j\\lgn que a cuUtnn de'Vo declarar . po1· ciroulos . n iio produztr.à o llffelto de dar .. 
o suu pellsamontll 110 plli ~~ . · mala ampla liberdade 110 voto; . aoredlta que 

Tambom n i\o acha razílo en1 ao dizer que o a votaouo · por oiroulo traria ao selo ·da repre-. 
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. sentaçiio tlilcional os mell)bros notava!~ . de todas 
as opiniões. . . 

Passando a responder so Sr. Tostú, adtmra·se 
. que o nobre deputado énc~r~s!le a pl'oposte. como 
um rescripto de intolera~caa, como um IJ~a.then~a · 
falminu.do · colitra .. ·a ·. magt:~tr·• · 
de 8 de Mar<;o que apresentou s1 propost•1, tinha 
em seu seio tres lllelllhros pert\\ncentes .. á alta 
mn~~stroturll do . pai::, e de certo elles- não qu~-

class~J. . . . . · . · . · . · 
O · orador lê o segundo periodo do discurso do 

Sr.· To~ta, o · em . ro:~posta diz que, quando o 
governo apresenta no . corpo legislativo uma 
proposta que arreda do campo eleitoral a~ ptln· 
cipaes autoridades. não se pód~ dizer . qUt' o g?· 
verM pretend.e exercer no pa1z uma .inÜUI!DCla 

.. que até agora não tãm exercido. Acredita que 
uno pôde ha'Ver. no gabineta algum qllé t.enha 
em vista trazer para a camara hon1ens nas cir- · 
eumstaricias IJUO descreveu o Sr. Tosta . 

n\o . d d 'xar r 
pressão do Sr. Tosta-obolo da ignolllinia. Ndo 
-ve que Mja hem Cl\b\da esta expressão, porque 
ainda mesmo · que houvesse um governo que 
canse uisse trnzer " esta ca,;a bo e 

· força e co.ta.c er para r es1stirern a seus otfereci· 
mantos. de cederem ll)esmo por um ou outro favo1o, 
neste caso ainda não se ;>odia empregar a ex. 

ressiio-obolo da lgnotninia. . . 
O SJ\. PsESIDENTE:,-Tem. a palnvrn o S1·. Oas-

tello Branco. · 
o sr; Oa•tello Bf'anco:~Depoig ~o hn· 

'VMem. longamente rallado sobre a mataria tantos . 
e tão distfoctos otndores, parecerá que ella deve 
acbar·se oompletam~nte ex.baurida; e ·a oamara 
indisposta. para ouvir repetições , dilficllmente 
prestim\ sua attenção a um deputodo novo;. que 

· nenhum titulo tem a merocel·n. Todavia. sendo 
da n1ais subida importancia a questão aujtJitu. , 

· f!endo muitas . e varias as riltões coa~i q~e ~õd~ 

necessldadé de manifestar quaes as q\1& dirigem 
o mt!u . Em negocio t:lo gra·ve, tão profundamente 
complicado não creio. que tudo esteja dito; e 
com uauto nã ss 1' · · 
ldêas nona ou~o supplicnr a attenção da camara 
por . alguns mo1:nentos, porque a repetição das 
mepmns ~ousas p~r differentes termos, 0::1 muul! 
proprios erro~. porleráõ despertar, em aba.Us\\dos 
oraltótes, eo11s1Jernções lmportanta:i, que lancem 
mais luz na presente discur:~sdo. Seja quà\ f6r o 
seu re11ultado; far·nos·llào utni\ de duas accuaações: 
olfensa da. constituição, caso passe a proposta : 
interess"'s egoisticos, caso seja rogulada. · .· 
· Oonvém poi~ se esclareça bem o paiz para que nos 
possa deviaa~ente julgar; para que possa justa
mente apreetar a maneira por que cumprimos 
nosso mandato, para que possa emflm 'victorlat· 
nos, ou condenwar-nos. · 

O:i oradores que hnpugniio a proposta, 'Parecem 
estar de accordo que o discurso mais snbstancinl 
co11tra ella apresentado; o que encerra oa argu. 
mentt1S mais capitaes, e refutnoài> mnis logica, ê 
o dll nobre deput~do pelo Rio de Jãuelro 1 qu~ a 
ôombateu. Eu pois, ·tendo de fallur em senttdo 

. opposto, . farei primeiramente a · nn al) ;, 
dlscurso, e entraroi depois em outras.considaro.ções 
justificativas de minha · opinião. · 

Nada .llirei, aetthores, sobre os dous primeiros 
pontns com · que se occupou o fllustre · orador ; 
islo ê, o bistorico dll mat~rla., . e sua lnopportu
hhJo.de, porque os julgo sufficlantemetltà discutidos, 
Pl'lnolpi~t·ei. pelo exame do · que sejão dh·eHos 
pollticos, vtato <lOnio entendo com . o honrl\do · 
tnotubro quo sem fi~~armos precisa . e cllll'l\monte 
a lutelll(iCellcia dessas paluraa não poderemos 
resolver a Q uostão. 

. Disse elle que os direitos polltlcos co11s;l~ta~ 

na fBl1U}dade de ser membro das diversas autoti• 
dadas naciooaes, em ser · membro dns autoridades 
locnes, ·e em concorrer pnl·a a eleição · qessas 
diver'lns a.utor·idailes-denie concluiu que só exis
tem . tres · cnteg·ni~s ode diro.itijs politico~, . todas 
• • ' • t 

\"Otat•, OU ser V'Otatlo para deputado OU senador ; 
2a, de votar ou ser votado para membro :das 
assemhléaà pt·ovínclas; 3•, de votar ou ser votado 

.Sei que est~ deti,uiçàiJ .é arloptada por distincto.s 
pUblícistas. e entre elte~ Benjamin Oonstaut, qUe 
usa dttS . mesmas palavras, !i'o.ucart, Macarel. · e. 
.outros que se appro:ximão: mas sei · tambem quo 
autort's não menos acreditados, como Silvestre 
Pínhei1·o, dão uma definição mais ampla, . e que · 
per il'lsO adophrei. ·Entende este grande escriptor 
por dit'tlitos politicus-a faculdu.de quo tem o 
cidadão de exercer c~Jrtas funcções · uo serviço do · 
estntlo . -E uccrescent~~o que · ao!! direitos políticos 
tambam se dã o nomé da pbde~·es politicos. O 
mesmo Fuucart tendo definido direitos olittcos · 

e uma tnnne ra ana oga opmiiio d\l illustre 
represeuta.nte, diz em um11. notK-de·veratliO!; accre~;
centar a {aculclade de st~r· nomeado para. as 
dignidades e U,.1CÇÕ8S . ubliCaS -o M U&lXOU de 
azar por cons1 ernço~s o as to a 1vas· ao ire1to 

publico francez, de que trat" ellpeoialmente. 
Dil·el pois que direitos politicos · são. todos 

a llelles i.lfl se referem aos ôderes 1>1' 1 • 
não cnnslRtem unican1ente na. elegibilidade; nla.e 
sim nas faculdades · relatiV'as aQ . exerdéio dos 
poderes legislativo, exer.utivo, moderador, )udi· · · 
ela rio . e ·eleitoraL . . . .· · · · 

Esta dollrüção parece-me a mais conforme com 
os principios da sciehcia, porque os diraitos poli· . 
ticos dimanãu do estRbalecimento das socledlldes 
politicas, e devem ser todos . aquelles necessarios 
sótnente ll sua manutenç,lo e ao seu fim. Or1t, 
pata iss.o tã() indispen~aveis são . os direitos co~· 

·ponentes do poder altntoral como os que formao 
os poderes legislativo, executivo, moderador e 
· · · · . . t~re p s o.s tret os · 
goliticos dos aivte, que que eatu .nascem eo.ru o 
. Olliem1 .· nquelles oom as assooiaçõea politloas: · 
bstes uevem ser os mésmos por toda a parte, . ~ . 

verno. 
. Uu1 nobre deputado pela Bahia, que ho.ntem 
fallou, deu · ttos uui~ detlnl~i() de dirE~i.tos pohUcos 
quA não pude bem comprehender. Dla!la-nós qua 
direitos políticos silo aqueUe~ que dativdo hnme· · 
diata a e!isehéialmente . do pudor constituinte, 
Ol'Raulsador do estl\do, do. ptlder eleitoral, qut,raaulo 
assim excluir todus os tlireltoi que ubem respeito 
aos outros poderes sociaes. 

O Sn. RA!'dos:-Nilo apoiado. 
O Sn. CAsTBLLo Bn.lNco:-Nil" me refiro ao · 

nobr.e d6putt\do, é sim ao · St·, Moura .Magalhães, 
que logo ew seguida v-eio a coufessar serem di· 
rei tos politicos todos . os dolagados ·pela nação. 
PtJrgunto: os direitos, em virtude doa quaes ·.os 
membros do poder legisbti v o .• executivo, jndioiarlo 

· e niotltlrador exercem suas funoções, nii.o são do· 
legados pela nação 't O mesmo bonraqo deputado 
concot·dou nisso quando disse que esses · quatro 

· co • era o . t.• egaçoes a nsçao. pmo . 
. pois que't pot• ta\ modo limitar a compreh~nsão . 
dé direitos po\iticos ? 

l?1l\'ece·tne, · senhores, que a dotiniQiio que .deu 
de Uirt~itOS poliCOH O a . tiliÍOt\ que se póde deduzir 
de nossa coustittdiJiió. Ella reconhece quatro p,o· . 
deres puliticos: para exeroer qualquer dalles, 
ueoessario ~ te1· algum direito que imponha . 
obrigação aos cidadãos a que têm de teferlr-~e 
ucQtlu go \'(t rni\ ti vn . Perguo taral: estas direitos l!lao 
direito\> civis? Nito.: deve•se pois confessar que 
direitos polltloos, segundo a constitulQiio, todoa 
os que concerneru nos poderes polil\cos. . . . 
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· Demais a constituição no S)l4, art. 179 garante 1 · O cod.igo do . processo no art; 175 diz que a 
a todo o cidndão n adruissibililiade .. ao.s ca,·gos . . pr.•)nu~cta suspende o eXflrcicio das _ funcÇões pu
publi~os, civi.~ ou mili~aYes, ~onde se vê .cl~rl\ · bltca~, no entret~nto que o regulamento citado 
m'•nte qut! sno garanttdos, nao só os <ltrettos . llo a!t. 293. ~:~ubstltuo aquellas palavrus-funcções 
po\i~ÍCO~ .relatiVOS _á el.eg~bi~idaiie B?t!~a .o. pfiSSÍVil, pubhca~-pel.as-d~oitos politiCOS :;o q.~O certa~ . 

~fio se fnlÍa sómento dos cargos de elegibili-
dade. · o digno membro diz que . o Sl14 Mo trata do 
dh e i tot; poli ti tQil, ~:H_im~s~óJtJD~ae~n'"t.u· ~-41-l·.wJ. ·~~~.x:.wy~.uu:~~!-J:.u.n~~f---1pWI}W;.a.sl-.--t'eOO-Ifl-il<!l-G"HJ-\H!--I:~_c_---
de iguald11de !la admi,ssii<?_ d~s c~rgos publicos. · constituem di-
Sei que · esta e a exphcaçuo quo dá Foucart . de 
disposições ·semelhantes da constituição · fl'anMza ~ . 
mas permitta-me que ainda aqui mé sepiú·e desta isto não. se res-
antoridalle e da sua, para mim não ntenos res, 
pt>itavel. O SR._ 0A.STEL'!'O BaANC•l,:~O exímio pnrlnmentar 

· · ·. Trata-!:e sim da ·igualdade na admi~siio dn~ com sua;; .rioutrmns antertores refuta a~ que 110• 
car~os publicas, mas por is~o mesmo que todn o vam~nte .apt'P.Senta. (Apoiados . ) . . . 
cidudão tem esse · diraito d tJ igualdade, é qüe lhe _ Nno fut sam algum iutentn que o honmdo de-
coutpelo tamuem o direito político de .ser a _elles putado e outros tên1 ~u~te!Jtad_? a definição que. · 

. ndwittido. · S!l este direito niio suppuze~stl aquélltl combato. Pllrece-me q tte ttverao em mente dize·r 
· de seria · exclusivo ni\o r.om e ti ria a t11do que tod!\s ns r~stricQõ_•).ª_Jeltas .·.· p()r ... ),º_i_s_ .. regy_l"':-----
o cidsrlno brazilAiro. A garant1a pois do direi u P ' no . para Gu ras uncQoes, que 
de igualdade traz a garantia .dos direitos Poli· tiãu sfio as de l!le.gib,i.lidnde .a.ctiva e passiva, não 
ticns; E se os dtreitns politicos nlio são garantidps entP.~dem com. d11·etto~ poltt1cos, e não podem 

·s at·a ra ho com·• · . M1sa o honrado . de U· por ,Isso autonsnr lls que são . agt1ra pro ostas. 
tado, então lhe direi que 9 d.re to e · e t'gl 1 1 a e . . • . • 
uno é garuMido. t•m parte alguma da constituiÇãõ, funcções publiC!ls constituem direitos poliLicos , 

· que não hn nellu artigo a!gnt11 a Lal respeito que parP.c~·me haver-lhes arrebatado essa llrma ·de 
niio ossa ~er alterado elas Jeglslaturàã ordliiatlus. deresa. · · 

-------70~. '-';a;!r:ft .-=-. "'Pta-:--;_r.e;c;:; c:T:a~,r-;:. a;-'-'-;;c~o:;-;u:;;-sn:. r.u-;-;c;fiC~m~aii_r:;;:s~m;;;. ~e~n*'lJ~o<-=_ .;:;q:.;u:;e-+'-----lirl_w_ fl-fi-tiA-- oo't-_ -~"Htf'o..i1b .... r ... e~- _ -fldL<>e'"'~ ~do na · exposição das 
diz respeito no~ l.imites e al.tribuições d11s poderes razoes porquo as restrtcçoes feitas aos direitos 
polilicos, e ao!; direito~ politicos e iridivitl~aes do polili•;os porolle.recnnhecidos de segunda e terct~ira 

· .cidodão. Ora, quanto _MR direlt(is politicos, .em categoria, isto é, d1:1 ser votado para membro das 
nenbun1 paragrapho do · ar~ . 179, 1\ excepção do n~set~l_blóas pt·ovinciaes, e das camaras munioipaes, 
citt~do, s& encontra palavra que lhes diga rea- . d!ss~ que estas d';las categorias compondo~se de 
peito: ·e s& esse os mio gartwte, . nenhum outro d•• e1tos meno~ . unpnrtantos, · a . constituição se 
o-faz. Quanto aos poderes politicos, a cónstituiçl\o · cvntt)ntàra cotn estabelecer algumas condições 

· no art. 10 não rec•:nheoe o eleitora!. Por conse- para. os da. segunda, e nen~umas para os da 
· gu:lnte Mnhuma disposição a ~eãpeitõ de t·l~gibl· terc~tua, _detxando tuqo !\s lets_ regulamentaras ; 

lidado ba na constituição que, adoptuda a intol·. ma.s que outro tanto não fizera áoerca do9 direitos 
.· ligtJncla dada pelo nubre deputado, Mo flo~sa ser . da primeira categorin, isto é, de ser votado p~ra 

. A CIHJlar.g pormittlrll que eu. desénvolVR maill 

. niRllns argumentos em ·favor da · definloiio que 
ndopto, aLtundendo que mlnba ousadia em com. 
bater R opln ilo . · · · · · · . , 
nuo 11erla desàttlpavel se me ndl) flindaese . ílin 
razõ11s melo solldos. 
~ constltuioilo · no art. U:l diz que podem se1• 

el11ator.s.r os que podAm ser votRutes, . excepto os · 
pronunolallot~ em qud2'.slla ou deMssa. Logo, .. a . 
uon~tlitnloilo recoulioce que ú cidadão pronunciado 
pótlo goznr do direito polltlco de sor votante ; 
porque, pod~Jndo votur, · ndo pó de ttH.lavla_ ser 
eleitor pelo ·facto de estar pronunciado. A Jll'O· .. 
üuncia suspende o direito polltlco de ser eleiLor, 
in as uiio suspende o direito pllll ti co de ser votaaato. 
M~s pllra gozar do direito politlco de s _er votante, 
extge o l\l't. 91 que esteja np go1.o de seus direitos · 
pollttcos, _Estes niio podem set· .o de ser vot.tdú, 
suspenso . em vil'tudo da pronuncia: logo, siio 
ou.tros : logo, a oonstiluiçilo reconhece outros di· 
reatas politioos ulóm dos de elegluilidtule actha 
e passiva. · 

O nt·t. So vem em socoorro desta argumentaoão. 
Se undo ello o ozo dos dil'eltoa olHioos se 
suspende por seu auça condt~mnatortR á prtsilo; ou 
dt:1gredo amquanto durarem seus effeitos, · E de
odlat ando o art. 9~ que a _ prouunola · s~spende o 

lrelto do ser votado, devemos, a . nao querer . 
oham~r de çoutmdictnrio o legislador, ·entender 
q~e ,outros dire.ltos politlcos ha aleu'l do d·l ele_· 
Rtl.lihda..te para cuja su~pensuo se uxigé não. ullia 
stimples pronuncia , mas . sentenoa condemna· 

. orla. · 
O!iatnnrui ainda eú' rueu apolo a aU:toa•idade 

d
8

o tllustrado _ inlniatro, autor do regulumonto de 
l dab .Janelro de '1842, q\le é o mesmo honrado 
me~:u ro a quem me refiro; 

oxp!essa.- definindo pl't!clsamente odas as _condi· 
diçoe:~, .e vedando que att leis regulamentares ae 
alterassem. . · . · · · · · . . 
respeito dos · dlr_eltus da st~gunda a teroeh·a ca
tegoria foi tllo pruvidenolal, como a respeito dos 
da primeira, que as condições para aquelles forão 
tão definidas oumo para et~tes, o terei desalojado · 

.alnua d t>ese reducto a que se fol aoastelltu.· : e 
ca~itulando comrulgo. concordarà que se licito E) _ ás 
leg1slolurt\8 órdinnrias_ l•!glslar Acerca d •s direitos · 
da &t>gund•' e terceira categoria, vedado lhes nno 
pódé ser do legislar tatnbem àceroa dos da prl· 
moln. - · 

V "'u entrar nesta demonatraoilo. · 
A . ~~itstltuloão _no art • . 9·1 exige para eleitor 

qualidades superloree às qua eXi~~ para votante : 
e no t\rt. 95 outras pa1·a. dt'lput11do P.iuda 01ai_s 
iínporti\tltos do que as estnbelecida~ para eleitor. 
Vê·Se pois que a im\).ll'tància" dt\s qualidRdes 
exigidus para o exurcicio dessns funcções ot·esoe 
na mesma proporoão · que cresce a lmportancia 

. dl\S · funcções . . Daqui CL•nclú.u qut~. sendo ·as flinc · 
ões de. membros· das assemblaas provinciaes 

superaores s e e e• or, nuo p o · azar p 
dellus aquelle que ouo póde ser eleitor, devem seus 
membros ter todas as qualidades exigidas · para ser 
olt~itor1 por exemplo: que niio seja lioerto, nem pro· 
nunciado em querellat1 on devassas, etc. Opnclúo 
tru11bom que senuo as fuilO\iÕos de membro das as· 
sembléus pl'uvinciaes tuenos iauporLantas do que ·as 

. dos da a.ssembléll gertll, podem . ser eleitos para • 
aquellas todos tiue podem ser eleitos para esta, por 
exemplo: os casados e oft\.olaes militares maiores 
de ~1 annos, os baohareis formados, e clei:igos de 
ordens sacras, aloJa que nito. tenhão os 25 aüno11, 
etc. Digo q1le podem ser eleitos para as assembléas_ 
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a ~onstituição; mas não acontece isto: ella oão 
lbes tira & direito á habilitação ; niio faz mais 
do que limitar n oxercicio desse direito .. O art. 9! 
garante o .direito ; mais _nãoJ o seu exea·cicio com 
essa amphtude qae e& lhe que.r dar--:am toda a 

· e nao po(ier .ser vota1lo por o~ttJ ou aquelle ci~· 
cttlo eleitoral, nem por ~sgo de1x~ de stJr habll 
para set votado : está 1<omente suspenso o exer· 

.. 11" a ã . e · ci · 
minado. Para corroborar .. est9 ·.argumento, eu. mo 
reCerltei a artigos da con~tituição. No art. 9-l~ 
senhores, se diz que são babeis par:~ eleitores 
todos a"Jusllas que podem Aer votantes, e que 

. iêm as condições nelle prescriptas. Pergunto e.u: 
« E' ou não habil para Bijr eleitor o cidadão que 
tem as condições exigidas· no artigo ? Ningilem 
o contestatâ. · E' ciu não babll para . ser votante 
o cld~dão q\le reune os. requisitos dos arts •. 91 e 
82? Ninguem o nega rã tambem. << Estabelece a 
colliltituição pre~isam~'nte que o cidadão só possa 
votar na sua parochia, que r!,Ó possa votar 
nos e sua paroc ta, que s . p•issa ser vo ilt o 
para elelttlr · pelos SflUS ·comparochianos 'l .Niio. 
Donde pois · deduzia ns faculdades de fazP.r 
torlas llBSRs limitações no oxerciéio da elegibilidade 
se 

.o SB. ToSTA:-Queria que pudesS•l votare ser 
votado p!lra eleitor etn todas as parochias r . 

ao nobre ueputado, que me interrompe, c(!néeder
se ao cidadão a f•umldade de votai· ó ser votado 
para eleitor em mais de uma paroehia . . Eu tne 
defenderei com ·a autoridade do Sr. Si monde de 
Simondl~ que noe refere que bem longa de con- · 
sldtJrar-se i.a. lnglalerra o voto duplo coi:no uma 
Violação da igualdade du cidad1\o, vê-se fretluen· 
temente o mesmo homein votar como · rnegtre om 
arL~s n'tlnla uniVel"sldodt), como freeholder em 

· dous t>u ttes Qondndns, coiuo burguez em duas 
ou trt>s cidades, na . proporção que estas se . 
' \) . . ' . . · .... 
guezl~a honorificas. 

0 SR. APBIGIO:-Maa n DO:l!JQ COill!titUiçiio não. 
conosde essa taoulJade. . ·· . 

a. ASTELLO IU.NOO:- e n O a CODC988 O 
t~unbetn nilo vejo probibição, poa·q~e eui neobum 
artigo estt\ esorlpto qua o cidad1lo não possa votür 
ou ser votado em .. p 1rooblas dUfereutes da ijUa, ou 
por oldadãos de outras puruchlas. So pois no 
lndetiuldo doa artigo::~· quereis achur razi10 pl\ra 
dllmonehur n consUtuc!onal!dode da restricção que 
por este lado sa raz ao extJrcioio llo direito de 
· eleglblUdade, dt~vt!la admlttlr Q mesmtt. razão f!Ul 
pró da rilstrlcção 11Ue agora sa quer fazer. Em 
verdaue, senhores, se · nchals. constitucional a 
restricção feita ao 6Xercicio do diteito do votitute
lagithne.ndo·llle o élroulo tle elegivois pal'a eleitores, 
como . fichais il1éonstituéi(ll1Bl a restricção feita ao 
exarciéio do direito do eleitor limitando -lhe o · 
clrc,ulo dos eleglvois; .. para· a representação nu~ · 
cional ou· provincial ? · Se . achais confúrme á 
constituição a limitaoão do exercício do direito, de 
ser eMtor · circunt~crevend~> o circulo dos votantes 
cotno crl,iuluais de offensivtl da constituição falta 

duzlndo o circulo . dos eleitores ? A proposição da 
uoustiLulçào tem a mesma genet·alldade, a mesma 
força, tanto a t'espeito dos votantes e oleitores, 

~ CODlO de reprvseut'mtes? Não e·pois um dlruito 
arbltrarlo e Ct\pt·iuho::~o asso que vós quea:eis ~r
rogar de dai' ás mesmas pt·opttsições signlficaçõas 
di versus f . 

O nobre deputado a quem tenho a hom•a de 
responder uiio se qulz Vt&ler do art. 96 pari! cor· 

. roborar sua argumeutoç~o : eutendeu que elle 
a llíso ·se nlio prestava. Mas éollio outro::~ pettsiio 

·· ~he,~-~~~ente 1 e eu desejo me. náo el!cape um só 

dos argumentos cont.rarios, reproduzirei os qÚe 
se hão deduzidos do art. 96, uào diminuindo seu 

· vigor, mas antes augmentnndo·ó com algumas 
observações que ainda não vi produziflas. 

E?. di!!~e que o . art. 95, estabelecenl.lo u~a 

implicava a necessidade ·de ser votado em 
e qualquer circulo eleitoral, não vedava que, 
cotlservantlo,se essa habilitação ao · cidadão func-
cionar· · · · · ' · 
.seu exercício ern certos e determinados circillos. 
Rasponderão -o art. 96, dandO ao cidadão o 
dirHito de ser votado para .deputado ou senàdor 
em cada distrlcto ~leitoral, não soffre limitação 
alguma por ttue .;;_ éad~ distrieto. E:~lettoral- quer 
d.izar...,.- todo e qualquer districto eleitoral. Neste 
sentido emprqga a cons.tituição o distributivo -:"' 
catla -em alguos de seus artigos, por .exemplo, 
no art. 66. . · . 

Diz o art. 66: « O imperador dará, ou negará 
a. saocçlio em caúa decreto dentro de um maz, 
depois. t)Ufl lhe fôr apreseutac.lo.n Isto quer dizer 

· e ruen e que o tmpora or a,r , ou egar 
s sl\ncçi\.Q a todo e qu\\lquér · decreto dentro de 
util mez . depois que lhe fôr apresentado. Autorl· 
eado pela_ significação desta palayra ...... cada- da . 
a mesma força uaquelle out.ro artigo, i.;to é, que 
o cl<.ladi'i.o brazileiro tem dirt~ito a ser votado ein 
ttldo o qualquer dis~ricto. eleitoral. 

t . t ' • 
lavra niio póde ter .a forçll que se lhe quer ar. 
A mesma constituição em outros artigos empz:ega 

·o mesmo distribuitivo em . outro . sentido ; por 
exemplo, o art . .17 diz- cada leRisll\tura dur.arl\ 

· 4 aunot~ ; e cad~ sesRiio anuual 4 mezes; Segue
oo por ventura que toda e qualquer legislatura 
deverA irnpretarlvelm!lnt~ durar 4 annos, e toda e 
qualquer .eessão 4 inezes? Não : porque sabemos 
muito bem que uma legislatura sendo dissolvida 
pôde durar menos eles te tempo, e · unHl se~:~l!ãO . . 
seudo prorLlgada pMe durar mais de · 4 mezt:Js .: 

não póde tor este senlitlu rigoroso ~ uão ê uma 
proposi~Jtlo UDlvorsal, que niio ad~nltta · excepção 
alguma, e slm uma proposiQt\o generica. Fundar· 
me-hei t 1 • r 
rldalle do Sr. Suhmo OotiStancln~ que . com o 
St3J.(Uinttl t~xernplo explica a cow(treh~nsào dt~ste 
termo- cadtt dia se razem novos descobrimeutos 
- dunota oãt• que todos os dias, oueu1 cu~a um 
ttill um novo âéscubritnento; mRs que silo tão 
fre•lutmtes que tomado um ou outro tliu por 
exemplo, se aohar~ cotrBspoudt~r-lh& u111 desct"Jbrl· 
mtmto I E' umu proposição vaga, lndatt~rmluada, 
que se tornaria positivu, u~undo·se de .tOL\o ·om 
lugar du..-.oada-; conseguinttJmente parece·tl\e ter 
demonshado que do art.. 96 dl\ constituiç1l1l uiio 
se póde iuft~rir o dirt~jto de o cidau!\o bruzileiro 
ser v~·tado absolutamente . am todo e qualc1uer 
dlsLricto eleitoral. A proposição apresentada neste . 
artigo é get!érioa, como têm dito alguns nobres 
deputados, mesmo da opiuiiio . c ou tral'io, . u1.aica· 
m. ente par11 gnrantlr ao cidadão brazilt~iro o _1ltrei~o 
de sêr votatlo por outrtls provinoh1s que nao seJI\ 
~s~. .· 

Mas supponbamos que a expressão - cada-. . . . . . .. . 
ainda direito que ru\o póde este argumt)nto provar 
que a pl'OposLa offende um artlgo consUtUciothll, 
purque o art. ~16, por ostalntelligencla, garantiria 
a todo o cid1\t.lào ·o dirt~lto de ser votado ern 
tudo e qualquor dislricto eleitoral, poré1U . lliiO 
ao oldudiio empre~ndo · publiou , cujos dlr.eltoa. 
neoossarianwnte difftJretu muito llos . do simples 
cidadão. Tem·se dito-o emp1·e~ado publico deixa 
por ventura de sur cidadão? Nao é elle chtunado 
para exercer 2 empr~go publlco, por leso mesmo.· 
quo é oidadao braztleiro? ·. St1 lls ewp1·egados 

. publ!cos nlio têm direitos politioCls, com<,~ yieJ"ãO 
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·pnra eE!ta Càsa, onde só t~tn .. assento_ os cidadãos 
que astiio no gozo d~sses d•r!'utos_?-Nao, sen.hores, 
0 f'!mpregado . pubhco é ctdadao : . tem· thrllttos 
políticos· mas. pelo· facto de ser empregado pu
blico de' ter aceitado o titulo de um · ampregE, 

. , . . . - . . 

. . . 
O nobriJ deputado, respondendo t1 um argn

mento quo se · apresentou a favor da. proposta, 
fundado em qua ella estabelece uoli\ . simples 
condição para. o. cidadão podor exe1·cer o dirt~ito 
politiéo rle ser votado deputa?o ou sena1lor, ou 
membro das nssembléas provmclaes, disse que 
adnlittltià quo fos~e urna condição, mRs quo ella 
era contraria á constituiçR.o. Porém, senhores. 
pelo que acabo de dizar, parece-me · jQ estttr 
demonstrado quo es.ta çondlçào não fe.r.a a oon-
slituiçãõ, orque · uão altera nenllutn do">J ,.eus . . . . 
limitar o eiérclclo dôsses direltós. . 

Paseorel agora a fazer um breve exllme da 
maneira. pót quo as ·legislaturas · ordlnariatt têm 
e lad te a· o · 

que nos ai\o ~nranttdos pela Cl)nstttulçilo, p••ra 
dahi deduzir a faculdade de lo•gislo~r tatnbem t\cerca. 
dn oleglbilldade para membros do. repreeentaçi\o · 
nacional a pro,•incinl. O ~ 6o do o.rt. 17U é uma 
disposição C?n-'tituciont\1 ; nelle St! garante ao 
cidadão o d1rel.to de se conservar ou . de sahlr 
tio imperio, tomo lhe convier. Se, poh, esta 
parl\gru.pho e cunslllu~:lonal, se as lo gislaturu~ 
ordloanas nada podem fuzet que o alterem, qual 
o direito com · que se . i01põe pl'lla ao citlailü.o 
que ao retirar do imporia; ou da provincia, sendo 
elle empt'egado . public(l ?. Não se rtJstringirá por 
ventur~ este lth·eito garantido pelo ~ · Go do 
art~ 119 de sahir ou C~>lls"rvnr ·se . no imperio 
como bem lhe convenha 1 .Se pois os nobres 
deputados concot·diio em que esta t'estricçüo nfio 
é otfens\va do ~ 6o, devan1 tambetn concordar 
em que n reslricção fulta ao exercício dos direitos 
de elegibilidadé não é um.1 restricçào offensiva da 
constituição. Eu sott de opinião qtté o resh·icção . . . . 

. , 
que elln so limita no exercicio do .Jireito ; ussi m 
como pen:;o támbem que as disposiçõt:'s dli 
proposta se limitão . ao exercicio do dirdto tle 
elegibilidl)~e. S_e qulllq.uer lei regulnme1.1tar P.ri
vasse ao mdadao uo d1re1to de sahlr do llllpét'to, 
seria opposta á con~tituiçt:io : . mas . ella mi.o lho 
tira. o direito, consens-o; o que faz sómontu é 
limitar este eltHttlioio 00 caSo de ser funccioual'iO 
pub\ioo. · · · · 

No .. ~ 9~ do ar.t. 179 da, ca.ns.tituição se garante 
a.o cJdlidao braz1leiro o dne1to de livnn··sli solto 
naquelles çrlmes, cuja pe1111. não exceda a seis 

mezes de prisão ou desterro para fóra da comnrca: . 
·é uma disposição constitucional, e todavia U:ma 
lei regulamentar tem restringido esta disposição. 
A lei da 3 de Dezembro declara que os :vagabundos, 
apaz11.r de que o ·seu crime · .ndo tauba pena 

• o • • - • . .... 

ft~ltns ao direito de propriedade. 
Dlz a const\tulodo no ~ 22 de me9mo. al't. 179: 

u .E' garantido o dlreit'l de propriednd~ em to\l.a 
a snn plllnitude. n H11 uwa propostção mats 
generlcu? Suo diruilo tle proprieda:ie é. um dirdilo 
1\ respeito do quul nii.u 110 póde legls\at: ~>.!!Y!ào 
pelos truntltus tllarca.Joo~ na. m~smo. coust1tUiç~o, 
~:~e uevtuno~ entender o.ste p:aagrapho da utnneua 
ttllltdctà por que qut:roui o:> nobres duputados 
e.uwnd~r a cuns~.ilu•çào, qu11l a ruzii.o ou fltt1da· 
U\\HI to com que se ttJm . feito .. tautas restncções, 
como se salle, 11 E~Ste dit·eitll. Por que rnzão se 
te.u prescrlpto lo.ntas formalidndes para os con
tractos. pal'tl validaüe dt~ um~ escdptura, de um 
tt>stnmento1 etc., etc. ? . Se se têm fui to est~s 
rastl'lcções, e · todavia não se diz que ella.s sao 
ntlti ·cunstitucionaas, como reclan'lar eontra as 
que se · faZOn\ etu outl'o artigo iguahMnte ge
ll~t·ico? 

Passarei agora a examinnr as limitações ou 
con tçoes que se m ex1g1 o para o ex.e ctoto 
d•1s tliruitos politioos. ·· 

O gr·u11de at·gument\• npt·esentl1do nesta mataria 
ê _;_os tltticos dit·ettos politicos, cuj11s condi~ões 
se achiio estabelechla.s · precisumente na consU.· 
tui ~do, alio os de \llegibilictade actlva e passiva i 
todos os outl·os dil'tJitus politioos niio têm con· 
o.lições estabeltJCidns · na constitulotio, acbào-se 
enun~:iados de utna manelri\ tão genorlca que 
necessurio é dtifluil-os, que necest~arlo é que 
pos~üo as legislaturas ordlnarias estabelecer as 
condições precisas para o seu exóroioio.~ Esta 
proposição teu1 alguma oousa de. verdadeira; 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/201 5 16:03- PÃjgina 8 de 9 

SESSÃO EM- 7 ·DE JULHO DE .1848 41 
ma!! não é tanto quanto têm querido pensar os 
senhores que a enunciiio. No art. 179, .~ 14 se 
estabelece a proposição generica de qu~ cada · 
cidadão pôde ser .admittido aos cArgos publicos 
civis políticos ou militnres, sem outra differeoça 

. qu.e 'não seja dos seus talentos e virLudes. Logo, 
·ec 1 g ra . o · 

qúal cumpre que não nos aparteinos, se queremos · 
o\1servar litteral e rigorosamente a constituição : 
a d ifferença uoioa que por este,...c.!'P':la~ra:!g~r;;a~p:;h;o,.----;s;e_·h~~~~~r..,-~~-::';~~~~~~:-:!~:-:.:-~~---:-----

·~g:diç~!~ab:~~:;:ro ~~:~!~i~6d:!8~ireitos politicos, 
é a que dirnana unicamente dos té.lentos e vir
tudes .dós cidadãos brazileiros; tot!as as outras · 

· ·condições que. não se · ·refirão immodiatamente a 
ésta base - talimtoa e virtudes - não se acbão 
autorisados por este paragrapho a entender-se 

. elle pela maneira por ·que querem os nobres 
deputados en_tendor ~ ~onstituição .. Ora; n~s Yémo~ 
qus o cidadao braztleuo. apezar ae reumr e(n Sl 

· os talentos e. virtudes, sendo metnbro do supremo 
-. trihuu.~l de. justiça, não pôde .occup:1r outros ,. - . - . . ·. . . . 

à prisão ou · dRgredo, a conatltuloiio exige isto ; 
Dlns as noaslls leis regulamentares têm autori· 
sado a suspensão de&Les direitos por umt\ almplas 
prouuocia. · 

· O SR. TosTA :-Um um outro artigo da oon~ 
· sHlulção que suspende estes direitos ao:! pronun-

ehd!?M em querella ou dovaMsa. . · · 

. O Sa. 0ASTELLo l3RANco : -O nobre depU:tatlo 
labora em· um f.lrro. (Apoiados . ) O artigo" que 
se refere o nob1·e deputado ê o 94 que diz que 

. não podem ser eleitores, e votar na eleição dos 
detJutados, selladores e membros dos consdhos 
de provi~ciras _ ( hóje as~embléas · provinci~és), 
aquelles c1dadnos que se . acharem pronunc1adus 
em querella óu. devassa. Esta disposiçi\o da con · 
st~tuição suspeude alguns direitos P!!lilic_os, mas 
nao suspende · todos. Para que o Cidadao fique 
suspenso de todos os direitos p.llitioos, é neces· 
sario uma seut · 
uma snnp\es pronuncia dá~se a suspensão sóuiente 
do direito de · ger eleitor, ou representante da 
naoiio e .provincla. Se não fóra ·E:tsta a iut.eltigoucia . 
que se deve dar, · então a constituição seril\ 
contradictoritt ; porque em tima parte diz - sen· 
tença condemnatoria- e em outra exige simples 
pronuncia ; logo, este artigo limita-se á suspénsõ.o 
diJ direito politico de ser 6lettor ou representante. 
O que ma1s me admira, · senhorl:!s, em toda esta 
dlsoussiio é que os nobres deputados, que têm 
impugnado · !\ ruatetla da proposta sejão os mes
mos que nos venbão aqui dlzor que é oonstltu-

'I'Ql!IO 2 

Ora, senhores, eú. reapondo aos nobres dG· · 
putados que achiio força · neste argumento da 
seguinte .maneira :~Vós l'ompestea a oonatiLuióiio 
primeiro que eáta proposta, adaptando todàs as 
medidas que tenho aqui analysado, e mostrando 
serem offensivaa da const\tuiçiio, a medida, por 
exemplo, que suspende .todos os direitos potiticoa 
pela simples pronunciA: e se vôs rornpede!i a 
·CBn~tituiçiio; .11e vós. jâ a vlolnstea ba . muito. 
tempo, com que direito vindes aqui clrünar agora 
pala obser\"ancla dl\ oonstitulçílo t A todos os 
ar umentos rodu~\doP. l s · 
este raspe to; eu viro a faoe e os otTereço .nontra 
eltea . . Mas, senberes, entendo que se violamos · 
uma vez a eonstltulção, oito n. devemos violar 
sem re, n~tes devemo.s arrl lar carreira: devem s 
. · ra ar e ser ma a cau a usos na leglalaqllo, para 
. que a .oonstituiQão, · esta . arca · de t~alvaçllo, · n~o 
sflffra mala vtolaçõas ~ porém ell · tenho oullbau.o 
do domonslrtAr que a proposta quo se dlsoule 111\o 
vtoll\ a ooriijUtuic;ão, cumo vlulârdo ouLras medidl\s · 

· adoptadl\8 pelo corpo legislativo, a contra as 
quaes . n»o ha reelamtlçao alguma. . · . . 

BonhoroR, ns o!JposiQões do ordlnarlo niio têm . 
aquella forçll, aquelltl podtJr moral n.o palz que 
duvar1io ter, alndà que te.nhito e•n a\ as maiores 
il.J~straç?es: este doféHõ . procede de que a.s opp~
atçoes sao sempre ex.agêt'!ldas, e por Isso d1z 
muito bem ·um celebre eseriptot- os emigrados 
dtzião a assembleà constitüi11t~ Lu.lo o quo teria 
mero' ido a convenção l O tribunuto dizh\ .a Nn- . 

. poloito desde os priinoiros dins, tudo o que .elle 
· mereceria depois. D llrtdã resulta que ns o~po
sições niio são acreditadas quando ncce.sstt~o 
de o ser, porque acousiio co1n multa antecJpnçao 
e violeucia . . 

sér acreditada, .ella:. não é, por ísso que se ante· 
clpou muito, e com grande viotencia em todas as 
informa~ões que fez ; não .sendo ucredita•ia pelas 
antecipações de suas idéns exageradas. :Perde o 
direito de credibilidade publica, lmposslbilita ~ se 
disto. Por consequenéla 1 se vós quereis ter 
alguma influencia no pait. co!n vossas idâaa, se 
quet·eis · gozur de algum~ eredtto quando flzerdes . · 
opposição , não devt•is ser ex:agerados1 . deveis 

· reooubecer que a proposta não · fere a constltuiçilo 
do estado~ porque do . contrario, quo.ndo de~·se 
o caso de · fazerdes uma opposloi.'i.o legitima e . q 
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reclamada nel'&.s necessidades do paiz, ·a vossa 
<opposiçiio não serà àcreditàda. · · ·. 

Eu, senhores, tinha muitas cousas que dtzer a 
respeito da conveniencía ou desllonvenieucia.dests 
medida , porém tem-se fallado tanto sobre ella, - ' .... ,. . " . 
tenho dito. 

AJr.auJ:ois Sns. DEPUTADos. :--Muito bem. 
E' lida e de ois de a oiada 01itra em discus-

são conJunc amen e oom amats ma er1a, a segum e 
emenda substitutiva, oft'erecida pela r.ommissão 

·de constituição : . . .. . · · · 
<I Ãrt • . 1. o Não podem ser··votndos psra . sena· 

dores, deputados e membros das assembléas 
.provincias: . 

. '~ $ l.o Os pJ:"esidentes de provincias, vice
presidentes em exercicio, com mandantes de armas, 
commandantes de exercito ou das forçaR em opa- . 
rações,. chefes de policia, secretarias de presiden
cins, inspectores de fazenda geral ou provincial 
nas províncias em gue exercem jurisdi~çà?· . 

e que passará a ~er 2o do pi'njecto, se fór sppro· 
vada a suppressM do 2o da proposta. . 

dOs ministros de estado não noderàõ ser eleitos 
sena.dores, salvo pela pro·vincia ·de seu nascimento 
ou rosidencia habitual. 
· n Sala das sessões, 7 de Julho do 1848. -

Rodripues. dos · Santos. - Theophilo Benedicto 
Otto111. » 

o Sr. Fornnndes Oba.ve• defende o seu 
lado da arguição de contradictori.o que lhe _fór·a 
Jeita. Se elle e os seus co·religionarios voU~ão 

a. conslHui~ilu ~ o quo tlnhi\o lreito do esperar, 
pois, que o Sr. prosldente do cous~lbo havia 
dec\aratlo quo na 3• diAcuasilo o pro]ecto t~erla 
maia bNn oonRiderado . o muls retlectltlo. Nilo .hu 
pols cotllrudicçiio do lnlloa quo portenoo o orl\dór, 
antes o. hn. dn pRl'.te contraria, onde ao cncontri\o 
Dlllitos seilhOt'aR, como tambetn no tnluisterio, 
~uo sustont~rt\o na camarl\ a nnt\·oonsutuolona· 
Udnde dl\ pr~posta em 18-ti>. 

Se é verdlldo que o pa\~ n~o tem sld•l "ov&rnado 
durante estes quntro tHIMs, como so diRso, pelo 
part\do doa Su. dopubl(los, a quem. responde, 
e se, como 6 lrHiegavel, •lilo hR llenílo douR pnr
tidos, e os miulstel'ios quo tôm havido durante 
esses 4 annos tambem uno pertencêrilo ao lado 
do orador; que partido tem governado o paiz 'l 
Póde . mesmo dizer-se. qut~ o nünist~:~rio actual é 
a expressão genuh1t1. do partido contrario ao do 
orador 't Se c) miuisterio actual ~ · a eltpt·ãssiio 
g~nuina desse P.nr.tido. o é tanto como o tôm 

. I O O 
paiz desde 2 de Fevereiro. O que o orador la· 
menta ê que o pat·tido do Sr; Rodrigu~Js dos 
Santos . repilll\ estes millist.el'ios <tUe tanto o 
apoiàriio, que o levàri\o . és posiQoes ofüclaes, 
,e que não duvidt\rR:o fazer no partido a que per· 
ience o orador utnl\ persegull)ào tão cruel como 
aquella qne Ner0 fez aos ohristi\os. Ma~ ó ver· 
dadeir~ fiQ'! 1io . Sr, deputado que aproaentou esta 
propostçtl.o · Uu~ pl\toca set• o desJjo da arredar 
ae sl estes n\tintos quatro annos .para salvar a 
si e âo partido n que pertence da responsnbl· 

. lldade que sobre ellea recl\he, de nada' havoretn 

feito em favor do pait, de não bll'Verem dado um 
passo para a revogaçãt> dasleis da 8 de Dezembro 
e do conselho ·de. estado. .. 

Entrando em mataria mostra que, taodo sido 
até agora ermitti~o ao cidadão brâzilel.ro.votar 

' . este direito senão os que estão marcados na 
constituição, e sendo coarctada esta liberdade 
sem ser pelos meios que a constituição es·tabeleceu, .. . . . . . ..... 
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sicão do art. 25 da. mesma lei, que diz . que 
ninguem . possa vot'lr em parentes, porque nãó 
pod~m haver ou~ra~ _condições. de elegibilidade 
senao as da constttUJça.o. ConsHlera mestno esta 
disposição não fucda<!_a eq razões ~olidas. Um 

procurador d~sses constituintes ; ora, se nos 
negoctos part!culares sempre ~e prefere para 
procurador um parente a um estranho, porque a 

. uando se truta dos interes s u ic -
ha de permitUr . que se proceda da mesma rna; 
neira f Sa um tal voto se .reputa suspeito, não 
se deve tambem reputar sm:peíto o ~oto de um 
atni~o, de . um· i.nferior ? Entretanto a lei a<Jsiw · 
o não eonsidera. · 

Portanto, . se. é uma dispr.isição .inconstitucional, 
tl fundada em bases pouco solídas, não se deve 
dahi deduzir argumento para se fazerem limitações 
semelhantes. · · 
. N~o acabàrá esta parte .de seu discurso flem 
mamfest~r á camara a. sorprezà que lhe causa 
o procedimento d~ alguns oradores. que em outra 
p . 1 co s 1 uc1 na 1 a e a· 

. proposta, e agora se conservão silenciosoe. e votão 
por ella~ . Recorda as opiniõ~s sustentadas pelo 
s.r: Mar~nho, .q~e ~hegou a dt~er que p11.ra con~ . 

e 
eleitor pudesse votar em .todos os ctrculos menos 
no circulo A. ).Jembra. tarnbem que um Sr •. depu· 
tódo por Perns.!"buc.o mostrou naquella ocCilsião 

c~nstitucionalhlade do projeeto que entlto se 
d1scutia analogo ao de lioje, e que sendo inter
rompido por um · aparte~ observAra que não. era 
possivel ter sangue frio em uma questão desta 
ordem. Entretanto estes senhores guardão o 
silencio, bem como muito.s maglotrados perten
centes á ~nloria, que, como que têm suecumbldo, 
o nada dizem em defesa de seus direitos. Parece
lhe que a maior!l\ e"tá debaixo da raaoinaoi'to de 
alguma grande magia, ou debaixo àa impressão 
do ,terror Incutido pelo Sr •. presidente do conselho, 

a Ollllasiiio a mais opportuua para dar o seu '\'(ltO 
ao. bre a proposta, mas a~tes pnra vo. lar pelo 
ndl:imento do Sr. Moura Magalfti\ei!. . 

a _justiça _pa~a serdes eleito~ deputados ; -~ma 
let tal nao. tntll~ge um labéo, um opprobrio a 
~sses fun~ctonano.s . q}le eila exclue? Esta. lei 
e uma le1 do o.dlO, e uma lei de 1 ta veja, d6u
rem·a como qutzerem; e Uma lei .infamante 
me_smo, no mE!.u en~eridor. Vote por ella quem· 
qlllzor, ':Das nno het de sor eu que com o meu 
voto het de sollllr o opprobrio de meus col• · 
legas. - . · . 

O ~R. Un:sA!:'{o:- Não apoiado. Repillo a insi-
nuaçao. . · . . - .. . 

accresce11do o projecto n~ 38 de 18!.6. 
Levanta-se a. sessão às 2 horas e tres quartos. 

Se&IIAo em 8 doe .Julho 

·. PR.E;SlDENCíA DO SR. OHlOHORBO DA GAMA 

.· Smuu.luo. - ExPEDl.B.~Tlt. ;_. N<agocios- dú Minas • 
Cantinuaçilo do ducurst~ do Sr. Vasconcello.Y. 

· . - Ordem do dia.:.... Llllh4t• • · • 
CQ_ç"l1es. - Discussao das itu:omp«aUbiUdact•s. 
DucU,.$08 . dos S,.a, Anurn c Oalvd, Eracotrta• 
rnento da d(scussilo. Voeaçc'lo. 

S 
·sessão, 
cedente. 

Bll•KDl8NTH 

os aLuaoe commettldos pelos altos tuntclonal'los 
publico&, de que trata a propustL& pela liUQ Inter· 
venQito .uas eleições ; mas ettttlo elleK inblbidos · 
de trabalhar a favor de. sDuii parentas a amigos, · 
ou dos candldaloa do Róverno t Nlo póde mesmo 
have. r um.a oomblnaolo da parte doli prN1identes · J lidos os segulüh~t olllolos do Sr. ministro . 
para oe votL&rem mutuamente? Orê que ha exem- l . mperio: . 
ploa disto. .·· . . 1.? Oommunloando que S. M. o Imperador floou 

Sempre ouvlo dizer quo quando t.~e trata de mte1rado das \)essoaa que no corrente mez torn\llo 
curar . um mal, prooura·se oortal-o pela raiz. a . mesa. da. canun·à doll Sra. deputados. - Floa ·8 
Os presiden!es de provirioia do br~oos do governo: · can1ara Inteirada. 
portnnto nao é contra. os p:t<estdentes . que se 2.o Trnnsmlttlndo o offiolo do presidente da 
devem procurar garantias; O movimento dos provincia de .S. Paulo de S de Junho tlado, em 
pre!iidentes vem dll governo: se elle fór morali· que representa sobre o eu1baraço em que se acha 
sado, e nomear bons presidentes, recomxnendando- a respeito das olei.oões das uamat·as municipatls e 
lhe~S que não intervenhão na.:J eleições, obter· se-na juizes de · paz, oue na stia opinião nuo se podem · 
o resultado que se dese.ia. verificar no "llia 7 de Setembro deste anno em 

Nota a contra.dicção em que cahio a commissão cot\s.eq.uencla. da duvidas que oc. corrêr~o por occa-
. f~u.ando disse que não deviiio aer votados . os sião das qualificações, como tambem" a consulta 

JUIZes de direitos porque fazião muita falta nas ·. ~a !le_cção do co~selho de. ~st11.do dos nego oi os do 
· - .· a·s ç .,eu 

mesmo tempo entendeu que podião ser votados a semelhante t espeito.- A' commissão. de consti-
par outros oirculos, menos por aquelle onde tuição. . . 
~xer~em jurisdiol)ão. Se o mal esté. ua ausenoia ltemette-se é. oolílmissão de constituição o roque· 
... os JUizes de direito de suas comarcas, a com- rimeoto do padre Joaquim da Fonseca e Oruz 
tnlssão não devia consentir que elles fossezn pe.dindo oarti\ da naturalisaoão de cidadão br"zi-
votadoe em toda a provlncia menos no olrc\\ló letro. · · · 
que pertence a sua oon1arca, e nem mesmo outros Não há mala ex.pediante. 
erntJrega.dos porque todos fazem falta nos . seus · Ool)tlnua a discussão do requerimento do Sr. 
lugares. A proposta portanto lhe parece fojusta, Va.Scox1oellos sobre negooioa de Minas. · 
porque e~olue• uns e nilo outros.~ re.,!lpeito dos o sr, VasconcellQIII continuando o seu · 
quaes m1lltão ali às as mesmas otroumstailciaa. disourao interrompido, diz que,. cooced~ndo . por 

Vota pois contra a lei por anti·oonstituclonal, I um · l:llomento que a organisação polioiat que 
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i~dicoti am 1M2 fosse deléftuóo;~, _ p~rguotà porque . 
n imltdrão os senhores gr:..e for~o ocaupar. no 
depois a secretnrill. d!l_ pohcta? DtstHl ·se_ qu~ em . 
lugares onde a opt nmo .dll f;(overno nau tm~B. 
j)ruselitos, tinha .o ?rador 1dll bu~c~.r de propostlo 
hetMi'lS pata espt:smha • .· 

· 0 motivo por terem os sen~ot·es assim pr~c~dido? 
Não confessórão que na vllla d<l Patrocww. por . 
exemplo, a ~;ua opillião ~em .muito poucos repre. · 

O Sn. PiNTO DE OA.nVALuo:- Ni'io apoiado. 
O SR. VAscoNC.SLLt)s:- O Sr. Marinho o disse 

. em plena ses~ão, e está escripto. Se errou em 
1842 procedendo assim, sente qu(l os nobres .depu· 
lados o itnitasaom. Aa circumsLancias dll pro
víncia de Minas em 1842 erão muito melindrosas ; 
nlli se tinha posto ein armas grande parte da. 
provincia pr6 e contra o governo . de então ; e 
como é que depois de uma batalha em que forão 
vencidos oe revoltosos se vai confiar a· autoridade 

. a.os -vencidos ~ara pe~seguir aquelles que não 

' um juizo do estado da sua ptovlocia, sabendo·se 
que torão demit.lidas em 1844: todas as autori-
dades · pollciaes , .desde a mai~ graduada até a 

· gionarios do governo; . tomo a résponsabilidade 
da~te e.eto. . ' · 
· O Sn. VAscoNCELLOS : ~A facto nem · J)ol" isto 

dAixa de ex.istil·. e de ser muito condeninavel. . 
'rodos os tlias é aggreoido o Sr. Pedro Chav.es 

O Sa. Qux~TlLIANO :.-Não me co't1sta. 
o SR. c. OTTo~x:-Quesn e? 

. 0 Sa. VABOMICELLOS diz. que aquelles que não 
puderiio ser·oomprehendidos em um processo que 
se fez no Araxá, por um negnéio muito passa- -· 
geiro,' f(1rão agarrados . para recrutas, e entre 
estes foi pr13so o cidadão Manoel Antonio da· 
Apresentação. 

O Sn. QuiNTILIANO: -Não (lra eu administrador 
da pl'ovincia quando isso se f!Jz • 

gerite do correio ti· 

- - ----\\ll-1-lüiLÍma, quas . _ · · . 
elonal, os collectores das rendas publicas, eto., o sa. VA.scoNC.&Ll.os:- Caixeiro de uma casa 
eto. •• · · · · 0ommercie.l. · 

O Ss. A.NTl:o (mini1Cr() damannha):-Que erão O Sa. QosNTILtA.No:~Tinha sido. 
prevarícadotes. . . · · . O · sa . . V A.SCONCELLOS diz que este homem chegou· 

O Sa. VAscoNdSLLos:;.... ••• • removidos qúasi a. Ouro Preto preso, ahl requereu a sua soltura, 
todos os juizes d4 direito e juizes üniniuipnes, e e t~pezar de apresentar 1.\ma cêrtldão do admi• 
que estes. empz:-égos · forão confiados ao!t mala nistru.dor geral do Ouro Preto de que· elle era 
violentos agentes do movimento de 10 de Junho. agente do correio no Araxá, niio póde ser solt.o. 
Não se satisftzerão porém com isto: o presidente (Oru.illfo·à6 muitos CJpcwl11s.) Este cidadão nestas 
da provlncla não querendo · achar tropeços em_ lel_ .. oircumstanéias não foi tHspansado pelo prealdeute 
al ums. · começou -. or demiltlr-o .n1fichil·m~lo.r dà da rovinola de vir ara st O 
secre ar A n pres enc a, om asão que pouco s .mais bt'lltal pusalvel, velo de gargàlhell·a ao 
depois foi. eeguida ·· de outra de um ofllofal da peséooo ~tó o porto da Eetrella. .._ 
secret11rla.. Talvez se diga que não ha nada_ mais o s11• o; OTToNI:- Trouxe as a1gemaslnven• 

· or..;luurlo do que demlttlr•se um ofllelal de aeore· • · · 
8 v no nuo con 11 ; mas no 11 

que na. pra\'inola d.e Minas ba urna lei que 
prohlbe a demhlaiio destes otliclaes, e pede ao 
!;r. · Penna que diga se bto não é exacto. . 

o Sa. QuiNTU.lA.NO : - A demis~ão não foi feita . 
no meu tempo. · 

O SR. PBNNA. : ..... Ha lel que eatabele~e certâà · 
formnlldades para a. demluilo. 

O Sa • .Y ABCONCEÚ .. os nota que essas formaU
d~dea nao foriio ob&Mvadae, e qM pelo mala 
eso1\ndaloso abuso _ àe podor forilo postos fõra de 
seús empregos estes dous ompregados . um dos · 
quaes linhà servido qu11sl Hetn pre o Íugar de · 
secretario na. ausencla do Sr. Penria . . _. 

Disse o. Sr. Quintlllano que nunca tinha dei · 
xallo . de cumprir uma _ só ordetil · do governo ·_ 
im.varial; o _orador pergunta 1:11:1 não havia um 
av1so do governo determinando que _se não 
pudesse a!t~rar a or~~m em que estavão collo· , ~ 

tado uão violou este aviso alterando a ordem em 
qu.e M achavào esses juizesmunlcipaea; perg1ulta · 
se o nobre deputado quando prefilllenta da pro· 
vlucia de Minas não removeu juizes de direito, 
bacbareis formados. · 

o Sn. Qu.tNTlt.I.l~O: ...;.. Não renlovi senão dous 
provisoriamente, . . 

o Sn. v 4800~0&.tú..OS : - Este acto . é multo 
iregul~r. · · . · · 

O Sn. Quai'TlLIANo : - Não fál'ão motivos de 
poUtica quo illo iuduzirlu a ist<i, er~o atê oo·reU· 

· o sa. VAsooNosx.x.os dl~ que este sujelLo Unha _·· 
s_ua cavalgadura, mal\ ni1o aslbe pormltt.la montar 

-a oavallo, porqut', segundo dlzla o oomma.ndante 
Que o condu1.la, er11 parente do Sr. conaelholro 
Honorlo Hermeto ~ · · . . . _ 
. O Sn. M.ummo li ouTnoa S~tNnonBs dllo varloa 
apartes. . _ · 

O Sa. VuooNcttLLo_a,.:.. D'ora · em diante posso 
sl.t ppór que estes ao tos for do aaonaelhlldos, porque 
os nobres ·deputados ~uer.cm npresantal·os como 
em destorra· (Nllo apo\ados . ) ·. . 

Este iridlviduo oliegou ao Rio de Janeiro, 
aptesontou seus papeis ao governo, e o govet·no 
reconhecendo .toda a injustioa com alle praticada, 
mandou-o . soltnr : era então mlnlstro da guerra 
o Sr. Jeronymo Ftal)r.isoo Coelho. · . · . . 

O orador, passando a .examinar outros factos 
que julga irl'egulares, faz algumas observa9ões 
sobre.o procedimento ,do .e;c·preaide'nte da provlnci~ 

. , • J • 

dar ex.eouoiio a uma lei da assemblet' geral que . 
revoga u.ma lei da assembléa provincial de Minas, · 
que lançava ó imposto do 4$ poz cada animal 
carregado que entl·assa na provincia de Minas 
Geraes, e dando n hora interrompe o seu dis· 
curso para continual•o na sessão seguinte. · - . 

ORDEM DO D[A 
LEiTURA DE PROJE<JTOS ~ XNDIOAÇÕES . 

.lu1gio·se objeotos de dollberaoão e vüo a lm· 
prhnir os se3uintes projco,os de resoluoão: .. 
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t.o bo Sr; Fal'nandes Chaves, para que a • 

província do· Rio Grande do Sttl fique isenta do
recmtamento durante quatro annos. 

2.o Dos Srs. Fitbio Alex•lnt.lrillo de Carvalho 
Reis, Francisco· Jol!é Furtado e João Duat'te 
Lisbna Serra, delibtir.ando, pura que a prnvrncia 
o 1uarau ao q e lVI 1 a em Hn os r.~reu os 

oleitoraes qu'antns são actualrnenta os nnmicipius 
Ja · m11.sma . província, axceptUalldéHie o collugio 
da cap1tal, que compre~euderà to~as as paro chias 
a c . . . 

preh~~tl~rá to~as as. parocb i li~ daq uellá, tJ do 
mun1c1pto de S. Jose: o. collegHHlo Ooroutá, que 
comprehenderá todas as parochias daquello a do 
muuicipio do Uodó. · · . 

3. o Dos Srs. Wanderley, Ferrai, :Uamos, Apri-
. gio, Góes, Tosta. Gonca:tvo~ Murtin!'l, TaqueH, 

Amurnl, Moura MHg11lhües e Pacca, marcando 
álguns collegio!! eleitorao:; tia. provi !leia. da. Bahia, 
alem dos collegios desiguados por acto da prA· 
sidéncia da mesms proviucia de 17 tle Fsvert~iro 
de 1847. · 

O R. A.BCONCELLos fun amen a, e manda 
··mesa um projeclo que tem por fim marcar a época 
en~ que dovein as leis começar a obrigar. 

O projecto ó julgado objecto de delibera ão e 
'Val a m pnmu. 

SEGUNDA PAR'fE DA ORDEM DO DIA 

o . 1 ,!!R se ssao . a et " ncompa 
d11des com as e.mendas apoiadas. . 

o Sr. Antão· (ministra dtJ . tnai·inha) nã~ 
·· toma parte nesta discussão para reproduzir os. 
urgum~nto. s q.ue os illustres oradores nprHseutérão; 
niio 116 sobre a convenloncia, como sobre a oonstl· 
tuolouaUdade dll prop!!!ta, mas sim. para fazer 
ver que as. suay oplo1oee anteriores es.ti\o . de 
perfeito acoórdo com as que actualmente tem sobre · 
o objccto de que 11e trata . .· · 

O Sr. Puuliuo, oujo discurso · o orado1' cot1si~ 
dera como roRumlndo todos os ar umento11 es· 

. &tino aas quo se m apresenta o ooutra o projecto, 
purocou f1Uot·or collo11nr a crnnnra deóalx11 de 
certa hnpruss~o de desconfiança e da desnniino 
pnra llÜ(I adn .ti\r uma medida uo a actualldade 
roo llUIR. e l1Se que a a opç o tiS a propos n 
ern uma aenttwc;a pola qual a o•1mara ae declára 
htcou1petonto J'lUa . continuar as tu noções legls-
lt~Uvat~, po1·que, todas iis vezss que se. trata de 
deolurnr vlcillda ll o1·lgem da eleição de uma 
cnmara, adoptaudo ella a11 modificações que im· 
pot·tilo eato pensamento, tem dúcluratlo de alguma 
&orte a In validade do seu mandato. O ot·ador 
outonda que nilo deve oausàr lmpros!!i'hl o ·nrgli· 
Ul~ttlo . do no~re d~putado1 pot•que, se em aiRuns 
patzea tem a1u0 d1ssolvldo o parlamento d&pois 
da confec~iio da lei que ref\\rmQ o systernn elfii· 
to:al, é .porque e_ssas reformas erão completas, 
llfllo rad!caes. ~ao l~e . consta que 11unoa ttou- . 
:<esse a unmetltatu dissolução de um parlnmonto · 
o facto de tratar-se de um ou outro melhoramento 
d~ lei el!litúral. Parece-lhQ quo n. ú1sdida de 
d1ssolução não deva set· adaptada por insignifi·· 
cantes motivos ; os ~ubinetea não aconselhào á 
cot•óa a tomar semelhante medida seniió em 

o • 

clama. · 
Le,nb~o. que em 1845, t}t1ando . se ~presentou 

urn
1
. proJeoto paru u reforma elllitoro.l, nelle se 

ao l&V,a um paragrapho 1 O 18, que estabelecia a 
doutrmat que em grande parte tinha· analogia 
com o artigo da proposta em discussão. A . õste 
P. ar. ag .. r a. p. h o forãu apresentado. s dlfi'erantes ak'tiROB 
su~sLitutil'os, e entro e!les havia um do Sr. Ro· 
~rtgues dos Santós quo estabeleciao prlnolplo da 
nco~npaUbillt.luda em tod~ a sua fo•·va. Quando 
~.e 1t3•·ntou da votaçilo, o ot&t.lor não votou pelo 
\)) , n1as . votou por este at·ttgl)~ Sa os nob1·es 

doputn.dos que têm ditá que o orador tinha votallo 
contra as iucorn patibil.idade~_arn 1845, se quizerem 
COUV1311Cer do . contrarlll, )ataO a SSS:>ão de 9 ue 
Abril do 18!5, e ahi acharáõ o seu voto , escripto 
a ftwnr dl•ste attigo .sub..;titutivo. Portanto está 
provado qu~ am 18,!5 sustentou o rinci io das 
li!COtnpa 1 H 11 a es, e que .sus entanr ú·O oje 
a1nda. está coherenta; mas, awda quan•ln tivesse 
v.-,tado abs,)lllta.monte contra t1S inéotnpcltibilidades 
naqL~!!l~!l época, as podHria . ad•)ptar húje sem con· 

ç , 1' o 1 JU g uma me 1· a tn-
CC?n vonionte em uma . occt\siãó, e julgal·a co ri. v e· 
n tente em otiti·a. · . · · . 

A;inda lhe resta defender-se .de outra arguiÇiio, 
e e que teu do. apreseut11do uma proposta para 
que ~e .reformasse a constituição, nalli\ . tambem 
fez entrar U!n d~s artigtlS sobro que .basaião hoje 
os nobres deputados a in co nsti tuci•Hlalidade da 
~etlítla.. Di zen~ os llohrlls deputados que ? m i· 
mstr~ d~ ma1'Uthdo de 18!8 entende que e in~ 
cont~tltuclonal a proposta, p\lrqu\l em 1816 apre· 
sentou uma proposta para. ser ~eformada a 

. ciou-se muito claramente, dis~e que propunha a 
· re. Jorma da. oon~t. itulçdo na•(UeUe a. rtigo porqu. e 
se tlnha dito na casa que era incoostituci•mnl a 
mataria do que se tratava, como prova com a 
leitura de am troobo de um discurso que pro-
nunciou naqutJllá época. . · . .· 

Oonolue apresentando alguns argumentos para 
mostrar a coustitucionalidade do projecto em 
discussão. · · · . . 

o Sr. Oulvot tem profunua. convicção da 
constitucionàlldalle, da necassidade e da conve-. . 
ElOS prlilci ViOSj . ÁS O.Utrlnu:~ . dOS publicista'l, à 
conRtltulono, .As ~eis rt~gulameutElres, que entre nós 
a tllln expllcado, que ba de· demostrar a constitU· . 
do palz, é recorrendo às suas ne~o~essidB.des que ha 
de llewonatrar a sua oonverlienoia. · . 

Aoretlita que pGda atllrruar s.em receio da ser 
contestado, que os empregos publicas não . siio 
propriedade de alguém 1 púrq ue nlio siio instituldos 
para oommodo o vantaglllll doli individuas que os 
exercem, maa sim ptH'R dar. mr>vimanto á grande 
muchina Ja publica· adtniuistro.çi\o de' que elles são 
os motora:>, de que são peças .mais ou menos hn-

. purtautes, segundo suas respectivas · gàrarchias. 
Acreditt\ que nenhum cargo publico se deve crear · 
sem absoluta nllcé:lsidude, a que a todos sa devam 
impór as C()ndições que (1Hem lndispensaveis para 
que preenohão os fl.ils de stu\ instituição, uma 
vez que tnos conJi~õas não offendfio a lei funda
morihl ; o so às logislalums ordinarias pertence 
a · creaçiio . dos cargos publicos, a alias · tatnbem 
pertence impôr taes oondiçõei. 

Diz que élicito a qLlalqUer proscin_dir, reuun~inr 
, • , a c1 • 

A constituição previo mesnlo ? caso .d!3 renunciar 
seniio a um; mas a todos ns dtrettos polttlCOB, mesmo 
aos fóros do oido.tlão. Fazendo a applicaçiio destes 
principios ao projeoto que se discute, vai ox~minar 
se Alie otfende a çonstitulção, se ataca os dtroitos 
polltioos do old1\ddo : p1u·a entrar nõste exame 
cumpre fiX"l' o q11e silo direitos polltloo~J. O orador 
não uonoorc.la oom a detlul~ilo .dada pelo Sr. PauUno, 
por nilo sor a ml\lB nppllcavel ao Brazll 1\ vista 
da sullo oonatltuloilo. Pa1111a a citar a-. diversas 
.datltllções dadas por dUlorentos pub\lolataa, e diz 
que quer atl adoptem as detlnlo<Sea quo apresenta, 
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uer sé àdopte a do Sr. · Paulioo,é' inçon.te~tavel 

3ue os direitos conferidos pela. t.:o stJtu1Qao ao 
cidadão brazil~ir~ para . s.er elelt? ~eputado ou 
senador são d1rettos polltl..:os mutto tm_portnnte~. 
Não dii.-á a vi:\t·l da COI-Istituiçiio, que sao os mlllS 
· · · ' · · · rtantes são 
os que nascem da e~istene\a do poder modl'rador, o8 
conferidos 110 chefe supremo do estado, s~gui~do-se· 
lhes. depois 08 qu& nAscem do poder ltlgJslatJvo, os 
· • faculdade de àér membro d~tH!e oder, 
os que c.on1petem àquelles 9ua têm as quah a es 
necessanas para serem eleitos deputados e sena· 
dores ; se portanto é este .utl! <!_ireito P<?lit.ieo im
portantissimo ; se . . a constttu1_çao defin1o as Q?-.1;\· 
lidadas que erão mdtspensaYEUs para o. exerciclo 
destedireito politico: se ~s legislaturas- ordinsrius, 
em vista do art. 178, o não podem altel'ar ; . é 
evidente que n~nhuma legislatura ordirtftria póde 
accre~centar. ou re>ltringir as condições marcadas 
na constituição para ·o exàreicio deste. direito 
político. Mas por ventura o projectoem discussão 
ataca este direito t?Oiltico ? Add~ciona elle. n~"~s 
qual a s, . . . 
para se ser dep~ta4.o ,<:~U_~enadur 't . Toca mesmo 

·nessas · qu&.lidades t -:-Não ~ porque elle não faz 
mais d~ 9~e impôr uma · condição; uão ao direito 

' . e inculca-se qtte se impõe ulila condição ao direi~o 
dé ser eleito âeputado ou senador, · quando nao 
se impõe condição seniio . ào ditei to que .a. co_nsti
tuição dã de ser elevado aos cargos publtcos I 
A condição é imposta á o emprego, e Jião ao cidadão, 
não ao direito de ser eleito. · 

])it que se confundo o direito com a pessoa, 
p()rqué se figura que a condiQão é imposta ao 
cidadão, é imposta ao empregado, que outra cousa 
niio é senão o . mesmo cldRdão ; entràtanto que · 
ella .só é . imposta,, só é a.onexa, a6 ... é lnhoronte · 

todos oa direU.oa, com . todas as i'og11llas que lhe 
confere · tl cona•ituloilo, livre dos onus. encargos 
e deveres hnpoRtos ao ampi'eJl'õ, e livre portanto 
da. condr iio com ue ó conferido o mesmo e -
prGgo. D z que se confundo o dlrolto com a 
obrl~aglo, . pnrque converte-se em obrigl\.;ão o 
dlreato q11a têrn todoR os · cldadítoa de serem ele• 
vadoa aos cargos publicos, e desse M11o súpposto 
sa oo~cluG que o cld~dAo é obrigado a aceitar o 
cargo que nliãa lhe ~ licito aceitar ou . rauullal' : 
se a bleí3ldll que se dlsqute fosse autl·oon11tltucional, 
inconstltuolonaes sariio todas aa ·nossas laia or· 
gaulcroe, todas na leis regulamentarlls, q11a oxplloilo 
e desoovolvem aiRUDK dua nrUgoa da eoustlt.ulçilo; 
oolllo por exemplo a lel de e\eições, qua tira o 
direito de '\'olar ao não quallftelldo, mas que nilo 
á inconstituolonal, porque presuppõe da parte do 
niio qualificado reuuncia taclta do direito de votar 
desde que nlio lanoou tniio dos recursos legaes p~tra 
se fa!er qualificar; a lei de 3 de Dezembro de lSH, 
qne tirou os empregadus publtcos do fOro commtun 
em que respondem todos cidadãos por seus erimes; 
mus que ta,!llbem não é. inco_nstituolónat, p_orque 
s~ presuppoé que o !ndivu.luo qu~ aceitou o 

jury nos ci'inies de responsabilidade: a dispostoi'io 
do codigo pennl que impõe pena ao ém{JJ:egi\do 
~ue abandona o. seu emprego, e se ret1r~ sem 

. licença de autor1dade legitima ; tnas quo 1gual~ · 
lllente não é inc?ns~itutional, porque presuppõe 
que da parte do wdtvlduo que aceitou o .emprego 
bouvo J:ertunoia tacita d'' garantia qUe a eonsti· 
tuiQiio da a todos os cidadãos do sahir do em
prego quando lhe aprou\'er, uma outra oondioiio 
que ,não seja a de · respeitar os regulam&ntos 
pQltc1aes : seria tinaltneote inconet\tuoionul a lel 
que creou o supramo tribunal de justiça que 

privou os membros desse tribunal do direito 
politico muito importante de serem chamad.os para 
os conselhos da corôa ; mas não. o ê pelos 
mesmos motivos já ponderados a respeito dos 
outro_s empregados pu~lico.s ; porque a lei pre. 
su oe a a 1 · 

condição aceita o cargo de membro do supremo 
tribunal à reuuncia tacita do direito de ser cha· 
mado aos conselhos da coroa. Se poiB tod.as ils 
leis re ulamentares ue . acaba de refe ir . -
coostLtuc onaes porque em cada uma de suas dispo. 
sições se presuppõe . da parte dos cidadãos que · 
aceitão os empregos renuncia tacita .do .direito 
qué lhes dá a eonstituição ; porque não se enteú. 
derA que é oonstituciunal i\ proposta, que. pre- . 
suppõe a mesma renuncia taeitQ da parte de alguns 
empregtldbs do direito de serem eleitos depu~ados . 
e . senadores 'i . . · 

Não repetirá o que se tem dito para provar 
a coilveniencia da n\edida: ob~ervará apeuas que 
mesmo suppondo que é exagerado; ou iuexacto o 
brado de todas as provincias a respeito dos ma-

, · s p -aT mesmo &ore~·-
dita, nem por isso deixa de cousiderar oecessaria 
e convenient~ a medida ; porque, seja ou niio em 
tudo verdadeiro. esse brade, uma, vez q~e elle 

cisões do poder j udictario. . · 
Ainda ·para mostrar a inconstit11cionalidade da 

medida troux.e·se ablstoria do parlamento, & a . 
discussão havida na casa a respeito de medida 
identica, notando·se com sorpreza a mudança de 
opinião de alguns senhores; O orador J>Orém rebate 
este argumeuto com o exemplo de eminentes es· 
tadi.atas de outras. nações, cujos nomes cita. os 
quaes prooed.êrão ,do mesmo modo, e ainda com 
o que estão praticando no senado il& co·reUglo· · 
mnaos do Sr. deputado a quêm responde. 

a magistratura. oomo se disse. 
. .Allegou·se que para acabar eow os. abusos dos 
presidentes de provinoia nã.o havia . remedlo 

t\S . z 
. quhlltos necessarios para exercerem estes cargos 

b reoommundar~lbes que não tU! envolvão em 
elolob~s. E' faoU respondet R este argumento:· 
ou os preslde_ntes de provlncla podem renunciar 
ao direito politico de serem eleUos1 ou nilo podem. 
de não podem, .como s que se quer que o governo 
pratique utn acto que . e propr{o poder legislativo 
nlio pôde praticar. e se podem, porque não paa
Bllrê. em lei esta dlsposloilo. · paro que alrva de 
regra. e nã.o dê lugar a abt.lttos da pàrta do go-
verno' . . 

O !:;a. Fll:alUNtlEs Otu.v~s:-Dizer que não in· 
~eryeuhiio nas eleições não é prohiblr que sejão 
ele1tos. 

O Sa. ÚALVET:.....;.Nésse · caso de nada serviria 
a recommendação do governo, e os presidentes 
continuarião a exercer o~:~sa perniciosa inter-venoão 
para so fazerem eleger : e. é isto justamente o 
que a lei quer a tJMe acautelar. O orador conolU:e 

Tel'minou o St. deputado o seu discurso dizendo: 
. -Uma lei qtte diz aos ptesidentes de provinoia · 

que são membros da casa: (\ vós · commettestes 
fraudes e -qiolencias para tomardeã- aesento nesta 
« casa .: \lotai pois . por esta lei para se acabarem 
u estes liQUSoa que tendes. cómmettiào ; uma lei 
c:c que diz .. aos magistrados que fazem parte. da 
ct oamara-võs prostltulstes a vossa conscienc1ia, 
cr vós ,vendestes a justioa l>ara .serdes . eleltos 
(( deputados-uma lei tal não infringe um labéo, 
« utn opprobrlo a es$68 funo,qlonarioa . que . ~lle. 
« excl11e! Esta lel é uma lel de odlo, é uma lei 
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c< de inveja: dourem-a como quizerem ; e uma lei • . O SR. PiiEBlDENTE declara que coMultarl\ ·a · 
« infamante mesmo, no meu entender. Vote por c!l.mãrã em ôéêasHio compétente. 
« ella .quem quizer, ma.s não bei da ser eu que Ptoceda·áe á votação. . · 
cc com o meu voto hei de sellar o opprobrio dé E' approvád<í o .Sl lo. do art. ·. to da emenda da 
cc meus collegas. ,, · commissão conc~\;lido nos seguintes termos: 

'· 
avançi\o proposições desta ordem ? I Qual a dis- . dores~ deputados e membros das · assembléas 
posição da proposta, de que se ·possa inferir que provinciaesi . · .· . · · 
algum dos membros de.sta c~s.a.c?mmettes~~ · ne- · « $ Lo Os pre~identes de provincia, vice~pre· 

a e é tn tda a allusao do sidentes m ex i 
nobre deputado? 9 nobre rleputado n2sta parte ooino1andantes do exercito ou de furças ein ope· 
estl\ redondamente enganado, se stippoe que. re· rações, cheres de policia, secretarias das presiden-
correndo a tão tortuoso manejo conseguirá o seu cias, inspectores de fazenda geral ClU provincial, 
fim, o do tornar a lei odiosa. Fiqüã certo ü nobre nas províncias . em qua oxercem jurisdicção. 11 . 
deputado de que cada um dos senhores que se O $ 2o é rejeitado, e approvada por 44 votos 
assentiio nesta casa veio para aqüi por um voto contrtl. .89 a seguinte emenda dos "Sra. Gomes dos 
tão livre e espont.aaeo como aquelle por que se con· Santos e Paranbos: 
sidera eleito o not>re deputado. Declaro ao nobre « ~ 2~ o Os membros da relação do Rio de 
deputado que não ha nenhum membro da casa. de Janeiro na. cidade de~te nome e seu termo, 
a quem poRsa ser dirigida esta sul\ l11lusão. e os das outras nas comarcas em que estiverem 
(Apoiad~s.) Protesto contra semelbaute proposição; collocndas. » · . 
protesto eoi nome da casa (apoiados) .: protesto E' i~ualment!l .apprC>vado o seguinte: 
sm nome . os mm os consp1cuo ma s . . 1 e1 o, su s 1 u os em 

- -quem ella · é dirigida (t.ipoiados) : protesto em .fim ·· exercicio, municipaes, pelos eleitores do territorlo 
em nome. do paiz, que repelia, e . repelle com de sua jurlsc~icçao. ·· · · 
indignaçiio .tiio msidiosa allusão . (Apoiados.) (C Art: 2. 0 Os ministros de estado não.poderáõ 

MUITAS Vozss:-Votosl votOs t (Grande SUS1.frro. seu . ·nascimento ou re~idencia abitunl. )) 
Reclamaçê1eS.) . · . E' ap'provada à parte da emenda do Sr. Carrão, 

O Sa. FERNA'Nbli:~ OAAvEs:-Oução um discurso que comp~e~ende :nas incompatibilidades os obefes . ' 
responder. 

O. Sn. GETULIO, cuja p:üavra é .quasi·coberta pelo 
grande susurro. que reina na sala, pelas insénsantes . 
vozes da~votos I votos I votos I -e pelas reela· 
mações da opposição, pede o encerramento da 
dl~cussão, no caso de bavere1n sido proferidos 
os discursos que marca o o regimento. 

O Sa. FERNANDE~ 0HAVss:-Ah I rolha infernal! 
MuxTos Sas, DEPUTAoos DA MAI,lRIA. . (r&ndo·se): 

-Ah I ah I Agora I E quem a d'dcratou ? . 
R. .RRNANEES CHAVES:- ao zemos uma 

revolução por · causa da rolha como os Srs. 
ftzcrào. 

(Oontinúa o susut·ro.) 
VerificP:ndobaver seis discursos pró e seis contra 

consultada a camara, encerra-se a discussão. 
(Restabelece·ss o silencio.) 
O Sa. GoME!! RtBElaO requer que, antes de se 

entrar na vutaoilo ·da m1\teria, se consulte ã casa 
sobra a constitucionalidade da medida. (P"clama· 
ç~es.) · 

MuiTos Sas. D.EPUTAnos:-Ob I oh I 
O Sa. GoME9 RtnEIRot-Votem contra. 
O Sa. Pnmsio&NTE declara que não pôde admittir 

o requorlmento do Sr. deputado á vistl\ do qüé 
dispõe ,o regimento. 

O Sn. Got.t~~:s RIBEIRO rtlquer mais que a vota• 
ção do .· projecto seja nominal, pelo nienos a 
respeito de sua adopção. 

. 
camara em occasiào opportuna. 

O Sn . GOMES RIBEIRO requer . mais que se vote 
separadamente sobre a exclusão de cada uma 
especie de funccionarios publicas, do que trata 
a proposta. . · . . · . 

O Sa. PREslDÉNTE tomarã em consideraoiio este 
requerimento. . 

O Sn. PsREIRA DA SILVA requer tambem votaoiio 
nominal sobra a sua eniendo, que prohlbe · que 
~s . deputados possão acoitar emprego ou graças 
\10 soveruo. . 

Todas as outras emendas ficão comprebandidas, 
rejeitadas ou prejudicadas . · . . 

E' rejeitada a . idéa de votaçíio nominal da 
omenda dos Sra. Pereira da Silva e Ooelbo Bastos, 
probibíndo SOB deputadós aceitarem emprego O.U . 
graca durante a legislatura, Em seguida é tambem 
réjoitada a emenda. . . . 

A oamara approva qué a adopoiio do projecto seja 
por votação nomlna.l. V()tão a favor 64 . membros, 
e contra 28. · . . · 

A ordem do dla de seg~nda-felra é : resoluções 

·1846 ; a uo melo dia, orçarnento do hnperio. 
Levanta·se a sessiio ás 2. horas. 

Seasão em tO do Julho 

PRE:BIDENQU DO SR. CHICUORBO DA G.UU .• 

Su:uMARio;-Expedlente.-R6clamaçllo do Sr. Nunes 
M ac;hado conCI;o um discurso do Sr. M ontezuma 
na assemblf!a . pt•ovincial do Ri!> ds J a.neiro. . 
Discursos dos S1·s. Pt~reit•a da Silva 6 Gome• 
dos Santos sobrtJ a mesma materia.-Negocio1 
ds Mi-nas . Continuaçao do · discursa ào. Sr. 
·vc.uconcellos .--Orçamento do imperlo. Discur. 
sos dos Srs. P61"8ira dca Silva e Dicas de C ar · 
valho. ·· 

A'e 10 .horas ~ meia da manhã abre·se a se~aiio, 
lê·se e approva·se a acta da antecedente. 

.ll:XPEDIEN'l'B 

a 1 o 
do itnperio: · 
. Lo Remettimdo as aotas dos collegios eleitoraea 
da cidl\de de Ouyabl\ e Matto·Grosso, e villas da 
Poconé e Diamantina.- A' commissão de consti • 
tuiQão. · · · . · · 

2.o Envtandó os omotos do . vice-presidente da 
provincla de Goyaz, de 15 a 28 de Abril ultimo~ 
com cópias das actas da eleição de eleitores das 
vlllas de A.naias e Santa Oruz. __;A' commiesiio 
espacial encar.regada de rever a lei eléitõral. .. 

S.o Oommunloando que se expedira aviso ao 
presidente de Minas · para ser cht\mt\C\0 o · sup .. · 
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48 SESSÃt) EM 10 DE JULHO DE 18.\.8 

plante Q1113 ~eve 8tibstJtuir O deputado pOl' tlr'fUe]1a · 
prQvincia o desembargado,r Antonio da Cot~tf\ 
Plnto.-Fica a camara Inteirada . . . 

.. 4.~ Devolvendo o .requerimento de José Ml\ria · 
Lope.s da Costa, administrador . do correio ernl 

a provme~a. o 10 e am11ro, em que ao tclla 
que sejiio considerados como orde.nadus . os v:~n
cimentos dos empregados dos corretos do Jltlperao; 
e partiçip!lndo que o governo .niio julga convonlente 

- . -: egun a com tssao 
·do orçamento. . ·· - . 

5,o . Transmittindo varias actas. dos colleglos 
êleitoraes da provincia de. Gl)ysz e a seta . da 
apursção geral para os respectivos deplltndos.
A' commbsão encarregada de- rever .a lei ele!-

. tora L ·. · . . . . .. 
6.o Remettendo. o officio do viCfl·\)resldente .da 

. provinda dü Goyaz ~e 29 dé Fevereiro . de1:1te 
anno .• eom as nuthentacas 1ias actas que nelle se . 

. mencionão.-A' mesma . comrníssiio. 
Offieio do Sr ~ ministro dn mc.rinba, remettendo 

• • • • '!' 

genera da mariliha .•.los recrutas retnettidos dns 
· provincins do imperio para o serviço do. armndn,. 

desde 1841 até o pl'esente.-A quent fez a r&quislção. 
. . 

A' conlmissão de pensões e ordenndos o requc• 
rimenló de D. L\b.min J•>aquina tla Souza Freire 
Cogornlnhn; D. . 'l . ureza Petroriilhtl de Souza 
Co ominh~ • · · · · · 

· Costa Cogominba~ pedindo melhoratnent<> em sua 
ptmsiio. . . · . 

A' con1íniss.iio do commercio, o requerimento de 
lgnacio José Garcia, pedindo o privpeglo exclu!!lvo 
por sei!l annos para o et~tabelecunento de . um 
hospital pará o curativo de anlmaes domesti· 
eos. . · 

A' . comtnlfleão do. mnrinba· e guerra, o reque· 
l'imenio de . Luiz Soare!! Veigas• c•lpitão do pri
tneirll batalhdo de fuzileiros, pedindo a promul
gação de um acto Quo · . autorisa o . governo a 
·dl!ferir ao . suppllcu.ote · CCIMo for de . • \\Rti a . · 

Ro a maia expediente. · 
o s~. :Nunes 1\lnoliudo tratando Pm umn 

· das sessões assada~ d1•.B projncloN que offt!receu 
á 
retalho, e caixeiros ria~iunacs, mostrando a grande 
in11Uú!lCia do ostrangolro no Drazil notando que 
elles occupão empreito& nl\~ rApàr\içõt>s publica11, 
.e po~<tos na.gunrdanaclonnl, disse-« Và até a ums 
llSIHJntblàa provincial (segundo mo dizem), o vl'ju 
se o estrongHit'o ui\o ea;tt\ asselltl\do nlli. » Esta 
proposição t1io sh11pleR, que não se reft~rlo a 
uma uRsem blóa quo est.ivt·sse funcciouando na 
le~lslntura actual, tH'Dl na pussuda, esta prol>ll• 
sic•lo qut~ não era po~ilivn, quo o orador 111\o 
affinn.-vn, deu lugor a QUI! um d(lputsdo tla 
aeecmt1lôn provincHtl do ·Rló de Jnnoaro, o Sr. 
l\1tH•tezuma, fize~He um requerhuenlu orn ~uja. 
SU\\len\tu;fto (l ·. orador diz que foi couert) dos 
maiores i llil\11 tos, dai! lliaiort~s arreeirad !IB 1r100 
apoiarlos), swdo apresentado como leviallo. 

O <!r'~dol' de,sej.a sabor . se estt\ . no; ·gozo ,do 
PxercJC.IO do dll:'e1to que lhe di'io as lms do pniz, 
de !JI!''ttlr na tdbuna li'vro~enta as. sua~; pru· 
posaço~s, e He unta assel:llblea provmcial óde 

. , . . so te propos1çoos em1 1 as no 
recm~o da camHi:n . do~ deputados, iltver·leú~<H~s. 
"m.plu:mclo-as, e por tsto p11de ao Sr. pres1doute 
haJa de·t'6metler o Dim·io do Rlo em que vem publi · 
cada. a s rssão ~n nssemblea . provincial do Hio de 
J&netro â commassiio do de l10deres, pata dl\r à este 
respe1to o i! 10U Pllrecer. · 

tratar disso, primeiro, porque ha outros requeri
lntmtos sobre a mesa, e segundo, porque hoje 

. fiiio. é dia proprío · para se · trrttar do indica-
ções . · · 

quando o Sr. Nunes Machado fnll11VR a respeitt) · 
da resoluçl'i.o sobre caixeiros, disse que a influ. · 
encin dos · estrangeia·os no · pillz era tão ~ande 

. .J al)eiro h a via. estrangeiro •••• 
o SR. NUNES MÁCHÁDO: -Não npoiado ; não é 

exacto . Agora \'ejo que o Sr. deputadp é quem 
andou fllzendo mexericos. (Reclamações.] · 

O Sn. l?a1.Úni:>EN'rE chama o Sr. Nunes Machado 
á ordem. · · · 

. o Sn. PEREIRA DA SIL"VA depois de repellir a . 
palavra mexericos, insiste na sua propneiçao, e 
diz qtie o Mércantil não publicou os apartes que 

. sa deriio naquella occnsiâo, aos quaes respondeu 
o Sr. Nunes Machado dizendo ua esse facto se . 

ava na · assem a o 10 e aneiro. 
A' vistR disto, ·acha· rl\gÜlar que um membro 

da assembléa provil1cisl, cioso da dignidade da 
· corporaçito a quo pel'tl!nce, requeresse a nornea iio 

o tssn para exnmane.r a qua 1 ii . e 

por quo o foz, ainda il'!estrio quàndo elle tivesse · 
usado da palavra lov1ano. 

·o Sr: Go~nes doil Santo• acredita que 
niio deve continuar esta discussão por ser con· 
traria à ordem, e porque não hn rnoti.vo algum 
sufficiente vara que ella MiHinue. Parer.e~lhe que 
a aasemblóa provincial do Rio de Janeiro fol 

. excessivamente 8\ÍBCtlf •tiva\, porque ,a expressão 
do Sr. Nunes Machado foi · dubitatavaf . estando 
aliâN demonstrado pela ver1t\cnçiio dos poderes 
. dos . membros da me$tnll assem blàa . qn:e nenhum 

· · . 1 as en o ne a. u f(ll que n o 
houve tltTt!nsa renl ao Sr. Ntinos Mnch•ldt, ita parto 
du a~st!mbléR provincial; elltl '\'otou q11e se t\zosee 
lll uerito, rido àcorea do disoureo do nobre depn· 

, - . " ' s, mne com o m. 
muito expresso de examinar se havin ou não 
esLrnugtiiro n.Hi aseembléa. 

Pôde o Sr. Nunes Muchado estn1· bem aej?nro 
que nenllumn Injuria pódA recahir tiObl'e fllle, 
prlnolpalmeute uo Rio de Janeiro, flnde é conhe· 
cidtl, unde tum tlclquu·ido iódaa~ ns eympathlas da 
população; oude He cout1o~ra t\ 8\ll\ vldll UllbatJa, 
u 1lrnw7.a de t!eus pt·incipiO!t, a · dn suns rolações, 
o l'uspullo que ttles virtudes tnorocem . . 
. o Sr. 'l."<u•t" pPde n palavra para fa7.e'' uma 
rectil\cHçt'6o. Vio . no ll!twcantil · quu publ1oou o 
dl ~curso qu~ proforio ua s~>iUl\ Mrn, o sogulnto 
apat'ln •tue lho dou o Sl'. R.tdrlguus dos Snntos..., 
u O sanh(•r roct•bou este obolo quando f01 despa• 
chlldo desembargador.» O orador diz que o Sr. 
Ro<irlgues dos ôantos deve eslar curto de que 
elle é bastante conhecido pnra não se poder . 
snppôt . que . era cnpn7. de receber obolos de 
ignomínia, o quà níio foi despachado desembar· 

, · • . 1 a . o 
n honra de eentnr•se na CLlmara desde 1838 nté 
1841 (apoiados), e quo se se lho deu uma con· . 
decoruçdo quu niio p~:~diot d eolllrou ·se que ern em 
renmueracnp . ,de nlguus bo~s s~rvlços que se 
e\ltenduu 't}ue tmba pt·eetado no patz. · · 

O Sn. Oi!RlSTrANo 0TTONl:-Apoiado. Mas isso 
O Sn. l?nEs~DE~'rJ~ diz quo não pôde d t\1' d irecçiio 

alguma ao_ .Dtarto .quo o nobre deputado rt>mette ~ 
que considera o discurso do Sr. Nunes · Machado 
como utna rectlficaçào, observàndo que, se o que 
pede o nobre deputado _fosse considerado co mó . 

não é rectifioação \ é resposta . · · . · 
O sa: GonoY (1~ sect•etarioi diz que sobre a · 

mesa sé ucha o pureller tia commissão de justiça 
c\vil e ~riminal sobre . a reforma judtciariat ~por 
ser mutto. e:ttens~ · pode dispensa da lel~Url\ 
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SESSÁO .EM 1 O DE JULHO DE 1848 . 
A c amara decide at6rmativamente. 
o parecer é o seguinte: . 
«As com missões de justiça civil e de justiça cri

minal; a quem foi remettída a proposta do executivo 
sobre a reformll judiciaria., vendo que esta, npezar 

dos conselheiros a ouze, como é em Portugal, 
dí'\ridil ·o em duas secções, autorlsar e1 governo a 
apos.en.ta.r O!J sup~an~merarios, como pede a boa 
adm1ntstraçao ·da JUS~Iça, e a dar ao mesmo · tri
bunal a natureza que verdadeiramente lhe com-
pete ela . sciencia olitica e · -

. r~d~~i~~~e civil e criminal do 18 e 2• insta~cia,-e. 
tambem do processo criminal, sendo por isso assaz 
extens11, todavia, no desen'Volvimento dessa~ partes 

os a o, e pe a ilecessidàde de centraiisaçào e uoi
.formidt\citl da jurisprudencia em tudo . o imperio. 
. Foi e~sli idéa tirada da novhsima rofo rma de 

"' ava d ·· -
pela necessidade pubhca; que o modificai-a, accres· 
cantando-lhe tudo quanto lhe faltava, seda formar 
um codigo muito vasto, cuja. confecçiio> discussão 
e approvação demandnrião · muito tempo, e certo 
não cabião nn estreiteza d•lsta sessão ; que o se11 
8 ystema ge.ral e algumas de suas disposições não 
tinhão ·agradado geralntente, o por isso devião ser 

. n1odificados com emeudas, artigos additivos, sub~ 
stllutlvos, etc., que a tornari:io desdt3 o principio 
muito complicada e de difficilima discussão: que o 
novo gabinete que logo sucoe·leu-se · declarou so

·lemnemente na camara · que .a não aceitava or · 
nsu cten e, e e n gu ma rma conv• ou .. .. as 

commissões a ofterecerotn algurn tr,\balho seu no 
·sentido qtié élle indicava: que em mataria de .tanto 
tomo nào se podia prescindir do accordo e a -

Portug•tl, que tendo- uma constitui ão . e . 
· ao per et IUI,len e en toas ás nossas, to· 

d.a via não te vá du vhla em adoptal-a. · · . . 
. <C Definirão preci~ain.ente à policia. administrativa 
~eral, separarão-n'B quanto (~i possivel da policia 

· JUd\ciaria, e incumbirão a agentes de puri\ con
fiança do gove1~no, que asRim ficara · de~armarto 
para intervir no podllr judiciario e t•nnal-o seu 
instrumento, mns · sufficientemente dotado do que 
lhe é necessario pnra a administração da sociedade, 
mauutonç!\o da ordem o prevençiir, dos delh:tos. · 

<<. Croâ~ào o mioiHtorio publico, cuj:& nP-cessidade 
ara tão vt · • · -
n •o regularmente·, ceu.tralisdrão ·q uatlto - póddriio 
a ~ua acçiiq para qut3 seja promptú, umfor.ne 
e benéfica. Derdo-1he nàú só a incumbencia de 
to.da a ollcia ·, di i r' 

p · - 11 s .erto, sem os quaes a 
proposta tãria de lutl\t com muitas ditnculdades; 
vendo emflm que o témpo urgia, e '}UO de todas 

. as pá•·tes se · pedia inces>~antemflnte que ellas 

. pertencer, .como tambem a de ser o represeritan\e. 
. o orgi~o. o procun,dot legituno da 81)CHlJaJ.a e do 

gt)Vérno etn tlldas ns qucr,tõas da interesse publico 
que se a itarem erante· o oder ·u i · · 

· · · · ·· · · · •J a re 1n 

judiciat'iil~ por tn àS estas razões a.~santârão ae. 
d~ixar de. parte a proposta é orga11iear um project') 
s<'u que pudesse met"ecer a.llpprovaçào da maioria 
da ca.mara, a co,lperação do polor executivo, e que:~ 
se limita!IS8 . à reformar da leglstaçíio nnterlor 
sóment!l aquella parte que .tem excitado· mais 
clamor, e cuja refurma é mais . urgeuto, ficando o 
mr~is parn ellEis tomarem .ém consideração no el'ame 
que fariio da mesma · proposta .com mais c~lma 
e madureza. Fi)i o qull flMrllo, e éujo ré::tültado 
hoje tmzam â prosenoa de&ta augusta cnmara, 
~edindo·lhe toda a dea · · · - · 
olçiio do o ou trabalho, o q uàl demlin•tli v a· outra 

· cat>acidade, e multo . inak tempo e vagar do que· 
ella!l li verão. . . · .· ·. . . . 

~ 
duas grandes part~s dlstinctas, e cada uma de \las · 

. · tilo vaatn ·que pôde s6 por ai formar um ood\gl), 
a saber: parte ila org.ml~açilo judiolarla o poUoia1 

· e plú"\e do processo propriamente dito, a qual 
ainda se subdivide em dous ramo~ multo Impor• 
tnntes. Virdo as oummlssõos que tratar em um 
BÓ corpo dll ambas estas partes ldo VRBlas, re•· 
forannl·ns convenlentemen\e, · B(lgundo as . ldéas e 
necessidades dll · palz, e lsló no pouco tempo de 
soliat\o, seria lmpossi vol ; e que assim, o melo do 
Bb raznr alguma cousa era sem duvida tratar•se 
por agora só monte dn orgallisaçi\o j udialilrla e · 
polloln, que ·talvez i.lev& forUlar utn oodlgo . sepa• · 
rado, e deixnr a reforma do· pl'l'Oosao para outt;o 

. projecto que se deverá elaborar. · · · 
« Prelendião ellas limlhr-se f\ orga11lsaoão judi· 

· cinria de primeira instancla, não só para simplificar 
mais o sou projocto, como para evitar maiorl-ls 
despazas. Mas attendendo às justas representações 
de muitos membros a ma 1 • • 
a necllsaidade da croação de outras relações em . 
algumas provineias, que nas 1\Ctunes hn dezesete 
desembargadores extrnnumerarlos, e que com estes · 
e n1ais. alguns novos (se fór · pruciso) se podião 
bern provtJr as novas nllllÇÕOs com grande utilidade 
das l'rovinclas, e· qunal · sem nenhum augmento de . 
despezl\ para o estado : aunuirão e creârão essas 
relnçõea do modo q_ne se vê no projaoto. . 

« lJma vez . que Jà uiio se lhnitavão á prlmeii·a 
instancla, asseutàrão que deveriãO tambetn · esta. 
helecer alguma cousa sobre o supremo \tlbunal. 
A este respeito restringirão· se a reduzir o numet·o 

,.lQM&.~ 

. a '•gora corr111.o, por assim dizer, á revel\n. Pelo 
ministerio publico, o gc~verno t~ré. o· meio de exercer · 
a ncçii1) quil lhe compete Di\ boa administração da 
justiça, . sem intervir tiio ltirecta . e abusivamente 
no poder judiciario, como até agora succedill : 
ac passo que este, mais independente, despr('Venldo 
e imparclal, se \imitarà ao seu c~racter passivo 
de nãn receber ordons, não administrar, mas nppli. 
car a lei ao facto; e simplesnJHrtte julgar. . 

(t Quizorão 1\s comtnlssõos1pRra dhmuulr u pesMal · 
qué etn nosso pRiz é tãu escasso, dar no mlnlsterio 

ubllco toda a policia, Rssim administrativa como 
· • • • • 1 v 11 n es es ll 

conrus:\o, e que elle tütn pu~let!t!tl eOtn o pe&o da 
tantas atlribulçõed, e por isso da iltt\rão a esta 
camara o escolher o qua Ih~ P.areue~se molhor, 

· p o eo o ex nglllll o as novas autor da es da 
lei de 8 da Oezembro, qlle de ·certo Odu p.rderillo . 
suu~istir . com tão llll~ órglluisao«o, procurou 

· 11ubstltall·a\\ . do melhor moao \IUG roi posstvel. 
Augmento1.1 o null\ero de juizes de direltt.>,deu-lbes 
malor . ordenado e g~rantias, eshbsleceu regras 
sobra A sua. remoçllo l) prom•1olto, e a alies tol que 

·. con(arlo. L01i1\ i~ (ul\CI)i\o de Julgar nn primeira lnstun· 
oia, e todlls a.smals attrlbuioõ·JS ltnport~:Antes no olval 
e crime. Assim aoabin~sll-ht\ e~ea justioa poiHlca 
de CJommlt!thltio:~ · d,l go\l'srno, de commissl\rlos tilo 
mal p11gos, qlltl ~ào sêdos taceio~ lMutldu o. toda 
a n,1çttu. . · . . · · . 

11 Ndl> se atre'Vêriio 1'18. cotnmhsões a rastabilleoer 
o primeiro jury, que · infelizmuute tem contra sl 
multas prevanQõ&s i· mM acretlltiio que nll nova 
orgauis•'lção judiolílthl, com as mai~re.g garn11tias 
qUH se ostabalacem, a SM {rllta. não san\ muito 
sellsivel~ e poderemos ir vivet\do atl\ que a civi• 
lisnção. do aiz _permitta a 8!-~a a~opção •. No s~~ 

conv~niente, doixaüdo o mais pat·a o lugar com· 
patente, que é o. processo, 

·~ Ooinplotàrão as commissões a organisaçiio ju. 
dicil\rla com ós juiz&~ muniolpaes e juizes de paz ; 
mns . estas ·autoridades limitadas ao puro ~r~:~ paro 
dos processos, · não tendo nenhuma attnbuiçào 
importante, e debnlxo de continua inspecção do 
juiz- Je direito, nenhum abuso poderâP commetter, 
e quando o commettiio, serâ ·logo l'Omed\ado. · 

« No projecto vêm alguuaas diapusloões que mais 
t>roprlameute deverhto pertencer ao processo: mas 
as oommissões entendêrilo que ellas devlão vir 

7 
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já aqui pare. que as novas autoridades pudessem 

· funccionar logo com o'" mesmo processo. 
<r Reconhocetn as commissões quo esta nova orga· 

nisacão jurllciài!à tmz. augrneo.lo ~e despeza, mas 
este augmento e sobeJ.am_ente Justa~cu~o peln ne· 

e fa:ter cessar o grnude clllmor que existe a este 
respeito. Hllvemos de olhar á despeza quando se 
tratn tlo iiltere<>se mni.s vital dil socit1dado? Demais, 

'z ·se reforml\r i\ administra ii.o da 'usti a 
no sy3temn da lei de 3 de Dezr>mbro, airada se 
'feria na prec\são de fazet multo mRior der~peza. 
St! pois ·elln sé ha de fazer irr~mediavelmente, 
ao menoR se· fRça para um melhor regimen. 

« A aSSE>mbléa geral legi.'llativa resolve: . 
t< Art. l.o A lei de 3 de Dezembro de 1841, seus 

regullimeutoH, e todns U · mais que dizem respeito 
é. policia e organiilrtção judiciada, serão ()bscrvudas 
tom as st'guintes alteraçõeB: · 

CAPITULO I 

províncias, . onde o governo julgar nettlsimrio, 
)laverá inteuden~ea de policia, que sert\o non.ondos 
U~ 4U&lquer clas~e de cidadãos pula ropnrtlçiio dõ 
lmpet·iú, Llurnrnõ t•mquanto hem Stll virem, e nos 
crimes · de · rlleptmsabilidade serão julgados pel11s 
relaçõ~s. · 

c ~ 2. o Vtmceruõ (•lles um · ordt'nado Igual no 
que Vlillciào os chufes de policia de. cada lugar, 
e os emolumentos respectivos. · 

« .~ S.o Nos n1unicipi<•B, par<1~hins e díslTiétos 
cm<le fOr preeisu bavt!râ um sub-intendnute e liOU 

su !I a u o, . qttP c t>O rtl o~ Cll u aos ap.os rara 
jurt\do" serão hOtHeado11 pelo ~1linistro na côl'te, 
e presidentes nas proYiuclall, com inforu•nçáu doe· 

. lutelldt:ntes: t11lo potl(n\õ ser dP.mittltloR llt1tes de 
. ~ , . 1 :\. p11r \nlli'S n 

tres. Na falta de au1b. ~, sen·irá o sub·iutendtinte 
vizinho. 

« ~ J,o l-lerli os int-:nde11tes cem · os suh-lntt~n· 
deutos podorúõ accunmlur funcçõ~~~ judlcint·ias. 

« !lS ;). Q St\o dt\ comr•otencht d•' policiá ildiJ\ÍII\8· 
trati v a gHral : · 

(( 1. a As llttribulçõü~ COttlllgnatlllq no u.rt. 58 do 
tegulatnt>t\lo do 31 Üú Jntn\iro de 181~. nos ·~~ 1, 
2t :J, 5, 7, 8, ü, 10, 11, 18, 14, ló, 17 e no urt. 
6\1, ~$ l, s, -~. 6, 7 o !:1. .· . 

• 2. ~ Vigiar Hob1·e a ctHIBut•vnçi\o das mutttaR tl 
fiotestas publicas; Olldll as houver•, O o})star UOB 
panicularês ao córlé de tnadoltas resonadas por 
lei. 

« S,o Oorrigir seu!~ !lubordlnados por melo de 
reprahensi\o, pris\\o ntó oit\) diaa, snspemão até 
tr111ta, ou multa até trinta mll réis. 

objectos cJe sua competencin. . 
<< 5 •. ~> Fazur aos pt't~sldentes e miuistru cio im· 

pedo lis devidas partloipações , na fórum do 
regulnmento, 

« 6.o Prender os criminosos . em ftagraule, exe
c~tat: os maud.udos o preilotorias de prh;iio, e 

· c~adl\\Vl\r .o mmisterio publico sendo roque· 
rldà. '· 

« "/,o Remettor logo às autodtladtls criminaes as 
pessons q~e prender, com todos os dados, l'rovtul 
e saclart'CIInentus quo tiver obtluo, e Uota ex.poslçiio 
do oae,, e euas oh·cutllt~tl\noil\s, 

dAPI'l'ULO Il 

Da· policia judiciar'ia e do ministerio publico 

uses : . 
(( ~ 1. o Serão nomeados pt>lo govorDt>, d'êntre os 

maglstt·ados, bachareis fcJrmados ou doutotés etu · 
diraito, à saber : o procurador da corôa d'eutre 
oi! quo tívereUI dez Rnnos du pratica offectiva: os ·· 
pNouradores geraes d'.;ntre os que tiverem óíto; 
e OS iJ!.'Oinotore~ u'entre OS que tiverem Dlàis de 
dous. 

· <« ~ 2.o Serão consanados emquanlo bem ser· 
vlrélll . Os promotores serão nomeados sob 
lnformaçiio dos procuradores geraes, e podêl· 
o-hão ser interinumento pelos presidentes das 
p ·,·i .• . . . --· ····· -·· - :-·-·- --·-·'-~-:-·· · ·--····--···--· 

- <<~ :Lo Erre falta de ba.cbaa·~is formados, o go· 
V(lrno poderá. para promotora!~ nOulear advogàdoll · 
hnbeis, provisionados p~lu ~Eolação. . . _ · . . ·. 

JUIZ de direito, o presidtmte da província, sob 
Informação elo (:m.H:urador geral, uotheará. para 
aj t~dante do pa·•>motor um cidadão b!ibil, ue abi 

dello receberá as hlstruccÕdS convenientes. 
« . ~ · 5. 0 O p• or.urador da eon~a ter~ ali honras qno 

actuulmf!D te tem este curgo, vence rã o orddnado 
de quatru cont.os de réis, cons&rvarà todas as suas 
prct~omtus attribuições, anerios aa de jtilz; servir~\ 
JUnto o.lo supremo tribunal jfl justiça, onde tl'ltà âs· 
sento parn exercer as funccões do mtnisterlo fl~\bllco, 
usarà de bém1 nos actos officiaes, e nos crimes 
de responsHbilluude será julgado pelu supremo 
tribunal. . . · ; . · · .· 
· «.J~ U,n Os procuradores tJraes, ~mquanlo o fOrem, . . 

caplt~etJ, e nos .crimes de responsubllhiAt.le actiló 
julgudos p~las relllçõos. .· 
· • ~ 7.o Os promotores servirôõ perante os julze• 

de nireito o mala autoridades d~& 1• 1nstunolt4; 
ulém dos emolumonto;~ pelos netos quo ~raU· 
curem, vencetl'lõ o ordenado tle oltootliiLUd a ttm 
cou to> de róis. o sortlo .· l'Os potumtJlllsaJos 1•ula 
relt1 çilo. . . · 

" ~ 8. o Nenhum membro do mlnlaterlo &lUblico 
potlea·!\ .. advogar 6lll quulque.r gollt~ro do OIIUéos, 
MU\ uccumular out\'118 fllncçõea, fom na que vi\o 
aqui doslg,.ad•&s, · . 

u ~ 9." Nns Rrandos cidades pode rã bavar dous 
ou ulüls promotores, son Jo ueaussurlo, e ont1ill 
Stlrvlràõ COIUO dntet'mlnnr o rogularntJOto ; . naas, 
fixado o sou numoro, só por octo lagil!lo.tlvo eéL·A 
alltll'ado. . . . 

<1 ~ 10. O ntinislorio \)Ubllco inti'lrvirt\1 req üererâ 
e, promoverã ou! _tudns as ~ausas em qUd a. so~ 

· étednda, oa orphuos e mala pessoas protegtd~3 
pe . a.J a e s , c • 
lluições do curador geral dos orphiios, afllllatios 
e cvlonos, pt'otnoto1· de capellns, resíduos .e 
te~tluue11tos, promotor c::Iminul, o t,~t.las as n1a1s 
que soj :lo compati v eis com . a suu nntuteza, e 
comtnothnnente se lhe:~ possão reunir. 

<< ·~ ·11. lt\cumbn-llte r11querer e assistir ao auto 
du cut•po da dolicto, prender os crimiuosos elll 
il11~rnnte e ·os doclarados culpados, eucutal' . os 
rna11dados e precato rias d a prisã(', fazor executar 
as sentenças crhninaes, colhor todos .os dado& 
8 provaS . dos crhnoe, e prumover Onl . tudO · m~l8 
que constituo a polioia judiciarla; fiscalisur como 
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os etnpregadtiS publicos Cumprem. os seüs . deveres, 
e vP.r os embaraços que ~e offllrécetrl na execução 
das leis, danrlo de tudo parte circumst~•nciada ao 
.governo, e solicitundo ddlle as providencias ne· 

.. ccssnrlae. . . . · 
« 12. O ministerio ublico nomeará. 

roiros, .e os em t •.r . ·quando não llHl mereçiiO 
confiançn, inspeccirJnarl\ a~ prisõos da provincia, 
e .orgaill!l~rà, . na fót·ma. do regulamento, a ésta · · 
tlstica crtmtna\ da provmcla e da cõrte Bra o 
que · O( n!l as au ort. a cs ser o o rigadas a 
prestár·lhés os esclarectmentos .que delta~ · depeü· 
darem. . · . 
· u ~ 13 •. No caso do art. 60 dll regulamento de 31 

de !aneiro, o. governoou os presidentes poder·áõ 
maudur às . ll,)calidndes o proeu·rador-getal, que 
enliio ~er.á eubsti.tuido na ·rolaQão, como .o é pt<l · 
séntAmente. . . · 

ct § 14. Nas provinclaa o.nde não hou-ver tnuito 
trabalbL•. como naquellas onde não existirem 
re!açõae, o governo poderá. determinai· quo o 
JlfOcurnd,or-gernl accu~mle o cargo do i ntendaute 

-- , -·· .. ---····-··-- -····--· ····-·· 
('( ~. 15. O miuisterio p_ubl.ic_o é o orgão do go· 

vet·no perante 11 poder JUdtcral, o so por tnélo 
dilUe terã lugar a acçã_o que o · lilesmo governo, 
ali seus de , • · · .. · · 
administração para com esse . po<ler 110 exereicio 
de sua& funcções judlo!aes. 

· Do; jui.iss .dii direito 
. . 

. « Art. 4. o A aulorldade dos j ulzell de direito 
Cllmpreberiden\ Uin 0\1 mlllé .tnunioipios, S9~UI\dO 
11ua itdensito . e populaoãó. Fixa•lo umi\ ·~uz o 

· seu nuo1ero, não . poderâ ser . ultt~rado senão pOl' 
làl gAral. . . . . . . 

. a § t.o Nns munlclplos grandes e pnpulosoa po· 
. dor~ bavet oa. l\llzas de direito uecellaarios · com 
Jurisdlcoilo cun1ula~lva no _crh.M, . ~. com .funcções 

« § .2. o O a juizes de direito . que se houverem de 
no moa r, éen\o esoolbldoti d't!nLre todo!t . os bacba . 
rela, ou doutore& o•n direito que tanbí\o P.ervido o . . o .. . 
phloa, prol'notor , procurildoi'·4HoBl, ou qnntro 
ilnMa na adv• 'Ci\cla. Paàê&ldoiJ quatro nonos da 
oxacuçl1o Juatt\ lei; •ori\o preforldos os julzds de 

· direito IIUbdltutoa, o os membros. dó mlniaterio 
publico. · . . · . 

• ~ S. o Os JuiEea de dlrolto vencort\õ o ordenai.! o 
llo l:üOOS · a 2:4()/'JS, qne o govorno lltaroart\ om 
rolaoi\o aoa lugaraa, e porcebordõ 08 emolum11ntos 
poa· todos os acto11 que pratlcurem ; nilo pug~râõ 
atreitos pelas suns cartaõ, nem tlrndõ nov.\s 
quando fOrilm removidos, mas aervlr-lhos·ha de 

. mulo o deorelo da remooilo. . .· . • ~"·o Aos juizes do direl.to nua competindo: 
u f.• Julgnr deflnltlvameuto os crimes da terceira 

e QU&rttl . pRrtt!a do codtgo criminal 1\ qutJ niio 
asteja Imposta pena maior que a · milita de 200h, 
prisão, desterro, ou degredo até eels mezes, com 
multa ou eam ella, e sois mezea de prisão com · 
trabalho. . · 

« 2. o Jul ar o crime do art. 128 do codlgo .cri· 
, . • , o e e e 

Junho d a 1831 ; e da lei de 26 de Outubr.o . do 
mesmo anno, s6wente ó9 t\l'Ls. so e 4,o. 

« 3. o Julgar as in!racções do postut·as, o dos 
termos de oem 'Viver e ~eguranoa. . 

« 4. 11 Toda. a jurlsdloQão civil, criminàl e orpha· 
. nologica que competia. aos juizes ltlhticipa.es, e 
· de orphãos, tendo de alçnda nos \Jens · de rcdz 

lOOs, e nos moveis 200$. 
« 5. o "J;'oda a jurlsdloçiio que cómpetla nos juizos 

de . dlretto no que olla .se acoommo~ar 1\ nova 
organlsaÇão judlclaria. · . . · . · ... · 

• ~ {).o D1eutro os bacharela forml\dos ou dou· 

. toras em direi ti) que tenhiio dous annos de pratica, 
o governo nomeará para cadd. provlncia tantos 
juiz11s de direito substitutos quanto fór .o terço 

· do.s_ .· effoJctiyo~; marcando-lha~ q•tan.tos e · quaes · · 
jutzes de dtretto ~:~lles deverão HUbstttuir , . · 
' o . . . - . . . . 

. t>m todas âs ·suas funcções nas faltas ou tmpa. 
dil:nenl~s .que estes tiverem : e . durante o tempo 
qüe BcrvJrum vencerâõ. o mosmo ordenado e · 
emolu · · - · - · 
substituir a . •Jous juizes de direit~ no mesmo 
tempo. . · . ·· . · · . · 

·· ci ~ 1.o E~tli. substittiiçíio · nlio terã lu~ar nos 
rnuntcipios ondfl houver dous ou 1nals juizes ·de 
d.ireito; nhi ostos ilorão subsLitutos uns dos olttros 
.péla or•lnm que o governo murc:a. · ·. 

tt ~ · S. o ÜiJ jülzé!l dê direito sUbstitutos podüràõ 
re~ltfir fóra dus circulos onde têrri dti substituir, 
o nestes niio poderâõ advogar no civel e crime, 
nem occupar M•'gl) algum lucompativel corn o de. 
juit. de . direito. . . . · 
· cc ~ 9.o NR faltn ou imperiimento dos uizes de 

.. ue\ o.su R 1 ll os, &ervtr Q . os · Jt:Uze~ · de .. ·-direlto ·· '-· 
mais vizinhos, ma~ s.ómeate para a pres\dEincla do · 
jury, _ sentonçns deflüiti v as ou com forçR. de \las. 

IV 

Dos .jui.tes municipaes 

o unte p o 
. para . depntado . geral, a · 

oamar'' municipal proporâ, de tlous em dous 
annos, uma relação de seis, para della o go'Vernti 
na cõrte a os . presidentes na11 provincias, és· 
colherem dou i que slrvão de juizes . mun\cipaes, 
cada .uin o seu ~fiiio ; e sendo un'l o . supplenté do 
outro. N,, impedimento tie .. ambos, servrrãõ os 
dous juizes do bieilnio antt~rior; e na faltt& destes, 
os v~readores p11là · orliem da vot'lQão. . . 

- « ~ Lo Scrvlràõ e~tes julzé!l 1\0i mun1ct))lt>s onde . 
iliio estiver o jul~ . do direito, on · M~e · Mleja 

crimes ti o contrabando, e dar sentenoas definitivas, 
ou COltl forçá d3 detlniUva:s em mMerla civil.. . . 

« ~ 2. o O goverM d~!ll"nl\ râ no regulamento . 
quaes são as sontetitJa& d~:~tinltlvas, ou com força . 
de •.tetlnitivnR. · . . · . 

« § S.o.Dos actos praticados pelos julzes munl·. 
élpae~ haverã recurso do:~ . Rl{gravo .· no autn . do 
proces~:~o .e de petioiio, a · hu~tr•tulento .· para oa 

. JUizes de dlr.eito IIOS O!t908 e termOS qull sel'fto 

. designados Nn regulamento. 
« § 4. o Elles venoeràõ OP mesmos emolumentos . 

· que os juizes de direlto . · 

OAPITULO V 

Dos jui.zes de pa; 

t< Art. G.o Terão osLes juizes todas as atirlbuloõ~s 
criminaes e de policia judiciarla quo pertenclilo 
aos sub.delega~os, excapto as do julg11r os poquenoa 

viver e segurança, pronunciar e ~onceder fiança. 
· . « § 1. o A sua alçada civil · fioa elevada a .vinte · a 
cinco mil réis em bens de raiz, e clncoeota nos 

· tnoveis. · 
« ~ 2.o Fica revogado. o art. 4o da dlsposlçã!? 

pro. vlsoria, e restabélecido o § lo do art. l)o . da le1 
de 15 de O utt1bro de 18.21. . . · · 

OAPlTULO VI 

Dos jurado1 

« Art. '(,o A lista dos j\\rados eern organleab 
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em cada paroehia por uma junta composta ~o .juiz 
da par: do dis'trlcto dtl m!itriz, como prestdente, 

. do psrncho e do eleitor m~is :votado ; set:~do. a 
revisão feita por outra JUnta do mumclpto, · 
conlp?stR do juiz de direito,, do promotor ou 

.. eleitores. Exc'eptnão·se: · . · · . . . . . 
rt t.o Os que nos termos das .cidades d() Rlo de 

Jllneiro, Bahia; Recife e S. LuiZ do Marani.Jilo 
nlio tiverem . pnr bens de raiz, em~lrégl} publico, 
commercio e tndustria~ o rendimento ·annual · de 

. seiscentos mil réis, e . nos termos . das ·outras 
cidndes do lmperio o de. quinhantos mil réis. 

tt 2.o Os que estiverem pronunciados, e os que 
Uverem soffrido Rlgumn condemnação pa&aada em 
julgadó por crime de homicidio, · furto, roubo, 
banca-rota; · este\lionalo, falsidade, moeda flllt:o. e 
perjurio. · 

« • o • .'! conse en·os, mm a r os e es a o, spoe, 
juizes ecclesiasticos, vigarios, qna.e$qUel' . ma
gistrados sm . ex.ercicio, · ·autoridades poUciaaa, 
membros do tninlsterio publico, officiaes de justiça, 

.e ' e e r nr•o prov c as, com-
mandantes das armas e . dlls corpos de 1• linha, 
chefes de repartições, .theso\\relros. que .não ti· 
verem . fieis, .. porteiros, bot•carlos e clerigos de 

serão exceptuados. mas s~ iser)toa durante ·o 
. tempo das sessões legislativas~ . . . 

. « $ ;.!,o Qull_ndo se ~ão puder Jn.stallar, ou pro· 
. seguir a sll!lsao do ~ury, por nao comparecer ao 

menos o numero mhunlo dos jurados, o jl\IZ .de 
direito, oonvocsndo. o presidente da · .camara e o 
promotor, · . procederá .· ao sorteio subsidiarlo. de 
quantos faltarerl1 , tl os fará notificar pari\ que 
promptameute compareç1t0, · éxcluindo de!ltOR 1 
sampre que ror possivel, os jurados que residlretn 
mais de quatro . lq~uss . di!!tante do higar dat .. 

. - . . . . .. ·'. "' . .. ~ . . . 

« ·~ IJ.o O gtaverno no l'egulamento n'larcnrt\ 
quantas reuniões tcrà o jury annualmoute . bffi 
cnda. termo, devendo e~ la~ ser tnn~as quantas se o. 

incommodo do pov1) ; nunca porém 
do que actualtnento, . · 

menos 

CAPlTULO VII 

JJai relti~~Bs 

« Art. B. o ,Crear~se-hão relações nas provlriolaa 
de Goyaz, Mmas, S. Paulo, Rio Grande do Sul., 
Parâ e Otlará. · 

· « A do Rio do Janeiro oonstarà dé 13 ml!mbros, 
e oaeu distrlc.to comprehenderà o municipio neutro, · 
~rovincia . do Rio de. JAneiro, Espirito-Santo o 
Santa Catharina ~ a da Bahia cónst:m\ de set<J 
mb~bros, e o seu distrieto coll)ptehenderá a pro
"VInma do mesmo nome e a de Sergipe : a da 

· Per nambuco .compôr-se-ha de sete, e eomprehen
derf\ a provlncia do mesmo nome, e as da Parahyba 
e Alagóas ; a do Mst•anbão consta rã de cinco, ·e 
compre'llel\dert\ a rovtncla do mesmo nome e a 

• a . o ear co s ar e c1noo, t1 com· 
prehendet: .á provin()la do mesmo . nome e 1\ do 
Rio Gra11.de do No'rte ; a de Goyaz ·constarA. de 

• cinco~ e oomprehenderà a p~ovíhcia do mesmo 
nome e a dto Matto·Grosso , as do Pará, Minas, 
S. Paulo e Rio Grande do Sul, constaràõ de cinco 

· membros cada. uma, tendo por dletricto ·a pro· 
vlnciu respectt va. . . · · 

« $ l.o A relação do Rio de' Janeiro serã dividida 
em duas aao~õt"s permanentes, diattibuindo·sà por 

. amba~ com toda a l~ualdade ()S feitos que houver. 
« ~ 2. 0 As relaçoes que tivererfi mais de seis 

. membros poderAB &ef di'V1didns em aecoõea. 

. « ~ :Os;o Os desembargadores vencetãõ o ordenAda 
de dous contos e oitocentos mil réis a tres cont.os o 
seisMntos, sngundo os lugares em que · t~ervirom, 
o que por uma. vez · será designado . no . rúguta· 
manto. · · · 

governo dasignar, preenchendo-se o nnmero eom 
os I}Ue fôrfJtn nomeados desembargadores d'entre 
óa juizes de direito que ten.hão pelo menos ·. dez 
aunos da exercicio do seu emprego. 

« $ 6.o Para o~futuro a escolha de desembargadorea 
não terá lugar senão, quai\do houver vaga delles, 

. e SGrâ feita d'antre seis dos ju.izes de direito mais 
ântigos. :Esta aatigui•inde serà procossa.da pelo 
supre:no tribunal, e della se descontará tlldo o 
tem pu em que os juizes de direito servirão ontros 
empregos, ou não occupát·àu o seu~ .. 

« 7. 0 O overno ex edirâ novo re ulamento 
par!l as re ações {o impeno, · a B.llto · as · se· 

· guintos bases : 
« L• Os ptes\dentes votarâõ . . . . . . 
« 2.• A pronuncia nos delictos e erros dtt-officio 

se pro ar• a pe o esem ar~a or a quem r 
dll4tribuido o feito, si)in adjuntos. · 

tt S.• O juiz da pronuncia não fica impedido para 
o julgamento, no · qual iute_rvirt\õ s6trumte tres 

· , · o . . s · s . ea os, . e an o vo o o . 
rellltor. .. . ·. . . . · · 

a 4.• Nem o réo nem o aú.tor poderê.õ recusar os 
.jlllzes, pl)dendo comtudo dâl·oa de suspeitos por 
motivos legaes. . . 

a 5.• As appellaçõcs civeis serão vista:J e jul~adas 
por tres juizes; . . .. . . · · 

« 6.• A.s appelllições crimes · serão vistas por 
Igual numero. e decididas por todos os me.mbto!l 
presentes. Todavia, se não fotam presentes mais . 
.que us trea, o.indo. assim .serão. decididas. 

« 7, • As revistas civeis e crimes serão vistas e · 

· n 9. • Na falta ·.de ds~embargadores serão oba~ · 
mados os juizes de direito mais antt~os das pro· 
vutolae em que ellas estil'erem estabellloldns, e 
lnterlnameute os mals vizinhoR. 

OAl>lTULO VUI 

Do supt"emo tribUnal de justiça. 

11 Art. 9.o.Estati-ibunal fica reduzido 11onze mem• 
bros; edividido etn duM secções, que.funacionaráõ 
soparadamente, mas . com recurso para ·todo o 
trlbnna\, se as partes o interpuzorem, e neste caso 
ã deeisi\o serâ tomada por plu'ralidade de votos. 

tt S\ L. o Os conselheiros que de mais tem agora o 
tribunal poderàõ .ser aposentados com doua terçoo 
do ordonado, e ton~o o governo nes~aa aposenta

. doriaa 1\tt&noão à melhor administração da justiça. 
« § 9, o O governo ni\1} podeth promover desem

. bar ador11s 110 eu ~emo trlbune.l em ue.nto neste 
n o ou ver vago.. · . . · · . 

« ~ s:o Ver~eida o. concessão de revista, o trlbunar 
annullarâ a &eotenQa, e designarA. o juiz para 
onde o feito deve ser remettldo1 .nflm de que ahi 
se instaure de novo o pro'ilesso, ou aquella parte 
q\ie fór declarada · nulla, e sigão-.se oa termos 
ulteriores; ou no cneo de niio conformidade com 
a lel, dê-se ex:acuçã,~ 'I asta. e sigiio-se os referidos .. 
termos. . .· · · 

<t S) 4. 0 O juizo n que o feito fOr remettldo, sert\ 
sempre divetlio do primeirot e sen\ da primoira ou 

. 80RUtidn instanoia , Segun<to n'umà on . n'.outra 
Uver ocoorrido a. nullidade ou vlolaQão da lei, · 
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C!PlTULO IX 

Disposiçêfes ge1·aes 

u Art. lÓ. Além do que se. achf:\ disposto nos 

dl~posi~õu:i guraus: . . 
11 SI ·Lo Os julz,.s de dit·eito ~6mente podoráõ ser 

removidos nos segulutos casos: 
u 1. o Quando o pedirem. 
u 2.o No.caso de sedição, insurreição, rebelliiio e 

invasão de inimigos no lugar de sua judsdicçno. 
t( 3,o Quando .a sua conservação no lugar fôr in

con•pativel com a orderil publica e bnli. ad minis
tração dn justiça. Nn rrimeira bypothese deverá 
preceder informação do preside•1ta da prnvincin, 
e na. segllnda, do presidente da rolaçiio: devundo 
em um ·a outro caso ser otlvido. o jlliz de direito, 
e o conselho de estado, e especificar-se no decreto 
de remoçiio o mo ti v o della. . 

o . i d d' . 
que 110 doere to da i'omóÇãó se lho designe 'óU:trõ• 
lugal' vngu uu mesma . . ou visinhlls províncias que 
\tlllhl\ htlll&l ou maior ordenado. Ao removiuo 

ll · · na a i.la de custo ra a via e · • 
ú ~I), o O bnclmre que, snndo nomeadojuiz de 

tlir11fto ou eub~tULuto, _ uilo tirar carta e tomar possé 
pollilouhuAnto do lugar nn praZll_ qne o gt>vêrno 
dttal llllr no re ui•IIJHlllto am ro or ·do das le uas 
por ar r_,or 0880 aoto o mesm_ o lugar, que setâ 
proenuhldo por outro. . · 

a -~ 4.o Qtmndo o jul2. de direito de 111 ou 2• ins· 
tnn1llll nllo !ór. exoroer o lugar para 11ue tiver sido 
nom•·llltu ou l'tirnovldo' no prazo marcado ll(l 

regulsmentól o ~JilVerno proverá o lugar e mandarà 
rtJspouaabiUsar o juiz pelo tribunal Cllmpetente, 
que lhe lmport\ u pena de perdhnet1to do tnesmo ; 
e qtmndo s&la absolvido. o governo o empregará 
logo, sendo nt~ então suspenso o séu ordenado. 

li § ú.o Fioà o governo auto:rieMlo a ãposeiltar· 
com dous terÇos do ordenado .os il1agistrados que 

1101 1!1 1 o es. 
"Si (Lo Os ma~istrados que aceitarem o lugar de 

deputndo à assen1bléa geral não poderi\õ durante 
n lt>g~slahi.ra, servir os seus empregoR da magia· 

• te - ~ 'f, o Aos rrtagislrados que servirem ng pro
vmofa de Mntto·Gros&ó e . no Alto Amazonas se 
contara para a antiguidlldo um anno como dotts, · 
e aos que servirem em lugnresdistantes da beira· 
mar mals de 150 leguas, se contarà cada um anno 
como ilono e meio. 

« SI 8 o Nos casos de sedição, rebe\lliío e insur
relçilo, ou de algum crime etninentemente grave, 
n l'nizo do prt~sidell te · dil província ou do governo, 
el es mandRráõ formnr o processo pot· um mernbrtl 
da relàçi\o da provincia, ou da mais visiuhn, cilso 
eatéj·l toda comp:romettida a provlneia, ou não 
tei\ha relnçilo. Este desembargador, bem como 
~eu escrivão, sel'i\o e;:oolhidos pula m.esma rE)laçi\o 
n qunl1 se~uindo a regra estabelecida no a1·t. 93 da 
!el de · S de Dezflmbro de 18U, designar!\. logo o 
JUI'y ern que serà o julgam auto. 

u SIIJ.o No art. 109 da dita lei niio se oompre
henctum os millolanos, ordenanças e guardas 
nt ·· 

« ~ 10. Os escrivães de paz e inspectores serão 
IICiüwàdos pelo juiz .do direito sob proposta do 
j~iz de paz. O m )smo juiz de direito lhes dará os 
tttulos, e os poderá demittir quando convenha ao 
serviço publico. Todas as autol'ldados p~)liciaes e 
crmtlnaês · os poderáõ emprt1gar no exeroiclõ de 
sua e funoções, . · . 

« Si ll. Us oftloines .de ju~tlça ,dos tetmns !i,erão 
nomeoados pelo juiz de d~retto, e os dosd_ lstnotos 
pelo juiz de paz, podendo todos sel' empregados 
polua mais autorhladAS cl'lminaes, oivis e policines. 

11 S) 12._ Ooribeoert\õ as relações de totlos os re· 
cunos de que . oonhoulilo os juizes de direito; 

e de qüe hoje oites não possão t~mar conheclmentll 
nesb uova organi~ação. . •. · 

« ~ 13. Fica o governo autorisado a crear ua 
c?rta urna s~cretariu com O!l empreg!ldos necessa
nos . para · o sfJrvico e exp•1diente do ministerio 

· <( s;· U. O governo promulgará um novo regimento 
d• salarios e _custas judiéiaes no civel e crime, 
a c c. .1modado ás cireuri:stancias actuues, que terá 

s · l . o servaue~a, e que po er re ormar 
e~nq uanto niio fór approvado por a c to legisla-

. ttvo. . 
u SI 15. Ex.pedirâ . os regulamentos necessarios 

para a boa ex.ecuçiio dnsta lei, e mandara reunir em 
U1t1 só codigo. todas as disposições que ficf\rew 
reglindo na policia e organisação judiciaria. .· . 

<( S> 16~ Ficao extlnctos os cht~fes dR policia, dele
gados,· subdelegudos , promotores , os actuaes 

· juizes mUilicipaes, de orphüos, seus sub>~titutos, 
e todos os. ma i!; empregos cujas attribuçõos aqui 
sãodadas a outras autoridades. · 

·.·· ·«··~ ··17:· Fi"êiirijv"o-ilrâ·;\·lãF'da ·s .. lle-bdzeriibro de ---
18-U, os seus rJgu~amentos, e todas as mais teis . 
em tudo que se oppuzerétn á presenle resolução. . 

-F;'àncisco de Assis e Âlmeida.-Dr. Casimfr~ 
de 1l:loraes Sa1·mento . .:.... Nv.nes Machado. côm 

· restricções . ....;. PamplMia, com restricçõus.- Dr. . . .. . -. ' . 
. Ooutirnla a discussão du requerimento do Sr. 

Vasconcellos sobre negocias de Minas. 

sua ju;isdicç1lo recorreu ao jutz de direito : o 
juiz da direito qu6 servia na cotttarcíl ii•teriM· 
mente: o Sr. Joaquim Ouetnno da Silva Guimarães, 
satisfazendo á •ex.igencia do juiz dé paz, declarou 
que elle exercia iagalmorite a jurisdicçàó do juiz 
de paz, e que podia continuar nella até que 
houvesse resolu'.)iio. detiniti\'a do governo, Apenas 
dada esta deei.-ão, o delegado de polic\a,. o presi· 
uente da oamara municipal, e o comtnandante da 
for~Ja da guarda nacional, rtlunirào gente, puzerão 
a villn em ·estado de sitio, cercarão a casa do 
j~iz de direito, e procederão n uma busca rigo· 
rosa. Algumas das autoridades que pertt~nuiãoao 
partido pr,,scripto ani Minns Gemes retirt\rão·se, 
ficando o ju:z de direito : tnas este vendo quo . 
perigava a sua e:X.isteuoin, retirou·se tambem para 
a fazenda elJamadl). da Serra, onde estuvão reunidos 
muitos cidndüos notaveia do sertilo, muitas senhoras 
e muitos meninos 1ue lt\ tinhão ido buscar refugio. 

· · •• 11 • • • • e o mais üe se acha vão 
·refugiados na Serra que os negocio~ iíio tomando 
lltnE\ ft\ce muito grave, querendo fazer processar 

· esttl delegado e o preeh.lente ·da oamara, seguio 
parâ a . villa do Araxt\ acompanhado· de pessoas 
armadas. Ao chegar á villa é roeebido com uma 
desuai'ga ; as pessons quo o aoompanhavão resis
tirão ao ataque ; a gente contrnria fuglo ver,go- . ·· 
tlhosamente. mas houve desgraça.damente mU1tos 
ferimentos, muit!lS mortes nesta ocoa~ião. O juiz de 
direi~o vendo que o negocio tomava uma direcoão 
qlle elle de certo não lhequeria dar, volta com 
a ·rotQn pura .:\ fuz~nda da Serra, que é logo · 
cercada pela. foroa fuJona do Mad, Interpretando . . ' 
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procedimento do juiz de di~ 

a sua gua~d!l de honra,. (!Ue · é uompostà ·dos 
maioi'és faccmorosos que tem o sertão, e amarrárão 
esta gente, -· 1\ e:tcupção do juiz de direito E! do · 
juiz de paz~ Não se conteotâblo com isto, puzerão 
grossas corre.ntl'ls no pescoço dfl!-lsa R"nte ; niio 
se lhes permiUio montar a eavaUo quRndo forão 
para o Araxâ., forào t nd•'s a pé com as t•leR 
corret\tes. Qu11ndo ciu~gAt·ão é. villa . an . A taxá 
íorão ho.rrivolmente tratadotl, e para que se posea 
fazer Uil1A idéa do tt·atamento .que· ti verão, o 
orador_ passa a ler a parte de urri discurso que 
esse ex-juiz d&. direito· re · o 
provtncia . ~ re erindo esses. acontecimentos na 
ses~iio de 27 de Fevereiro de 184:>. 

E!!ttls aeünteeioúmtos dR · vHla do Aro.xá -~~·-
- . -mou:ttrão, di.z o orador uanto ·os ob A 

a 08 és ~n ? no po er 8.6 m.ostrão tyr!\noos na 
sua · provmc1a, quanto se esforçiio por ·serem 
desloaes a todas as proinessa~ com que procitrão 
embalar o povo para se eollocarern nas osi· 

es. 
Continua~do, ·diz que a esperança deste!! des· 

graçadns atirados nos calabllUços do Araiá estava 
pust~ .ua chegada do. Sr. chere de poliei•l, o Sr. 
Antonto. da Costa Pinto; mas bem depre$sa 
tiveriio elles dé sentir todo o horror da sua si· 
tuaçào; 

O Sr. 0Mta Pinto prouunpiQII o juiz do direito. 
o iu_iz muniCipal, . todos os do lldo do juiz de 
dh·~1t!>• pronunci<?U por teutativa da morte, .por 
B6du;11.o, por forlOtento, e. até por feríment•l 
simple~ ; admitt.io a ncousar,ã•> populf\r por par_te , 

. . .. . -o mnen -qu venc3rao 
qut7.1:lssem fa~er pror.essos . tatls, pronunciando os 
nobres deputa•ios •jue · mais sw distinau...iriio . na 
revoltn como auto~res do~ assA~~Inatos, 1f1>s ~oubos 

• .f · 

ontó são concebiuas a~ pronuncias. de todos 
aquellés que tinhiio estado pelo · lnAo do juiz dé 
dir.ei~o 'f ~m uma linguagem que deuton~tra uma 
parxao v10lt~nta contra esses booTens. O obefa de 
policia· esquecendo·se das disposições do nosso 
-direito, J>ronunciou alti como caboca a um sargento 
Je trópll do lblha, não se lembrando quo à auto· . 
ridade · rnilitllr ô que eoàlpete decretar u pi'm1uncta 
dos milibnes, de sorte que · passou o Sr. Costa 

·Pinto ~·elo dl!sgosto de VAr t·euniuo na capital 
um CI)DSéllto de investigação, que disse qu~ elle 
errou t>ronunciando este homem . O Sr. Oo<'-t~ 
Pinto o que fez mais? .. l'odo o homern tem 
espirl~o de classe,. o militl\r pugna pelo militar, 
o cler1gu pelo Ch!ngo, mas o Sr. Costa Pinto 

· tratou o seu co \lega chmo se trata a um àelvagem 
do set"tão. · 

. ~ qU(l se fez maitl a A!:lte::~ illft~lizes . J)to:~erlptos, 
cruulnost,Js só por sua lealdade em 184:~ ? Farão 
tMttidos em uma casa c " · · · 

esa at ; a autoríúnda policial q\1\\ era a. segunda 
aut·Jridada da. pt·ovincia. niio dava provhlanei a 
algu~a a ~ste l'tlspeito :, requeria -s~, o . ÜO!Ipacho 
erll mderendo. Quem fo1 tratado ass1m nà~ cadêas 
de Ouró-Pr<, t l.) em 1812'1 .Quem com cotlseiencla 
da. a utoridade soffnm algtÚu vexame 'l · 

O Sa. O. C}rToxx: - Eu o direi. 
O Sa. VAsúnNoEiaLos : - Eu o .convido po.ra Isto. ·.. . ·· · · 

. · O que s e continuon a fazer a esta bacharel 
de reconhecido talel\to e de ex.cellentes <tuall · 
dl\des ? Elle foi da\)prouunoiado. e depois de 

de.spronunelado o ex·prasidente da provincia de 
Mmas o rettwveu di versas vezes, e agora, niio 
e~J-t!sfeittl.:! com tanta .perseguição, mandál'iiO -Ile 
ruv1ver todos esse:i proc~ssos, 11 nlli ealão etn · 
campo outra V(:Z, e. não podam entrar ainda hoje . . -

8 

O.RDEM DO DIA 

Entra em discussão o segulntl3 orçamento do 
mlnisterh> do itnperio c.:om as emendas ola coin
mb~nn. 

PROPOS~À DO GOVERNO 

tario . de eAtàdo dos nllgocios do 
imperíQ. __ é_ sutorisadt> para- des~· 
pen-der com o~ objectns design ~-

A saber: 

~ 1.0 DotaÇão de S. M. o Impe-
ro.ttor " ............. . ....... . ....... ·-· 
. ~ 2.o Dita ·de S~ M. a Imporuttlz 
~ 3. o Alimentos . da s~renis!lima 

pnnceza imperial a Sra. D. I~abel . 
· $ 4 •. 0 Ditos da priuceza a Sra. 

· D. L~opnldinu ..••..••.•.•.•.••. • • · 
~ 5.o Dotação da pfineeza a Sra. 

D. .l'anuaria e.aluguel de casas .• . . 
. ~ 6 o AUmenlo~ . d!l ptinceZl\ a 
Sra. D. Ma.-ia Amalia .. .-.- .. ; . ..•.. 

• açno e • . a m· 
peratri~ do Brazil, vi uva, à duqueza 
de Bragauço. . . . _ ••.•...... . ....•... 

Si. 8. • Al!mantos do prlncipo o 
. . . -.... ·-· .......... ' ... . 

·. . ~ 9,o Ditos .do. princeza a Sra. 
D. Maria ls:1bol •• • ~ ... . ... . • ..•• 

SI tO. Ditos do . priucipe o Sr. 
D. , Felippe· ...... , .••.•••.•• . •. • .-.• 

s; 11. · Ortlona:ios dos me~tres dl\ 
familia imperial ... . .............. . 

l
ll. Secretaria de estadl) .•• •. 

. 13. · Ga. binete imperial. •••..•.•• 
U . Conselho de estado ...... 

. 15. Preshh:ncias das prov in· 
'Vlt1Cl8S • • • a • •' \ • 1 • • • 111 it , • ~ • , • •,, •' • 

~ 16. Oamar'l tios senadores e 
secretarill .• .•.•••.••..• . .• ; •. . • •.. • 

§ 17. Oamara dos deputadQB, 
id tlm • ••••• •• • • " . ...... ~ ...... -, • - . .... . 

1.
18. Outso& J.·uridicos .· •.•.. . • •. • 
19. Escolas dR medicífià . , • • . 
20. AoQdemiu do bailas artos .. 
21. Musêl} . ............ . ~ • • ••• , • . 

• 23. A:rchivo publico ... . ..... . 
2:1:. Empregados da vislt.n de 

sattde nos portos n1aritimos •.•. . •• . 
~ 25. Instituto va. colni.oo .. .... . . 
§ 26. Coriài\) gora1 e paquetes 

de ·,·~por . , .-.. .•... . " .. ' .......•...... 
. § 27. Canaes 1 poules e e1:>tradas 
ger~'es _ ... . _ ....... ,, . ..... . ,, •...•.. 
. ~. 28. Catechese e civilisaçãc da 
lnlltOS .•. • •.. •, .• , . .... .. , • • -.• ,. ,. t· . -• 

. ~ 29. 'Estabelt}cimento de éducan· 
Ua~ no Paro. .·,_,, .••• . •.. -•••.... •. . 
~ . 30. Evculuaoa •. . .. . , . . ••.• .. . 

8 ,2.')9; 2298000 .. 

800:0008000 
96:000$000 

12:0013$000 

6: ooosooo 
102:000$000 

6:000h000 

50:0008000 

s 
8 

8:200$000 
33:2008000 

1:900$000 
2U:800SOOO. 

ll8:59t$000 . 

2!l1 : 120SOOO 

?.9(J: 400$000 
'78:6'/0hOOO 
85:100~000 
20t620$000 
5:900$000 

6:220SOOO 

11:685$000 
14: soosooo . 

756:0006000 

2oo:ooosooo 
32:ooosooo 
~ : 000~()00 

25:000$000 
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No municiplo da r.<11·te 

~ 31. Escolas menores de tnatruc-
çiio _ pu bli~a • .•• • •.•••. _ .. :. _ .•.•. , ; •. 

3:~. B1bllotheea pu~hca •••..... 

dicina . •• .•..•.•..•. · ••.••..•.•....• 
~ 31. __ -Obra~ ~ublicas ••••.•... ; • 
~ 38. Exercictos findos ..• ; ••.... 

. 40:733SOOO 
8:598SOOO 

9:996$000 
3:483$000 
~:000$000 

2:000$000 
167:0888000 

s 
Emendas da commissão á proposta do governo -

c Art. 2,o O ministró e secreta· 
rio de _ estado dos . nt.~gocios !\•1 
imperio é autorisad() para desptmder 
com O!l objectfl~ designados nos se

. gaintP.s paragraphos a quantia de ... 
«Ao 9.o Alimentos da rlnceza n 

Sr11; D.- Marra- sa el.- ••• '-,,, .~-~~.;; 
" A.(• ~ 10. Di tns do princi pe o Sr. 

D . .Fehppe •.••.... . ..•.••• -..•.•••. 
''Ao 12 Secretaria de i!stndo, 

em VIJZ_ e l$:"vv - 1g·•.·Se .. ,, , ,, 
«Ao-~- lCJ. Uunuui\ dus sennuore~ 

e secl'lltll.l ia; em vez rle 221: 1208-
digll·Se ..• ; .••• , •. ~ •.. _ .•••.••.•••• 

c o . , · ( em os e pu a os, 
em vez de 290:4.00$-diga·se ... . .. .. 

(I Ao Si 18 • . Cursos jurídicos,· em 
vez da . 7~:6708...;.diga-st~ .••.•.•.•.• . 

"Ao ~ 19. Esc:ola:,~ ue medicina, · 
em vez de85:100S-diga'se ....... 

" Ao ~ 20. Acalle1oia das bellas 
orLes, em vez de 20:6208-diga-se 

. ''Ao ~ 22. Juhtn do eommercio, 
em vez de 12:2228-diga se •••.... 

"Ao ~ 27; Ot1naes, pontea G e~tra· 
dos gerlleF, em vez dt> 200:0008_,.. 

" Ao 'i 28: 'à~t~~h'e's'e' ~·~iWli~~Çã~ 
de iudios, em vez de · 32:0UOS..;_ . 

_ diga-so .......... _ ..•...•..•.. _ .... • 
' . . , . 

de 1G7:088S-digu·se ..•..•• .. ..•• ,. 

204:920$000 

285: •1008000 

72:B7oaooo 
81: 100$000' 

20:000~000 

11:142$000 

140:000$000 

Pedindo muitos . Srs• deputndlls a palavra M . 
lnesmo tempo, o · Sr. pre!lidento os convida a 
ellegarem 1\ mesa para reclamarem · a inscrlpção 
de seus nomes. · · · . 

Suscita·su uma. pequena questão de ordtlm a 
rtlspeito .desta. inscripçiio. . . 

O Sr. Pex-etra da. snva. diz que e11tre 
~s pr?~essas que fez o Sr. l_ll'esid~nte do consel~o, 
mclutrao-se duas que o pa1z act·Ituu e applnud1o, 
que são· a flscaliso.ção das . renrlas A a economia 
nas despons publicas. Anitnndas por estas pro · 
massas a prinaiira conlmissào uo l•rçamento, no 
rels.torio qutl ftJz dt! seus tutbalhos, declarou que 
a . t'tmdll publica era defraudndà, que a opinião 
publica, bem .c1omo os membros ctn commiss!io, 
es~avno convoueidos de 411e Pssa defraudação tinha 

· prmoipahnente -Iu~ar nas nlfnndeg~~· O orado!' . 
... t - - ' 

lnvia como que obrigação rigorosa. do g •lbiuett~ 
de. imme~iatamenle pt·ovit.ltmoiar a respeito de 
Objecto tao Importante ; enlratallt·o não suba que 
providencias tem dado o gabineto a tnl re$peito. 
A julgar pelos factos que todos os · dias se HUC· 
cedem, e·pela repetição dos mesmos acontecimentos, 
pnreoe-Uie que o minlstat·io pouca attenção deu 
a este objectG. · . 

Quanto à outra proruM!sO. qu_e ftlZ ? Sr .. r.resl• 
dent!i' dó conselho, de que sel'la mutto r1goroso . 
nas de~P,ezás pu~li.cas, que. lova~la ~tó UD) . ponto, 
muito elevndo a econonua dos dmbetros da naçi\il 

não vê . applf(larlo nó orçamento que se discute 
o t-~ystema UóVtl que o Sr. presidente do. conselho · 
dec!ar1JU que. fariR eff~ctuar no pai?; ; não' vê as 
economias . que e rã o ·f e esperar depois do · que 
disse o. nnbre prmli:lente do c.i!nselbo. 

do -o. com os ante1·iores, diz o orad~r que o or~ 
QRmanto. para a repartição do imperio . desrle 1844: 
para c!\ tsm augmentado de o~o:oqos. Não sabe em 

m~;ndadlltl pelo 'i'. Rutirigues Torres, e. st\o as 
QOú ainda hoje gullrnecem os Mvios que temos • 
do eotli(l parn cá não so fMZ . encotnmenda ne~ · 
nhuma de 11rtilhuria. Entretanto a0 pa~;so que a 
tle!-lpt·z~ da rep~rtil,'à'' da rna1·in!Ul vai em augmento, 
R mar111ha vat em dllclltfeueta. S•tbu-S•l o que.· 
ganhamos ? Dt~ o orad•lr, ô o regulamento da 
c•lpitanh\ do p01·to, que não sfli t}ue benefiaiós 
tem traz i dó. 

No orçamento do ministerio du guerra encoutni 
ag;•ra. uma differança de menos ; elitretanto nota . . .. 

receu a guerra, . o p11.iz tlslá t~m paz, o oxorcitu . · 
está ràduzido a 5,000 ltom~nl'l ; ent.h~tanto a des
peza da 1·epurLiçüo du. gttt>l"l'll Jiwi tuio sómente 
cerca do 20S:OOOS monos do quo em 18!3. Não 
sara i~to um aUf(Uitlllto ascuudulosu du~ nmdas · 
pt1blicas? Só vê que nu repartição da ~uerrn so 
tem trataoio · da fazer proruoçõus, · e nada UHiis : 
eis-aqui o lucro 1lo paiz. . . 

Nu ot'çllnwnto da r~;~ partiçiio <lu. justiça ha u1n 
augmento ltoja O !I 300: oooa. Que granlies malho. 
rnmentos teúl tidú 1\ rt>pnrtiçào tia ju: ti.;a de 
184:1 ptu·n cô. para mon 11r a sua dei:!pl~za em mais 
300: OU0$000 ? . . 

A respeito da l'epal'llçito. dot~ negocias estran
geiro:i, confessa. que 1\llda pódo dizor, porque 
tnrlo se Hcha ·no mef:mo est.ado. 

N 1i rapat'tiçào. dn fazenda tê o or1Hlur que .o 
orçamonto nctunl é multo maior qtae o de184:3, 
P!oviudo ~ato de sa gasbt' muis lOO:OOOS em pOli· 

alf!ludegas: .lOO:OOOS MiO o pessoal dos con:;u
lados, recebedol'ias, collectorias, etc. O orador con
ohle que, qnando a rt~n1ln publica augmenb pelo. 
marcha progl·ossivu uu 1miz, ~Hlcessal'iíun6ute deve 
a desp~~a subir, porqtw neces,;ita de mnior uu
tilet'u de ompttJguLlos ; mus l\Oha que o augmonto 

. da t'eiHin uiio está em propoi'QRI) com o ~Htgnumto . 
da despeza . 

Ha tnnls o ptignmento do jtil'o dn divida ('Xterna.: 
como ni\o se t.l:lm contra.hitlo di vida desde 11344, . 
t)a.gn•se o mesmo juró ; mas a respeito da divida 
tntemo. fuutlada, pag~va·se em 1848 21449:849n, 
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.vori:Jas üe det•pe · - , . ·. _ 
· notar é que quando H . connntssao ·prup(lz reduc· 

ções. foi em duas. v~rb~s de d~sp!lza que, · em 
lugar de · ser;m dm~muxd•'S '. dov1ao. antes ~er 

publicas, e aquellas .com a cntt:cb~se dos indios. 
Pergunta ao Sr. nunish·o se. ace1ta estas reduc· 
ções: · · . . 

Ve:rda.de é que os f•lctos á que o orador acaba 
de se referir se passáriío. de. 18H p~ra .cl'l; e que 
os Sra. deputados da nuuona renegao agora este 
passAdo, · ~ proclamão que elles e . o sm part.ido 
não tiverno parte alguma no gov~rno de lH-44 a 
18-lS, procuntndo assim afastar de seu pnrtido 
este passado que .tauto lhes .pesa, e que ~em ao 
nHmos tove o mento dtl ser economlco, e de tratar · 
das finanças do paiz : verdade ê tambem ue o 
pa ~ {~v e parecer aos sen 10res a ·maioria a tal 
ponto CRrregado, <.JUe elles sé vejào como. por 
necessidade. t~bríg :tdos .. a rene~ar o · seu · pas:;:úlo. 

· Eutretanto ilirá que qualquer !J&rtiuo olitico ue 

e t\ o.rador com aHa, com summo prazer.-reoonb&-··
. cêr.ão .. quaudo . votarão p ela le~ das ·incotr~patibili· 

dudes. Os escanlfalos do~ presadeutes ~te .provincia 

uma . 6Z c 1 cn o po er, ::1e ve <.. ngtH)o a 
renegar o se.u pas~a?o, confessand~ que _elle lhe 
~ cotno que 1gnom1o1oso,. esse part!do nao póde 

· . tér forc;.a, não p6Jil ter VIda no . pàlz. · 
E · . m wrJa uran ·e esses 

quatro aunos nii., governou o paiz '! . Etttlio como 
dec\tlrou elltl por seu · orgão que tinha !orça 

. bastante par:1 derribar o tniuisterio? Qual é o 
par1idcl que . sótnsnle t~m força p.r.ra destruir e 
não para organbar? Porque continuou a maioria 

· a apoiar os \hffer~ntll~ nlillisterios durante aquelles . 
quatro aonos, e endr-osal-os como não h~ exemplo 
em paiz nt)nhunr constitucional 'f . 

A' vista destas considerações o orador Vê ·.M 
obrigada a concluir que se esses Srs. · deputlldos 
renegãó assim ·o pass11do, · é porque estão enver-
go · .. . .• ., 
quatro aunos . apoiado un1a poHtiea exterminadora, 
uma política nnti-economica, e por isso lanção 
aos h1bos todos os ministerios que se succedôriio 

--------~d~~~,r~a~n~te~·~~· · · · 
lhe perinitta observar que este procedimento do. 
parte da maioria manifesta muita íngra tidlio 

. pa\·ã c.>m aquellcs que a .·elevarão és posições 
officines. que elln occupa na tribuna e no poder ; 
e que esses tüiiüstro~ podem bem compara1· os 
senhores da tuaioría com os hnbilantes da Abys· 
sinia; que adorno o sol quando nasce e () apodrejtio 
qunmlo de~ce. · · 

A' vista . da bisloria contempol"anea e dos acon
tecimentos. que se ''iio · sur.cedeudo , · parece lhe 

. que como que a fntalit.lad~c~ nos estó arrastando 
para o abysmo. O (\rador já Vl\l tendo medo à os 

· programmus tuinisloriatJs. Nadu mais bello, uadã 
m.ais liijongeiro tio (}M .1> prognt1111la d~ 81·. pl'il
aidtJnte do const~lho; ontretautv aindta o uão 
\'i o r~alit:;ado nelll nn porte que diz respeito é. 
!lsr.ali~nlçãu, nem na relt\tiva â ·economia, assim 
tenl serio receio de que se niio realisem estas 
promessas. 

Purece·lhe t ue. o mil·ii~lm• ' 
1an e o ptliZ, e que, o rigado a tleiltl\l'~se lévar 

de rastos pel11s grupos, .ui\o ·se atreve a fnzer um 
acto de cousciend•\, Na venlude, sem maiorin ·o 
ministerio · pódt' marchar onr t1m paiz represoh· 
tn.tivll ~ mas é tan1btJU1 pt'I!Cis() que o ulinit;turio 
so Cllll\plllllltre dtJ um grande pri11cipio, e ê. que 
quem goVI:!rnà é o ministn•io. Ai uo tni11istcrio 
qt1e tt·ome diantll di)H grupos da maiot'il\. 

Aproveitar!\ . e!lta. OCCltSiào para dHclanu o mo· 
tlvo por que deu o 3éu apoio no miliisterio do 
visconde de . Mnca.hé, com tanto n1aior prazt>r 
quan~o ? não pód3 fazer em outra occasião 1, po1•que . 
a ma10r1a da caUitnn, apenas se p1·ouuno1110 seis 

vez, e por lllna l~i a propria ~!ltnara estígmatisou 
.este comportamellto ~ entenucndo ser. tão vergo· 
nhoso, que bom era contlemnal·o de uma vez. 
· Estando o · · · · 
o míriislerio do . viHêonde de Macahé proclamando 
a polilica da justiça e tolerancia, a tendo bastat1te 
energia P!'ra realisar ~s idéas do ~eu )>rogramtn_!l; 
e pam .nao se subordmar a grupos. · htó provao 
as · nornoacõtls qna fez dê presidentes para .. Per· 
nombuco, Rio Grande do Norte, S. Pedro do 
Sul, etc. Entr~tarito este ministerio ·que compre• 
hendeu QUI~ a SUl\ verdadoil'a pOSiÇiiO ora governar 
o paiz n•> intoresse do paiz, e não no intéresae 
de diversos grupos de qu., se compõe a maioria, 
cab~Q por uma votação . da ,camara, mas cabio 
mu1to · hnnrosaroenta. A or.:ados. · 

es as ... . · u.m . Vur a éuo trll\tnpho. (Apoiados.J .. ·· 
Suocêdeli· · o mitiiaterlo actual. A' · vista os 

precedentes de · alguns de seu$ membros , e do 
f11eto da fãterem ptlrte delle doua tntuistros · 

1 1 a e e es rverao Jga os ao . gabinete ·. dó 
Sr. visconde de Macahé, era de eilperaL' . que a 
politica rtJnlisada por aquelle visconde · serl.a · con
UnuadR com energia o vigor p~ra salvação do 
puii, para digni,lat1G e força do m\nisterio. 

Nlio quer . dtz~r qu\l o tr.inisterio l!e tenha por 
tal sorte tran~viado da pnlitica da tolcranofa tl 
da j usti<;n, que marcça já uma ~rocusaçilo solemne 
ou uma opposiçno. forte ; mus .alguns mottvoa 
tem para scn;ditar que o miniHterlo algumaY pêas 
encont1·a pu r a completo desen volvhnento pratico 
de sua política e. vistn!J administrativas. . · 

A uomeaç1to, pol' exemplo, do Sr. Ooata . Pinto 
para presidonte do P13rnsmbuco foi . geralrnente 
applaudida, lllt\S .paroee .q~e a respeito da nomençit~ 
do cheftl du puhclU; o uumsterlo nào t'iva o mesmo 
ctmhc\ de liberdade. RAcorda·se dt~ que qurmdo 
cunstou na can1artt . a aomaaçiio do Sr~ Oosta 
Pinto, h ou v e um coü\o . estremecimento da parte 

. de um rupo da cns" ; o ~lnlst~do tremeu : e 
. ' aquella chl'fa dd policia. . 

. Trará ainda outro exemplo. 
o n.inisterio nomeou o visconde de Barbacena em 

substituição ao Sr. Manoel de JtJsus Valdetaro, 
. que pel'tence ai> p1U tido dà maioria, mas que é 

homem de bem, e niio rMctor ••.. (Apoiados . ) . E 
· o que fez o . viséondo dd Bnr:llaea11a? Apenas 
e11trou nu presi,Jencia, principiou por demitt\r 
dlVHI'sns nutorldades· etll Ma.cahe, nomeadas ·pelo 
Sr. Valtléttt•·o, e a subsliluil·as por aquellesque 
com muita rllzão havião sido demittidos · pelo . 
mesmo Sr. V1\ldetaro. O resultado . ê aohar-se 
hoje M:acahã coberto . de processos, e que ne~Q · 
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oiantes t~m ido á cadêa por um simples ~andado . S. Ex. aoalysando diversas verbi)S de despeza; 
sem queixa, co.mo nconteceu com Franetsco Do· mostra que se · o governo pede hoje mais do que 
mingos de AraUJO; . . . _ ha quatro 011 cinco annos foi votado, não é porque 

Não forão . so . estas as remtegraçoes que fez o elle tenha creado de!!pezas inuteis, .mas porque a 
visconde de Barbl\cena. . .· · despcza ·tem sldol elevada, ou pelas necessidades . · 

rehendendo elle . . do servi o . o - . . . . 

camara ,. mas- com · energ a ·· ara · t·eaUssr ·o -seu - ·.• bunal · piü·a o ·· proprio · ·n acionai onde -·exístí!l o : 
pensamsnto, não obstante as d!fficuldades que correio, não duvida acoitar o c6rte que a com- . 
terá . a vencer; porque o que ma•s dev.e nssust~r . missão propõe, mas pede-lhe que nãcJ reduza a 
no ministerio é a voDtade de seus ami os art1-
cu ares, .que. e s11o. ma1s ver a e ro embaraço do O ~overno, acc8~endo ao pedido . que faz a 
que seus adversarios. · . . · cotiul'IISsiio-de que elle toma em consideração 

. Fará agora breves observações àcei'ca de propo- . alguris ob'ectos geraes 4e despeza, a .vêr .se .os 
sições emittidas na casfl pelo Sr. Bttrcellos 
re . ne ra · por que .o1 consegu1 a attençãc, e procurar!\ economlsar quanto lhe fôr 
a pacificação do Rio Grande do Sul. · possivel. · . . · 

Admira-se de que · et~ta · paciflcaçi\o, que · t ;io Por llitR occa:slão lembra que seria conveniente 
appiaudida e tão endeosada foi . pala maioria da que 0 governo Cosse autorfsado pa~a não preen· 
camara passada, e que é toda devida aos esforços clter as cadeiras de subsUtutos d& academia. dtts 
dos divereos mlnisterios .que se suooedêrão alé · bellas ·artes que excedessem a propor9ão que a 
1842, e acs esforços · dos outros Rablnetes e . do este reapelto . se guarda nas outras academia9, 
distlncto general que se achava A. frente doa foro.as onde oil aub:~titutos regulão pela metade dos 
da legalidade, ~os~e apresentado entre lnnumeros · lentes proprletarlos. . · 
apoiados da matnrtn, corr.o sendo devida a compra, · · o governo coadjuv~rà com a maior boa vontade 

. a, dl'fp~ndl~ de dinheiro. · Não quar entrar em · a oamai'a na reducção das despezns, fazondtHJe 
miudR annlyse de todas as pro osioões que o Sr. as eoon ml · · 

t 

paeiflcilQdo. Um Sr. deputado que tem a palavra 
ileo1onstrará cabalmente a lmpr11cadencla dos 
1wgnt1lentos do Sr. Barcellos. O orador llmllmr·IIO· 

ver adelras essas proposições. Booordll o discurso 
pronui'IClado em 1846 pelo enti!o ministro da guorra,. 
o Sr. Jaronywo l•'ranolsoo Ooelbo, no qual mostrou 
quo a paclftonoilo ·an tinha . fui lo porque os rebeldes 
se aobavilo reduzidos uo ultimo edrl;ltn~" o nllo por
que o "overno aoellnssa oond\çõos. ro.as qutmdo 
essas condições llouvo. se, Eutle raoto utlo poderia 
•·oonhlr s(lbre .· o enlilo . proelt.lonte . !lo Rio-Grande 
do Sul, que fol siD'\plus exocu~m· das ordens do 
govorno, ·, . .. · · .· · . . · . . 

Pnraoo.lhe multo nàt1Wel o sUonolo que RUnrdou 
o actual Sr. ministro da guerra; Oll\'fntlo uma 
tal aoousaçilo feita no . Sr. colide de Oaxlas e 
ao mllllsterto do 2 da Feveralrol noousnçilo que 
doshonrat·ia a nossa polltlca se I)SBe verdadalra. 
Atlmira-sa de !UO s. Ex. ni'\u pedisse a palavra 
para snlvnr a dl((Didade do governo imporlal, 
e del~a.sse que n rolha vlesse tapar a boca dos 
de(lutados _que quériito defender o . mini~terlo, 
quando S. Ex. não odla I notar como os facto 
se pass r o, . e quan o OJUB n era a ílaausaoiio · 
que s8 fazia ao deleg11do do governo. 
· O orado1· tinha ainda algumas consl~eroções a 
nnrllsentar, mas por estar wuito fatigado, re
serva-se para outra occasino . . 
· o S!:'. Dia~ de oarva.ll1.o (ministro do 
impe1;io) corisiderarà em primeiro lugar a parte 
do discurso ·em que o Sr. Pereira da Silva pr?· 

· curou demonstrar que o ort;tlmento do lmper10 
contraria os principias tle ec?noutia proclamados 
pelo minlsterlo, e trataré. depo1s da segunda parte 
que versa sobre politioa. · 

'1'0!10 2 . 
~: .. 

pUblico. . . . · . · 
Nio pode atltorlsaollo. pRrn fazer reformas, ni'lo 

. só porque· ellas. dão lugar 1\ muitos . clamores, 
oomo · o r ue ontend11 t -
o presfln e mais funes~o que pôde dar ao go· 
vorno. · · . · 

EntrarA of(ora na parte polltlca., mas previ11e 
que, n!lo só pela · natur.al aversão que tem a 
osrtas dlsoussõos, como pela poslçilo que oocupa, 
sert\ bre\'9 nu resposta que vai dar, pela defe· 
róuoia com que deve tratar aos senhores que se 

· sentilo .na oarnara, seja qual tõr a sua opinião. 
O orndor oostuma trntcn · a . todos com ·a . mnlor 
deferencla pa1a poder 1nereoer delles igual C".)m· 
portamento. . · · 

Posto e11tejl\ hoje no lugar de mânistro, uiio 
renega absolut11meute o passado, antes defende 
coro toda11 tts suas ror:oas o complexo da politica 
que dominou no palz . d. esde .2 de Favereiro . de 
18-!4 nté o presente. O orador prestou a essas 
polltloa lla camnra o seu apolo franco, slnoel'ó 
é desinteressado, e hn de prestal~o etn qualquor 

· posição em que ·esteja. Não dirâ que não liaja . 
aotos dignos de censura, talvez mesmo n alguns 

t , 

desde que se vlo obrigado a .reformar um aoto . 
que eut.endeu deve~ ser reformado ; mas apoin e . 
sustenta alnd11 hoJe os mesmos votos que dijU 
na ensa na legislatura antecedente, Não julga 
que então . se praticasse nada . de ignominioso, 
nem que deva repelllr ou desapprovar aqull\l> 
que então se foz. . . 
· Não · existe deolnraQãO da maioria · que pQSJ~a . 
autorisar il pr.o~;>osição do Sr. Pereira qa ,S\l.v.,, 
de que--a maio na hoje, como . que env,e.rgpp~'\!Ja 
do apoio que déra ao ministerlo de .2 ~8 . J!~~,v.er,a~_ro 
e sullsequentos1 porque Unhão . shto . J&n~~;.aC.QIIà~ . . 6 
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micos e reactores, queria retractar-se de seu voto. 
-As palavras do Sr. Rodrigues dos Santos não 
podem importar a. desapprovação plena dl:l tudo 
quanto se praticou desde 2dt~ Fevereiro (apoiados), 
nem que o orador e a maioria se envergonhem do 
apoio que derão a esses mihisterios. Portanto por 
sua parte repelle a accusação de ingratidão de 
que o Sr. Pereira da Silva o quiz taxar. 

Como o orador já pertenceu á maioria da camara, 
entendeu ser do seu dever hoje não compartilhar 
a responsabilidade que o Sr . Pereira da Srlva 
entende que deve recahir sobl'e toda a maioria, 
porqu11, tendo apoiado esses minlsterios, hoje se 
declara contra elles. E ' este ponto que S. Ex:. 
combate.-

0 ministerio de que faz parte hoje foi accu
sado, se não directa, ao menos indirectamente, 
de se deixar arrastar pelos grupos, e de nada fazer 
senão impellido por alie,; I O orador tem consciencia 
de que outra ha sido a conducta do minis
teria. O ministerio estima ouvir a opinião de 
todos, deseja ouvir os conselhos de seus amigos, 
e até de seus inimigos nas matarias graves, 
difficultosas ; mas deste conselho, desta audiencia 
vai multa differença a uma sujeição absoluta. 
(Apoiados,) O governo tem bastante consciencia 
da sua dignidade para não se submetter a impo
sições de ninguem. (Apoiados. ) Deseja ter apoio, 
mas apoio conquistado com franqueza, apoio con
quistado na camara (apoiados), e não fóra della. 
Quando a maioria entender que o ministerio não 
procede como deve, que o ministerio não attende 
ãs necessidades do paiz. negue-lhe os meios, por· 
que logo que o governo · vir o pronunciamento da 
camara, e se persuadir de que não goza da confiança 
da maioria, a questão será saber se a camara 
representa verdadeiramente a opinião do paiz, e 
neste caso o governo deverá submetter-se a ella ; 
ou se é o governo quem entende melhor as ne
cessidades do paiz, e neste caso deve propôr a 
medida, que a constituição aconselha. 

Portanto declara com muita franqueza e con
sciencia, que não treme diante de ninguem. Como o 
orador não está collocado no poder por especulação 
(apoiados), como não tem outro desejo do que 
prestar algum serviço ao paiz, e entende que 
deve desempenhar esta tarefa pelos meios constí
tucionaes, não tem necessidade de se sujeitat· á 
vontade de grupos, nem de receber a lei de nin
guem. Se não puder realisar o seu pensamento 
não deseja conservar-se no poder para servir de 
manivela á grupos. 

Quizera que se mostrasse em como o gabinete 
actual tem contrariado os princípios do gabinete 
passado. O actual até não fez alteração alguma. 
Não se compromette a conservar todos os empre
gados nomeados pelo ministerio de 28 de Março: 
se entender dever fazer alguma mudança, a fará, 
mas não se ha de lançar nos braços da reacção. 
O governo tem intenção de governar o paiz com o 
apoio do mesmo paiz. 

Fazendo-se elogio á nomeação do governo para 
o cargo de presidente de Pernambuco, arguio·se 
o mesmo governo por ter nomeado o chefe de 
polida, que se entendeu não ser conveniente . Mas 
a isto responde o orador que o governo fez essa 
nomeação porque entendeu que devia ir de accordo 
com o presidente nomeado, que int.licou aquelle indi
viduo para o auxiliar na sua missão. Portanto, 
se ha erro da parte do ~overno, ell e proveio de 
um principio administrativo, porque merecendo o 
presidente nomeado a confiança do governo, deve 
ser auxiliado por empregados da confiança do 
mesmo presidente. Se esse magistrado não cumprir 
os seus deveres, não será conservado. O presi
dente tem bastante energia para em tal caso o 
suspender, e pedir a sua demissão. (Apoiados.) 
O governo, pois, tem tanta confiança no chefe de 
polícif.l como no presidente. 

E;stll!il explicações servem tambem para demons-

trar que esta nomeação não foi insinuada por 
grupos da camara. 

Fallará agora a respeito da nomeação de 
presidente para o Rio de Janeiro. Começa por 
declarar com muita franqueza que o governo tinha 
o maior desejo de que o St·. Valdetaro continuasse 
a governar a província do Rio de Janeiro, segundo 
os princípios do Sr. presidente do conselho, e até 
instou com elle; mas, insistindo o Sr. Valdetaro 
na sua demissão, e vendo-se o governo na neces
sidade de nomear outro presidente, foi procurar 
um homem estrimho a partidos e proprio para 
desempenhar o seu pensamento, e entendeu que 
estava neste caso o Sr. visconde de Barbacena, 
a quem não fallecem as qualidades necessarias para 
se encarregar do governo de uma província 
(apoiados), que tem muita illustração (apoiados), 
e muita probidade (apoiados), e que era um cida
dão retirado dos negocíos publicas, e não estava 
envolvido em intrigas. Ora, póde-se dizer que 
este homem foi procurado, porque-havia intenção 
de fazer um transtorno, uma inversão na pro
víncia do Rio de Janeiro para influir nas eleições ? 
Quando elle foi escolhido recommendou-se-lhe que 
cumprisse exactamente os princípios enunciados 
pelo governo na tribttna. Não levou outras recom
mendações, antes muitas vezes o - governo tem 
dito que não quer propór candidaturas, não quer 
violentsr a consciencia dos cidadãos para obter 
a eleição a favor deste ou daquelle. 

Apenas o visconde foi nomeado presidente, houve 
as demissões de Macahé. O orador não se encar
regará de dizer tudo quanto .houve ou deix:ou de 
haver.ia este respeito; límitar-ae-ha a inform$r que, 
quando se disse que houvera uma inversão no 
município de Macalté, e que tinhão sido nomeadas 
pessoas contra as quae~ alguma indisposição havia, 
o governo perguntou ao presidente a razão desse 
seu acto, e então elle declarou que, se lia via 
demittido essas autoridades, foi porque, longe de 
ellas desempenharem o pensamento do governo, 
estavão processando seus adversarios. O orador 
está certo de que, se o visconde de Barbacena 
se convencer de que as autoridades· que nomeou 
têm contrariado o pensamento do governo, as 
demittirà. 

Quanto a não ter sido nomeado chefe de policia 
o Sr. 'íl. J. Lisboa, declara que elle tinha em 
seu poder o decreto de sua nomeação ; mas havendo 
declarado que não queria servir com o visconde 
de Barbacena, o governo entendeu não Sijr conve
niente ao serviço publico obrigar esse empregado 
a servir contra sua vontade. O Sr. Cansansão 
tombem não qt.tiz aceitar esse lugar. 

Conclue declarando que os amigos políticos do 
mínisterio não para elle um embaraço, e que 
deix:ão inteira liberdade a seus actos; e que se 
o apoíão, é porque têm consciencia de que o 
ministerio segue os principias que proclamão, e 
que entendem qne podem fazer a felicidade do 
paiz. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Estão com a palavra a favor os Srs . Rodrigues 

dos Santos, Urbano Marinho, José de Assis, 
Ferreira Penna, Teixeira, Getulio, Peixoto de 
Brito, Vilella Tavares, Macedo, Aranha, Toscano 
de Brito, Ferraz, Pompêo, C. Ottoni, Barcellos, 
Castello Branco, Carrão, Eduardo França, Gomes 
dos Santos, Calvet. E contra, os Srs. Oliveira 
Bello, Mello Franco, Góes, Paranhos, Nunes 
Machado, Torres-Homem, Taques, Vasconcellos, 
França Leite, Euzebio de Qo.eiroz, Carvalho Mo
reira, Moraes Sarmento e Aprigio. 

A ordem do dia é a mesma que vinha para 
hoje. Levanta·se a sessão ás 2 horas e 3/4. 
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Sessão em t t de Julho 

PBESIDENCIA DO SR; CliíéHORRO DA UAMÂ. 

SuMMARlo.-Expedientó.-RequerimentO e indi~a· 

-Oaixeiros . nacionae.~ e casás . de ret.alho. Dis· 
cttrso do Sr. Sou.a~ Fratico ,- acontecimentos 
de Pernambt,CO ; artigos perpetuo$ ; libérdad~ 

comfmwciu e de inclustria.- r ·ame t 
imperio. Discursos dos Srs. Rodrigues dos Sàntol 
e Oliveira· Bello. Politica geral ; a pacifi.cáção 

, do Rio Grande. 

A's 10 horas e melá da manhã àbre-se a sossão, 
lê·i!e e approva·se a acta da antecedente. · 

EXPEDIENTE 

Um oftlcio do Sr. ministro do imperio, trans· 
mittindo as cópias autbenticas da actas legislativas 
dn assembléa da ·província -de Matto·Grosso-pro· 
mu ga as na . sessao or nar à o anno passa o . 
..,.A' commissão de assembléas provinciaes. · 

Outro do Sr. ministro da marinha remettendo 
as . cópias dos. decretos de 16 de Outubro e '%/ 

. . . a p . ' o, qu posen· 
târão Luiz José de Cainpos, apot1ta~or do a_rseual 
de marinha da córte, e Anto11io Jose Gomes, cor• 
reio da secretaria d~ _estado ; e bem assim os 

. tadorias .-A' com missão da pensões e ordenados~ · 
.outro do Sr. deputado Estevão Ribeirõ de Re· 

2eude, participando não poder comparecer por 
causa do fallecimento de sua irmã.,....Maoda·se 
desanojar o Sr •. deputado. · · 

Remetteu-se á cominissão de assembléas pro· 
vlndaes . os actos . legislativos .. da assembléa 
provincial dt~ Santa Oatharlna promulgados na 
sessão do corrente anno. 

Vai à commissiio de justiça clvllo requerimento 
do pr<_>vedot ~ - mesarios da santa casa da. mlse-

I 
faculdade pâra aquella santa .casa poder possuir 
em bens de raiz até o valor ·.de duzentos .contos 
de réis. · 

I 

menta de Francisco · da Paulll arques Junior, 
pedindo a sua baixa do. serviço militar, e urna 
pPnsão de 400 rs. diarlos para sua. slibslstencls. ·· 

Não ha mail') expediente. 
. 0 Sa. FERNANDES. ÜHA VES pede urgencla pára. 

se tratar de um ieq uerioionto seu gue ·está sobre 
a mesa. .. . . .. 

A u~gencla é approvada sem debate, bom como 
o segumte requerimento: 

" Rettuelro que se peçiio ao governo, por cópia., 
l!o oftlolos a que. ao . refere .o da 28 de. Fevereiro 
do corrente anno dirigido ao ministro do lmperlo 
pelo Sr. Gálvão, quando presidente do Rio Grande~ 
e bem à!iEilin todos os documentos que pl·ovem o 
emprego dl\ forca o seducçilo da policia na eleloão 
de deputados por aqualla provlnoia, de que igual-. 
mente falla aquelle bffi.oio.-Fernandes Chaves. ~ 

O Sa. FEBNA.NDE:'j OaAV'Es pede Úrgencia par"' 
npresentar uma indicação. . · . . ' -

Va,i commissiio do constituição e p~deres a 
segUJnte indicação : . 
· tt Indico que a commissão de éonstituição dê 
o seu parecer com urgencla, afim de preencher-se 
li. del>utação de S. Paulo, chamando-se os res.: 
pectlvos supplentes . .-Fatttandes Ohat>es. » 
... r Oontlnúa a discussão do requerimento do Sr. 
'nsconeellos sobr.e negócios de Minas. 
. o Sr. 'Vuaoclnoeuo.- conUnúa o seu dlãóurso 
mtflrrompido na sessão antecedente . 

1'endo dado a hora, suspende o seu discurso 
pa1·a continuar amanhã. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. nontinúa . a discu~llão. do adiarnento do pl·o
Jêcto n. 22, sobre caixeuos nacionaes e caeas de 
retalho. · · 

. .r. . o';lzo. Franco m1nas ro ~os nego-
C1.os estrangetros) entende que os proJectos de · · 
que lia trata podem ser considerados sob dous 

· p~nto.s de. -yisla: to. como mél.o de procurar di~ 
o es rangetro em no · 

nosso paiz, ou de 'Vingar offensas que se dizem 
delles recabidas : 2~. como meio da procurar me
lhorar a sorte dos brazileiros, fnzet1do reverter 
as vantagens qu~ se cré que gozão én'i gránde 

. parte os eatrangetros . tamberu om favor dos bra· 
zileiros. · · . 

A respeito do lo ponto declara cc.mo minislro 
da corôa que o . governo nunca póde partilhar 
essatS idéas. (Apoir.ulos.) · 

O Sn. UnBANo:- Nem nós as temos. (Apoia~ 
d(JS.) ... _,_.. .. .. . .. ... .. . .. .. .. -.... : ____ .... ____ __ ... ··- · .... .. ... -.. . 

R. nuaTno nos NEoocxos EaTRA'NOEIROs:-
Aceit.? ~- apar:_te do .honrado deputado, ou antes 
o governo nao prec1savn delle para. se convencer 
que é este o sentimento ue nutre e · ue 'á ro· 
pro c ama o por ou r o no re epü a · o, e repetirei 
ainda que o governo niió pôde partilhar a idéa 
de tratar de âhninüit deste modo a influencia 
Que os estrangeiros tt'lnhão no pniz. Se esta lu-

· 1 a r queza que e es rnzem com· 
sigo ou adquirem por suaindustrla, está influencia 
deve continuár . até. os limites em qüa eua pôde 
chegor nàtura.lmente. Os meios de acabar com 
essa influencia são meios ·diversos dos meios 
directos agora lembradas. (Apoiados.) · · 

Considerando a questão como melo de vingar 
offensas feitas p~\o estrangeiro, observa que na 

· legislação ha meios de ns cohibir, de as puuJr, 
e t~mbem por oste lauo não póde o govert10 
partilhar esta idéa. ·· · · - ·· · 

Senhores, diz o orador, eu peço permissão à · 

da provincla de Pérnllmbuoo, Moticlas dolorosas 
(apoiados), dé fiuitoit que o governo ni'io. p6de 
deixár de desapprovar multo altamente. (Apoia· ' - · - . . 

que não sejão repet dos . (apoiados) . para que os 
pei'petradores sejilo punidos tapo(adol) como con
vêm ao decóra · do nosso palz. com.o oonvêm aos 
nossos interesses, como oonvénl à oplnlilo publica 
dos brazilelros geralmente . pronunciada contra 
actos desta ordem. (Apoiados gort~es.) · . . 

Para se poder encarar a queaUlo sob o segundo 
ponto de vlsto., é neoeaa.arlo mostrar: lo, que a 
materla . do projecto nilo offeode 011 artigos per· 
petuos do tratado com a Franoa; 2o, que estes 
artigos estilo ou nilo em vtgor i e So, se oMtando 
em vigor, o meio de ~erem declarados rotos ó a 
approvaçilo da uma lel que seja manifestamente 
õoiitrarlã · t\s suas di R posições~ 

O tratado com a Franlja fol Celto da tal tnodo 
que não deixou ludo algum por onde não fioaeGeul 
seguras as. garantias que os francezes entendem 
dãver ter no pai~ . São igualados á .naoão mala 
favorecida. Nada se póde co11ceder a . nação al· · 

uma sem que . se faça tarnbem extensivo aos 
rancezea. o . 1gua a os . no paz nos raz1 aros 

éin diversas cousas. Nada se pôde fazer aos 
brRzilelros deutro do paiz seni que tenha 'Vigor. 
tambem para os francezos. Além dlst() ha dispo
sições particulares e. privativas dos france~es 
quê concedem garanhas eepeoiaes; e Rté lsençoes . 
c:JUe os poem de tnelhol' condioi'io · que os brazi· 

· lejros. .· . · 
Quanto à primeira questão; o . orador .entende 

que o projeot? !!obre o ne~oclo de re.talho ~ão 
pôde ser adunlt1do porque otfende aa dlsposiçoea 
doa artlgos perpetuos, tendo . os francezes · por 
esses artigos o direito expresso de abrir lojas. 
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Quanto à s{igunda questão, se est~s artigos 

· estão ou não em v.igor, deolar•l qt~e naq ha acto 
algum n~ nosso. pal!l pelo qua.l se declarasse que 
esses 11rt1gos dets.nrao de ~xtstl r. . . . .. 

Quanto â tel'cei.rà 9uestuo, se · ê por mo1o de 

r~·to o tratado, entende que não . ó por este meio 
.que se de\'e fazer esta declaração. Se chego!! a. 
ocoasião de serem ,declarados .~om vlgor os art1gos 

e seja. a. 'occasião a mais propria9 isto. compet(3 
ao gover.no ; não se deve. fa~er por me1o do·. um 
neto leg1slutivo. Com o receiO que reina,. com o 
susto que . se espalhá entre os. cstrange1ros, a 
occnsião não é a mais bem escolhida para se 
tratar desta materiá. O governo entende que 
deve dar garantias aos estrangeiros, . garantias 
independentes de tratado. Qu11ndo o susto se es· 

. palha entro elles, quando ha. receio da que os 
oapitli.es existllntes no pai:t saiiio com· os estran · 
geiros, que entendem não . ter gar~nt.iati, sufli: 

i t 1 aiz dev -se rocurar dtmmmr esse 
susto, mostrando-se ô governo · o. o c.orpo leg1s· 
latívo. inteirameq~e __ di_spost.os .... a não consentir de 

· !órnUf'algil"tna-·que violenoia.· de geltero a.lgllro seja 
eita ao estran eiro a.cifi.co e · industrioso ue 

· e'lds a no paiz, (Mt.t1.tos apo1.a os. 
Se apparecesse a idéà de que alguns malho· 

ramentQs ·são precisos no sentido de fazer com 
ue os bi'azileiros t.l:nbiio mais importanté parta 

nos tversos ra a os a soe e a e, es a 1 a 
seria multo jttsta, o governoprocuraria os meios 
de a effectuar ; mas os meios directos que se 
apre~então . não podem ta r os resultados que se . 
del:leJU• O que se pede f Que cada uma ca.aa na· 
cional estrangeira seja obrigada. a tét ~m caixeiro 
nacional. Tllrâ o paiz pessoúl suffiCJente para 
ápresentar de um dia para outro caixeiros bra
zilairos para todns as êlí.sas .de comwercio '·Mas 
suppoudo que .o paiz tom o pessoal . rieceasario, 
suppondo que pod~ria o trafico de retalho ser 
feit~ ,Pelos . bnu:ileiros, têm elles desde logo as 

. o orador passa a mostrar que o commoro1o 
do Brazil, asslm como o · commsrcio de todo ó 
paiz qu~ começa, ã quasi todo. f~ito com cl\piLaes 

com a adopoão do projecto, porque dlmcultaria 
a ent~ada de ~:apitaes, dhninulrla a concurrencia, 
1mpedula o augmento da população e tcarla a. 
carestia dos generos. Entende que muito se pódo 
fazer em beneficio dos b!"azlleh:os, mas not~ que 
os meios de que se lança miio não silo os mais 
convenientes, . potque não oe ·· deve ·tratar de 
dlftloultar a entrada . de capl\aes que vêm enrl· 
q ueoer o palz. . · . 

. Eu devo declarar ao nobre dce_útado que o · go· 
verno nunc~ pôde fazer tllstlncçao entre diversas 
classes d.:s estrangeiro~:~, não tem razilo pura . isto, 
nem vê motivo . para o fazer {apoiados) : oómo 
homens todos elles siio. dignos dl\ pro\eooio das 
leJs, como . criminosos todos Porão castigados Igual· 
men~. · 

O no.bre deputado a. quem me refiro ei1tende que 
este era um mei~ de ac~biW' _com o ~raflco que elle. 
declarou ser mutto preJudlolal ao paiz. Eu posso 
asseverar ue o overno estl\ nestas idéas ue 
o governo ar o que po er para diffieulte.t, pa.ra. 
acabar. cem esse trafico que é prejudicial ao 
palz. (Apoiados.) 

Depois de dar uma breve ~·esposta ao Sr. Franoa 
Leite sobre o que disfle relaiivamente ao tratado · 
eom a Fr.ança, mostra que tendo findado o. tratado 
eom essa nação em 1833,. estava no seu direito 
au.gment.ando os direitos sobre generos do Br&.zil, 
no q·ue fazia injustioa e prejudicava seus pt·oprloe 
interesses, poróm não \'iola.va disposições ajUs· 
tadas. · · · · 

O Sr. Nunes Me.challo d\ess que a ea.r\dade devia 
comeÇar p'or casa.. O orador declara . quG o go· 

verno partilha a ldéa da neaessid!lde de fav~recér 
a admissão dos brazileiros uo . commercio de 
p~oourar todos os meio~ indi~ectos · para isto,' mas 
uao póde adoptar os motos (l\rectus de que .o nobre 

· deputado ll\uça mão ; se hllja !lO prohibisso o com. 
• •• •• • 4 ' -'. 

lhes pt·ohibirião certas artes ; .·o di;eHo que tem 
· o brazlleiro de tJizer-quero que o commercio 

seja uma faculdade . para .. mim, teria o .artista; 

toda a eàpecie, e então a admissão do estrangeiro 
· não set·ia mais possi vel. ·Os meios que irão no 
fim a quo os nobres deputados se dirigêm, são 
meios indirectos, são favores, são certas difficul
dades aos estrangeiros quanto ao exercício de 
profissões que são qnasi empregos públicos ; mas 
todos os trabalhos, todas ás industrias de qualquer 
genero quosejão devoro sor livres em beneficio do 
pa~. . . . . 

Concluindo o seu c:liscurso, diz que as idéas dos 
projectoFl não. podem sar nunca approvadae ; 

orém ue a camara óde contar com o 11 o.io d 
governo, e com .. todas. as suas forças --quando-se 
trate. L'- dê. meios indirectoa para facilitar o trabalho 
~ a1imitt\r a concurrencia no commercio e em 
todas as industrias do aiz e ue tem 'á. ídéas 
a es ~!espe1 o_. e tem con1eça o ae medidas que a 
occasJRo pornutte. 

A discussão flCà adladu. pai~ hora~ 

. Continúa. a . discus!lão do orçamento da rep;~r• 
ttçilo do imperto. · . · . . 
. o ~r. ~odr!u;ues do• Sánto•. diz que 

··tem s1d\1 mUlto parco em tomar parte nos debates 
este.· anno, porque estt\ convencido de quo a 
camara deve appllcar os seus esforco!; a poupar 
tempo para que se possa fazer algu.ma cousa 
verdadeirament~ util; auas sendo tão graves ~1· 
gumas obsorvaçoea feitas houtem pelo Sr. Pel'eirn 
a a Sil~a nll.o õda or maior e Sll a · o 
deseJO de evi~!lr debates trrltaniefi, nãO pôde, por 
honra da optnlão . a que portonoe, deixar do 
apr~ciar algumas das proposições do Mbro dGptl• 
tad\). Pr\uo) \ar f\ ela Arte do dlaonrso do nobro 

epu a o oat quo, asen o o ro OOQl seus oollegas, 
aocusa a maioria do usar com lmprudenola da um 
melo marcado polo tegiinento para . pór fim aoa 
debates. O o•·ador mo~tnrt\ que a mliiorla nilo 
tem usado.da vlollmula alguma quando tem · en· 
ctlrndo as dlsauaaões ba'f~ntlo aeftl dlsourilos pró 
e sela · eorttrll. 

Oonoeb!).que bQja eacrupulns da parte da maioria 
a respeito do encerramento do11 debates, t11das aa 
vezes que alia tem \llanta de al uma opinillo 
J)olltluall.lrmnda, . que luta para obter o apolCI do 
pulz ; em t11ea . olruumstRnclas 1\8 mail>riRs que 
devem respúltar as opiniões lias minorias do 
meem9 n1oüo que. exl~e que as suas . sejilo .· rea
·f.eltadas, devam faolhtar 6s minorias toda a 

atHude · no debate ; mas o que se vê no nosso 
parlamento ? Por ventura existem dous padidos 
politioos em frénte um do outro 'l Por ventura.\ 
estâ a camara dividida em doits aampos cujos 
llmltes e~:~tejão .. clara~~nte d&lll&rCt\dos 'I Não : o 

J 

maior e outro menor, tt~ndo o maior idéas po· 
lltlaas .mu.ito conhecida. s, pelas quaes tem . desde 
longo tempo combatido, niio tendo o outt·o idéil 
politloa alguma. · 

Os Sns. PEREIRA. bA. SILn, TosTA. E P.o:nao 
C.HAV.U:S :-Oh 1. Oh I . . 

0 Sa. 'RooiUGUES DOS SANTOS estima muito 
que os nobres deputados reola.mem contra esta 
proposioii.o, porque ~ssitn elles mesmos o . . t\b • 
solveràõ quando se veja ua necessidade de a 
provar. Se visse que os nobres deputados tlnhiio 
utna b1u1delra ua qual sa aohasse insoripto o seu 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1606- PÃjgina 3 de 6 

SE_6SÂO EM 11 DE JULHO DE 1848 61 
programma, e que offerecendo 1\ consideração do 
publico suas opl niões, pedião o apoio do. paiz, o 
oratlot' pedit•ia aus seu::1 amigos da maiuri11 para que 
doixass.em' aos nobres membros dt1 opposição a. 
maió1· att1plitutle ~o debute i u~as o que vê ó quu 

. . 
vida de acção, já tiverlio su:1 vida de conservaçtià, 
porque já honve uma época em que manifostárão; 
e realisàrào suas idéas, e outl·a .em que ils do
f~ndêrito e sustentarão i hoje niio tentlo nem vida 
dtl acçi\o, nem vida de conset'vaçiio, estão mortos. 
(Ili~a.das,) . . . . _ 

E' mcontostavel que em 1831 trlumphárno as 
irléas democráticas, que o seu triui.npho foi tão 
grande que chegou quasi a aniquinar os outros 
elementos da constituição : foi ttecessario que o 
partido que tornou a direcç~o do estado em 1831 

. • ·r 

Impedir os excessos democraticos• conservando 
por esta modo . em sua . plir~za . aquellu elemeuto 
pelo qual o partido lnodet·a<lo fazia os maiores e 
os . maia . euerosos sacrificios. A oiados Em 
conse<J,uencia dest~ estado de 2ousas1 foi ile· 
csssana . uma espe:ne de tranaacçao para applacar 
os e!!piritos. e essa transaccão realizou•se com o 
neto aâdicionnl, que foi um dos me.ios mais efficazos 
para p~r terl!Jo à revolução triumphante em 
1831. .Mas um partido polltico, posto que vencido, 
nnncà deixa de . asph·ar a · continuação . da suu 
influencia no . paiz: é· assltn que a.s idêa.s de· 
mocraticas pudàrão encarnar-se em quasi toda a 
legislação até 1837. Os ad ver.sarios do partido que 
Ravernou atõ 188'1, subindo au poddl'; nesse anno 
collocou-se · e~ um . e:drflmo perigoso, procurou 

qu ar o e emen o popu ar em o . a . -
· glslaçiio, dando toda a força ao principio governa-
mental. (Apoiados.) · 

( 

venceu em 1837, teve sua vid~ de acçãodesde então' 
atf\1844, viveu em . continuas 'oraações : om 18!4 
llabio do poder, a dessa época até 1848 viveu 
Vida de COIIB3rVaçilo,. defendendo aS croações que 
tloba falto • mas <lesda o anuo. passado para oá, 
o que se vê ? . Os individuas desse partido con
damndo HUU!i obras, repudino seus feitos, cõnféiiSi\o 
q11o tinhdo errado : tendo p&ssado a auu. vida de 
acoilo e do conservação, nada mnis resta hoje, 
ostt\ morto I E' verdl\de que os prlnciplos deste 
)lartido podeut 'VivPr no cornçil'> de um ou . outrt> 
Individuo, assim como os dogmas do uma religião 
prosoripta ViVem eternamentà UO coração de BÉIUB 
sacerdotes ; mas o paiz pell\ mnnelra ntnis clara é 
ex:plioita proRcreveu a religião politlca dos nobrés 

· depu~o.dos. · 
Tendo .demonstradoque na camara não ha dons 

partidos J>olitiaos, julga que póde. t'epetir sem 
· receio de contestação() que Jt\ antes enunciou, isto 
ó, que-quando no parlamento niio ha dous ar· . ' . - . . 
absolutE' latitude nas . discussões. E' verdade que 
Os nobres deputados estão unidos ; mas pergunta 
qual é o ptincipio, qual .é o laço qué os une T 
Sert\ a defesa das instituições quo deoretãrão desde 
1837 a 1844? · Niio ; porque os mais disttnotos 
orgãos do ex•parLido saquarema reconhoõém hoje 
OR erros que aommettêriio nessa época : quaes silo 
eutào os làços que os unem! · 

O Sa. FERNANDES · O~:t.\V~s:-- Menos eu. · A 
minha bandeira é a de 19 de Setembro. 

O Sa. Ro'DlUGtJEs Dos SANTos: -0 nobre depu• 
tado, que el.! reputo um dos sacerdotes .da 

religião politica proscripta pelo. paiz, diz que a 
sua bandoira está no manifesto de 19 de Setembro: 
convenho em que o nobre deputado siga elita 
bandeirn. !Jolitica, nl'\::1 pergllUtfl,..;_OS que ·costurnão 
·QCI}ffi(lanl.!al-0 UB VOtaçãO proftHISiifJ igual opinião? 

_ ue os mam ros a mmor1a que siio 
tao s,.lfrP-gos em dar aparte~ não acodem · agora 
para responder a está pergunta. (Apoiados.) 

o Ol'atlor ,Pas~a a tnostrar que os nobres . depu-
. a 010 mJ 

só nos principias, como aos homens do partidQ 
da maioria, · .concluindo dahi t!ile deixárão de 
ser um pat·tido diatinllto: mas se ha disUncção, 
onde esUt. P.lla ? Qual será o laço que os reune 't 
Serilo os odios, os r11ncore~ antigos? Se siio odios, 
se são ráncores. os motivos de tal alliaoça1 ella 
é certamente monstruosa e terrivel ; mas tiio 
bem · é certo· que o paiz não ha de partilhar taes 
sentimoi'ltos, nem conuorrer para que alies trium- · 
phctn, dando sElu apoio nos que os nutrem. 
(Apoiados.) · · · ·. 

I ' ' 

especial affeição dos qobres deputados 1 o .orador 
acredita que Sé houver essa .fusão quo os factos 
autoi'isão a esperar, é qua elle muito deseja, os 
iliénlbl'OS ' . . . . -
de partilhar a governo .do paiz, mas para isso 

. á preciso que, se querem que as idéas do lado a 
que pertence o orallor prevaleção, quê prevaleça 
o seu programma, esses deputados não os hosLlli"' 
St31n nem . na · tribuna nom na imprensa, porque 
esta hostilidade sem motivo, inexplicavel, crôa 
da ·parte da · maioria suspeitas que tendem a 
imprimir a fusão que a orador tanto almeja. 

OccOl're-lhe por esta oceasião· a seguinte observa· 
ção. Sondo Jesus Ohristo levado ao tribunal para 
ser· candemnado, conbllcendQ ue a sua coudem· 

. na -o ar · · 
sarvou em silencio ouvindo as vociferações dos 
judêoe; mas um momento hollve. em que J'e!'iUS 
· Ohristo, Co1n . se~ Dous, não . pOdo sufitentur a 
. resi na ão ue se tinha im osto e e 1 mo ~ 
Se as minhas doutrinas são falsas ou perigosas, 
porque não demonstrais a sua. falsldaàe e os seus 
perigos ? E se são verdadeiras, porque me 
perseguia, por que me ftagellais; (Muitas apolt~· 
dos.) Assim dir~ o· ot·ador, se .· as doutrinas 
da maioria podem trazer · a · rulna do palz, 
porque os Srs. deputartos da mloórl& não as 
contestilo 'l 

0 Sa. GoNQALVES MARTINS: -JesuS Ohrlsto nito 
· estava em maioria. . . 

O Sn. RonaiGUE& oos SA.N'ros:-• • . e se não silo 
perigosas, se são bMs 1 porque as niio aceití\o, 

·porque perseguem e flagelliio os que ae professão 1 
(Apoiados.) · . 

Sim, set1hores, nós quetenios dl\r ao pai~ a 
mula atnpla llberdl\de de voto: qusremos despojar 
o poder que oocupamos, quê temos ztal!_ no~;sas 
müos, da totloe os meios que lhe forao da<!os 
pelos. nobres d~putat.los com o unico intuito de 

todas as garantias que poMm assegurar-lhe a 
iuftuenoia. Nisto somos hoje acompanbados.pelos 
nobt·es deputados que querem tambetn tirar ao 
poder esses meios · desnecessatios., absolutamente 
Iuuteis, e só proprios para perseguir, que lhe 
forão dados Jlela legislaoão que os no ores deputados 
deurotàrão. Se ni&to estamos de 110oordo, se coln
oldetil ·nossas . idtlas, porque nos aoausilo1 por
que nos ma1·tyrl&iio .· pelos seus. orgãos na lm· 
prousa? . . · · . 

•rem-se querido que a · maioria desista dos 
mllios que o regimento proporciona para encerrar 

· discussões, afim de fazer-ao alguma oousa utll all 
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palz ; mas n maiorin . comp~eben~e 8 posição 1o 
paiz; . ella · conhece q~o é necéssarto que se faç~o 
multas coU!!BS, a .raptde.mente_. q~e. é_ necessarto 
que circumdemos as nossnY Ins.tJttucoos com u~ · 
rcdueto forte, a que ns defenda dos nssal~os d~s opt
niõa!l extremas: e essa redueto, essas fot•bficnçoes só 
po em ser_ or es e 1nexpugnave1s sen o as~a as 
sobl'e medtdas tendentes a fnvorecer, a forbllcar 

·os í~teresses do paiz ~ (Apoiados.) A muioria · 
comt>rehonde que tendo o . paiz mui Rraves. soffri-
mentos, sotl'r~ndo a · populaçl\ . a t at m 1 ·Os 
vexntnes, para que eHe continue a vot"'r a mesma . 
adbesão ás nossas instit.uições, e ni\o se fascine 
com .OS exemplos. de OUt\'0!1 povos, é . de mister 
qne encontre nos seu R representantes o maior . 
assodamsnto. o ·mais. sincero desejo de applicar 

. os meios necessarlos para livra.l-o desses vexamos. 
E nestas circumsL4ricias é posslvel quP. a maioria 
consinta que se consuma o tE!mpo em futeia . 
dGbates, e que Se retarde OU . impossibilite !\ 
decretação de medidAs hnportaritissimas que 
exigem aeurado esturlo, e por ventura longos 

Se o oradór qulzesse CQntestar a pritn.eh·a . pade -
___ do .. _disclll:so ---em · que --o:-Sr;·-?eréifa ··da Sil\'a pro

··· .curou demonstrar que as de9pezas publicas tôm 
------~~a~n~g~m~eun~t~o de1Si3p~~.~~~· ~~ff· r.~~~~LM~~~grrmr.nrnr~~~~~~~~--j 

recorrer Ms . debates . de 1838 em diante, · nos cettsunente não podera Çonseguir. . 
quaes acharia provas tnuito conchidentes, incon- · Mas diz o no6re deputado {e nisso ó acompa. 
tea~aveis • . do' q~e o ex-partido saquarema no nh!\do por todos os seus colle~as):-vós confesi!ãis 

ses miflisterios não dsvio tmpulso á r ~ · 
ós empenhos do paiz em maiA de 60,000:000$ 1 e . Mçiio de vossas opiniões, .~ vó-\ os apoiavoià 1 ... -
que ' influencia dos homens do credo politico a Se eu qulzesso tir&t' dóS · alheios erros. desculpa 
que pertence o orador deve o píliz a quasi rege- dos -aotos da opinião 8 que perteuço~ eu tiobarla 
nernoão de suas finanças, porque jt\ teve existencla em iUustrações do partido a que pertencia o nobre 
um facto de que ha · mttitos annos estava privado deputado factos multo expressivo!!. · · 
o patz, e é o balanceamento· da receUB . com . a lia de ae lembrar o Sr. deputado qne em 1841 oll 
despeza. . · . . . . · 1842, estando no m\niste1·fo o Sr. Aureliano, um 

Mas dlr-se.ha que .os mlnister\os da opinião .de ~eus illu~;tres chefes, o Sr. Carneiro Leão, hos-
saquarema íoriio obrigados a fazer maiores des- . tilisava abertamente o Sr. AureliQno, e quando . 

. pe2.as por causa das rAbelllões. O orador convem elle era interpellado na casa so\>r.e as razões 
. niSSO ; mas. Se entrasse na f'.nalyse das CllUSQB porque tlpOiR\"Q um tnlnlsterl{) · ue continha 8\'n seu 
que produzem esses movimentos · aderi ··· - · · · · ·· • 

Mbre .o pa1z. E eceSS'\J'lO reeon écer que, quandCI · acto, e convencen~o-se d~ que ells é exaeto, nelle 
a política de 2 de Fevereiro S(\bio ao · poder, aebarii\o explicação do nosso apoio ao mlnistedo 
teve tambem de fazer dospeZR!I -semelhantes, de 1844, se não tlvesséll>os outras razões que fiOS · . 

· porque achou as AlagôRs em desordem, continuou justlftcP.SSerri. . 
ainda por um . ânno a rebeUliio no Rio Grande E' verdade que o mlnfsterio de 2 de Fevereiro 
do Sul, e houvo necessidade dl3 evitar outros de 184:4.- teve grl\ndes titulos à nossa gratidão, 
. movimentos om alguns pontos, · · .mas tambflm à verdade que a mt~oior{a a que per-

. Explica a fl\oto llo elevaçiio doR jurQs da divida tenço pagou-lhe largamente as dividas da gratidão. 
interna pela necessidade que tivariio os mlnisterlos (Apoiados}. Ella lhe íói .eminentemonte grata, foi-
desde 2 de Foverelr(l de pa~ar ompenho11 contra· lhe muito fiel; acompanhou-o em todas as phasea 
bldos pelos minlsterlos antorloref4. · · · de stu\ vida, oom a maior ftdeUdada e dedicação 

. Parece ao orador J)ouco f!tndRdrt ~ de~conflrlnçn até que càhlo. Este facto exclue todâs as aoou-
. que maulfestou o Sr. Pére,ra da S1l'Vn a respeito allÇÕI!S da lngratidito . que lh~ quér. fazer o . nobr& 

da re~llsapão do ,p,rogramma do mlnlstario. ErR . · deputado. · . · .· . . 
posslvel quo ·em oO rilas de existAnoia o governo Nós não renegamos a politloa de 1844; é bém 
estlvesstt habilitado para . tomar medidu~ que certo que essa polltieà talvez fosse a unfca con-
devem sC;r muito · refle~tlda!f, muito medltadas, . ven\enta nessa occnsião ; mas lato não exclue que 
para fazer uma econonna prudente e bem pen- séjà verd11delro o facto que conthní.o a asseverai', 
sada? .· · · · . · isto . é; quE\ a minha. oplnli\o, n op\nli\o da maloriá 

Quanto ao or aménto em discussão, mostra . ue nllo estava no governo nessa MCaslãó. Tinha 
· · , · • · s m 

que fez,a cornmlsslio, pois qúa quasi toda a despe~a apreciamos, mas o governo em 'SUa totalidade não 
consta de pessoal. . . era formado de membros da nossa oplntão. 

· Não descobre no Sr. dep\ltndo n quem responde . Agora vou assignalar umn differonoa que os. 
~rande motivo de qnefxa pela . ditninulçito de nobtàs deputados me obrigao a assignal!lr entre 
20:000$ que a commlf:lsiio propOz na rubrlc.a. .~ a nossa oonductl\ e a delles (embora teto não . 
obras publicas •. - Basta que se preste attençiio .agrade aos nobres deputados). . · ·· 
ao rnodó por que se 'fazem as . obras publicas E' verdade que o mlnlaterlo d·e 18-14, e os quo 
entl'e nós, sem . systema, sem plano, saln orQa.· se seguirão nito forão propugnadorea ., das nossas 
manto, de modo que muttRB vezes se et:nprehendem hlóas polltloas: é verdade tambem ~na alguns 
·obras debaixo de um pensamento que depois se . oppunhão a l'eelstencia da inercia aos esforoos que 
eonbeoe que é errado, 1:1 assim ~o faz tntilta despeza nós fãzlarnos lJara reàUsar as nossas id~as; mas 

.\nutlL O .orador pole recusar!\ o séu voto a é igualmente verdade que esses mlnlaterloa em . 
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tempo nenhum re~l_!diárão. os princípios da maio• 
ria! elles prometttao reahsal-os em tempo com•. 
peteute. P()rtànto, permitta-me o nobre deputado 
que eu diga com orgulho, que nunca· .romos 
obrigados u corar do nosso apoio, nunca sangue 
nos veio áa faces por tal motivo;.; · . · 

O Sa. FERNANDES CHA.us:-,..-li'alta·lhes. sangue·. 
O Sn .. RoDRIGIJES Dos SANTOS: -E por ventura 

os Srs. deputados poderáõ dizer o mesmo? . . . . . 
lle evitar, de desprezar mesmo as mai.s irritantes 
e injuriosas provocações. A camara e o publico 
avaliem qu.antM idéas injuriosa~ não póda envolver 
o aparte do nobr.e deputado I Não me incrunbo do 
lhe responder, cuido que assim fico superior a elle~ 
(Apoiados. ) · . · . · 

Nunca fotnos obrigados a corar do apoio que 
demos · a esses gabi netas, porque elles nunca 
repellirão os llossos principios, ml\s diziào que 
om tempo os haviào de realisar. Hoje os nobres . 
deputados nos Ml}usão porque eu digo que esses 
abinetes não erão formados em sua totalidade. 

de mém Í'O.i ' â D()SSá opttUàG~ .'3 qua Ificão este 
nosso compo'rtamento como o dos abyseinios l 
Não avflllão os nobres deputados qUanto essa 
proposição deve influir em um artido ·que tem 

Irei o a gozar e sua repu açao p~:~ran e o patz 
Não envolve a qua.Hflcação de abyslliriios uma 
idéa ofl'en~iva 't E q·.~antlo eu repill() es8a qua• 
Jiflcaçào &>or um modo muito brando, p6de o raobre 

· o Içao que. no sen 1 o 
cornmum é· Injuriosa? 

Direi entretanto quo. o partido que tUnda se 
quer denominar saquarema prestou seu apolo ao 
minlsterio de · 5 de Maio o a todos os mimsterios 
que se succedêrão ue~de então. E por venturtl a 
politica daquelles àünisterlos era conoillavei com 
aquella que os nobres deputados Mtão apregoa vão? 
Não era inteiramente diversa e opposta '? Essea 
nobres deputados qua dertio apoio a ministerios 
de idéas i>ppoatas às suas, podem estar absolvi~ós 
de to~a a culpa. 9 nós quo apoit'&mos minister1011 . . 
uossas idéas, é que somos cenGuravel~ I l I Quem 
tem màiB sangue? Aquelle quo professa snas idéas, 
que apoia oa~ que as aceitiio, ou ~quelle que apoia 

' . . 
O orador conohi.e com ma snlgumas considera· 

ções em resposta ao Sr. Pereira da Silva. 
O Sr. OUvelrlL Bello considera a admi· 

nistraçiio tlo correio em mão estado; ~.liio só porque 
o seu renilimento. não fa-z faca á~ suas despezas, 
como pelo que respeita ào desempenho t.lo serviço 
a sen cargo. Attribue este resultado. principal· 
mE>nte ao systema estabolecido pelo · decreto dA 
21 de DezeUlbro de 184-l, que exiga o pagamento 
do porte. na occaslão da entrega das cartas m1 
correio, a a falta de a~entes em alguns lugares, 
porque silo tão mesquinhas .as porct!ntageus que 
se lhétl aboniiO quo não convlddo a quo nlguam 
se encarre~ue deste sorviço. . . 

Acha mu1t•) reduzida a verba dada pura cateohe~e 
e clvilis.açào dos indiganas. O regulamento quo 
foi expodldo pt\ra este fim lhe pareae ineficaz, e 
de mero npparato. A catechlsação é melhol' feita 
por intermedio' de religiosos, que com a doce palavra 
do evan · · · 
ao gremio da oi viliaaoão esses homens embrutecidos 
que habitão no~sas maltas. 

_Roga ao Sr. ministro do imperio que la.e diga, se . 
nao fór segredo de gabinete, qual é o pensamento 
do governo relativamente a aduliliistraçno aotuai do 
Rio Grande do Sul. As palavràs do Sr. ministro 
da guerra flzerão crêr, ou desconfiar ao meuos, que 
o a~tual . pres.iden te o general em chefe do exercito 
sona demittldo pelo menos de um dos cargos. 
Ora, convem destruir a imprehiio desfavoruvel 
q. ue devem !or_oosatnl;lllte causar ail palavras pro
feridas peh, Sr. ministro .da guerra, tirando a 

. . 

curso .. 
18-

Poilto seja avesso a discussõàs de personalidades, 
vê-se hoje na dura necessidade de entrar nellas á. 
vistR das propo'sições emittida!l em outra occasião 
pelo Sr. Barcellos, com' . o fiua .de converter em 
acto i~nominioso a pacificação do Rio Grande do 
Sul. · As injurias .e insinuações malignas !atiçadas 
na casa pelo Sr. Barcellos, e acolhidas por alguns 
membros da maioria com sarcastico jubilo, contra 
uma pessoa de qnem o orador se ·honra · de ser 
parente_ e amigo, são para ~lle outras tantas 

Portanto, do que houver de desagradãv;r ne:it~ 
discussiio não serà elle o culpado. Carregue com 
a culpa o pro.vocador' . . · 

sempre em todas as situações uuradouras, ainda 
as mai.s anomalas, tinha crelido inter "'ses légi
timos tJ illagitirnos. A pacillcaoào p01a deveria 
occasionar al u · · 
desatrectos. Apenas se fez a paoificação, appareoeu 
este descontentamento entre os exagerados, já. do . 
partido lflgal, j1\ do parthto dissidente. · 

Estes descontentes da. paz se unirão aos des· 
contentes da administração da ·~rovincia; e estes 
individuas assim unidos tratá.rao de apresentar 
o neto da . pacificação como ignomiuoso, como 
indecoroso para o ageutedo governo que a tinha 

· cotiseguido. Immediatamente vit>ri\o para a . córte 
insinuações no sentido de pacificação ' essas in-

, alnuações forão ahi. aproveitadas, e até se repro- . 
duzlrãu na carnarn. · · . . 

·a ran o . o u os Hl 1v1 uot~ que az 110 
Opposiçiio á. pat:ificaçiio e a administrt1ÇilO, . con~ 
stituir.ào um par~ido que levou o seu adio á 
paciflcaçllo a tal ponto, que se oppunha a tudo 

•a e 1 a,, p s n. ar 
isto um extimplo. . · 
Oon1 o fim · de evlttu conflictos 9 recriminações, 

· e t.le concorrer para a completa paciftca.çiio dos 
espirltos, propót .1> orador na assetnbléa previuoial 
do Rio Grande do Sul a . revogação da uma lei 
anomalu, oon.sagrando em festa . provincial o .an
oiversario du l{loriosa r:Jaoçào. Tendo o orador 
proposto esta. revngaçiio c. otn um fim tiio louvava!. 
(apoiados), um deputado que era chefe da oppo
siçiio é pacltloação se oppó~ a est.a lei. • . ! Apezar 
ditito a Lei palif!ou; . honra 111eja fel ta á malorta da 
a~:>ilembléa provinciaL · 

Dnpois da paoillcuoão .não houve alnd& um 
confltcto entre legalistas e ex·dissidentes i. niio 
houve aluda a menor vingança t.irada por aotog 
occorrldos no tempo da lut11. (A.poiados.) Os ex· 
di~sidentes no meiltuo momento em que depu~erilo 
as armas, depnzoriio tambem seus odios, e os 
~io-grandenses darão aó mundo utry oxemplo 

orador attribua este ·feliz resultado 110 facto de 
não ter a pacillcacão ~~do feita A !orça de armas, 
e de assim · a provlnoia não ter fiando divi
dida entre vencedoros e vencidos ( apoiados ) ; 
pMqUa en ti'io não seria possivel evitar os con
filotos. 

'rendo moa trodo asslin os bons atreitos .que teve 
a paciflóação, propoe•so agora a provár que o 
modo por que olla. se fez não onvoive injuril\ ou 

.· indignidade lJara ntnguem. . . 
Dlsse·ee . na casa que 1\ pacifloagão havia sido 

feitt\ com a condição de serem 90~fl~mad<HJ Qll 
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postos dos oflicfaes que t~nhiio servido nas forçAs 
dissidentes e · de serem 1sentos ·da guarda na
cional e do' serviço militar os que tinliiio militado 
nas bandeiras da republfca, etc. Nada disto · é 

. exiicto. A pacificação se . foz simplesmente e sem 
ões · a unica . cone - · 

amnistia. . . 
Qunndo o general cond~ de Caxias chegou· ao . 

Rio Gt·ande do Sul, foi munido de instrucções 
dadas elo overlio de ue fAzia arte · o Sr. 
Jos ~amente are ra. staa ·1nstrucções insi
nuarão na .-verdade o inelhor systema · de opa. 
rações. ·. · · . . . . 

O general conde de Caxias deu de tniio ao 
eystema . até alli seguido d~ concentrar as forças 
legaes · em Porto Alegre,. R1o Grande e S. José 
do NortA, deixando toda a provfncia entregue ao 
dominio dos dissid\mtes. Dou. de mão tambem no 
systema ·de reunir o éxercito em uma parte phà
laoge, com muitas Cllrretas e munições, matciJan~to 
pela provincin, seilhor apenas do · terreno que 
occupava, e deixando t~do o mais entregue .aos 

· · .. · .· - .· e j p s mo . 
e pernicioso methodo, e adoptou aquelle de oc-

. cupar todas as povoe.c;õe~ qú.e pudesse, e de as 
fortalecer: ara tirar_ aos dls~ldentes os recursos 

pôr a legalidade um contacto 'com as famllia.s 
dlssidontes que babilavão eRses pontos. 

· I~to !eito, dividia o . exercido em duas grandes 
. fras.ções, cada · uma dellas su:perio · · 
dl~;sidentes, e . perseguia o · inimigo com a i\mnistia 

·· em uma mão e a espllda na outra. · 
Os dissidentes Coriio sendo batidos , e pE!rdendo 

os recursos. que tinbiio nas povoações. Forão de- · 
. IDI\ill. O\\{raquecido& pela perda de muita gente, Ull8 
porque desertavt'io para as fileiras legaes, outros 
porque . aceita vão a amnlstio, e outros porque se 
retiravão da provlncia . E tendo sido ultim·unente 
batidos, convencidos de que não podiào consagu1r 
seus tlns, prlnclpiârào n ter intel\igencia com 
o choCa da legalidade, e a propôr a deposição das 
armas. Uo l · · • · - · -
aJgtill)a, .mos dlziiio seus chefes : .... nós contrabl~ 
mos div1das para sustenta~ 11 . guerr~~ e com as 
nossas firmas nos responsabtlisamo9 ao pagamento 
dessas dividas. Os nossos · 

e . v~r. rec amar esta pagamento. e o que t~er6. de 
nõs depois da pacificação? Como .havemos de 
viv~r trs.l)quil~~s ficando responsavei~ a estas 
div1das ?--Dizmo. mais:- nós destru1mos pro· 
priedades Qlbeias, t~ós nos apodernmos de objectos 
pe'rtencen.tes a individuas da ·legalldat.lo, que jâ 
se ~ll:.tra·nãtãt>: mas elles sabem que fomos nós 
que nos apoderâmos dees1.1s objectos ~ elltls podom 
vlr propOr· nos uma seção de damno; uma acção 

. de roivindicnção, e cilúlo poderetiJOS nós exi.stir 
11a provlnc!a? Sdrâ cousa possivel a pacificnçiío 
nestas clrot•mstanolas ? Demais, nós temos servido 
tantos annos ·nos postos de tenentes -coroneis, 
maJores. Gtc., e como serv\ren1os amanhã · 0u 
depois nns tllalrall do exercito de · linha como 
simples soldaàos? - Fnzh1o .outras considtWilções 
com o desejo de ver removidas as ditliculdadas 
afim de se conseguir a paolficnção qúe tt\IIto 
desejavilo. . . · · · . · · · 

E erão por !enturll ~óreas essas dlfficuldades? 
' ' .. ; 

estas · ra:/:ões multo attfindivels, posto estl v esse 
autorisad11 pelas \nstruc~ões quo lhe havião Bido 

· dadas . pelo governo, . não · so . quit: todavia fllzer 
ee.~go d~ razet cónoessões noonselht!dns pela r11zt\o, 

· pela prudencia e pela politica . . O geuet·al officiuu 
\\o govcrllo, · dizando : -Não siió condições que 
se rue propõe, Slio diffiouluades que se mo apre· 
senl.ão_ com o desejo de a!:-1 ver .removidAs ; sem 
isto na.o se {lódu fazer a pac\flcaçi\o.- O governo 
respon~eu ao general que tlzesse vir á córte um 
()U mats ~ndlviduos que viesse aqui exprimir 
esses deseJos . . Com effeito, veio o chefe dos 

que tanto odlo merec~ ao Sr . . 
responde, ·e que . na · camara. .o 

qual se incluia n 'declaração de u o pode'rem 
ser chamados ao serviço da guarda nacional, e 
do exercito, nõo indefinidamente, ma' emquanto 
isto cónvieSátl â . utilidl\de publica. O que so 
disse na camura que quatido . ollo11 . fossem cha· 
mado:~, o ~árião como officiaes, fol uma pura 
invenção; não houve semelhante cousa. Quanto 
as prai)QS ·de pret, muito forte:s razões dé politica 
aconst~lhavão que · niio fo::.sen1 no · dia postel'lor 
áque\le em que tinhão dopilsto as armas chamados 
para etnpunhat· . as armas a . favor do imperio. 
Demais, não l'lerill autorlsar ·as autoridades . ex•ll· 
tadas a comn1atterom excessos e abusós a sujeitar 
estes homens . no rellrutamen to. (Apoiados . ) Niio 
hnvião de alies preferir a um porque tinha ti['ado 
uu1 cavaUo, .a outl'o por · outro facio 'l Convinha 
tornat· · intermhu~ve\ o. po.oitlcRção da provincin '1 
O geuornl ~·ôis r,om npprovaçiici do goi7erno enten, 
dou que , · comquanto não houvesse nenhum 
comprometlimento or escri to este holn s níio 
u~sem racru a os, e p11ssou-se~lbes umn portaria 

qM contém simplasmente . a amnistia ~ llouve · 
illuigni<.ladtl nesta concessão que fez aos soldados 
que t~el·vh'i\o á republlca 't Houve co usa quê 
oompromuttesse o govorn9, o !lecóro do paiz Y . 

Qunnto â dlvlda, o orador Jl'& provou . que os 
· disi!hlimtes tlnhiio multa ruzão quando reoelaydo 
qt1e po~ 6liUBl\ do oomprometUme••to de. aüo.B 
firmns não pudessum uotuU1Rulr a t.ranquUHdado . 
O governo removeu esso lnoanvanlente, e entao 
os chofei! dos dlssidentt~s nome6rllo d'cmtre elles 
mesmos uma coínmlaa4o oncarregllda deltgall••r 
os documento& dessa dlvlda, afim de I&Utfuor . . . . ' ' 
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como dinheiro qtié lhes h'l via offerMirlo o governo. 
Se essa cornrnissão procedêü bem on mal, é cousa 
qu~ ao .orador não hnporta. ·O cetto é que 9 · 
dinheiro foi entregue a esses chefos e distribuido 
como elles o entenrierão, sem que() governo tivesse 
nisto a menor ingerencia. O facto é orém ue 

--es · · . gar lV.l as contra" 

. Sesslo em i 2 de · Julho 

P!:tESlOENCIA DO SR. CHICBOftRO DA GAMA· 

t! approvada. 
bitla.s não só com dissitlimtes, mas ainda com 
indivíduos da legali,lade, e · talvez que maior 

arte_ de.~te dinheiro fosse pago a individuas da 
A's 10 horas e .vinte e cinco minutos da manhã. 

abre· ê-se e appreva~se'-a..::..:..a .... c....,ta........:-.dh:ar--,------
anteceden te. 

á l'le vê. pois que não houve condições para 
a pacificação. . · . . · . . . · . . 
· · Depois de mais algum•1s consi~'ioraÇões, o orador 

· passa a mostrar que ni\0 era dt! esperar que as. 
fal>~as revelações que foriio feità!J na cat:la a 
respeito da pacificaÇão do Rio Graridd . do Sul, 
e quu ti verão . J!Or ·fim . eonvedêl-a em um. u~to 

. indecoroso, parttssllm .de um membro da mawna, 
e muito meuos que ell11s fossem applaudidas 
pela '!lesma m:üort~, esquecendu-se de. q_ue ~s~e . 
acto tmha sido prahcsdo durante a admtmstraçao 
de 2 de .:F'~-v~nurp, _e __ do .. que .a mesma d m · · . 

. timt!ls · vezes pNtestou contra a usurpação que 
outros .quarião fazer dessa gloria. Não era, por· 
tanto, de esperar que as settâs ··· artiilsem d'.onde 

· artlriio · · mus ell - · 
ms or1o de · 2 de Fevereiro, mas .unicamente ao 

· del•1gado que efftJctuou a pacific~ç_iio,~ ao conde 
dP Oll~las, contra o qual se lançârao na casa 

· insultos. e insinua Õ<lS mali • · 
sse-se que a sençã.-, da a. aos ex~dissldentes · 

do recrutamento para tropa de lifiba . hàvia posto 
a província no maior n~nro de desmorallsaçào. 
Ot·a, "ir um filho do Rio Grande, um representante 
por aquella provlncili . dizer no parlamento que 
a sua província se acha no maior npuro da 

· dt>smoralisac;ão, não serà isto · Utna verdadeira 
injuria' O orudor . a repelle com todas u suas 
forças, porque uma tal· proposição não tem uenhu m 
viso de .ver.tade. · · · · 

ft() pRrlaatentO, uao lVel'l\0 Ctlr atnan e in enção 
Qe tnánJar Um daputado que uS Viesse aqui 
in,;ultar. · · · · · · . ·. . 

.. ·. Quando oa habitautes do Rio Grl\1\de do Sul 
noruAI\rão ao Sr. Bnrcellos para vir i'é reBentar · 

Disse -aquolle Sr. deputado que. nos dlnhell'OS 
(l\18 s · - to ran e a am a 
Útna falta bem seusivel, poi-qua o córle de Caxias 
julgantlo que essa dinheiro estava a sua dispo; 
siçElo para ti dar, ou deixar de dar, talvez com 
o mesmo poderio do Sr. Fontouru, mandou dar . 
cento e tantos contos • . Nu~tas palavras de~cobre 
.o or.tdor facilmente . uma iusitiUaÇãu mnllgna 

· contra a probidade do conde dê Osxilu; mas 
· ~\le dirà sómenLe pnra repellir elito lnsultll, que . 
11~0 é o Sr. doputlldo que o dirigio quo ha da 
deslustrur a gloria e nodoor a reputaQito bem 
estaboleclda do conde d6 Oaxi•IS. Os serviço~ dll 
conde da. O!lxias stio n1uito pntetttoe ao irnperlo : 
ellos tôl)'l sido reconllecidos por todoà os governai . 
Us mewbt•o::; t•)dos do gabinete de 2 Jo ~'evo· 

··. reirn que sabião tiio bem como o · pro\)rio ;:onde 
de Oaxlas o modo por qlle se tinha fottu a paz, 

. o felicitàrão nos termos .os mais llouroaos pola 
gloria da pacificação. · . . · · 

·O orador. lê trechos de cartlls dirigidas ao conde 
de Caxias e 

ac& 1 e Limpo · de . Abreu, quo provüo ·essa 
assorc;fto. · . . · 

CJI1Clutl diz~ndo quo o Sr. do~utado a quem . 
. responde está muitú em baixo e nao póde de~truir 

u reputação de quem estt\ tão alto. 
. A · discussão fica adiada pela hora. 
A ordem do din é a meslÚt\. 
Levanta· Se · a sessão às S botas e um qunrto. 

TQIIO la 
~~ · -· · 

.. . EJtPEDIENTE 

. O SR• lo SECRE~ARIO lê a redacoão da lei de 
ln•Nmpatibili•lades com uma eml3nda da comUJlssdo 
de redacçiio, e:lcluincto os sut-stitutos dos chefes de 
policia. · 

o sr. Vo.!Jo<moelloM (pela ordem) diz que 
lhe parece quo a ementJa da oommlssito nii_o ~~tli · 
de accor1to com o 'lue ·se venceu na cnsll, porque 
não Rtl tratou dn exolusiio. dos · substitutos dos 
oheftlij de po\l,Jia em . elt~;rciclo, Iallou-se. s6mente 

.. dos chefes de policia. · . . · · . . 
Não sabe Rn na redaeoi'lo hll nlgntnn lncoherencla 

ou absurdo, porque observa . que uo pr..~jeot~ 
priva-se da Morem aleitu,. . députndos ~ senadores 
os inspectoras dt&s th~sourarlas provlnCI:te;,:, q~ando 
pdo aclo a·hlicional a quem compete i.mpõr con
diçõ&s aos empregados proviriciaes é a assembléa 
provincial e niio à assembléa geral. .·· · . · · 

o Sr. l.\t:oraeà SarDJ.ento (p~l~ o~·den~) · 
'ui a ue a com i . -
suas attribuições mar.ouda·a no regimento ; e·nteude 
que o.o S1·. pl't!Silf€lnt~ co~pete <!_eoidir est~ questão · 

· indepandente da m!u~ dtscu~~a?~ Acredtt!L Que a 
com missão de radaõÇno não podta apreselltar uma 
emenda 1\ redacção contendo idéa nova. · 

O Su. Pa~s;sxoENTE: -Isto seria um motiv() 
para ser rejeitada a emenda, mas não rata eu 
deixar do subm~ttêl-a ao apQiamento. · 

o SR. MoRAEs SARlllBNTo julga que o Sr. presi· 
dente não póde subme~~~r a "manda a discussão 
á vista do regimento, e· pede qu.e Qeja · lido 9 
artigo . do regimento Q respeito da matflria. . 

~ 
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. Ú SR. to SEOBE'l'AlUO lê o art: 18.1 do regi· 

· manto.· · . . · 
. A eme!lda da cómmissão ó apoiada, e entra em 
discussão com a re4aoção. 

o Sr. :F:urtudo diz que a commissão apro· 

dos sub.stl~utos dos chefes de policia •. que p.ela · lei · 
são jul:teá de direito ou désemba.rdores •. 
. O Sr. To~5ta acha. que a com missão passoll 

além do seu mandato, que o projecto nll parte 
em que di:z. que os juize!J de direito. etc., não 
poderáõ ser votados . pel<>s eleitores . n.J territario 
âe sua jurlsdicção, envolvti um absurdo porque 
não -sabe . como se ba de verificar na votação 
quaes são os eleitores que pertencem a estu ou 
áquelle · territorio ; por isto entende que é preciso. 
Unia nova discussão sobre o projecto. 

. r, .erra.z ac a eanecessar1a·a emenda, 
primeiro, porque não · ba substitutos de chefes tle 
policia, mas stm chefes ·de policia interinos ; e 
segundo, porque a lei f~tllaudo de chefes de · ollcia. 

O Sr. 
dente que 
CllbQ, 

ypo ea~; ··· ····· 

Vasconoollos pede ao Sr. prosi· 
mande examinar os precedentes da 

o Sr. Oalvet diz que foi para salvar da 
especie de contradicção ou incoharencia já notada 
pelo Sr. .ftutado, que t\. commlssiio offerecau· a 
sua omendll, que ·. uão ter!\ duvida. em · retiral·il 
uma vez quB se considere desnacessaria. . 

o Sr. Taques nota que a emenda da com
missão . não é de r~dacçiio : qüe alta so arrogou 
uma faculdade que sõ pertence á assemhlaa. 
Não é. a primeira vez que a commissào de re· 
dacção exorbitt\. Na retlacoã.o da lei do fixação 
de forças da terra ella cortou parto de uma 

.·.. . , se c aravt que 
erapertrsll.nente um .art\go de ai. . 

Dt)poís de m.ais algumas· observa~ões · sobro a 
·· m~terla, offerece o . Sr. F~r.nat\des Chaves o 

sobre a mesa para ser ex 1mJnada. 
O requerimento de adlameuto depois de discutido 

é regeitado . · · 
Continua a discussão da redilcção com a 

emenda. · · · 

Mút'l'os S~HOQES: -:-Votos, votos, votos. 
O Sr; .Moruea Sal.•.lll.ento julga que não 

pôde passnr a Emenda da . comrn1Ssiio1 porque não 
tem a faculdacle para incluir idéas nova~ no pro· 
je~to. · · 

Eu não. sei, diz o orador, &El p11dsrei m11ndar 
ã mesa um rElquerimento afim de quo se véntilé 
se h11 ou não aosurdó no projeato . que foi •·e di. 
gido. O projecto contém um absurdo terrivel, e 
vem s sel' que o projscto destróe o paoto futtd~· 
mental do estado. (Apoiados.) Eu ontendo que 
qualqu~r !e~ regulamentar que fdr ~e encoutro 
ã constlt\llçao é um absurdo. (Apozados.) Nós 
não pod~lnos le islar de enc ntro · . · ~ 
~ mperl(l, principa~meJ;Ite naqualles artigo~ que 

sao declarados · <lOnstttuoiOmu:Js, sem que comnlet
tamos. um crime horrivel. (Apoiados.) E:lte pru
jeoto oft\mdo a constituiçi'ío. em seus artigos mais 
tmportnnto::;. SI) este ·projecto vai de euc~'ntro ao 
pacto fundamental, segue-se ttUe ha absurdo e 
q11e .nitu pód~ passar, (Oru.:llo·se muiCos ttpal!les 
e rema grandtt ~usur,.o.) 

O Sa. Pa&sloa:N'rb: pede ao orador que Stl einj~ 
t\ mataria em discussão. · . 

O Sa. MonA.ns SA.Ill!EN'l'O oontlnua a mostrar 
·que todas ae lele secundarias, que ·. todaa na lels 

. . 
rt~gulamenb.res 9ue ferem a constituição. áiii> 
absurdas, e qtie JUlgando que a de . que se trata é 
contraria á. constituição. t,nanda á. meea. o reque-
rimento no seútido em que fallou. · · 

O Sa. PalilsiDENTE diz ql\e não póde admittir 
· · e·ra em qu es con· 

o Sr. Ollrva1bo Moreira. sustenta queo 
Sr. Muraea Sarmento eatavn .no se i . 
sentando o seu requerim,ento pela maneira por 
que o fez, . . . · · 
. E' apoiado um requerimento do Sr. Rodrigues 
dos Santos, para que se decida se . ha absurdo, 
incoherencia ou f!ontradic~tão na redacçã•>. 

. . Lê-se outro requeritnentt> do Sr. Moraes Sar-
mento. · 

O Sa. PRESIDENTE não p6tle ad01ittir o reque
rimento do Sr. Moráés Sattitento, porque nelle 
se diz que o vencido é contrario li constituição. 
· o sr. Tosta. lembra que quando ná camarn 
· · · · o ac o 

addic onlll, o Sr. Alvares Machado apreséntou um 
requerimento identico á. casa, que foi appindo .e 
discutido. .... · · · . · 

o St-, Rodrlgues .dos Santos {pelàordem) 
. f • - • . 

urgt'lne\a para qu~J se. continue a tratAr delia. 
. . A urgancia é ,apoiada, e approvada depois dé 
fallar o Sr. Mendes da Cunha~ 

Coutinúa a discussão da redacçào CQm a emenda 
. e o requerimento~ ·· 

o sr. Penna sustenta o procedimento da 
com missão, e repelle a censura que lhe fez o Sr. 
Taques, de haver supprimido umas palavras no 
proJeOto de · lei de flx.ação de forças de terra, 
mostrando que a conimissiio, .notes de entrar em 
discussão. a redl\~ção dt~ssa lei, de!! logo as razõE's 

.o Sf('. "'\<Vnhd.~t·ley mostra que deve ser. 
submettido t\ discussão o requerimento do Sr • . 
Mura.es Snrm~lito. . . 

• pom o e en ra. am 1scussao o segutn e 
rel.juerimento do Sr. Moraes Sarmento, junt11menta 
com a emenda dà . com missão o o Tequerimento do 
Sr. Rfldrigues dos Santos; . .. 

« Requeiro que se ·discuta se existe ou não 
abllurdo no projecto de lel sobre lncompatibill-
dades.» · .. 
o Sl'. ~tendos da Ouhhq enten,le que a 

e.rneuda da eommisaiio é emenda additl va, não Q 
r~uacção, é ma.teria, logo, acredita que . pôde 
tambem mandar uma emenda supp1·esstva do 
projeoto. 
. o Sn. FURTADO, em nome da comtnissão, 

pede e obtàtn lieença para retirar a sua emenda. · 
0 Sn, RoDl\lllUES Ms SANTOS pedo e obtem 

licença parn· rotirat• o seu l'equerituento. 
Oontinúl\ a discussão sobre o requerimento do 

Sr. Moraes Sarmento. 
o s:r. i\l:aoedo mostra que a questão da 

' . ~ ' . . . . 

l'rojecto foi a mala bem estudada e a mais bem 
veutiladl\ na .occasiãl) em que se tratou dessa 
di~t:uasão1 e por isto enteo1te que não póde buor 
uu\'idas a Al'lte reaptllto. Julga que ó requerimento 
de q tle se tratn nüu poJII\ tlntru am dlsouastto 
poa•q11e toude a destruir B.l}llUlo que foi VllUcldo un 
OQtiQ, 

o li!il"; 1\lorno• S1u•men~() entre\ com 
aoanbamonto nesta disousai\o 1 nM só por ser 
dopltttldó novo, como porque vê que a malorlt\ o 
quér esmagar com seu. peso pelo facto. do o orador 
ter a ousadia da dlsoorâat della. 
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Não obstantl3, não doixarã de fal\a.r nesta 
occasião . para cumprir . ~'!I· dever. sagrado, q~al 
0 dé defender a constrtutçao do estado. (Apota~ 
dos.) . · . 

Todos sabem, exclama · o oradol', que ea.da um 
de DÓS quando tomou assento nesta Cíl il .. e 

, ·vando ~s presidentes, cÓmmari'dantes Üll arma~ e 
outros fotlcclonarlos publicos a . serem eleitos nas 
provineias onde ·exercem nutorídadt:~ ; . amnnbã 
outra camara se julgará com direito de estender 
e~t!l incompatibilidade a duas proviocias ; depois 

· sem .. u ever. sagra o, SP.m com mo ter 
um crim(l, deixar de levantar a minha voz ainda 
que fraca ·fi debil, 'Para protestar contra este 
acto, em que não tomei parte. porque me achãva. 

0 ·JUramon o so C!Jltle é efender a constituição 
do estado. (.Apo1ados.) E se eu estou profúnda
mente convencido . de que a · constituição foi 
offeridlda1 violnda nesLo projecto, eu não - orlia 

doénte. .· . . · · · ·· 
· Acho . até. falta de generosidade da parte ~a 
maioria o . não querer que aquelles que nao · 
pensão · como ella expendão com a necesEiàriã . 
liberdade as suas opiniões. Vós que constituis 
11111a mni<>ria extraordidaria a respeito dAsta ma· 
teria : -vós que sabeis coto toda a certeza que 
haveis · de triutnpbar, porqtte não consentia ao 

. ' . 
mesma constiluiçiio ? l Apoiados. ) Niió se rã 
absurdo; não serâ contrario ao boto s~nso . que 
deputados que estão na camara em virtude da 
constitl'iição, depu~ados que devem il sua t>ldstencia 
á constituição, sejão . os mesmos que se julguem 
autorisados pllra rasgnr, para atassalhar . a con· 
stituiçiio 't Ninguem deixará de confessar que 
isto é um absurdo manifesto. (Apoiados~ ) . As · 
leis regulamentares devem ser conforme aos 
'princlpios consagrados no P.&cto fundamental ; · 

, tudo q~anto se . aparta dest~ linha · t1 ab!i!ird•l, ô 
contrano a · · . 
. rarlo ao bom senso, como o seria uma dispo· 
siçào ·legislativa que ôifondendo a lei . ~aturai, 
dissesse que, os tllhos não devem res altar seus 
. ais~ A o&ados • muito · · · · · 
ser re)eltnda, embora ella tivesse pasaado por 1•, 
2• é S• discussão. (Apoiados.) . . .· . . . . · 

Se. pois uma lei que fere a oon~titulçilo é absurdo, 
parece· lhe estar âutorisado para .demonstrar que 
com étfeito o projacto de que se trata offende a 
constituição. · .· . . 

A inconstitucionalidade do projeoto jâfol luml· 
nosamente demonstrada na casa por · mtli d\a· 
tinotos oradores ; elle!l nada delxârão a çlosejar: 

·os kleus argumentos uiio · fori\o respondhios seniio 
com aophismas, e sophlsmas tão tniseravt'lls, tão 
des~raoadoa, que na verdade adrnlra como fossem 
apresentados por oradores cujos talentos . são .por 

·todos . rel}onhecidos. Tanto é verdade, que uma 
causa em que se contraria a vMdade não pôde ser 
bem defendida I . · . . · . · · · 

O orador lê vnrlos nrtlgM dà corist\tniçãtl, e 
analyoando,os, aponta as dispoáiçõe!i constitu,. 
~ionaes que entande quo. Sâ() feridás pelo pro· 
JeCt~ . ." . 

· fo~ào apresentados a tavor d~ proje'!to, mas não 
de•xaré. de observar que o projeotó n~o s6 otlende 

. a constltuloão, como 1\té o a.cto · ádd•ci\)nn\, em · 
qúanto legisla a · respeito de inspectores de f11zooda 

.. das prov•noias com usurpaoão das attrlbuições 
qu11 pertencem t\s assembléas provi Mines . . 
. Oúnolulndo o · seu dlscuso , · o orador peda 1\ 

maioria que atteoda t\s oonsequencias funestas 
a QUA estas lnfraoi)ÕGI! da · oonstitttlçilo · potlem · 
arrastar o pafz. (Apoiados.) Hnje argumanta·ílé 
deste modo, e por aophlsmas1 por argu~~ntos do 
nnalogla ao ferem artlgos <1e gonstltu•~u.o, pri-

systema. representativo. · . . · 
Affirma que a sua voz deve ser attendida, pols 

que não era · esta a ·. ocoasido competente . de s~ . 
trRtar da . inooostltuolonaUdade do pro.Jecto. (Mu•
tos apo\ad(Js .) A. red!loQiio està conforme . o ven • 
old<>; oão apresenta d1ffarenoa nas suas doutrinas, 
não contêm absursos ; estA pois no oaso do ser 
apprcivnda. O mais é ohioa~;ta . que; deve ser 
repell\da das d\soussõee. (Mu•tos apo•ados.) . 

o Sr. Ou.rvu.iho Moreira orê que o Sr. · 
l~oí'raz não tom razão, purque o reg,menio nilo foi 
"'lola.do, antes Utte,•almente cumprido . . 
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Disse o Sr. Ferraz qué a questão da lneonstitll· . 

cionalidade devia . ser discutida na segunda e 
ll'lP.éino nn torceirn discussão: mas em que artigo 

. do rc~imento l:le acha limitado o ~ireito de_9ua1~ 
quer rtwmbro. da casa tratar da tncoustitue~ona· 
· d u ro'ecto de lei na la. 2• ga e até 

4• discttssão) se a hou'V'esse 'l O exame do. consti~. 
tncinnaiidade ou não constituciunalid11de de uma 

. lAi é um pensamento que déve. presidir a todo o 
dcbote a oiados). ual uer ue se' a a altura em 
que el e as eJa : . e aque es que en en em quo a 
constituição ê víolnda; têm direito a fazer guerra 
M projecto ata o momento em que elle sâia da 
casn, e mesn~ó depois dtl sabh·. tApoiadQs.) 

Se se der o caso de t1ma maioria ft\cciosa, que 
use de · chicanas parn arrolhar a boca de seus 
advcrsarios, e monde inscrever contra u•l'in lei 
aquelles que têm de votar . a favor della.... (O 
orador sendo interr-ompido por · um aparte 
exclama}: - Meus amigos, não . quero saber dos 
exemplos dos outros: reprovo todos ós escanda.los 
que o partido ellamado sa.quarc~a tenha 'prati-

' , , ' . ' . ' I arrulhou da maneira n maiS cruel a mmoria de 
então~ a ponto de esta Ge retirar dà. casa. tumul~ 
tuariamt:.nte de ois de ter pugna~o ~r. seus 

, 
teme n discussão ? Nilo posso envernizar os eacàn· 
da.~os uas maiorias; ~uando cllas q~erem abu&àr, 

· aejo{) ellas de que partido fórem. Fur sempre, con· 
tinuo e contint.larel a Sflr ·liberal , mas clamo 
contrl\ inju\\tiças. · 

Parece-lhe que o Sr. Ferraz 11110 foíjusto qut\ndo 
disse qU!J aquelles que . sustentavão o requeli
mento qnél'lào usar de chicanas; antes lha parece 
que aquelle Sr. deputado deveria reconhecer que 
aquelles que assim oph1iio querem o cumpl'imento 
do regimento. · · · 

de que não se póde agora discutir a inconsULu· 
clot~nUdade do projecto, porqu-e o. tegimento só · 
permlHe que por occashlo de: aa tratar da redacoão 

a . . • . . ·---"'-··-

eontradioção ou nbsttrdo. Demllnstra que póde 
hnver o.bsurdo ·lAgal e absurdo logico. 

Disse o Sr. Ferraz que discussões deste modo 
desacrodUaviio a camara; erào contra a sua dignl· 
dada,. e mostravão que a maioria oito se oecupi\va 
dos lnte.resses uo patz. O orador ê perfeltame11tu 
de l'p\~lão contraria ; elle ent~pde que . untn 
dl~cussno por mnie prolo'n~ada . quo Cosae. sobre 
~b)~C\0 tão importante , não podia j~mats pre· · 
)QI.hear os lntereàaes do paiz. nem a dlgnldMe 

. âa camara; e que pelo contrario a màlorla dar! o 
· ~ma prova tle sau zelo .pela constituição e pól(IB 

1ntoreases do palz, se di:;cutisse. muito e D)Uito 
esta lel .. Nio é ussim que se prejudica os \llte
rosses do valz, e se offende a. dignidnde da 
camara, e sim qunndo furtivamente, e à tralçilo 
se quer ~onvertér utna lei em .algum laço, em 
a~guma cilada,_ }?Eira o que à .. _ppportuno, e Mnve-
Uit\~temente. Unu~nr a dhl•!ussao, app.Hear a rolha, 
man,dando mscrever contra a lei mernbros da - . . .... 

.. Portanto, l1mRa de i>t'ejudicar · ~ dignidad~ d·a 
camar~, é do 1nterease da malor1a que seJ& a 
di&C':Jesã.o . a mais vas.ta, a .mais luminosa que íór 
p~SIJlV~l• de outro modo o orador dirà franca
mente que as leis que snhiram deata forja pre· 
cipitada '· as · leis qu& sahlrem desta n1anelra 
elabQr,ldas, sf!rào como os odros de Eolo, nlia 
capt11rt\õ o respeito do palz ~ ui\o terão B obedleucll\ 
que devem . merQ(ler do to '"8 os cldadt\oa, e dt~l· 
sarl\õ aempl_'e . e,m du,lda a moralidade deltas, 
11 l!.aa ~ot\ve~\et\0\t\, Dlr•ao·ha que parte doa 
memb'roa da can1ai'il. nlo U-veri\o toda a llberda!Íe 

de exerct~r o seu . mandado ; e seremos . rouito 
foli~r.s~ se, retira.ndo-sé elles para sua~pt?vineias, 
se hn11tarem a dtzer com. Lttell!JO:-Vzct1•1a; causa 
Diis JJlacuit, sed víct!t Caloni. (Apoiados. muito 
bem.J . . . 

m1•nção ·de uma de~laraçiio confidencial do Sr. 
Ferraz ; pt~rque ·tem muta relaçno com . a causa 
publica, .perguntará ·a esse . Sr. deputado q~em 

o eol'po legis ativo e as instituições do patz : o · 
illustre deputado qu~ contra as suas convicções, 

.mbecenúo que a lei era inconstitucional, deu-lhe 
sen voto, ou o orador e seus nmigos que, conhe
cencio a ::~ua incoustituch>nálidade; negárão o seu 
V<ltu? Deelara que ouvio.ao nobre dàputado .dizer 
que a maioria estavà batida na discussão, porque 
realmente não se podia negar que a lei era 
in constitucional. · 

Entrando em matE1ria; mostra que a lei não 
J}óde deixar d" ser absunla porque é íneonstitu
cion!\l · ·mas não lhe admir11 uo a mniorià filha 
de uma fonte não genuína ( 1·eclamações) ; não 
lhe admira qull a ma.lorill, votada por eleitores 
violentados (t1do .. apoiados.) ...• · O orador adverte 

ue estas elt · ressões ni\o Still suas • olle nào faz 
.. seuiio reptcduzrr o que asse o Sr. presí ente 

do conse!ho quando na sessão de lO do · ~orrente, 
publicada hojê no Jornal do Gommercio, se exprime 
assim lentlõ) : · 

« Hoje os eleitores não têm Interesse · na v o- · 
taç~'!·. pnrquo el~os sabem que não são os votantes 
legttlmos .do pa1z, sabem q_uã ha de sahfr dêpu· 
ta Cios quem .ti'V'~>r a protecçao do gov11roo ou dos 
potentados: vut.i\o até contra a su~ propria opinião; 
p<wtanto não têm interes:~a, e tanto o nào. têm 
que não me consta que haja eleitores de pro·· 
vincia que .se communiquem com os seus repre
sentantes. » · · 

Quando o Sr. presidente do conselho SEI exprimio 
as~illl, :re~eria· se ello por 'V'entura ao · futur~ ? 

f . .\ . I 

as expressões Jô Sr. pres. idento do conselho que 
'ó orailor entende qua a maioria é filha de uma 
fonte tlâ.o genutua. · · ·. 

O Sa. G. RIBEUtO con60rda, e eonvlda portanto 
a .. . maioria a que {li'Ojlllnh•\ U,l~a moção p~r.a 
que . se pei,la 1\ corôa u dlssoluoílo da camara, na 
oerte~a de · que o orad<>r e seu~ eo·rellgionat'loa 

· votaráõ por elia. 
Não se a,1linlra pois de que em ulila. camara 

assim cot1stituida votasse por utna lei absurdu, 
e que fere mortulmento 8 constituição do. e~Lado. 
Entende que os resultados das ta lel se rito · a 
app~&rlção em alguns lugar•JB des11a rapet·cussiio 
que tanto · so parece temer1 e de que tl\nto se ha 
f•lllado nR ca~a. Se o povn sn persuadir de q11e 
a constitu\ção do estàdo . íoi flagrantemente vio· 
lado, póde sehh· das vias ordiuarlae; e apro· 
veita.ndo-se d•Js movimentos da Europa, razer 

·. apparecer essa . ropercussiio . . Que absuri:io Ul.llior 
póae . haver em politlca dó que a violRoão dB 
constituiQi\O? Tem pará isto. podur l' c:lll\at·n 
aotual 'l O orad?r .n!io dese) u . t~sta. repercussão, 

, . . 

não pôde · evitar, appellarâ para outros tempos 
ém que possa remed1ar·se este mal ; não poderàõ 
todos pensar as:;im t Sempre ouvio . dlzer que 
quando h a terremotos .nilo se edltl.ea, e q u~ndo 
r:~e trata de r<> formRs d.esta natu•·eza 'tI E' .quando 
se rooela a l'eperaussão da Europa. Parece· ~lle 
quQ os receias que se têm apresentado na eamara 
nilo ililo vortiadeiros. porque nllâs uilo se tta· 
Lar! a do . tnntas lilnovações no paiz. O temP. o é 
de oonservnr na oqusas no mellwr mod(j posslvel, 
.e nilo de hu1ovar, t~orque. es_ta:i 1. nnóvaoões sàmpre 
trazem dissabores o desgostos. 
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PUS!là. a analysar o projeetó o a mostrar quanto 

é absurdo. · . .. .. .· 
Depois de mais algullin:: obs~rvações do Sr. 

F•:runndes Ohnv~s e ~o Sr. Fl'rreaa Pannn, dá se · 
a materin por dtscuttda. · 

e· . . - . . 
n bsurdo no vl3nçido. E' portanto 
rednbção. · 

A ordem. do dia. é a que vinho. para hoje. 

Sessão em t 3 de .Julho 

PRESIDENCIA DO SR. CHICHORBO DA GAMA 

SuMMARHl. - Expedi6ntfk-- O r dom do dia.- Or· 
çamerit<> do imperio. Discurso do Sr .• Urbano; 
negocias de Pe1~nambuco : cnixeiros nacio?'laes: 
artigos perpetuas com a F1·ança ; resposta ao 

... ' • • . I 'I O. o. • 

Um officio do Sr. ministro do imperio, romet
tendo outro do vice·presidente da provincla de 
}lernnmbuco~ cobrindo o dR catnal'a municipal do
Cabo com a cópia du actn da eleição da eloitores 
da respectiva freguezla.~ A' colnnlistiüu espechll 
encn'negaüu. de rever. a lei e~eitoral. 

Outro do Sr. ntimstro da faze lida, transmit· 
tiudo as informações que lhe furão solicitada!~ 
por esta oamara sobre .a pretençílo de Francillco 
Pereira dos Santos Orasto.- A quem fez a re-
quisição. · 

sm ministro_ ttnvialldo .as cópias 
· .authenttcns dos oftlclos quo em e .. . ovem ro, 
26. de Fovereiro, 8 dt~ Mar.;o e 29 de Abrll ultimo 
uldgio ao tbct:tu~uo. o inspector interino da alfan
dl' a de~ ta côrto e outroslm a relQçi\•1 doR africanos 
livraR, cujo~ serv ços or o urreou~ a oH.- quen1 . 
foz. a requlsiçdo. ·. 

Outro âo uieamo ministro enviando a cópia 
. attthtiiltlca da circular oxpudida às theeourarla3 ria 
Catenda. ·em dnta de .10 d~ Faverolro UHlnto.- A 
que in. fez u requisição. · · 

Outro do Sr. secretario do eenad•l, commuAl· 
Cl\ul\o q\\e o senado ndoptou1 afim 1\e dirlg\r a 
sancção impMlal, n resoluçi\o que flxn as for.,;t\8 
nuva•.•s para o anno finallcoiro quo hu de C:t>rtar · 
du lo de Ju.\bu d~ 1&19 ao fint do Junho de l8r10. 
-Fica a . camara Inteirada. . . 

Outro do Sr. deputado Tit~ra, participando que 
por lncommodo de sau.de não . põdo comparecer. 
-Fica a ce.me.,·a Inteirada. 

Não ha mais expedie1~te. 
. o Sr. :~rerro.z (pela wdem) diz que- o Sr. 
G11mes. Ribeho re\Qtou hontem um facto que 
•lisse · tinba recebido do orador em confidencla. 

· · · e' t1 en i 
algutnn ao llobre dt~putado: mns Bt\ n Uvesso falto, 
o facto de a publicar . na tribuna só traria. des!lr 
par!l quem ,a publicasse. O. que E-isso á Vtsta de 
vanas pessoas foi que a d1souesno da parte di)S · 
que sustenta-vão a incoustitl\c\onallda.de lhe pa· 
racia tnr sido . melhor ijustentada · do - que -pelo 
outro lndo. Usa da palavra- falso-:- ainda que 
po~co m·bana, pm·que o nobre deputado uão foi 
dehcndo para com elle orador. · . . 

Uecluma contra a chrouica lloOorrelO da Tat'de, 
e dllclal'a que aquelltl que ilé lllOti~ra. un1igo delle · 
uk'ador,..,e sob a capa dê anonymo tnvet'te suas 
expreasoes para acart·etar·lhe '' desaffoiçtio do 

·publico, mereco que com o ferrete da infam ia seja 
· votado ao desprezo de todos. · 

T:m ob!l~tvu~o de al~um tempo para câ qua 
a n.Jl>re m1nona tem ftJJtll com que os seus Oos- ·· 
sucos o ataquem diariamente; quer qué haja tnda . - . 
lut.nr com a 'nobre mlnoría, ,mas que. sfl ella lhe 
qmzer declarar guerra, a aceitará, nlnda que com 
diJsgosto. · · · · · 

R • . . UIN'l'lLIANO ec ara qüe u!l' ap~r e pu .1-
cado ha d.tas no Jornal do Commerct.o, fo1 dado pelo 
St. Penua e não por elle. 

Gontinúa a di~cuss.iio do requerimento do Sr. 
Vasconcellos sobre negocios dtl . Minas. · 

« Quaes as ptnvidencias que tem tomado para 
prevenir os . movlmeutoa que parece que · al\i se 
preptirão cootk'a a segurança ua provincia. -Fer'• 

O Sa. PaE9IDEN'l'E marca o d!a 17 do corrente 
ao meio dia. · 
· O Sn. TA·QuH:s (pela ordem} pede ao Sr. presi

dente qut! h11ja de mandar imprimir nó jornal da 
casa a patt()· do regimento que trata da mataria 
dss lnterpellaQões. 

ORDEM. DO DIA. 

Oontinila a discussão do orQamento 
i · · · ase · · da. m 

com missão. 
São apoiadas as IH•guiutes emendas, que t~tnbem 

entrão till\ dlseussàtl! . . 
111 O overno é autori11ado a conceder - rattft-

oaçilo aos agentes do corràio uns pro'\'mil as, cowo 
e nté quanto ju~Bar necessario.-S. B.~ Oliveira 
Bsllo. » · . 

tt E111trlldu ·da C•,mmhulào. 
t< $ 16. -Dl~a- ae. -208:9208, corrigido aautm o 

eng11n1> de l:OOOSOOO. ·. . . 
« Si . 17.~Diga-su • .;_21ll:OOOHOOO. . . . 
« ~· 26.-Dlmlnua·se n quantia. .de 10:000$ M 

pl•dl~to pnra o oort-eio gtlr ,1.-Wanddrley; .._Sou.:Q 
Frattça, -Rame~lho. » · . · 
·.o sr . . Urbu.no tlnht\ pediJo a pe.hivra para 
fazt~r alJ,tUnll\s obsorvações sobre o orçamento, 
mas os ultlmos aconteclmento:i que ocoouêdo na 
provlueltl de Pemambuco desvl~rõ.o o. sua atteução 
para objectos n1ais sêrios, e collooiio-o na neoes· 
sldade de fazer algumas ooua1doraçõcs a respeito 
daquellos succ~ssos. . . 

Quando racubeu as noticias de Pernamlmco, 
lendo toda~ as folblls que alli se publicao, não . 
onoontr.mdo Pas da o ostQiio uma . só ar uiQão 
ao parhdo que e a verso, o servan o que 
e!>sas mP.smHs !olhas não · attribuiào nquellet~ la· 
m'lntnveis sucoessos ao . partido a que pertence, 
ficou um pouco satisfeito suppondo que a oppo· 
siçí\o em uina sit\\at;i\o tão critica ce1endo aos 
sentimentos de patriotismo, tinha preferido chamar 
H uma conoordit\ todos os porna1Ilbuoauos, d\l que 
abandonnr·se a espirlto mesquinho e azedar mais 
ns paixões. Enganou·sa porem. Por n1elo de . 
c1utas vat-tioultlres fazem·se argulções que . não 
so ouaariio faz•ll' perante · uma população · inteira 
testemunhll ocular dosses successos. Ficou n1e.ra.~ 
vUbndo quanllo vlo que as folhas da cOrte rt)pr&· 
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lil-as com toda a hidi~nação {apojadó.s); e esta 
nt~eessidade considerei awda maior q_uando o nobre 
minis.tro dos neRocios estrangeiros,. sem apreciar 
o alcance de suas pàla.vras, pareceu considerar 
o projecto que na casa se discuti!\ debaixo do 
ponto de vistade .vinganças contra estrangeh·os, 
por offensas qua delles se tenha recebido. 

o Sa. RoDRIGUES nos SANT1lS :E OU'l'Ros SENHORES 
reclatnãQ eontrn esta pri-posição do Sr; Urbano. 

O Sa. UauANO não duvida que não fosse essa · 
a l~tenção do ~obre ministro : mas diz. que o 

membros desse partido que attandessem bom à 
situaç9o do paiz, que acabassem com os elementos 
da sua. fl)rça, ne examinassem o ~ráo de sy~-

. ' 
e q\10 vlsseu1 se estli era a oocasião mais op· 
portunâ para conquistar o poder. · · . 

Se acaso eRse . partido tivesse da subir ao poder . 
hoje. não vêm que era indispensavel a disposioão 
dO. eamara dos deputados, por isto que não poderia 
ter maioria na casa ? Não pensão uas oonsequenolas 
de um tal . aoto? Não examinão os meios que 
aeriào neoessarlos emllregar para vencerem as 
eleições 'l (Apoiados.) Nao repàrào que seria precisa 
uma reacçilo espantosa (mu~lo:. apoiados), e que 
para abafar a resistencla qlte poderia apparecer 
seria necesRarlo um ·· cump\exo ile medldàs muUo 
·mais. vlolentau e tyrannicas do quu aR que f,,rão 
tomadas en1. 1842 t Esse part\d() ni\o poderia 
governar . senão Eor meio do sy~:~te.ma .da mais · 
pesada comptdl!8ao, .(1 a actualldade ilào se prosta 
âe certo ao empreg~> de un1 tal syst.cma. A' vista 
distô, esse partido conhecendo a aua posição daria 
maior prova. de a moi' 11 ordem e ás instituições 
se acaso se limitasse a fazer ao overno uma 
ol!pos çao JU~ta e rusoave que ttvesse . por fitn 
nao desacredttar, . nem desmoratisar o goveruo, 
não. provocar 08 tumultos e desordens, lllas conter 
o governo no justo exerclcio de suas attribulliôos. 

· O orador procuran~ demonstrar que não sô o 
pattido praieiro niio ·.preparou 08 aconteohnentos 

· que· dt~sgrnçadamente occorrorào em Pernumbuco, 
cott1o tau1bam nilo Interveio nelle.s e o8 conteve, 
e que zião pôde ser repercussão dos projeotos 
apr~santados na oamara • . (Muito bém ; muitos 

··apo•ados.) . · 
E' bem conhecido o motor principal, ao menos 

o oetensivo, dos movimentos que tiverão lugl\r em 

contet;~te com isto, que procur~ obter · por suàs 
. propnas mãos es;;as medid11s que nunca poderàõ 
alcançar. do governo nem do corpo legislativo, 

. (L~ um trecho desta folha.) · 

. Não foi o seu. partido q.ue preparou pormanolra 
alguma aq:uelles aconteCJ.mentos (apóiados) ; 11 
camara .sabe que ha mu1to tempo, na provlncla 
do !?~r~a~ttuco. se escreve no senlldo de derrotar 
as •.nshtutço~s JUradas; a carnara sabe que esses 
escnptos erãll do .mesmo Alltonio Borgt's da 
Fo.'!.seea. Outros joroaes que igualmente app&re. 

E' v~rdade que a. popula,.ão d(\ Pernambuco foi 
C<!_nduztda .Por uma seria de.circumstãncias que 
nao se p~dta~ acautelar . a cet·to grão de exaltação 

·. o ; mSH fo1 o seu . partido o motor 
dessa agitação ? Duas eleições de senadores foriio 
annulladas (apoiados geraes),. sem se attender 
que a prnvincía ·de Peruambuco tinhâ tido uma ·· 
eleição em 1844, outra em 1$45, outra em 1846, 
e duas em 18:17. Quem nos diz que esses desgra
çados acontecimentos não são ja os preparativos 
~a terceira oleiliiio ? . (Apoiados~) _ Nln~uein bojo . 
Jgnor.a o que .ooeorreu na 2a eletçao. Fomos nõs 
que _mtroduztruoR em Patnnmbuco a pratica do.s 
meetmgs quem chamou a populaQiio para discutir 
uas praças DE3gocios publicas 'l Não ~omós nós que · 

se uma taverna para iucendia -a, afim de ver 
se por meio de toque de. alarma se cotiseguia · 
uma desordem. Nfio admira qu.e tudo isto acon· 
tecesse. poraue o conselho foi dndo do alto .· da 
tribuna . (apo1ados), qüando se disso-o povo por· 
nambucano deve reststlr !lO govern<> para melhor 
servir .ao imperador. (Apoiados e ,•eclamaç?16s.) · 

O Sa. Psmmu. nA SILVA z-Nós ·nunea apregoa· 
mos a doutrina dB reslstencla armada. 

O Ss. Ulmú?o:-Fez-sa a eleição, e desgraoada· 
mente fui outrll vez a.tmullada., e annullada como, 
aenhor~s ? Se eu quizesse ocoupat a camata com 
este obJecto, ella sem duvida. ficaria summamente 
cuntrletà.da por ver a injustloa notaria, insus• 
tentavel e escandalosa com . que . esta eleição 
foi annullada. (Muitos ãpoiados e tlao apoia-
dos. ) · 

O · Ss. P.Rll:sJDENTE pede · aó orador Q.tte não 
..... ' - . ~ 

na o~ 

O . Ss. Usn!.'No:-Eu não estoa offendendo ao 
senado (muitos apoiados) ; creio que nenhltlll dos 
actos · .dos poderes · publ icos esU\ (6ra. • . (A voz 
do orador é cobet~ta pt!los numerosos apoiados e 
apaf'tes. ) Annullou~se a eleioãot os fundamentos 
unicos que appareoerão farão aeduzi.dos de um 
esprlpto anon:ymo (muitos apoiad!7s), que era e6pi~ 
fiel de artigos de folba!l da opposloão, esorlpto 
c\andastlno qúe .. não se publioou na provincln, 
do qu11l ninguetn teve notlola. 

Este escrlpto aMnymo não tinha nenhum · do· .. 
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11ument11, foi por meio delle e por me\o de art\Ros 
do Lidador que so annullou a el"lição: (Apoiados.) 
· o SI\. Fi!:R.NANDES CHAVES :--E' um acto · que 
rar(!. sempre glória ao senado. · · · . 

• UBlJA.NO : -Nuuca serâ um acto ue fa a 
gloria ao seria o, po er. ser um acto de Interesse 
da i>artldo. (Numerosos apoiados.) Sa qulzesaemos 
confa·ontar as eleições annulladae ·com outras que 
e tàtil feito na provincin, eu creio que a. loria 

ficaria para os que or o exc tu os. . .uttos apO'&!I· 
dos.) Setn se attender ao ·estauo ent,co e meHn· 
droso ·em que so acha.va a província, onde tantas 
·llttas têm havido entre os pàttidos, sem se attender 
a· isto, annulla·se seguii'Ja vez a eleição, e annub 
Ln-se seU} discussão. (muitos apoiaào8), annulla-se 

. com sorpresa (muitos apoiados e n.:lo apoiados), 
de maneira que aquelles senadores que estaviio 
dispostos a sustentar a eloiQào niio livet:i'io tempo 
de fal111r,. pot·que, eu não posso . attribuír .senão 
ó sol'pt'eza o silencio do Sr. Paula Souza, do · 
sr. ~lves ~ranco e do .Sr. Limpo de Abreu. 

Esta artullação 'da eleição o que queria dizer 'l 
Conflagre-se a provincla de·Pernambnco; (Muitos 
apoiaàEs.) Entende o orador que o governo .n~() 

de sen11dores em Pernambuco, porque a província 
não pód~ per ora SU!Itél'ltar terceira luta 

O Sa. PÉnEtRA DA. Su:.vA. :-:-Ha do pt·oceder-se 
quan o ver-~e prast .en e a . oc~ 

O Sn~ ÚIU1ANO lembra . que o · pattido praieiro 
"Venceu a ele\oi'io em 18M, quando etQ presidente 

· o Sr.. Marcellino de Brito : e que ern 1S.J:.3 era 
.presidente o Sr. Thomaz Xavier, à ãilbio el.eitv 
o Sr. Antonió O•rlos. 

O orador para dar uma idéa ligeira do qne ae 
f~z durante a elelçíio de senadores, diz que no 
dia da .eleição appareceu um impre!!SO q uc con· 
:vldava os braziltMos adoptivos a tomarom parte 
no eleição a 36 unirerr. com os bQronlstas, . dl· 
zendo•se ue nada In ilo de receiRr or u e 
um só brazileiro adoptivo fosse nssl\!lsiaad~. avli\ 
de eer vingado com â vlda de 10 . brtl~llalros. 

Teudó demonstrado que o sou partido nllo pre· - ' ' ' . . 
lugar. qüe nãó ajuntou lenha para a f,,guolra que 

· 11801'1\ SB incélldiou, passa Q mostrar ql\~ 11() OOU• 
fiicto muitos dos st·us alliadós se spresentarllo tJ 
procurarão pacificar I\ provlnoia, e pre~tl\rilo bona 
serviços. . · · .· . 

O orador ~rlnclplou o seu discurso dl:<:endo qud 
as folhas da opposiçdo em Pernarnbuco ntlo Llnlulo 
netn \evemente aU.rib\l\do esses auccessos ào sou 
partido, que · essos argulções uascêrl\o dt1 oartt1s 
particulares remettid!IS de Pernambuco para serem 
i'!lpressas nos periodicos da córte, ·.e para prova . 
d1sto lê 1üguus ··trechos de. co1respondencias con· 
fidenciaes do Correio da Tarde. - . 

Um partido politloo nunca provtHll\ um11 dosordern 
11eu1 esp11rnr dahi um proveito, sem t.er um fi.m; 
mns que proveito tlnlla o partitlo pr.~ieiro em 
}>rovocat· uma carnificina tão horrivel? Já constava 
na proviucia a dissolu.cão do miniet~rio passado 
n que fez opposiçib, jn se sabia da organlsação 
do aotual gabinete que . apoia, já se sabia quo 

omea o o r. os a 10 pa a presa eu e 
da provincla : com q_ue fim fazer uma. desO\'dem? 
A. nsseni bl~a proV'Inc1al de Pernamhuco M atacada, 
a. as11embl~a provincial foi h1~utada, os tn.otnbros 
dessa assembléa são co ·religlonadus d.o ora•lor; 
e havia o seu partido insultar os seus · oo.re\ig\o- · 
narlns, havià de dll'iglr á a!:lsembléa . provincial 
utlma representaçlio daquella Qatureza ? Oorn que 

In? O dosoredlto da assembléa provincial podia 
BlJroveltar aos seus a .i versados, mas nuncl\ aos 
seus alllados. · 

E' sabido que depolfl dasae atáque tod11s os 
nlatnbros da assl;)mbléa provinGial se d\r\g\tão a 

pa\ac\o, forão coadjuvar o presidente, torão de 
âcéordo_ to.rnar as m~didas prects~s para pacificar 
a provms1a ; é sabado _que mu1tos homens do 
par,tido do orador se apresantárão nas ruas no 
m~10 dos grupos, aconselbando-os a que se ~e ti-

pr?joctos' 'f Pelo· có•ltr11rio, o projecto ntio podia 
dotxar dl3 produzir eflei.tos aalutat~s, e o redo.ctor 
do Naz~r11no, motor principal desse~ movimentos, 
proveud~ o~ efleit?S salutares quo essa medida · 
P.roduztna, pro~urou oorLar suas consequencias 
b~netl~f\s. .. . . 

9. orador s~nttl qtié não estejl\ presente o Sr. 
m1mstro dos negocio~ estrangeiros, porque qui· . 
zera qne S. mx, OltphcQSsa como pôde considerar 
o pro}octo debaixo do ptlnto de vista de ving1u 
ofl\msns rcJoobidus dos estraogtliroi. . 11 . • • . 
e,;t~ in~eução, ou m~smG ~ste effe\\{), purq\\o ae\le 
neathuma uiap••alção se encontra que posl\a no•n 
levementt3 autor1sar ostu considerll ito do Sr. 
mini~tro. oz&r co · · · • · · 
dl}s razl\tJ\Ns, s'brl\ vtugl\r ofl:Hlsas recebidas d9s 
estraugeiroll? O $r. ministro fal.lnu em gerali 
m·•s o quo tinha o~rt geral o projecto aom isto ? 
Oorno velo . ellt3 i.ntrodutlr \Slo n0 prnjent.o 'f 
Oomo desoobrio nella a httençito de vingar offenl!as 
reoebid~s d•lS estrangeiros ? O orlldol' crê que o 
$r. minl:stl'o eshvn naquella oouash1u demasiada· 
mente hnpr~ssionado com os nc\lnteclmeotos de 
Parr!tunbuo~, . e st3m du vidfl cOm algllma~ reei a
maçous de d1pluml\ta.~ estrangeiro~ uqui res\dentos 
(apoi~ados), que nem sempre têm escrl\pulo. da 
roLligil-as, com 1\ctimuuia. AssustnJo, e tal vez 
convencido o Sr. mini:ltro da neces~tda.de de · dar 
uma satisfaoão, de tl'àiHiuilli~~r os animas, quiz, 
tl\lve~ pol' \sso, retwovar cs Monteciu1entos de 
Pernambuco ; mas os aoontecitJ1ontos do Pernam· 
buco dal'ido lugar a estigtnt.\tisnr pol' esta fórma o 
projecto? · ·. · . · 

Ett, senhores (exclamá o orador) , lamontn pro-
. fund!\mente o que huu ve na minha prnvi!loia 

t . I 

prutiuou (apoiados); nem se podia e~psmr ou.ttl\ 
cousa du nossa . parte. (Apoiados.) O sentimento 
de religião, os sautllilentos de hhmo.uldode, todo,; 
os principlos, t~dus ~ as leis, to_das as regras 
sooiaes ctmdemnao tRo barbaro, tM atruz proce
dimento. (Apoiados.) Mas pergunto se era isso 
motivo para lançau .odiosidade sobre o projecttl · 
qtte se discute, · e por asslm dizer tlngil-o ·no 
sauguo . derramado em Pern11mbuoo ? De.vla a pro· 
veitar·se aquelle acontecimento; e tomando como 
mn protaxto para envolver o projeot() na oon· 
de\U\\l\~1\G daqul!.ns aQontec\men\o, e l\asb~ pelo 
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lado da · odiosidad~ matar uma idéa, p~ra cuja 
rt)ali~açüo se :mppoe baver embaraços ma1s graves 
do qua eu. presumo .nos traL~dos ex.istlln~es '1 · s1·, pres•deote, eu d ' V() d1~er .á cumara que o . 
estndo de l?ernam_buco · ê mehndrosu .• A pa~ ~u
bHcil fol restabal~ctda, mas a ferment~çuo c•lntwua; 

·. 05 espiritos.· esl.ao surnman1etlte a 1tad2s: e eu 

liilnde publica som que ~os dêtn os melos de a 
sustenta.-móà. (Apoiados.) Por consequenr.ia, llli 
actujilidade nós ttramõs · de nossas. cabeças tQda 

·a responsabilidade (apoiado~) pela manutenção da 
tranquillida:ie · publica .etn Pel'uambuco . 

Dose~O<_lUe () governo acerte, mas não é a simples 
~ a vat a mm a ptil• 

- • • . t•usa prec1so O SR. ttR'BANi> :...,.Sonhares, .quandó as . lutas 
fazer. (Apo1ados.) · · . · entte os partidos· são pacificas, quando são lut83 

Falta se muito em tratados ; a occJlsião não é sómente . . de principiós quando so estt\ em uma 
propria para eu discutir esta matería, ·mas direi ép11ca regul"r e ordinat·ul, entiio os homens justo~ 
que é impossivel . que o .tratado cota a França e imparciaes . são bastantés para dirigirr,m os 
continue a prenàer.-nos, a hgat',-nus perp~tunmaute. destinos dp pQiz; · mas quando se eslá em · uma · 
Mais tarde ou ttlats cedo alle de necess1datla deve época de agitação, q 11a 1td<3 a lut& n:lt> é de prin· 
ser declarado roto. (Apóiados.) Eslou couve1\Cido · eipios, mas sim de pe.~soas, tla odios, de resen· 
d~ · que nunéu. poderemos contar Cl)m a Frunça timentos, Je provoe,tções, eu crdo qlle a jttstiçai 
para esse de~i~ei•àt~m.. e: que .serà · p\'eciso que o a imparcialilladé não b um predicadu para 4ue ... 
governo brazlletro pr1n1Htné a J!scussao declarando UM Sa. D&Pti'J'A.Oll :-Acompanhado de ent1r ia 1 .· roto o. tratado, u quando mmt? ~eclnranúo que · 

l\lns, Sr. pra::;idente, 0 govorno mesmo não p1u:a córthecer a verdade, qu.a,,,tl) ma i~ para obrar 
d • LLl ? s d d 1 · · com energia e com acerto. · . pó e es~ar compro me • .o . ~gun o as ec a rações . O oradl>r conelue . chamamlo a ml.üs séria 

que fez. na ca~a. o Sr • . ~tn1st~o ~os negocios · · · b t d 
estra.ngatros~ ~ governo usta sertllmeute. compro~ aLten<;ào do governo não sómP.nte so re o éS a n 
mett1<.1o a imc1ar quanto antes tileJldas no santido de Pernambuco, mas tarubem sobra entras ~ro· 
do pi:ojecto apresentado na casa~ ElltJ tem reco· v.inCias do uorte. ~a proviucia do Oeará toda a 
nbecido muitas _ver.l!s quu é indispeu~!lvel udtrptar · forç~. pub\ica. qnasi todos os · olameu~os . de 
medidas qusfactlitt~m e.os brazlleiros a sua entrada autoridade . estão do lado · J.os adversanos tlG 
no eolllmerch>, ~a indu~trla. Eu podt'lla ler muihls orador; o mesn10 ano[ltoo~ na província do Rio 
passagens de d~'$CUrsos do s1·• rilinistro dos Graud~ dó Nort~. O gQVGtn\>, no estadll geral de 
negoeios estraugetri)B neste sentit.lo. Elle tum dito agltal)ão du patz, deve . tt~r em l•l\.la a parle 
que a medida apreseutada não é . . homen~ ruuito ~~~çf)nctu;n~fc~le~~>.·----
~ . c v n1~n . ; \Jaco r_e mesmo dollvaotagelis . tumeute eouliar o desempeum Je sua pollt oa. 
e wconvemon es no pt'OJecto ; nula q\le medidas Sá o pulz nt\o t~3tá ern um estado norrnal, ae o 
88 podem . tomar . u~s~d _ sontidc/' para muiho· govurn-· · deve olhar pl\rl\ o f11tu.ro, <leve estar . 

· .rar ·a . sorte do-~ ·1.mu1leuos 'l Por · . · · r o arado Olll to !la 'f · · ·· 

· . ._r. uunrs rn a apreaoutaQdo · quaoto.po:isa acontecer. 
dessas m~didas 'l Eu t!spsro a dlst:ut!sl\o do o sr. Qukn t1 üu. no pruourtll't\ raRi:onder 
projeoto, ua qual tenho de falla1· t'ara éKpol\der ao Sr. VKsiJc\noéllos, o mostrar IIR lnex.aotldõt~a 

·&na\s algumil cousa a. aste r~:spetto. ·. · em que cahl•J, o que àttrlbua .l\0% . mêos \nfM· 
Tratar.tll agot:a do mostrar (u qne llHIÜil\HlllSQUe· mRntea. · . · . . · 

c! do) _que o pa~tu.lo praieiro nilo póJ" h•>JA ter re-.poll· · Com o fht.' de pro\•nr qtt.e · a\msus e vlo\l'nel"' 
sablhdado alguma \•Oh\ mulmlun~àn da 11rdem e tt·an. Í•lralll ournmettidus om 18U , a lleRou-se . quo aR . 
quillidad6 · püblica · om Pt~rnn1ubucc. N'do á sul\ a a\i.tor\dades pollch1et~ f~>tã') mudadall, desde a rnnla 
~comellc;iio dú pN~hletlte · dtl. l'urntnilbuoo ; n•\o . ó · gradunüa alá .o menos importante, fi que o. guarda . 
homem nosso ; ni\o o uontiltltn·amos cumo 11osso naolónnl f,,i substltuida em sua maxitna pnrt~, 
adver:~u.ria ~ . ó. ~UI clda,liti) hoUt!ll.til a ruspoitnvel, e que coUactores Coriin mn•l~do~. Nenlm~ h?mam 
mas crolo qut~HJdtlforenttJ ao PtlrtHlo. O commnn. }11)ntlslo pôde contefltar ao governo ú dtrotto de. 
d tlDte · das armas . foi awmsullo lllllt> · 111 luis todo ·alimi nistrar o . puiz, segundo <l seu pensnmllt1lO. · · 
passado.: nós o es.tmt~tmqs! n6s .o prezanlc>!i .níuito; Qnaudo o govt!rnv da . proviucia ·tomou estas 
.é um . Cl.jadào lliUito ral'lpetlii.VIll (apbiatlus). é 11 m mtididas, nàl\ teve por fim opprilnir um p1u·tid(l. 
brt\vo militar (apoiudos), pt!~ f11ho cnvallieiro. AY mtu.tan~tl!l ha.vidas no pos!!lonl da~ t:ollcctorias 
(Apoiad()s d Q chefe de policiu tuio foull's nós que fo\ toda aconselhada pelo. mE>Hwratnento qne .re· 
o nomeé.tnos a offiuialidade toda dn guarda na- clf.lnli\Vào as financàs da provinoin, as quMs SI' . 
cicmal está ooaupadn polos nossos nctvorsRI'i\)s aeha.viio em ti\o môo estallo que exigino cr•nside · 
a pol\cia é toda dos no!l~os :ulversaríos. OomÔ mvf!is su rimen · .mtado~---
ó pui~ • · · ·, · · · pt! \\ manu- desta8 tnelhdas foi ser hoje a provinoia de Minas, 
tenção di!. ordem publica eru P\!rllümbuoo,· . niiu um otllls pesado ao tMsuuro, mas uma 

O estado dn ú'lillh t\. \)rovinoia, Sr. presid1~n to l'ont~ pert~ime . do tll<lursos. J!\ s~ vê pois que a 
natiito crítico, e muito m~lindroso : os . tneus cou~ rQforma da adtuillistraçi\n de fll'Zenda etl'l Min.IB . 
s\.ituintes lên1 dirllito Q l•XIgir de sous repl' ll~entan - ío! uma uoc.esaidade justid01\da !?ela prova ~a 
tl!s um interesse rriui~o vivo pelusua 80rto presente expel'iencia o 11à u1ovida palo deseJo de persegUJr, 
e futura . l)~~O . declarar ao governo que IIÓS tSl'liOS tla opprimir Uln partido, t~11t0 que multoS tlnl· 
da provinciu. todoa os meios, toda · a forçi\, loda pregados que ainda são · conservados pertenollm ao 
a i11fluencia, tuJo quanto é preciso para tomarnws partido contrario . ·. . . 
sobre os no~sus hotnbt·os u. responsabilidade da Por esta occasião fa:t: os ·maiores elogtos ao · 
ordem e tl'auquillid!lde publica (muitos apoiCJdos), iospectol' interino da thesounnia, o . Sr. Oartos 
.1 as que não pQd.~mos responder pela trllltqttU· José Alvares Antunes, homem que honra a 
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província · que lhe deu o nascimento, e · que, com· 

: penetrado da impol'tancia de seus déveres, e 
animado. do zrlt; d" serviçtl publico, foi tão 
impal'Cial qun até hoje aindt~ não trior<!c<lu cen· 
sul'a . de · um R fvlha. !;O•tuar da opposiçno ; .o 
que· certamente. não :acontoceria se .a at~oll!dade, 

govt:rrio; . affirtnando-se que esta demissão . fora 
off•:nsiva das disposiçõHS de uma lei. provincial. 
Eslo f11éto foi objóct~i de urna quoixa ao tribünal 
súpl'emo du justiÇa, o qual declarou qne .. a dn• 
nunda era improcedente. Accr•1Sce .quo este em• . 
p1·eaado tinha guerreado . fortt•mehtn o . g •lvorno 
na 

0

B~Siltnbléa próvincinl. e quo ni'io Súl'ifl da 
dignid:\.da do go-verno . conserva1· um hcnnom · capnz 
de ullllifh:nr .o. pôr embaraços á l'Onlisaçãn dl) 
pen!lamento da a.dministra~iio. O orndor demittio 
ainda cóm ba~tante dôt' uru official da secrotaril\~ . 
mas por utlla tristu · n ecessid!lde, or ue a uelle 
empt'r> :1 o · l:ls.sm'l o qmz; . . .. .. ·· ·--······ -· · ··-··---···-· · · .. · Ex:•Iica· a · ·r6rilóÇão ··pi·i:ivisorià quo fez do Sa·. 
c.ludido BUüllO iiBr:l . Bailpet~dy, mostrando QUI} 
quando deu esso pnsso, ji1 contava com a a ro:vnr.ão 

,, go . n gc · ; e quo o •!U . em con~;oqu v .. -:la 
do pedido . do l'<llllüvido. E ~tu ucto pois está 

· longo de podúr ser cnpibtlndo de vic.•lóncia. A 
romoçt\1) do Sr~ JunqttiJn Caotano fui foiti\ em 

• · ·· · . tg~. r ' amtgnve que 
tiver.t com o ot:utur, ó. vist•1 de co nsidúnç01lS 
attoudivoia e . justas. · 

Appeílnndo para u tnemoriu . do Sr. J.l'&rreirn 
· Pcnna, mollira. que é incxf\cto o dizer-se que no 
A.raxl\ uilo bouvtJ netos criminosos, póis .que sa 
tiuhn. por fim o esbu.lho · àtl uma autoridade ltl• 
gltiuta~ 

· . .. T~tulo a assntllblén goral rov•)gudo a lei do 
orçuuwnt.) provinllinl do l\linas na pntto 1·elntiv ~ • 
nos uireitl.ls · dtl ·entl'lldn, rcftH'imlo ·se no uumHo 

. -e pnrugrnpb:o dasstl h:t, ·l!enuu . alln annüa, e nü;f 
~: · • t liCia quau o · c 10gou 

u rtJ "'tl~llt,:ii•l, o orudur na melhor boii fé pudin 
outon<l\!1', como cnt.Jnuou, quo easa revugàçiio não 
ao l'Ofi,l'ia t\ nova lei ilo orçmuonto, ·i.h•sto que 

· · · · · - - m e •. · 
_ Ü\•líRitlel'n D'lUÍt•Í lujustn tl RCC\lSBÇÍ\o do QUO O 
S1·. Antorait> Mllni.lol Córa .rocrutndo por cspirito 
do }ll\rtido, por ~o~ot· ptU' tHito uo Sr. Honot·io. O 

.· Sr. Ar1tonio Mnnool ElSÜlvu rJas oírcum::~tun(l Í I.lS de 
ser reur\ltatitl. · S•l e\le (,,i . in<lêl'i3riul} uns reque- · 
rilnnnt. OA que fez p.odindo isençi.\(\ do rocrutah.tonto, 
tlpt>ZI\t .do por . elltl Stl interessarem muitos CO• 
ralifli · ·llttl·i ,,; do orndor1 foi em cousequen~ia de 
o ch. f,: uo policiu coutestnr victorloHamento as 
a\kgnt;õus du requerente. · 

O oradtJr se . rllserva pora om outra · occnsião 
continuar com as suas · obsei'\·açõcs. · 

o Sl". (Jhristiu.no úttoni, tendo feito o 
~1ais esct•upuloso exame s obre o orçamento do 
unpt'rio, Cllnveticeu·se de quo illftlliZmente. upezar 
da necessidade que t emos de lançar U1iio de 
economias, pois que a diminuição da - l't:ltlua llle 
parece infullivel, muito ditlidl sim~ ÍSZl'r reducçõus 
li ost~ repartição, por ue a sua des tlza · consta 

-qtr . a e pessoa ; en re im o, gum o pela 
tltnenda da commissão, · p r oporá a reducção dtl 
·
1
1.20:000H nas de~>pezas com os paquetes de vapor, . 
,lml~iiDdo as viagens a 18, não só porque as ne· 
ce~stdades da oorreapondeucia óom o norte não 
exrgem em tempo de paz o aug~nento votado, 
.coauo porque não se demonstrou . que ellà · fosse. 
necessurio pal'a quó prosperasse a omproza dos 
vapores. · 
·. Apresentar!\ ÜH1íbem um artigo nddltlvo para 
que cesse o defeito de não se . compa1·urem no 
orçll,mento as quatitias decretadas com as pedidas. · 

TOMO 2 

'l':.atarú ãgo~a .dil outras questões aue tôm sido .. 
tra7.ídas á cnsn, . e dirigir so-ha do prufe_rencia a.o 
S1·. deputndo . por Pernnm buco que hoJe fallvu, 
e com cújl\s opitiiõ>:!s eü1 sua grande · m:üoria o . 
oradot· está perfeitamente do accórdo . ·. 

Qnando na casa se· disctttia a resolução .n . . 22, 
. . es Machado, o Sr. ministro 

dos negociosés~r~ngeiros fez algumas obsenat;ões, 
da~ qt\fleS colhg1n qufl · elle condemna a metlida 
proposta · como inconveniente e ·. desnecessaria ~ 
. : ~ . . . . . ... . . . . . . . 

. ' . . . • J .. . 

. o Sr. ~~putado pt>r P et·nambuco não interpretou 
bem ~s paluvr~s . dé S. E'!-. E lia não disl!e que 
0 projocto podta . ser constderadó como tendente 
a ving~r o.ff.ms.us feita~ pelos estrangeiros; polo 
CI)Utrarto, t 0ndo enunctatlo uma phrase, da qual 
se podia inferir isto, e havendo reclamação de 
Uin Sr. dt!pUtudo, o .Sr. UIÍllis tro disse nao só 
que não acéitavn o apatte, n1as. declarou quo não 
precisava delle, porque tal não podiri se1· ·a sua · 
opinião; . · . · · 

Achll que os Srs. deputnqos fvrão ·muito in-
·ustos uaiulo uizerão dat· nt fi . 

.. senh;).rtls . a ._ qut~m o orador,_ se. rdero attnbuiào ·· 
· ao s~u, pat'tido a influencia dos factos ultimamente 

occorndos. O Sr. deputado derendeu o seu par· 
tido ·dizrndo ne lhe mio recabe a mano r ceosura or 
es e acto : más nao accusou o pat·tulo de seus 
adversarios. Dirá tambem que está persliàdido, 
pela lillgungt)rn dos jornaes de Pernambuéo, de 
que estes succes,;os nenhuma cô1· politica têm . 
su vo Stl . se qu1zer mos rar que· ~;eu umco au or . 
é o redactor do Na~m·~no, e que elle te111 fins . 
políticos ; . và porêm QUe se nega isto mesmo. 
Se é o ·l'ednctor do Nn•areno, crê que só ellé filla 
rc~p;Jilsavel, salvo se . algum partido o te~1 cha· 
mau o para sou alliado e . o tem . ftlVOl'.ec1do, é 
nesto caso sobra este partido calurlt. tambem a 
résponsàbilidnde moral, não d~ ter cúncorrido pura 
ei>ses factos que apparecôrao, porque esta na 
persuasãO de .· que udo · erii.o previsto:'!, mos pot· 
ter fllVOrecido imprudentllooente a um homem quo 
é autor , dwt1!s · .factos. O orador . está eonvuMldo . . . -
estes factos que nos podem fazer appnreaer . nu · 
E•u0p~ como bat·haros, o que o governo pódo 
contur com . o apoio de todos elles •... 
. . . . . ·.-
cujll. u\s~u~si\\\ conl;idora. muito nacesstnia; nll\tJ 

. rt.serva·so para occasiiio compctonte. .· · · 
Suscita-se uma qutJSttio dt~ oa·dom

1
.em quo to· 

mãu parto os Srs. Pot·e~ra da ~ l~u, Oonlbo 
Bustos, Góe::~, Gomas R1boaro, Otmst1ano Ottoui 

· e Apd~io . · · . 
Dat1do a hora, tlun a discussão adla•l11. 
A ordem do dia do amanlul é a nlosmo. 
Levanta·~Jà a sessão às 2 horas e mala. 

Sessão em ·14 de Juliao · 

l'nEsiDElNàrA .D') sn. cHto! IORRo DA. GAMA 

SUMMAl{l O. -Expedient~ . ....., Inàicarao cio SI'. C~slh.o 
1Ja.~tos para augmento das llot·a~ . 'le s.~ssao .. -
Ordanl do diü .-'- O••çcimento do 'ltrll>tlno. Dts· 
curso do St. Ma ctlhâes Tcl UiJS. . . 

A's 10 horas e tres quartos da manhã abre-se u 
sessiio, lê·se e approva-se a acta .da , ante~e-
denta. · 

EXPII!DIENTE 

Um . officio ·do Sr. ministro do. imperio, par· 
ticipando que na datl\ de 12 do . conal\te sa 
communlcou aos presidentes das provluoias de 
s. Ped1·o , E~Jpirito·Santo e Sergipe, ha"Ver a 
canl!u'a dos Srs. dtiputados declarado legnes .Ba 
eleições primariaij QRS mesmM provinoias para 

. 10 
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a nomeação dos depuhdos ã assembléa. . geral 
na prosente legislaturá, _éxceptu~ndo-se. as das . 
freguezias de Santa Luztn, . e . Itabayamub~ e~ 
Sergipe, e ordenado ao preàtdente. <!_esta prOVI~CIR 
que faça proceder R novas ele1çoos _nas dttlls 
· · bem como acr da de S. Paulo que 
mande i~ualmente proceder a . novas e e1çoes nas 
da Jagutry e Rio-Negro, que .íorão annulladns, 
devendo ella enviar à secretaria de (Jstado dos 
rie ocios do imporio as netas das eleições de 
algumas regue~aas que am a a ao. - 1c 
cnmara inteirada. · · 

· Remette-.se á commissão de pensões e ordenados 
o requerimento de Manoel José Rodrigues, pe~ 
dindo a gtáça espocíal de se màtldar aposentar 
o supplicante nos empregos-de porteiro do gabinete 
imperial e do conselho de estado. · 

A' commissiio de commerció vai. o requerimento 
de José Pereira Tavnres, emprezario da cultura 
da amoreira, criaçiio do biebO de sedR, parlindo 
.un1 emprestimo de 50:000$ por espaço de dezeseis 
sonos. 

Os Sas. FrnaRAz, Nu~ms MACnA.oo E PEREIRA DA 
SILVA reclamào contra inexactidões publicadas no 
Correio MercantiL . 

O Sa. CoELHo BASTos .. requer urgencia para 
. apresentar um ràquerlmento para quo . durante a 
discussão do. orçamento dure a séssão 5 horas. 

A urgencia é apoiada e approvada sem dêbate: 
. O requerimento do Sr. Coelho Bastos é julgado 
pelo S.r. presidente como indicaoão e vai com 
urgeno1a á mesa. · . · 

o Sr-. Va.sconcollos r13clnma cOntra i.n· 
exaotldões que tom sahido nos sous dis~ursos 
publicados no Oórreio Me•·ca.ntil. 

ORDEM DO DIA 

. OonUnua a discussão do orçamento da rapartioM 
do imperio com as emendas apoiadas. · 
· São a~oiaçias e éritriio tambem em discussão 
as seguintes emendas : .. 

11 .Ao ~ 15. Presidencias de pru-tincias, em lugar 
de 118:504~ ._diga-se -100:úOOHOOO. 
. «Ao ~ 16. Camaras do senadores, em lugar de 
:., : - 1ga•se - . : . 
« Ao ~ 17. Oamara dos dal)utndos, em lugar 

de 290: '100$- dlgn-se - 27ü:OOOHOOO. 
· « Ao ~ 20. Correio gerQ\ e paquetes do vapor, 

em . lugar de 756:000H- diga-se- cori.•oio geral 
200:0008: paquetes de vapor •!14:000$000. 

te . Ao ·~ 27. Oanaes, etc., accresoente~se- com· 
prehendido 2:000$ para as aguas vil'tumms da 
clàa1<J d:l Oampinba na provincia de Minas Gernes. 
- Peteira da Silva. ~ 

« ~ 26. Reduza-se mala 1211:000H, ficando as 
vi11gens dos paquetes do norte limitadas a 18 
por nnno. · · · 

« Additivo pRta collocar-se onde convier : 
cc Nos orçamentos futuros a comparação estabe

lecida nas duas. ultimas columnas se fàró. sempre 
entra a quantia pe:Hda e a por ultima votlldt\ . 
para o mesmo serviço, supprímida a eomparaçiio 
do pédido actnal com o anterior.- la de Julho 

e on~. I> 

· 1c Ao ~ 27. Em lugar de ~ get•aes - diga-se ,_. 
nas provhicias. -11 deJulho .âe 1848.-Góes.
Siqueif'a.-B . .A •. de Magalhães Taques . ..;..A. F. 

. O Sr .. Maga.lll.ães Taques julga antes 
de tudo do seu dever agradecsr aos s~us amigos 
o haverem hontem protegido, elle orador, contra 
a tyra.nnia com que se pretendia prival-o de tomar 
parte neste debate . ( não apoiados e apoil.le:los) • 
forçando~o a fallar em uma· hora em qul3 nenhum 
em~lto pouorin produzir o seu discurso, porque 
a casa estava · desétta. Depois do que liontem 
succ!edeu · na· cama ta, lhe parece que são mais 
que justificadas as queixas dá minoria contra a. 
o ressão da maioria, Apoiados e nllo apoiados.) 
J não é st'omen e o usó a acu a e conce 1 a 
pelo. regimento de encerrar ns discussões, havendo 
seisdiscu~sos pró a seis contra; já não é sómente 

··a tactiéa de se inscreverem oradores da maioria 
con . ra os projec os que sus ao, no s e e 
a estratégia que se emprega de um modo mais ou 
menos desenvolvido para oppdmlr a dlscussiio 
dó lado a que pertence; ainda mais retira-se da 

ISCUSSBO cer OS J . . . . • . 
uma quostão muito importante quà veio a ella 
por uma interpallação do Sr. Ferraz acerca da 
intelligencia do art. 15 do. acto addicional. Esta 
discussão não continn~>U, ouvirão-se apenas · ns 

.vozes do Sr. Ferraz, e o governo julgou·áe auto· 
· risado Mm isto a revogar um aviso. 

O S:a. DIAS DE 0ARVALHo(minist,.o do impet·io): 
-Não, senhor. · 

O. Sa. tAQt!:ti:s diz · que se empregiio todos os 
môios pat·a. que a minoria não seja. ouvida .Roa 

· • s e reclama .. ('Jes. · 
O Sr. ministro da guerra declarou no sanado 

qtto n.no h~viã. podi~o dizer alguma oousa sobre 
a pae~ficaçao · do Rto Grand.e do Sul, pot:quo a 

· · nã · havia consenttdo. N{lo a otado.r. 
Sabe qui3 as maior_ins não se con ent1o . com 
governar, com dar a lei, quo querem ser apolal!na 
.e applaudidás pelos seus proprlolí adversarlos, 
quorem obtor o predominio tnais completo, . mas 
nota que o. grnnde vantaRem dos r.orpos dollbe· 
rantes não ool'lslste em f'lzer lcla, uonslste na 
in·•pecoilo sobre o govorno, constate na dlsoussdo, 
no esclareolmeuto da razão publicll, e pottanto a 
mnneira por quo proceda a matorla ~ contraria 
aos principias do systemn representativo. . · 

Desejava oacupar R camara com diversos para· 
graphos do orçamento do mlnlstarlo do . tmperlo ; 
pllrém ·pontos de maior consideração o obrlgi\o a 
tliio tocar nesses paragraphos, e a oocupar·se 
apenns com o que diz respeito às obras publicas, · 
justificando a emenda que ~attdou á mesa pera 
quo no ~ 27 en1 vez de s? d1zer- canaas, pontes 
a estratlas goraes ....... se dt§.l:a - can~es, poúte:J e 
estradas nas. provincias.- Da manetra por qu~ .se 
redigem os crçament~s, a verba de obraspu~h~as 

Entende que o govern~ deve ir em soccorro das 
provincias que tôm grande doflciencia de rendas 
p!\ra fn:i!er obras : nesta · parte ospet:a ser . apoia~o 
poi." todos os Srs. de. putados (apo,ados), e nao 
f1tt mais do que dar devido desenvolvimento ao 
paragrapho do discurso do throno, · em que se dlz 

- quo é nece~sario ~tt~ndar aos melh,.?ramentos 
mo.teriaes das pro'nnc1as. A commlasao_ de re~· 
posta il fàllil. do throno entendeu que nn.o devta 
corresponder ao ponRamento da oorón nesta partte' 
debnlde reolamàrão contra ease esquecimen o · 

. ~lguns Sra. deputados, a resposta á fali~ ~o 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 16:07- PÃig ina 3 de 4 

. . ' . . ,. 

SESSÃO EM 14 . DE . JULHO DE 1848 · 75 
. tbronó passou .sem nada ~e cJizer a respeito dos 
melhoramentos · materiaes das províncias. Não 
sllbe se o ministerio actual aceitou nesta parte os . 
iltéas ·da maioria, mas acredita que cl ministerio 
não quer occupar·se . com esses melhoramentos. ·' . - . . . . . , 

. do coilsel o o desgosto que vai lavrando pelas 
provinciá!:! ém relaçà.J á córte, dizem qu.e a _côrte 
11ão as ajudá. Entende que é tempo que acamara 
se -lembre das · provincias . (apoiados). que dê 
alguns meios ·mais para . a sua . prosperidade, 
desenvolvimento material ê progresso da sua ri
qUêZa. (Apoiados~) · . · 

Não desejando limitar-so a os tas generalidades, 
o orador passa a mostrar a necessidtlde de ae 
fazerem e de se . concluirem varias obras na sua 
província _e na província de Pernambuco, para o 
· Utl é muito preciso o auxilio do o ver no. Parece-

· e que es es sao os mews por que as províncias 
. do imperi.o podem ter interesse · pela união ; este -
.interesse é preciso tornal·o muito sensivel, satis-
fazendo·se as suas necessidades. · · 

Pensando assim, não '()Óde partilha[ os inelos, 
que denomiMrá violentos, quê se tOm apresentado 
para dar ·uma satisfação ãs províncias; não póda 

artilhur ns idéas do r. u es · · 
ter· es dado uma direcção, üm desenvolvimento 
que tlâO reputa éonveniente. As idóas do Sr. 
Nunes Machado, ainda qüando pudessam .ser bem 
sustentadas. tinhãó utt1grande .defeito; que era. 
o da lnopportunidado. Não só existem os artigos 

. perpetuas com a Franon que parecem oppõr~se a 
· assa medida, coiílo por que as . ciréumstnncias · 
actua~s reulamavão mais prudencla da}larte desse 
nobre doputado para quo essa medida não fosse 
discutida acluahnou te. · . 

· Nilo conoordl\ com . a opioiilo do Sr • . Nunes 
Machado, nem com a. opinlilo do Sr. Urbano 
n cone . a em ro o o ra a o com a ranoa. 
Oompróhendé que um tratado póde ser · roto, 
ou duclaral\do · o .· governo que elle · não cón-
tlnúa a ter eO'~Jito, ou oégooltmdo a su.a subsU-

arillba aa ldéaa do Sr • . Urbano, quando 
OODdUfOU O Sr. m.lill&tro dos Ollgocios 'estrnlig6iros 
por havur coneoi1Udo · no projecto, promovido a 

. aull dlHcuseC::o, o depois declarado na cosa que 
oesa dlsoueano ora lnoonveulento, que podia trazer 

. m"lea no _palz. So o Roverno ontendla que o pro
jcoto ora hiCODV\llllente, devia tel-o · combatido 
lrlloonmeilto1 o pareoe·lbe quo ni:'lo ea~tsrez o seu 
dovor; VllC\hnmlo, condescendendo • ... · 

o SI\. MINISTRO DOS N.&UOOIOS ESTUANGE1B08 I 
...... Pooo a pulavru. · · · 

O Sa. TAQU&s ootl:l que na camara se disse que 
as idéas do Sr. Nunes Machado Ariio a expressão 
de um · voto . do paiz~ de clamorés populnres , · a 
q uàstão ili'io é se nti idéns dó nobl'O deputado estão 
da accõrdo com . esses clamores ; a questão é se 
esses clamores são fUJldados, · .. 
· Um homàm do estado não é humilde servo dos 
clnmoreii \lblico · ·ell ri · · 
er em 'Vista. a razão, procurnr sat1sfazer as na· 

oessidadas do pnlz, ooilter, esclarecer é guiar a 
opinião publico, quando ella não . vai de . accôrdo 
oom o que prescrevo a razão. A · idéa da éxolnsão 
do comtnercio estrangeiro e do. chamada dó toda 
R industria ~os nacionaea e uma gr~nde mhia de 

. f'Ópularldade \ os pl\rtidos nas pro'VillOias do norte 
têm mais ou menos explorado esta n1ini\ •. Snbe 
quo o partido adverso ao St, Nunes Machado niio 
duvidtJu apregoar que algulna cousa era i1eoessarlo 
fazer em ·favor da lndustrta nnoional. Poato não 
adopta as ldéas do Lidador, todavia diz qüe a 
opposloito na. provlncla de Pernambuco não foi 

Hocial que no paiz tem ~PP~.re~ido, Lavantou·f!E~ 
·. a populaça contra o estraugelro, {ledio a reforma 
Jo estado social, disso que o povo ae Ptlrnambuco 
niio tinha ue · · · 

Sr. U[bano; vendo s. maneira. por que podlão 
ser éncaradas ·as medidas que na ca.mara tinhão 
sido apresentadas, quiz. dizor alguma cousa para . 
arredar toda a sus e1ta con r ' · · 
po 1t cos. o o um modo pouco justo, procurou 
mostrar que as ldéa.s. anarchicas tinliuo sido 
plantadas pelos seus adversarios politicos. A'ceréiL 
dos iuovimentos dos dias. 26 e 27 do mez passlldo, 
o orador póde dizer afoitamenle que nenhuma. 
~arte tom.l\rão nelles os · seus amigos · politicos . 

. Sabe·se ·perfeitamente que o partido ndverso ao 
nobro deputado foi sempre alcunhado da . amigo 

. ele estrnngeiroe , · · dos brazileiros adoptivos , e 
qualquer. movimento que apparacessa contra esses . 
estraogeuos · nito podia partir desse lado~ E' · 
tambem sabido que esses. ostran oiros . ou bra-

. vos em ma ar as po cas se ac o 
unidos . sempre ao lado oppoeto uoe nobres depu
tados, e é osla uma srand&. (\Uelxa dos nobres 
deputados contra os o.razUeiros adoptlvos; (Re· . 

Tomará em considern~ão as arguit:õos ou os 
.factos que produzlo o n.obro deputado por Per
nambuco para provar e ai,Ilnldade quo existia entre 
os movimentos de 2G e 27 com seus udver.!iRrlos 
polltlooe, p~ra deixar reoahlr sobro elles o estigma · 
da bnverem au:r.iliado ou promovido esses aoonte· 
cimentos. Dlsse· o nobre deputado que o partido 
chamado baróuistl\ se tinhn recolhido ao silencio. 
Se este partido se recolheu .ao s1lo11olo, fol porque 

· temia : tem cartas em que se ·111e que alguns 
indlv.lduos quo não eriio osh't\llgeiros foriio mal· 
tratados. · · · 

Disse tambem ó nobre deputado que as ldéaâ · 
al'lilrchicus er~o Introduzidas por tal modo paloe 
seus adversarios, que um pariQdico havia. ameaçild$ 
com carnificina os braz\\eiros 1 este ·facto nãó 6 
exacto, ( VivM recilamáçêJes. ) O perlodlco iião 
fallava em vinganças ; convidava os brazilelros 
ndopLivos R usnrem do !lireito que · lbes era 

. . - . ' 

perecerem 10 portugnezos, . p. rlmeiro oabin\õ 10 
brozileiros ; - isto quer dizer - primeiro mor.• 
reremos nõs; para. passar sobro o vosso peito, 
passarllõ primeiro sobra o nosso. (Viva3 recla· 
maçêJes.) . 
· Disse o Sr . Urbano que niio era o seu partido 
que tinha.lritroduzid.o os rneetings em Pernambuco • 
{Cotltinullo os apartes.) O orador passa a mostrar 
qtte não foi o seu partido que deu a lstQ Impulso, 

·. e cita a petioilo dos 5, 000. · 
Disso o Sr. Urbano que eriio seus adversarlos 

que haviíio Introduzido na provinola jotnaeH annr• 
chicos e ln•endlarios , e citou ó Na.#ctt•eno, o 
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Grito· da Patria, a Voz do B,.ajil, que disse O SB • . PRESIDENTE:- Órdernl Oonvldo ao nobre 
gue eriio tllimentados e protegidos por seus deptltC\do · que nã.o use de pala"Vrus que pussão 
r1<lvêtSr.i:'ios. Essas asserçÕt!S 11iio são cxactlls ; o 0ffe11tltlr . aos Sr~. deputados. 
Na~are'nó, prlne}plou no te~p_o do Sr. bariio da . . O· Sa .. Nut.<ss MACHA.Dó (com for~a ) : -Todos 
Boa;Vista, e faz1a·Ihe oppostçao. (-!leclamaçõe~.) · nóii é que .fomos condemnndos ao a~s. a~Jsinat. o. · · o orador procura mostrar que o 6nto da Pat1'ta, 

plebe se exaltasse e fizesse algun1a desordem.- O touos os dias que haja · lltllt~tie svbre o Mpital; · e 
orador ignora este facto. Não sabe. que interesss ouvio dizer que o ~ommai'lâunte das armas, ha-
ptidessA . ter 0 partido ad v~rso e~ promover uma · vt~ndo algn ns movimentos, . retirar,se· h ia para · o 
deso rclem paru . preparar a eletçao futura ?e interior. ( Vi~as t·aclama~·õcs. j · 

senador, porque os nobres deputados têrn <l1tó O Sn. MmrsTao nos N~>aoctos EsTnANGztlaos: · 
que exercem · toda a influencia em · Pernnm_buco, -O governo m\o sabo disto. 
que uão temem disputa-c no campo eleitoral com · · 
partido algurn, porque serão semprd VtJncedores. o Sa. TAQUES mostra que força é reconbectli' 

Pass:1ndo a indagar se o partido praieiro não que o govemo de Pernambuco não se uclla col· 
tem atlinidade nlguri1a coin.ns ultimas occurrencilis loca.lo tta posiçi:io mais · favoravel. O Sr. Costa 
de Pernnr:,1buco, _por uçta que!ll .rotão aq_uel~es . Pinto \1\\o tem autoridades 'J~e o tlu~ilictn: O 

represeutaçào levada á assemblél\ provincial em 
28 de Junho · foi assignada toda. por amigos dos . 
nobres d~putados. . . . · 
· Não é exacto que · os ulliudos düs nobres de • 

. pulados fossom os que mnis se inleress11ssem pàla 
conservl\ção · da urdem publica; por ella tambem 

·se ioteressãriio muitos. que ·uào eriio allindos nlltn 
àmigos do nobre dt~putado, como o Sr. Fi·a.ncisco 
Jacl11tbo Pereira, comma.••dante du. guarda na· 
cional, havendo quem tivesse dtlver de concorrer, 
e _que uiio r.oncorreu. . · · · · · · 

Não se óde desconhecor ue ha muito tom o 
que a popu nça se . om t·lUl tn o nuu o, e disto 
tem dl\do tlemonstrnçõoR, loz·So t\ reprHsontnçt\o .. 
dos 1\ttistas, dos . ubr~lros .. p·edtndo .· .i\ .. nssómblóa '. 
tM1horo.sso a sul\ conlliouo. · Oili\ Q\ uns factos 

8 ra O 08 IH O Olll qt\11 80 tl.ó lBVl\ ll . po• 
puln~ilo do l,o•·unmlluco em 1S1()1 e diz qUil ns 

. nollrcs dopulollus tordo quem promo\;oralo oHSill'l 
ldéaa. o quo l!t) oiu~urNgl'm1o de aprúsontnr oss!lS 
ropre~enta~ôos, · . · 

Ob:~ol'VIl quo .nl'io M justo o Sr. U1 bàno •tuundo 
·dlãse . quo na cl\rtns q\10 ao publlct\rito uq u\ 
oalu\'i'o mn . OJlposh,ulo . com a lnaprousa do suus 
advorsnrlufl, qHtJ nilo (n!llo. no · seu po.r:Udo accu~ 
ançilo olgumn. O Sr; Urbano t\llo leu os jotnnes 
da IIUA Jlrovlnoln, nilo lou o Jot•nal do Commti~do 
do unto·llontom. · · 

O ~u. Ultl.JANO :- I<'orilo àrtlgos vh1dos depois . 
por outt·o no.vlo. . . · ·. 
. O Sa. TAQUES lê a .conchlsiio de um t1rtigo do 
Dia,.io Novo l . o porgu,ntn se é est~ a lillgungetn 
quo deve tur· um pat"ttdo quo dommD. uma ptl)· 
vlncia, que dove esclarecer a tlpiuiiio que se acllâ. 
de cima. (Ha val'ios apa1·tes.) Não é de ho'e · 

ue a hn téusa do Per awbu • te 
a esor elll é . a anarchia ; ja em outra oc.cashio 
um nobre · deputado pela Sahia notou que nos 
jornnes de Pernambuco · que fallavão a favor uo 
pattido dos nobres deputados se Hão artigos 
provocantio ns Vefilperas l:licilianas. (Iieclama(JÕes.) 

qontinutlodo é demonl:ltrnr · que não são seus 
anngos que têtn plantado pola imprensa a anal'" 

. chia o n carnificina~ cita o Guarda Nadonal que 
disse ~r!..uitas vezG~ que o Sr. Maciel Monteiro e 
Sebastaao do . RA~o Banos ... lA voz ào orador é 
coberta tJor vivas rtJt:lamaÇõss .da P<~Ne àfls S,.s, 
deputado! pot· Pernambuco.) · 

chefe de policia quo o possa ujudar (-nllo apoiados), 
qne Pll~sa cumprh· .suas ordells e uu:tilial·o. O 
cbüfo d~ po!icia da Purnamhuco .é um bom Ul•JC('I, 
mus é trrt~so.~l ,&to. e tlltn . tanta fulta de enel'gia 
que 1,)1U'ece que não pódo prtlstar o me not aúxilío: 
pódo ser muito illustruuo, póde sor muito hont·ado, 

. 1nllS póde,,nii? . tor tiuo . pura c4ufe do policia. O . 
chefo de P•lhcln. nomolldo · para Pemambuco só 

. pôJO S8tt!:!fUZOr a Utna CirCUIUHtllncla, 6 é Sflt'Vir 
até o . cncunàmento da scssi\o para se npmear 
algu~ni da cnmnra. .· . . . 

So e,;ta é · r \ i · · · 
tome em uc.,·ida cousl.dcraçiio o que lloutem dissa 
o Sr. Urbano ·á rnspalto de responilnbilidal.le da 
orJcm publica na · sua proviouia. Quo.nuo um 

IU'ltdo ue lbo rest e · · 
e rn c " nno . se re,sponsubilisa pela ordem na 
pr()vlncia · om que dotiliun, o cu1 quo diz IJUO tom 
toda iulluo.luci:\ potiUés., qusm ~e n~sponsabilisa , 
QUillldo todo o pl\iz ofilcial oslà do lnüo dos .nobres 
dupulauos? O orador- convida . cotri os no broa 
dúputlldvs o govorno para quo satisfaç!l oos votos 
llos uobron d••putnllos, quó oultt•guc 1\ tiro·.'lncltl 
a htlilvlduos 4uo possiio uHII'iLer a ot•dem pltlllicn, 
quo Ut}U!)m rcap~nsavuls, quo dôm . gara11tlas ao 
govorno, ao parhdo uõs nobres . d11putl\uos, . e no 
pat tido d'l ·seus advursal·ios. (...ipQiados.) A po· 
11lt;iio t•quivoct\ otn que está Pt3rnambuco niló Lr.,:l! 
vantagem alguma na éooun notuat. (i\fu,ito vem; 
apoial(Os.) • · 

O oi nu\lr condomnu o sé~pticlsm,,, tanto ótn 
philusopllia, como em politica e administração. 
Na camarn se t!!tn fallt~dó em um selttido qu13 
não Rgrnda no orador; o gtJVerno ê o• força quo 
dirige a sociedade ; esta força deve obrar ào 
accôrdo cptn a justlvR~ com a razão ; d.oV'o ser 

Tom ouvido fallar eu\ .tegeueração. · Oomo se 
póde dnr a regenorucão pe}o rneio do soepticismo ? 
Houve algum dil\ um reformador. sceptrco? Para 
se fúz!ll' uri la. m udanQa na sociedade e nectlSsario 
\lma gt·audo resolução i os hotrtertá fracos, va.~ 

· oillautes, soepticos, são incapazes. de aerem re~ 
. orgauisadores, siio incapazes de satvar o. socied11de 
em épocas de crises : polo· ·contrario , sito · . os 

. hometls firmes ~ fol'tés quo a podem salvar. 
. Confessa que o paiz .não est& nas dlroumstanolas 
as ma\s v\\ntnjoaa-s, precisa de urn braco fode 
qtto o possa mimter, quo!;' quorn rosponda pela 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1607- PÃjgina 1 de 5 

SESSÃO EM 15 DE JULHO DE 1848 77 
ordem publicn, C{uem governe .. Na época de crises, 
eUI'.s não podom ser removidas por meio de leia; 
n acçiio · d.a Jegislaçiio é Sémpre lenta ; essas 
reformas são uteis, mas essas reformas não po· 
dem 1\ervir pam remover os maim'l da crise. Tenha . . '\ ' . 
n nuergia pr<>ci!>a, a frAnQll<:Za necessaria, e o 
gOV11riiO su.lvarn o péliz. Não ó por meio de tfl· 
. for·mas de léis que o Sr. presidente do. conselho 

· di re arcua · ilo dos mo inwntos da 
Europa no nos&o '{.miz. · 

o Hr. pt·osirlcnto do conf:lelho disso que todos 
os pat•lid,IS politico~ do. Bi'OZil Ro queixi\o .da 
lcgisluç:\ó acluu\, quo todos 3Ccnsüo seus adver~ 
sarios que esti'io no podar do abilsnr dolla. Nota 
que, sd os quo estno ch:baixo accusno os outro~. 
ó poi' Ql.te em. to,los os purtiuns . ha enos e· dl),-;
vnrios, e quo o P<IÍZ nuo t•)tii chugi11lo úqut!lle 
ponto que t>ru Pal't\ cfllSejar, n concln~iio flra 
contra os hom!mfl a niio . contm tls lnis. Em 
apoio drsta. c1pi tlilio IÔ mil trecho d'! r1'1atoriü <~o 
Sr.. M<:.racs ~at·m•·uto qunnuo pre$1\lente uo Rto 

.• nmt e 1 o r or ''• 
Do.~:')ja vn 1ue- o · g;yvcrno lanç1t:>$tl sumi vistas 

pal'il o e;;tndo rln nos,;n instrucçrlo, que sn ocr.•t· 
pa~so do dar justiça o meios para qtHI as leis 

. . 
pticismo : as nomesçõos pata Porn•1m uco sao a 
prova disto. Qner quo o governo so colloque t\ 
frente dil opiniiit) pttbliéa~ e .â tfl~ttl lln .camnrlL 
Vê que o Sr. pros1dento do cousolho, que tanto 
tem meditad,> Sf.lbl'e a le~islaljiio, não iniciou uma 
só lei ds reformas, quo e\le d~via ter apresenbdo, 
entr,:gou tudo a comtnissões compostas de seus .· 
lld\'6fSilrlO>a, . 

O Sr. Rodril{Uell dos S!\1\toi! di~se hn (]ins que 
nilo l•ltistil\ hoJe na ca,nnra um partido cliiTerP.ilte 
dr,quollo quo (llJa cilpltanea, que o .· paiz bavfa . 

. .. .. . .,. . ... ·-- . 

dopulado, a manos qu1} !In quolru foohnr ils 
onmnras, consultar os oon11ollH>8 nullcos, osousar 
os tlabatEl!'l. Urn p ·rtldo uxl!4tO no piliZ . qne ado-
pt(lndo dogmas multo sabido~~ õ coul1ooldo como 
nrptclle quo quor o . ~ovt•rno monnrohlco com 
.bastardo Corc;a) quu uilo ndotJtn jàmaht o · pl'lnolplo 
dn rc~lstoooltt armada •. Bulbora esteja Oito pl\r• 
t!l.fo <llll mlnurhl na easo., nRu se sllgUo que esteja 
olU miuorin no pl\iz. · 

Depois de outras conalderações1 o Ol'Rd(lr crw
oluo dizendo que ndo sabe onao lra\ ptunr o 
ospirito roformndor do Sr. pre111donte do oonetllho. 
S. E:<. propóz as reformas as mRl!i Jrnportnntea 
dn no8!:!n lúgiRlnouo : mas declarou que ui\o podia 
fuzer o quA pratandbl, porque a camara nl\o era 
gonulna. Qllal é o peusau'lento que tem de exe- · 
ct1tnr o nobr6 presidente do consolhó quando 
tive•· um,, ctlmara genuinl\? Como tom algum 
r(Jceio de que llS reformas vão muito longe, por
Q\tA jt\ ouvia apregoado pelo Sr. ·Rodrigues · dos 

os p mo1p o e q e u o que n 1 
pat-a o desenvoh•imento da liberdndtl é consti
tucional., .. , · 

O Su .. Rül>SlllUES Dos SANTos :- Nt\o apoiado; 
· . O Sn. TAQUES: - ... ·~ por isso dasojava quo 
dissesse qttat ó o pensamento que tom d~ ~er 
executado quandt'l houv•lí' uma c:lllu\\'a genulna. 
(Apoindos: 1»uito bflm..) ·· · 

Fica ad\ada a disousa\\o peln hora. 
tevauta·se a scssiio depoilf dus 8 horas du 

tarde. ·· 

Sessão em . t;; de d ulho 

Pl\ESll)ENOIA DO SR. OIUOHORRO DA GAMA . 

Sm,~~·Wxo. - Expediontc. -Discussão do reque-

. hora ela sessão . .-o,•çn.mento do imperi<'. Discur· 
sos dos Srs. Sot~:ra Jlranóo e Christianó Ottoni . 
Caixeit·os n~~ionae.~ ; artigos pe1·pétuos · da. 

ra · · 

A'a 10 bonHI e 3/J da mnnhii, abre-se a sessão. 
lê·se e upprovt\·Sé a acta da anteçed~mta. '· 

· i::X:P.ElUE~TE 

Um offlcin do Sr. ministro da justiça, remettendo 
nutt·r, do presid~nte do supl'111\lo tt·illt\nal da j11stiça 
Ú(:Grcu das informaçõ~s r:xigidas pnr estn . cnmur~ 
snbt·e n tnmpo que toln Uil !)érviçó nlt magistratura 
e fóm ddh\ os conselb•!irns Antnni•1 Pnuiino Litnoo 
d.~ Abreu e Manoel Alves Bl'll•lco, ultimamente 
a l!lllt!.Rt os .. =.' .qnBtn ez a reqtmnçao. · ·· · ··· · 

Ht>nh•tt•J-Sil . â CN'nh1issãQ de wstrncç:'io publioà 
o r,1,•1ltel'imeuto ti~ · Oyrillo Dilernlundo da..Silveira, 
pedmdo um auxtlio para o SllU trabalho calli;. 

c . ' 
A' c.ommissi\o de .it•stiça civil o \'equerilnen to 

dP. José Mnr•llles de Bdt.o, escrivão dos residuos 
e c~pellas o de contos. 'do. te~tamentos do termo . 

. . 
ld p:wa 1l1A o juiz•1 e cartorio da provedoria 
seja privativo dos inventnrios e beNS . dnquellns 
pessoas quo morrei·em com testamento, etc •. 

O requutimcttto de .Josó Antonio da Onsta Frado, 
remct.tendo 1\ Mmmissão. a que estl\ aft'oeto o seu 
negocio~ . · · 
. Nãe hn mnls f'ltpodiente. . 
Entra em dlsonssão, o ó approvado sem debate, 

o séguintn parecer: · .· · 
<( O destJtnba•·gnllt)r uposentado Henrique Velloso 

_do Oliveira· pat.l.a. Jnvlhoram·e·t·tto em sua aposenta-. . 

tf Paoo •la OtliJIIU'll doR rleputndos, H . de Julho 
dti H:llf:i,..i..T, .tl• lldAll>cWdf!ga.-P. drJ A. OII,'(JUtJira 
Lditt~ •. i) . . . 

0 SI\, PRIUU>U:WrE diz quo COHSllltRndo 06 .:~stylos 
dn cl\91\ sobro '' moo~o . do Sr. Ooolbo Bastos, 
act~~~u ql\0 nl\o t'ra lntU<'.IlQàO, mas sim requerimento, 
e como tul o Vt\l subutetter 4 consl!.lurilotlo ua 
Ot\RB, . 

Entra portanto em disoUdRi\0 o requerimento 
do Sr. Ooeiho Bl.lstoa, par~& que us sessões 
du•·om ma1s utna hora omquanto t~e diticútlr o 
ort;~ntnento. 

o Sr. Ferreira :Penna acredita que se 
todos os deputndos forem muito asslduos, se se 
tlingirem ao ohjeoto em discusttiio, s .e a camare. se 
1\\ost~l\r silenciosa e o.ttenta, sé SEI proscreverem 
tantas divngt\çÕes que ba uas discussões, muito 
trabalho se podorá vencet• no resto do tempo da 
Rê!:lsào sem hnver necessidridé de prorogar os tra-. .. 
de despe~a nn public11Qiio' dos debates, e talVez 
mrimto difficultasse a sna publicação por falta. de 
tttcllygL'nphos. · 

o Sr. Obrlstiano ottonl entende que, 
quundt> se colltl'úota n publioaQão dos trabalhos da 
cnmara, fica compruhendida a oventua\hlàde da 
prorogllÇiio tla SfJssiio ; más, ainda quando se não 
prevt' llisse i!Sle tltlso, 1\ despeza que isto oco a· · 
sionnsso. seria uma de!ipeza ttUe traria grandes 
vut1t11gens. Julga que é oel'll patente a necessldado 
do roquarimentu, porquu, dnt\do elle .1naia ampU· 
tude l\a discnssões, habilita a oamara a não em-
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pre'gar tantas vezes a faculdad~ que lhe dâ o · 
t·~gimen to de encerrar Rs discussoes. ~ .. · 
Depoi~ de r~peltir algumas accusuçoes que a. 

mi·not'1a faz á nlsioria de oilo querer consentir no 
debate, nega q11é ni'io se tivesse qu~r\dt) dar ~ 

ulavrn ao Sl'. · n!illistro da guerra; é falso que a 
maiorw ou. a mesa sou osse que o no re .mliH!; ro 
do guerrn queria f aliar. . 

Não estava na casa quando se decretou Q dispo· 
~<i~iio re~imental que permitte. encerrar as dis-

· i:USH06S Q ven 8 IS JSC rs S pr e el. ; 
pMélli nota que a granda queixa que se fez a. este 
rospeito foi contra a maneira revolucionaria por 
que f,,\ decretada. . · 

E' lido e apoiado o seguinte additamanto do 
Sr. Getulio: . . . ·. 

((. Augmente-se depois do orçamento-a refortna 
da lei de 3 de Dezembro de 1841. >> . 

O Sr. Ferra~ acha o requei:ímento não sõ 
tlesnecossario, m~s ainda muito dispendioso e 
prejudicial; desneuessario, porque não prasnuhe o 
seu fim, como a experieneia tem demonstrado ; dis· 
pen toso, porque er-se· a o gas a.r n1u1 o .mats . 
com a publicação dos debntes, niio havendo tachy· 
graphos iluffi~ientes. Oeusura o modo por que o 
f!mpreitei~o a.ctual desempenha a. su.a missão i · 
e or n u genCia a cámara que nssun em éon~ 
tinuado. Se acaso se quizer ol.isflrvar o regimento 
á risca, o t('mpo se . ha de · poupar sem htwer 
necessidade do ~doptar esta medida~ Pede ~ mesa 

l c l 
debates, porque as discussões estão em muito 
atrazo. · 

O Sr . .Ftodrigues dos Suntos cóntinuaudo 
no proposito do fazer . todos os t:sforços para q!le 
se tenh~ tempo de decretar algumas leis utms, 
não p6de deixar de dar o seu vot.o àO requllri ~ 
menta. · · 

Vai offerecer uma indicação para QUI} os debates 
de politica geral sejão r6stringidos á discussão Jo 
voto de . graças e n interpellações, pãra qlle se 
ovite o costume muito re'udicial de . se tratar 
a po 1 aea gera em o os os orçamentos. o-

tende quA à necessario que o paiz se co11v~.noa 
·. 9 ue a . camar~. qu.~r . cot~ applicaçiio tt'atar :de s(SUS 

mteresses. ·· Pela maneara por que têm stdo trll· 
• a tscus~nes, nao posstve que o pa 1. 

tenha essa convicção. Ainda hontem o nobre 
deputado pala Babia gastou toda a SàliSãó aiJt uru 
discurso que nii1> ó relativo ao objecto eru dls· 
çuasiio. · 

~ Sr. Pereira da Silva acha •jUe nllo 
é JUSta a c11nsura lt3ita â minoria, da, dh·agar, de 
uac- se ocoupar dos . objectos . em d1soussão, de 

· ton~ar maia l!! tnpo â . casa, <tlle . ella pndl~ tm ber . 
ma111 aos membros da maioria, ao Sr. Rodrigues 
dos Sautos, qUtJ tomando n pt\la.vrn ntA dlsousstW 
do orç11monto fallnu a;ó ern polltiua. Entonde que · 
o_ requorhnouto não devo se1•. adqptRdo, porqu9 
nao tom por 11m a;euão d~saorotlltar a malorl,\, 

P 1•ra éonateste.r o que disso · o Sr, Ohrlstlano 
Ottoui a roNpéito da . não ter . o Sr. mlu.lstro da 
guerra fall11d11 na casa antes de Be eucerrar a 
discussão dn fix.e.~ão da forÇas de terra, · cita o 
o~ador o trecho do discurso do mt:sow Sr. ml• . 
tllstro ~ 1 • · -

se11ado. (1.1! .) 

O Sa. c. OTTONl : - A camara sabe o oon-
trurio. . · 

O Sa.. P.l!:t\lt!RA :OA SrLvA. : - Oomo t O nobre 
dey~tado lll\tlit~teriul accusa d.e mentiroso o Sr. 
nnntstro 1 Eu dou tnais attenção a uui ministro 
da .estado. 

O or.ad()r noro~lta que por houra lia maiot•ia o 
requerune nto llno deve pass1u' ; recorda àe . da 
qUtl , q~ra~ruo a ~essão eatu a ac11l.HU'. OK bancos 
da uuuortll üoi\o doa11rtoll. ( Ructamaçõll$ 6 apoiu. 

dos.) O nobre miuiatro do imperio respondenüo 
a um nobre deput3:do, foi <?uvido sómeote pelos 
membro~ da nunona. (Apotada$ e reelamaçlíes.) 
O orador conclue dando uma bre\e resposta ào 
Sr. C. Ottoni ~>obre uma accusação que lhe pareceu 
ter sido feita por olle. 
o~ Sr. ·r:rosoano d~ . .:BrHo acredita que a 

· mad1da é ue grande Utlbdade, o que deve ser 
ádoptada ai_nda quando se tive_sse de fazer alguma 

ucredata que a pessoa que coutractou com á 
camara a hnpre.ssão dos trabalhos, devia ter pi'o· 
visto · todali. as eventtio.lida_dl!s que pudessem 
acontecer, e suppõe que o Rio de J~nelro não 
está tão ílllto de tachy11;raphos. que, augmentando· 
se uma. hora de trabhlhO, não haja um tacby~ 
grapho pata o fazer. Yé quo a sessão esta muito 
adiantada. Vê que o nobre presidente do conselho 
e o ministerit) inteiro diz precisar de màciidns 

. tendentes t\ sal'J'a~ão do vaiz, e por isto julga 
que o requerimento deve ser approvado pare. se . 

o(tet tratat· da~~as tnedidas. · · • 
em outra razão .para áppovar o requerimento, 

e vem a ser o rece1u de uma grande . prorogação; 
quo cattl>a lliuitos transtornos áquelles que morão 
a gri1ndes distancias da côrte. 

ec ara que llRo esteve na In énçao o seu 
amigo o Sr. Ctlelho Bastos desacreditar a maioda 
da camaru, apresentando o requerimento em · 
discn~são : esse nobre deputado, n•tando pro .óz 

s 1 , ave em VI~ a az-..- com que .o 
crt.dito da maioria fossá mantido da maneira a 
mnis. eminente. 

Quando te.ve a honra de séntar-so pala primeira 
vez · na camara, . estava . muito lndispostD contra 
o systama da rolha, entendia que lll:'a violencla. 
que sa fazi!l aos_ deputados que querlão tomar 
partE) na d•scussao pri-val-oa da palavra; mas . 
quatro annos da· sessão o têm convencido de que 
uma das medidas ma.is protlcuas ao syatema re· 
presantativo é . aquella que priva da palnvri 
aos dap~tados q_u~ quetetn tozptlr p"rte nos ·· de· . 

ORDEM ·.DO DIA 
' ' ' . . 

. • Contlnúa R diacussilo do orol\manto de. repar· 
tac;ão d.o impetlo com na emendas apoiadas. · · 

S1lo apoiadas a~ st>guintea emendas : 
(( Na rubl'ioR dos ~ursos juridicos inclua-se a 

quantia dõ dezoito . ountos · do téis para a. aun· 
clusi\o do novo edii1olo para o curso jurldlco d& 
Olluda.;... Watfddrley.- T . Ramalho.» · 

« Oom n obra d~ montanha da cidade: da Bnhla 
72:0~p • .;... MoW'Q l\!agulMes,....:. .ti.. F. Ramos.
Apt'Jg&o.-Tosta.-AmQral • . 1> 

1 
. « Com o palacio c me.trl~ · da capital ·do Plauhy 

l!O:OOO~OOO. · 
<I Artigo . O governo fica autorisndo a empregar 

l\n constl·ucl}ão da~ obras publicas da pt·oviMia do 
Piau!IY .os proprios naciolltles existentes na mesma . 
. o S1' .. Souza FNúl.oo (tainistro dos negocios 
estr-at1geu·os) tendo. de responder a algumas ob· 
servações faltas pelo Sr. Urbano ãoerca do seu 
ultimo. discurso, e a. nlgumas proposições do Sr. 
Tuques, protesta que será muito breve, porque 
mio se quer desviat· do proposito que tllm formado 
llolli~ ministro da corôa, de gastar o màuos tempo 
posEu vel ~ e pede á c amara qu\l se .convença de 
que se maia vezes os membros do ministerio nilo 
têm et~rado nas diseussões e respondido a algumaa 
argu.lçoes . é pela firme persuasão em que estão 
d" nuoe~aldad~ de faztlr passar a lel do orç~mento, 
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cuja diacu!3siio se começa quando nã<! falta senão 
mez e me19 para se encerrar n sess«o. 

Disse o Sr. Urbano que o ministro dos negocios 
estrangeiros pa~ecía co~sidel'ar o projecto .ttue na 
casa se defendia deba1xo do ponto de vista de 
vingança por. o:ffen~~~ rscepidas. de; estran~eiros, 

por algumafl reclamações acrimoniosas que lhe 
tiYessem fllito algu~s diplomatas. Responde ao 
nobre deputndo. que não re<:ebeu reclamações de . ' . - ' -
feitas são do gan~r~ o mais decente, o mais mo· 
derndo 'lue é possi-vel dar-se. As · reclamaQõas 
acriminlosas podem ser respondidas mais . facil
mente do que aquellns que se baseão em factos, 
em razões jUstificadas, que se fundão em aconte· 
cimentos que o governo não l)~de.deix~r de ~ensúl'ar 
muito .profundamente. (llfu•tos llpotados.) . · 

Pede ao Sr. Urbano IJUe torne a lêr o seu dis· 
curso, quo considere que nelle fez mna separação 
das opiniõesjustamente para manifestnr a eon· 
vicção de que os nobres deputados que na casá 

·-o r ta o o· e t;> ã ti ã i · 
alguma concorde eom aqueUas que ~;ão accusàdas 
dos acontecimentos de Pernambuco ; fez -e:1ta ·· 
distincção - .as restriéções que se procurão pôr á 
industria estran eira odem nascer de dous rin-
cipios-malevo enchl. contra. o estrttngeiro ; deseJO 
de dirnifittit a sua influencia, ou benevolencia 
pará com os nacionaes, e desejo d.e melhorar a 
sua sorte. · 

.1: o ou que '> as as tspos1çoes que nascem o 
primeiro principio são dispoõiçõ~:; que lldo devem 
merecer o assenso da casa ; e que todns ns dis• 

· posit;ões que nascem do outro principio, ~orno o 
considera· ó -projecto, merecião ser discutidas. 
Não quit.íazer nenhuma injur~a. ao nobre dep1.1t~do; 
estabêleeeu aqQella separação· muito de proposito 
pnra fnzet dlstlncçiio entre aqullHes q\\e em Per
nambuco com as armas na. roào mostravão essa 
malevolencin, ·e aquelles que ua camara ttpresen-
.târão o projecto coin o ftm 1\e melh..,rar a si>r~e 
dos brazllelros. . 

' · no oommeroio. Nunca julgou, e nem ulss~ que t~sta 
materla devia aer po~:~ta de parte : ó obJ•!CLo que 
deva sor discutido para dif}gir a opinillo publica. 
{Apoittl!os, ) · . · · · 

Utn t\Obro deputado disse que o governo doyia 
tor ielto com que c11~a matarta fosse hnmod1a· 
\tunonto retlrl\da da disaussi\1.\. O minil\tr" dos 
MS{ocios il~.trnnRoiros ndo quiz que so rt~lirassa; o 
lninlstro · do11 nogo>oios estraugairos entende quü o 
palz precisa da meditios a estt) respelto, ni\o das 
apresqntallas, mas modldas no sentido de melhorar 
a sorto àos bt·azllairos, de fazer com que cllo~:~ 
concort'•lo um pouoo mais parn o exerclcio de 
certas lndustrias do paiz. . . .. 

Rasporidendo ao Sr. Taques, declara que pelas 
particlpllções que o governo ~em; flOnsta qu~ as 
desordens sm Pernall1buco astao acabadas. Dtz·se 
que nada se sabe de OHnda, . Mm de Goyannu. 
Como se póde dizer que . não se sabe do que se 

assa · · · tl · ta · e· 
hora do Recife, quando ha Mtioias de P imuirn· 
b\lco de lo do Jullio 1 Goyanua est~ a 14 léguas, 
O!i correioa trazem noticias frequentemente, e 

· .como du-vidnt . que esteja etn socago, qunudo h~ 
noticias do lo de Julho 'l As particípi\QÕtlS que o 
governo tem dlzelll que t~dos os habita1\tt'S hónes· 
\os em Pernambuco fizerão o seu d.ever ; que o 
commRndaute das armas em Ptlrnnrubueo cumpri!\ 
o& seus deveres {muitos apóiados), que desan• 
VolvQu a pl'udenoia e n energi~ que ets uecessaria · 
Mssá occasiãô. (Apoiaclos .) 

AqueUes que condemnão eseea aconteclmentos 

como _mu.f~o. perigosos para o pafz, aquélles 
q~a deseJao que nttnca filais.· sejão repetid•Js 
uao devem nu}lca fazãt nascer a persuasiio, de que 
ha ·um pa1·ttdo numero:~o com es:1as idéa~. A 
opini~o. ge•·.al ,é quo essas . idéas são singulares. 
sao hm1tad•ss1mas a certas e determinadas assoas 

. - a par 1 o qu~ qutnra semelhantes vío:-
lenCJas. (Apoiados geraes.) · · 
. O o_rado:r não approva a em~nda apr&.santada 
pelo Sr .. Taq.ues para que eni lugrtr de..,...estrada8 
. . . -,. . - as n s provrnctas,-porque 
é m.cunveniente e Cl)lltraria ao acto addicional. · 

Du1se o nobre deputado. que a opposiçíio têm por 
fim mostrar Q sua capnCldad~t, e a incapacidade 
dos_o~tros pl\ra governar; tem P•>r fim m~strar a 
tnane~ta pol' que He deve governar o paiz~ De que 
maneira. entende o nobre deputlldo que o paiz deva 
ser..:. governado 'I .o orador niio entenda politica 
seuao o desenvot-vunento de pt·incipios ·· conformes 
com à ,legislação . q.ue e.:xist!!. slj o governo ttlnl 
enteud1do que a leg•slaçao nt.'.o está .conforme com 
a:~ necessidades do paiz, o governo para suslentar 

• J • • -

gisla(}1lo. Di~>se-so <i\le __ nil,o .. é tempo. de refo'l'm~s - : 
. qu~ · pa1eca que o governo quér mudar toda a · 
le~pslaçao ; que essas mudanças na legislação não 
era · · · · - · 
das leis, mas dos homens. O governo entande 
que a população do Brazil estã · bastnntemente 
amestrl\âa para gozar dos beuefieios do regitn en. 
re resentativo · a r - • 
disse disto, estllria nas suas miios mudar a 
população üe um dia. para o outro Y · . 

O Sa. TAQUEs : - Ajudar na .reformá dos cos-
tumes. · · 

O Sn . .1\:h.NISTRO nos Ntaoctos EsTtUNGEt~os:--. 
Se o nobre. deputado esb\ no proposlto .de· dar 
o.s maios e o tempo necessario para se tratar 
disto, eu ·declaro que act'itl) o seu apoio, a sua 
boa vontadA, porque o govern() teria muito prazer 
em fazer essa refllrtnà dos costumes . Como 
uno ó possivel mudar a . população de __ l.\llt dia . 

. .. . . ···•· . '' ' . 

parece invocar • . o gdverno pótla s&r lii:cusado de 
. frnco quandó entendE\ que dove <lirigir a opinliio 

d_ o pnlz 'l Quererti o nohre deputado que o governo 
em lugllr o.te dirigir comprima a opiniiio 'f O go· 
vemo no systtJma l'eprestmtativt~ é ch.a.mado a 
dirigir e nàü a comprimir á opinião publica. 
(Apoiados,) · · 

o Sr.ottonJ, depois de dar uma breve resposta 
ao qne disse o Sr. Pereiru da Silva na discussão 
do requerhnet1to, nota que a emenda d.o Sr. 
Taques ao ~ 21 · não tem por fim seaii.o o:tcluir 
das éslt<)t\a~:~ get·aos o municipio neutro; e · se 
11iio é 11sslm; que significação terri asso. emondl\ 'i 

O orador passnntlo a dar os motivos por quo 
niiQ su~tetltotl o mintsterio passado, e porque 
apoin o p_reseilto, rllpeUe alguruas accusuçõe~ <(Uo 
se têm iü1to a t!llé e aos rnl3mbros da ma1orta. 
Não acha justo que se . dissesse · que o nobre 

· nlinistro dos negocio;; estrangeiros, JUI~ando ua 
• . • ' I :\ .. 

chado é funesto, . não tev~ a coragem ptua com
batôl·o· abertamente. A tlamnra õ testemunha de 
que o nobre ministro dos neg.:>cios estran~eiros 
declurüu que o prujeoto não devia ser npprovado. 
O 110b1·a ministt·o recouhOca que no B.rà~il os. 
naoi<1naes ·nãó ' podem concorrer oorn os estran· 
geiros part! o exercicio de certas in~ustrias : que 
IH;tão em Ufuà condição inferior aos e1:1ttnngeiros1 
o que é preCiso nívelat-n: condemnou. este tneio 
pol' ser directo: onde esta nqui a faltll de fran
queza? Não pódé acreditar. que .. os . nobres de
putados do lado adverso descoobe9iio a llecesijldl\d~ 
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de fazer alguma cousa a este respeito, mas não j 
sabe se os nobres deputados se poderáõ deixar ~
fascinar pelo desejo de não desagradarem fi 

alguma classe no Brazil : de querer mostrar que ' 
são sua unica garantia. Essa classe porém deve ,. 
estar bem convencida de que tantas garantias 
offerece o lado dos nobres deputados, quantas of-
ferece o ·partido do orador. I 

Admir!l·Se que o Sr. Taques dissesse que o m!ll 
não vem das leis, mas dos homens, e que depois 
esquecendo-se disto accusasse no fim .do seu 
discurso o ministerio porque queria enfraquecer 
a autoridade. 

Separando do discurso do Sr. Taques tudo o 
que disse a t•espeito de Pernambuco e a respeito 
do orçamento, resta um objecto a que respon-· 
derA., e é o que diz respeito ao tratado com a 
França, el)l relação com o projecto apresentado 
na casa pelo Sr. Nunes Machado. 

Os nobres (leputados que fallãrão sobre a mate
ria, e notadamente o Sr. Torres Homem, procurárão 
assignalar as causas do estado anomalo e irre
gular do· nosso paiz relativamente ao estrangeiro, 
e disserão que a primeira causa era a existencla 
da escravidão. O o:rador não concorda ern que 
seja a primeira causaquando se tr~ta do objecto 
especiaf a que se refer(l, Á sim uma das causas 
mais importantes. Sem duvida que a existencia 
da escravidão exercendo uma influencia funesta 
sobre a educação da n.bssa mocidade, a vida do 
homem deve resentir-·se dos effeitos dessa in
fluencia, 

E' natural .que os moços educados entre os 
escravos, vendo que certas occupações por habito 
do nosso paiz pertencem aos escravos, tenhão 
a,Jgumà rerugnancia em se darem a essas occu-
pações ; mas .nii:o ·tem este argumento tanto vnlor 
quando se trata de caixeiros, porque não exi&te 
entre nós o habito de ser essa industria exercida 
pelos eseravos ; desde que os escravos não exercem 
essa industria, não é razão tão forte para se dizer 
que a existencia da escravidão faz crear repu
gnancia ao exe~cicio dessa industria. 

Recouhecendo a importancia deste objecto apro
veita a occasião para declarar que dará o mais 
franco e decidido apoio a todas as medidas tAn
dentes a reprimir o trafico de africanos. (Apoiados.) 
Acredita que todos Gstão compenetrados dos in
convenientes e dos males que se podem seguir do 
augmento extraordinario que tem tido nos ultirnos 
annos a importação de africanos.· 

Não lhe parece que tenha o alcance que lhe 
quizerão dar a segunda causa assignalada pelos 
11obres deputados, que vem a ser o errado ea
minho que leva a educação entre nós, que faz 
com que um moço se julgue degradado de ser 
caixeiro em um estabelecimento mercantil. Todos 
conhecem o estado de ignorancia em que jazeu 
o nosso comn'lercio, ou o commercio portugnez, 
que é o que havia; todos sabem, que em conse
quencia do estado de dccadencia de Portugal e 
por outras causas, o commercio portuguez nâo 
passava por illustrado. O commercío brazileiro 
consistia em uma corporação sem nenhuma il
lustração ; era então realmente degradante a 
condição· de caixeiro ; hoje não acontece isto. Não 
é tão geral como se persuadem os nobres deputados 
a repugnancia dos negociante~:~ estrangeiros em 
admittir caixeiros brazileiros. Na classe dos ne· 
gociantes portuguezes ha m&is alguma difficuluade, 
mais isto não deve ser attribuido a sentimento de 
odie nem de ciume. Os porLuguezes, vendo os seus 
patrícios desemp-regados, dão-lhes a preferencia; 
é isto um sentimento louvavel, e muito louvavel. 
(Apoiados.) Todavia, posto se não deva attribuir 
a nenhum sentimento reprovavel esta tendencia 
do commercio portuguez para preferir 6empre seus 
patrícios, não deve a legislação brazileira favorecer 
o desenvolvimento dessa circumstancia em prejuízo 
do pai,, SJo pre11isas medidas apropriadas seme~ 

lhantes ás que praticão em outras nações, que 
estabelecem restricções a respeito do commercio 
estrangeiro. Se as mfldidas directas não sii.o pt·e
feriveis ou convenientes, subRtituãci-se essas me
didas por outras, mas não SI! rejeite in limine, 
porque essa rejeição pôde produzir mui funesLos 
resultados. 

Convencido de que cumpre não rejeitar a medida 
do Sr. Nunes Machado, e pensando no meio de 
obter o fim proposto é consequencia necessaria 
considerar os ohstaculos que podem embaraçar 
qualquer medida a este respeito. Sendo o gran'de 
obstaculo o tratado que nos subordina á França, 
o orador passará a examinar.se esse tratado nos 
liga .perpetuamente, se, sendo opposto áquillo que 
se julga util, ha ou não esperanças que tenha 
fim ; e se . não ha esperanças de pôr fim a 
a elle, recon~ecendo-se. que colloca- os brazilelros 
em condição mferior ao estrangeiro, não é. con
sequencia necessaria que o Brazil se escravisa á 
França, e que com isto se ataca a soberania e in
dependeneia nacional. 

O orador passa a examinar os artigos 6• e 13 do 
tratado com a França, para mostrar as grandes 
vantagens de que gozão os francezes no Brazil, 
e para provAr que é illusoria a reciprocidade n6ile 
estipulada; dizendo que as disposições relativas á 
_marinha são bastantes para poder qualificar-se 
esse tratado de iníquo, injusto e contrario aos 
princípios do direito das gentes. 

O primeiro principio em que assenta o direito 
das gentes é que . toda a nação, dentro dos 
limites do seu territorio tem pel'fe_i ta soberania e 
independencia para regular os negoçios internos 
que interessão a todos os habitantes, quer naclo
naes, quer estrangeiros. O direito das gentes não 
permitte, -não acha justo que se estipulem tratados 
que não sejão iguaes e recíprocos; para que um 
tt·atado seja conforme ao direito das gentes, é 
necessario que consigne a reciprocidade, que as 
concessões feitas a uma das partes contractantes 
sejão ou se re1mtem equivalentes ás conces~ões 
que a outra faz. O tratado com a França é reei· 
proco, é equivalente? Seguramente não : esse 
tratado não é conforme ao direiLo das gente~, 
porque offende a soberania e a independencia na
cional. Demonstrado que esse tratado não á con
forme ao direito das gentes, poder-se·ha dál-o po1' 
acabado ? Obrigar-nos-ba até certo tei'mo? Qual 
será esse termo? Diz um artigo que o trataao é 
perpetuo ; o que slgnific,, perpetuo ? E' a palfl.vra 
-perpetuo-pel"feito synonimo de eterno, de irre· 
'\logavel? Consultando o tra~ado de synonimos de 
frei Francisco de , S. Luiz e o diccionario de 
Moraes, vê que a palavra-perpetuo-admitte uma 
limitação em muitos casos definida pela patureza 
das cousas, e se é esta a sigmficaçào da palavra 
-perpetuo-quando se diz que um traLado é 
perpetuo, quer isto dizer que não tem terminação 
prevista, definida ?- Nos tratados se diz-haverá 
poz perpetua ; -entretanto, nos mesmos tratados 
se previne o caso de rompimento da paz. A consti
tuição diz que bavsrá juizes perpetuos ; quererá 
isto dizer que· serão immortaes ? O orador pa,sa 
a considerar os diversos casos em que os tratados 
mesmo perpetuas se podem dar por acabados, e 
conclue, á vista disto e do que já disse sobre mio 
estar conforme ao direito das gentes o tratado 
com a França, que o Brazil está no seu diretto 
tratando de dar por acabado esse trata,; o. 

Já um Sr. deputado da Pat·ahyba apreEentou 
uma violação do tratado feito com a França ; 
agora apresentará o orador outra, e é aquella 
pela qual, em contravepçào ao que dispõe o tratado, 
sem restricção alguma, aos consules brazileiros 
em 1840 se negou aquillo que se Jhes permittia 
no tratado, e dQ que 'estavão de posse havia 
mais de 14 annos. O orador lê o artigo respectivo 
do tratado e n nota do Sr .. Tbiers, observando 
que basta confrpntar a nota com a vastissiiPa 
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q ut~ tem lilo betn fundatius n evidf'lltos, o tiaolaru.r 
1\ Frnnqa. que o tr~&tt\•lo ostt\ uc~bodo. O orador 
de~eta quG esttfumos · proparRdus pat'a cate acto 
de onergla; desaja,·ia tnMmo qll\4 estlvossomos 
llróptlrl\diiB parl\ o caso do . haver guerra <1om o 
Dra2il, caso 'IUfl. ni\o lol\\61 ma11 em .que est·u·llLmoiS . 
em grande vantagem, porquo a jusUça serlá t11da 
da no.11sa · parLú. 

N:lo cottcordo e111 quo soja mt\ a occtl&iilo du ao . 
n;ovnr esta quo~Jtjko : J•alo (ll'ntrutlo outonde quo 
nunca ·UvAuios nwlh••t• 11ppot·tunl<tnde, udo &Ó 
tHW l1Rn~o. tio ast11do t•m qüu sA .acha a l<'ranç,u, 
C\Htlu pelo exein\•lo que olil} ~ou nu rovogaQilo do11 
lruladus do 1811'>. · . 

Disae·se que o ex.omplo a respoito doa tratadàs 
dt\ lBlf> nlio aproveitava • . ·O oraJor concorda 
nesta proposit;ão, mostrando que com sfl'~lto niio 
ba purldade, porque a di.fferença estl\ toda n 
uo~!io favor. · · · : · 

O fácto de q1te · M. de lJamartlne não declaruu 
O QS ra a os, lUt\S CO ti~ 

siderou esta extincçU.o dependente de novas eati
pulaçõu~. · faoihneuta se explict\, Esta declal'açiio 
tem 'tlUta npplicaçiío espucial à · questão dos li· 
mltes da França que forõ.o restrit1gltios \.)or óssea 
trütndos,. Se a republica fl'auceza 1lizia que não 
qu&ria Ulstaurar um sy::;tema de gllerra. mas 
queria a paz, corno podla . concluir Cóln nm!l in
vasão ' repentina fóra dllà fronteiras par11 con
quistar os · paizas que estaviio rio doruinio da 
França antes de se culebrarem aqu('lle::~ tratados f 
Não o ·podia íazor sem sor . conttadiotoria1 e 

'l'Ql40 ~ 

por 

com o nosso saugu~t . Por isso · riãO póde admittir. ·
qlle se pense · nem se flllle em ·indecnnlsaciio. 
· E' por ter esperança na extincção do ttatado 

ue ··- · · 
Não concorda com outro uo.bre membro da maloria, 

. em que a . citcumstallcia de o projecto ftcar sobre 
a mesa possa concorrer para que · a França 
su onba · ue Re uar ãdml Ir · · 
contra . e a . Aqu~l es que lerem 9s debates . da 
camara dos deputados . conbticerAõ . quo pouoõ:t . 
são os membro\5 quo votão por estas . medidas, 
mas todavll\ que sa devam admittir outras no 
li\eamo intuito. A rejeição in limin~ denotaria uão 
h11ver e~ta necessidade. . . . 
. Mu.lto \'\O · fa\lou na nece13sidade de, . no caso 
da revogação tlo tre.tado, se darem gt~,rantlas aos · · 
frnncezo11 e ml\is estrangeiros. O orador çoneorJil 
em que d indispensaval e. necessario, pari' Cavo-. 
racer a emigração ·am nosso palz e a entradü àe . 

. cat-Haus; regular a exlstencta. dos estrangelrós tu~ 
. , a que a~uetles que . trouxerem 

capttaes, industria ou inte llgencla, qu11 tambem 
sàG cap\taes1 vonMI) a ter no paiz a uitecçito que 
mais oonvantenLa f6r: mas, se o dobate continuar. 

ar a extensão que dne tounH, elle 
motimo oouvencerC\ a França e todos · os estran
geiroà. em geral da disposiQdO SOl QU6 S8tl\ O 
Brazll de llius dar. estas gnrantlatt. · 

Ptl&':!IUdo agora a ret~pont!er ao 8r • . Vasconoello~, 
til~ uota.r quo a prqolamaçito qull tlquelle st~nbor 
lau nlo existe, nt\o 4 uma peoa inteiriça dá mesma 
pauu11, cumo ulle deu a 8t1tenJ~r. O Sr. Bernnr· 
dhto JllUlntbo da V~ll(a, deputadd am 18<!8. llecu- . 
anudo eoull nd vttraarlos un\ l\:tlnaa · de terem 
ol(clt•Hlo uoso.rdons am 1883, trouxe .. pare. a aaall 
varloa Jorntloli .dn pNvinala, e, sam adulterar 
oo•1aa algulna, no aorpo M so11 discurso leu treobaa 
de di vétltOIJ Joruaes, . oomo oouatu do Jo1..,~l do 
Ootnm~rcio e lU de Mato dé 1844. O Sr. Vasoon • · 

· ceUo~ raunio e~tils diveraus h'Gi,bos, oriundo$ de 
dlvereaa pennns, e os leu. como se fossem. uma 

· pe!Ja. unica. A' vista deste !noto, o orador 4\ntenda 
que. a ca.mara · póde julgar . da impor~ancia da 

. resposta que deu o Sr .. Vaseoneellos; . . 
Disse o Sr; Val:!Collcellos QUe os vencedores de 

orao ma s que umanos, pro eg rao os ven
cidos, e agora são massacrado~, el>puliadoa, roll-
08!los, etu. · .Para · coutrariar esta proposição, o· 
ortldor . se vô na ue<.:ei!sldade de narrar · algtws 
Cacto~ para mostrat· as att·oaldades C(JIIUnettldas. 
em Mlnas contra ot~ vencidos eni 18<12. . · 

O aotuul Sr. ministro do imperio, então pt~so 
na cndêa do Ouro Preto, atloece\l gruvemento : 

· pnrignva n etia vida. ' D~ixârào qua elle fossa 
tra\àdt> em sua casa, mas uo mesmo dia am que 
o S1· . Mello l''ranoo, que o assistia oomo medlõll, 
concebeu a esperanç" de Q $a~v~r, e communioou 

11 
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esta sua esperança aos s!'us a.migos tamb~m presos, 
foi o Sr. Mello Franco recolhtdo li cadêa, e dC?brou· 
se a guatda na casa do Sr. _José Pedro Du\s dll 
Carvalho, chegando o luxo da tyrannia a ponto 
de postarem _ !\ porta do _ quarto do_ doente. uma 
sentit:lella que de quarto em quarto_ de ~orii gritava 

o enfermo de tal modo incommodado com isto 
que preferin tratar~ se ria cadêa. Nota mais que, 
se havia facilidade em consentir que o ST. Mello 

· r l eeessidade 
que tinbão de seu preatimo .varias legalistas 
distinctos, por ser elle o primeiro medico da pro-. 
vincia. · -

Entrârão pRrR a cadêa ·50 individuqs, pessoas 
principaes . da provin()ia~ quaodo lhes vinha o. 
jantar, prohibia-se a entrada de uma garrafa de 
vinho, porque ará contra o reguhunento da cadêa; 
não era permittido entrarem tatheres1 porque erão 
armas com que os presos podião fazer ut:na des~ 
ordem na cadêa. Recommend~va·s& ao carcereiro 
que executasse o ·regulamento em todo o seu 
ri or. · 

-----... .... 

SessAo em t 17 de Juiho 

PSESIDENCIA DO SR~ OHlCllORJ:lO :OA GA.MÀ. 

SuMMAnio. -Expedlente.-Prorogaçllo das sesslJes. 
- Ordem do ,dia. .......- Int~,-pellaç'l$es soõt•e os 
rz - ci s o •o (Jrareàe ào Sul.. · 

A's lO horas- a 40 minutos da manhã abre·se 
a sessão, lê-se e approva·se a aete. da antecedente. 

EX.PEDIEN'l'l!l · 

Um officlo do. Sr. ministro . do imperlo, retnet
tendo a consulta do tribunal da junta do i:om
mercio, e o parecer da secção do conselho de 
e~tado dos negocios .do imperio .sobre o reque
rimento · do .conselheiro Eustaquto Adolpbo àe 
Mello Mattos , em que , .para poder estabelecer 
nesta . capital em ponto grande uma fabrica movida 
a vapor para a e:xtracção de oleos de substsnoias 

· vegetaea, requer que o governo o eóadjüve nesta 
e.m~;~rez!l ou por meio de privilegio exclusivo por 

rimento do capitlio•ajudanto .do extincto regimento 
da 2• Hnbã Manoel JC>aqulm da Altnéida Coelho, 
pedjudo ramedio aos males que sotlre na carreira 
mUltar. · · · 

Não ha mais expediente. . . 
E' approvado o requerimento da commissão de 

pensões e ordenados, exigindo informações ·do 
· go\'erno pela repartição dos negoclos da fazenda 

sobre o· tempo que no thesouro publico nacionAl 
servia o conselheiro de estado Manoel Alves 
Brsttco. 

ic a a r ed a vra 
da commissào do oornmercio, enviando ao governo 
o roquotimento de Jaquea Samuel <Joqüot, para 
que, mandendo procedat aos neoessarioft exames, 
intel' onha o seu arecer 1\ res eito. ·· 

o Sr. Ottonl ( pelq o,·dem) . de.alara qu.~ 
quando respondeu A nccusaçiio Celta á malotl~A, 
de não tor permttlldo que fallasse o Sr. ministro 
d!\ gúerra, disse que ln<.ilvidualmente tinha-razilo 
de suppór que o Sr. ministro da guerra queria 
fallàr, porque o tlnba vldo toínar ap()ntamén\os, 
mas que não pedira a palávra; e que aaslm quando 
S. Ex. dlas() no senaao que tloba a pl\lavra pur!l 
responder, e que a discussão se encerrou, entende\\ 
o orador que isto ·não quaria dizer sonilo que o 
nobra minietro Unha lratenóão de responder. Faz. 
esta deCllo.ra~io porque no resumo do seu dis~uno 
publicado no Jornal de boje nilo · Yem. lato bem 
esclarecido. · 
itRespondeodo o Sr. Pereira da Silva ao aparte 
do_ orador:- A camara sabe ó contrario -disse
tt Oomo? O nobre depu~ado ministerial aocu.sa de 
mentiroso o Sr. ministro I Eu dou mais att~noão 
a um mlnistro de · es~ado~- O orador protesta 
contra isto e diz ue se o Sr. Pereira da Silva 
qu\z fa2er este brinde ao ~r . uunis ro, ome so re 
ai este. responsabilidada. . 

O Sr ~ F6rretra. "Penna. (pela ordem) diz 
que sendo iuf;)rmado que no contracto pnra a 
publicação dos trabalhos da camára não . ba 
nenhuma disposição que obrigue o emprezal'io a 
remetter ãs assembléas provlnciaes umll · colle~ção 
da folha da.· casa. durante o tampo das sessoe~, 
como se fazia quando . o Jornal do OommercJo 
estava encarregado dessa publicação, pede l\ mesa 
q,ue tome tato em oonslderaçio, e que mandf) 
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. tan1bem remetter âtJ nssembléas provinclaes as 
· setas q11e se imprhnirom das sessões da camara 
·dos deputados. 

o Sa. Pati::unil:NTE: _;A meRa tomarâ isto em 
consideraçao.· 

o er. Furtado faz uma reclamação contra 
um . ~tparte que ~em publicado em seu nome no 
Co1'1'eao M et-can tsl. . · 

Continua ão do re uerimeoto do Sr. o l 
13astoa pura que as iscuasões durem 5 horas, com 
o additamento do Sr. Getulio. · · 

Ha outra razão que se oppi5e â auouolo da 
modida, e \\.a publlcaçilo por extenso doa trabathoa 
da ll&sa. O orador . pensa que podia dlapana•r·ae 
essa publicaolio; os resumos que dt\ o Jotnat do 

· Commerclo , pelos quaes o palz sabe ~tuoolnta· · 
mente o qne 11e paesa na oamara, aRo auJUolentea 
mas é~uellea que . goatito de. ver p•1blloado todo 
esse pllraael\do corrigido e. augmentado ll medld~, 
nlu põde agradar, por laAo que é lmposslvsl que 

. o actual emprozar1o dê oontll do olnoo boraa de 
sessão. . 

Nota que ha uma dlspoelolo no regimento que 
pôde ser denominado o oonaorolo feito com a medida 
dos tyrannQ., chamada rolha. Os que t~nto te
meria a m.edldll da r~lha.t esquaoondo·IJG da tabula 
em · que as ris reoelavao o oas~&mento do sol, 
porque do nasulmento. de outros . mul~os vlria a 
a secca doe lagoa, derlto um m11rldo â Sra. 
rolha, que se chamou pregó. (Bist.ufas.) Nio con
tentes os nubres · de utados com encerrar as 

, 
marcados no regimento, entenderão · que tambem 
pcc:Uão encerral·R com o prego na ocuasião em 
que niio houvesse casa para ae votar. A dispo· 
~ição que E!e discute e um. filho deste consorc1o, 
que trará multiplicados encerramentos; não ha- · 
-vondo casa, o passando certas horas, as discu!lsões 
se enoerraráõ sem haver debate. 

0 Ol'Sdor entende que a mL\ioria \fQ{ SS obegandó 
pata. elles. A malorie clamou muito outr'ora 
Mntra a tyrannloa roHu1, ao depois, não sõmento 
'Usott della com r.rofusiiol. como até. lhe deu marido, 
~ .. agora vêm v ndo os ulhos. Não contente com 

tudo isto, a maioria já está caloulandó quanto 
eusta cada palavra, como fazia outr•o:ra o Sr. 
Paula Oandido, o que merecia então tanta cen-
sura. . 

Não· acha. bem: cabidli a censura feita ao Sr. 

E' lida· é. apoiada a seguinte emenda l!ubstitu·. 
Uva: · 

r1 Durante as discussões do orç~mento, e outras 

respélto logo aepols 'do expedlonte, ficando as . 
dllicuiiSões dos pareceres das cornmlssões, reque~ 
rimentos, Indicações, e outras qttestões de ordebl 
para .. a prhnelra · parte .da or<lem do dia · nos 
snbbados aómente •. ...;s, R.-Nune.r Machado. » 

o Sr .. Nuno• 1\raolu:ldo entende que a . 
mataria estA em sou dlreHo quando proourn por 
todos oa maios reattear us lt.lua.s de cuja convo· 
nlencla ~lla. ol\t' eouvenotda. Tarnbom a minoria 
tem ô dire\to de auateutu o ae\l poato, nulllflcando 
todos os lntlmtoa _1la malorlll . . Nlo approva . a 

oomo vO que ao per~e parte . doatas quatro horas 
· com dle.cueaões lle snaterias que po<lem ser re· 
aervadtla para outro dla, propóe na sua emenda 
que prhtcap\a a d\loliiit\o áo . oroamento e das 
pr~>postaa do aoverno · lmtnedlatamento que se 
acab&tr o expedltJuto, com o qu~ se ganharA muito 
tempo. . . .. . . · 

A outra ob)t~oono que tém a apresentar oontra 
a 11dopqdo dll medld& ó a pubUoaolo dos trabalhos • 
Nilo pMo portanto . votar pelo requerimento do 
Sr. Ooolho Bastoa, vo~arA pf\la emeuda qlte 
mandou ~ n\Gaa porque préenõhe o mesmo nm, 
e se nfio preeno'ber, eat\\ o governo no seu direito . 
prorogaudo a aeaat\o, · · 

. O Sa. PnB&IDRNTiil retlectlndo sobre a emenda 
do Sr. Nunoa Madhado. aaha qun oão pôde ser 
considerada oomo emenda, mas sim ooino indi· 
oaoão, porque tem de altsrar o · reglmento ; por· 
tanto flcan\ sobre à méaa para ser .ltda e DI tempo 
o e n . 
O Sn. Nu&n:iJ MAdll.ADO ent&nde que uma vez. 

que o · Sr. presidente j11lgou _dever admlttir_ a 
mooãa do Sr. Ooelho Bastos, nao como lndloaono, 
mi\EI como requerimantol quaesquer provldenolas 
subst\tutlvns ou ampUat vas desse reqll~Jrlmento, 
tomão a fórm~ que S. Ex ~ deu a esta mooão. 

O Sn. PaEaiDl!:NTm observa que o requerimento 
e a e01enda siio llou~as · distiuctas. Admlttlo 
a moctio do Sr. Coelho Bat;tos niio como indicação, 
mas cor.1o requerimento, porque o regimento 
manda que se adm1tta como req,uorlmento todil a 
mópiio que tendlir a t\Uf5tnental' o tempo dae 
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sessões (art. 125) ; entretanto qne a moção do 
Sr. Nunes Machado tende a indicar a ordem do 
dia, o que é da attribuição do presidente, pelo 
regimento. 

o Sr. Moura Magalhães oppõe-se á 
medida por não poder produzir os result1dos que 
se desejão. Acredita que da parte da mesa, e prin
cipalmente d' Sr. presidente, póde-se economisar 
muito tempo, logo que o Sr. presidente chamar 
á ordem os oradores que se desviarem da materia 
em discussão; mas o que vê é que se trata da 
política geral em todas as questões. Limitando·se 
os oradores á materia em discussão, as quatro 
horas serão aproveitadas com mais utilidade do 
que o augmento que se pede, porque este augmento 
ftlrá com que muitas cousas passem na casa sem 
a devida execução. 

Nunca se queixou do systema da rolha; acha 
que é uma medida necessaria : votou por 
ella; mas do que se admirJ!. é que hoje tanto 
advoguem a rolha aquelles mesmos que tanto a 
impugnárão (apoiados), alguas dos quaes o orador 
~e recorda de que f'.lzião parede na casa para não 
haver sessão. 

Não desejaria todavia que desta medida se 
fizesse muito uso, principalmente em materias 
constitucionaes (apoiados) e politiMs, porque ellas 
devem ser discutidas largamente. O ministerio 
tem em suas mãos os meios competentes para 
levar ávante as medidas que deseja: se por 
ventura ellas se não vencerem durante a ~essão 
ordinaria, póde prorogar. 

Observa que não só se quer a prorogação du
rante a discussão do orçRmento, mas ainda para 
a reforma judiciaria, na qual seja dito de pas
sagem, apezar de ser membro da commissão, não 
teve parte nenhuma, não foi ouvido, e por isto 
não existe nella a sua assignatura, nem podia 
existir da maneira por que está no projecto. 

MUITOS SENHORES:-Vutos, votos. 
ALGUNS SENHORES pedem a palavra. 
A discussão fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

Entrão em discussão as interpellações do Sr. 
Fernandes Chaves sobre os negocios do Rio Grande 
do Sul. 

o Sr. Fernandes Ohavos diz que as 
notícias que tem do Rio Grande devem conceber 
alguns receios pela segurança e trnnquillidade 
dessa província. E' informado que Netto existe 
no estado Oriental fomentando a sublevação da 
província do Rio Grande, protegido por Oribe, 
que para este fim têm sido alliciadas algumas 
pessoas, e que neste plano entra a idéa hnrrosa 
da insurreição dos escravos. Estas idéas não deixão 
de estar revestidas de circumstancías fundadas em 
precedeu tes mui to exactos. 

Entende que é muito natural que Oribe dê 
protecção para o fim indicado a N atto, e a este 
respeito lê um trecho de um officio do encal'regado 
de negocios do Brazil, dirigido ao ministro dos 
negocios estrangeiros em 25 de Agosto de 1836, 
para mostrar que a idéa da separação do Rio 
Grande existe aninhada na cabeça 'de Oribe desde 
longa data. De accordo com este pensamento, 
Odbe emquanto esteve no governo de Montevidéo 
prestou protecção efficaz á causa da republica. 

Depois da pacificação da província do Rio 
Grande, Netto tem-se conservado no estado 
Oriental, e no meio das calamidades que têm alli 
aflligldo os brazileiros, sua pessoa tem sido res· 
peitada, o que se attribue á protecção que Oribe 
lhe presta. Destes dados se devo concluir que 
existe uma intelligencia estreita entre Oribe e 
Netto, e que entre elles eJ>istezn relações poli
tlcas, 

Não deixando de ter fundamento as noticias 
que assignalou na parte em que dizem quo Oribe 
pr .tege a Netto, procurará ver se ellas têm fun
damento quando dizem que Oribe protege a 
sublevação da província do Rio Grande. D. Manoel 
Oribe, oo. para melhor dizer, Rosas, ainda não 
se desprendeu da idéa de assenhorear-se do Pa
raguay. O primeiro passo para isto foi a occupação 
de Corrientes, para privar o Paraguay dos con
selhos de um governo amigo, para por este meio 
mais facilmente poder subjugar este estado; 
receia que Rosas talvez trate agora de fazer 
apparecer ahi dissenções como fez em Corrientes, 
para acabar pelo meio da força aquillo que co
meçou pela astucia, e isto será tanto mais facil 
quanto é certo que o Brazil como que hoje 
tem abandonado o Paraguay a seus recursos. 
(Apoiados.) 

O Brazil tomou em certa época um interesse 
muito decidido por aquella republica, mandou 
pc~ra alli um encarregado de negocíos, reconheceu 
a sua indepenclencia, contraprotestou o protesto 
de Rosas contra a indopendencia daqo.ella rPpu
bliea, e finalmente entabolou um tratado cow essa 
paiz. Esse tratado não foi levado ávante, pois 
que, segundo disse o ministro dos negocias. es
trangeiros ew 1845, elle não continha solução a 
certas qo.estõas de limites; parece·lhe que a con
sequencia era levantar as difficuldades que se 
oppunhão a este tratado; mas nada disto se fez; 
o tratado foi posto de parte, o Paraguay foi 
aban1onado a si mesmo, o nosso encarregado de 
negocios foi retirado, apenas fez conservar nlli 
um addido servindo de se~retario: ha muita diffe
rença entre a conducta que o governo tem e a 
que antes teve. 

Rosas suppondo que não está bem seguro a 
respeito da política do Bra%il, persuadindo-se J.e 
que o Brazil ainda pócle abrir os olhos a seus 
verdadeiros interesses, procura por seus planos 
introduzir a desordem no Rio Grande do Sul, 
porque emquanto o Brazil empregar toda a sua 
força para a pacificação daquella província, Rosas 
levará ávante o seu plano da subjugação do Pa
raguay. Entende que isto tanto mais é de receiar, 
quanto já tem tido algum começo de realisação. Os 
movímen tos de qae já f>~llou no começo deste 
anno tiverão algum desenvolvimento na cidade de 
Pelotas. Nessa occasião, ainda que se não ve
rificassem quaes fossem os verdadeiros instiga
dores desses movimentos, todavia houve a suspeita 
de que agentes orientaes tiverão parte nelles. (La 
um trecho de um otficio do d~legaclo de Pelotas, 
de .14 de Feve>'eiro de 1848.) 

As ca!·tas que recebeu tambem dizem que pro
ximamente houve uma insurreição de escravos 
na Cachoeira, e pelo vapor entrado hontem lhe 
veio a noticia de que no Rio Grande passava 
como certo que as forças de Urquiza havião 
passfldo úe Corrientes p:ua o estado Oriental, e 
de que Oribe havia publicado um decreto pro
hibindo completamente a introducção dé gado no 
Rio Grande. Este acto, diz o orador, deve fazer 
conceber receios pela propriedade e pela vida dos 
brazileiros no est1do Oriental, e a passagem das 
forças de Urquiza para esse estado póde ser con
siderada como ligação ao plano de que fallou. 
A' vista destas noticias, entende que deve haver 
serios receios pela segurança e tranquillidade 
daquella província, e sobre ella chama a attenção 
do governo. 

Aluda que estas noticias não fossem exactas, 
parece-lhe que o governo não podia estar multo 
tra.nq u!llo sobre ~ sorte daquella província, porque 
a ih ex1stem mmtos elementos de discordia, po
dendo qualquer turbulento um pouco vivo facil
mente explorai-os em detrimento da causa publica. 
Um dos motivos de descontentamento é a falta 
de protecção que têm os brazilelros no estado 
Oriental. · 
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sroprezU.s perigosas que compromettem IJ<>ssas re· 
laçõGfi com esse estado. O que se segue disto é 

M os tiO•grandenses vendo-se batidos no estado 
!ent l não tendo rotec i\o alauma do ovetno 

hi1o de ser le~ados 1\0 ultimo apuro da paciencui ; 
qualquêr homem pôde . sujeitar• se numa on mais 
prlvac;ões: mas quando um individuo vê-se ro
de~tdo de ssus filhos qua lhe pedem pão, e qtte 
nna lhes podem dnr, . quando se và reduzido a 
pcd!i: esmolas, quand~l foi rico, não é possível que 
ello nilo amaldiçôe o governo que é culpa,Jo de 
aua mlser1a.. tApoiados.) · 

Ainda ha outro objecto que não deve deixar de 
causar serios reeeios, e vem a ser o recrutamentl); 
. (Apoi~t'Cos.). E~ um privilegio muito. odioso qne 

. elle~t l8tHttos do recnxtantanto, -e não o sendo os 
logaU&t>,s: ni\o conhece nada mais revoltante do 
que isto. Etn vlrtl\de da paciftc:lção fotão ·isentas 
dlss · r ir- · n:ts for as dtJB 
rtlbeldos, o· t\ão às praças de pret, mas o S\', 
Gtthritu, em desobediencia As ordens do governo 
{tino apoiados), mandou tirar essas praças de pret 
doe corpl)8 em que estavào. · 

Pede que se i11ente n pro'\'incin. do Rio Grande 
d•1 rocrutame11to por algum tempo ; (} estado do 
RIG or,mde é mel!ndroso: a provincia do Rio 
Grande não à a unica habilitada para dar .bons 
soldados de cavslla.ria: s. Paulo e Minas tatnbetn 
O!l podam dar. E4sas du.'ls proviucitls ·r.onsidarão· 
Bll. com o direito de dar S91ladores, deputados, 
oonselhe\ros de. estado, com o direito de governar 
o polz, e nada mais: acredita o orador que uas 
provlnclas de Minas e S. Paulo não ha só. esta. 
disto,a, .e portanto jul~a. nGceasario qM o ruern ~ 
taruento não pllSI) unlcnmente sobrá âs provlncias 
do norle e o Rio Grande do Sul. (Apoiados 8 
r«clamaçi:16s .) . 

Outro objeoto que não deixa do excitar grandes 
clllmo e · r e to aa divida. Não 
s~be p.orquê ô. goveruo havia da . consent.\r que se 
llt~'PI\llle&e a 1déa de que toda a divida · seria 
paga; entende quo o governo devia ter sido 
b·l\nou, porque nenbum desar lhe pod\a pro'V11" · 
ddlsto :seria. desairoso para o governo se a quantia 

ada fosse para certos ou determinndos lndividuosl 
. mas eUa. foi dada dat,bis de tetta a pacifioaQiio, 

quattdo os rebeldes tinh.ão voltado áo grernio do 
. elst!l.do brazileiro. E>~para <!.,Ue suppra o seu si· 

encio o nobre deputado o Sr. Oa\vet, que per· 
tenceu a, este· Qarti'i o deua.h\do, e por co\1sequencia 
oon

1
1 mats oonbeoimento de causa, e com mais 

oa. o r. • • · 

estó. na ord~tU. 
O S~ • . PattSli>BN'rlD ro11a ao orador quo se cinja 

a matedl\ ~1\ intei'I)Olli\QitO, (JlpOicados.) . 
O SR. Fs:m~A.Nl>K .. UUAV·~• h11h1h en1 que está 

na ordllm; que eattllll C"ot••" lt\tn toda a relação 
cot:n a materla em t.Uacusallo pols qae · dellett 
p,ov[}rn o mlo oatado da provlnela devido ao Sr. · 
Gtdvi\o, qne nio souba por ttma lidmlnlstraçào 
stt'bia fazer apreclar oa boneftolos da união : o no 
meio de vivl\s reclamações narrl\ outro facto se
melhante_ ao prhn.elro, e_ a ro,spelto ~o qual o 

O Sn. PaRIUDI!:NTS ehQina nuvomente o orador 
ao pnuto da questão. (Apoiados.) Fa2: ver que o 
objacto dos intet'llellações, segundo consta do 
requerim~:~nto do ::;r •. · Fernandes Ohaves, são as 
noticiiiS recebidas do Rio Grande, e quaes as 
providencias·. que. se t~m _dado. a este respai tf> . da 
sogurançR dl\ ·provh1e1a. (Apo,ados.) A adnunis· 
trttção d(} Sr. Galvão, que pôde sé r discutida em 
outra ocoasião, não vem agora ao caso. (l\!uitos 
a.poiados ~) 

O SR •. FERNANDES · 0nA.V'E9 inslete em querer 
examinar factos da admiuls~raoito do Sr. Gal·. 
vão. · 

{S'lg\le·se uma soena de oontu.sào que dura por 
a\gtltn tijmpo) dnra11te a qual oruziin·s& apartes, 
recla.mnções . e gritos de-otdam. -0 orador afinal 
desiste do seu intento e senta·ae.) 

O Sn. EBBA.Z man a 
pari\ que se tro.te das lnterpellaçõ&s em sessão 
secreta. · · 

O Sn. Pn.l!:sti:lENTE. declara qlle o ·requerimento 
do Sr. Ferraz est~ em dtsoussiio. · 

o Sr. Chunp os . Mello (mini~tro da justiça) 
se persu11de de que o toquerinu:mto do Sr. Ferraz 
não devo ter lugar. Se· ha ineonvelllente nesta 
disuussR:o, esta ineunvet\leuto eiltâ dado. Parece· 
lhe ptil!!, o pad.iria masm~ 1'0 Sr. deputado q~e 
'retirasse a. sua moQào, porque o governo deSeJa 
dar á. ca.mara e aa pai: tU tntorml.lçiles q 1!8 tem 
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ãcerca dos negocias do Rio Gt•ande, e que têm por 
objt~cto as interpellações do Sr. deputi\do, 

Depois da breves reflax.ões 4o. Sr. Ferraz, que, 
á vista da declaração do Sr .. n11mstro, pede licença 
para tetit·ar a sua moção, é esta licença concedida . 

Continua a discussão in terNmpida. 
o Sr. Oa~npos Mol.lo (ministro dajÜstiça) 

inftlrma, quantiJ á primeira intorpellaçiio . ue no 
J't a ot'IO o ac ua pres11 en e a prov:mcia · a 
S. Pedro, i\presentado ã assembléa provincial em 
20 de Junho ultimo, se diz que a re~peito da 
tt~nquillidade publica 11ada consta que p(Jssa dar 
receio a que seja alterada na província, e que 
em officios dirigid,ís ao governo na mesml\ data, 
di?. o pt·esidente que a ptovineia ficava em per
feita trauquillidade. A' vista destes documentos · 
officiaes, o governo nada pôde receia.r. Não obstante 
declara á camnra que o governo t~m empregado o 
continuará a empregar todos os seus esforços, afim 
de que não. só na provincia. de S. Pedro, como·em . .. ' . 

J>&ra prev_?nir os mov.imentos que ·parece ~u~ ·· aUi 
sa. prepârno contra a segurança da provwc&a. 

Di~é. sótnent~ ao nobre .. deputado que,, se tem 

acaba. de mencionar, pedir·lbe-hia que as llpre
sentasse,. não só · quanto a esse decreto de Orlbe, 
em que acaba da fallar, como quanto aos 3,000 
homens vindos de Oorrientes pnra. o estadl) Orietüal, 
o com designio, como se teme, de invadirem a 
provi nela do Rio Grande. . · . . 

O Sa. F. ÚHAV&~:-Não faltei em 8,000 ho· 
me~. · 

O Sa. MlNtsTao DA Jus·.t•zçA lê relativamente 
á insurreioão de escrnos de que fez m~nção o 
Sr. Fernandes Ohaves, o to ico de ,um offlcio do 

· o ran t>, em que mforma no 
governo, úU que essa insurreição nunca existio, ou 
que, se houve della tento.ti~à, foi de pequeno 
momento e logo abafada: e ·· ue sendo ·este offi.cio · 
· · · · . . · · · a so re es e ac o pe o 

onrado deputado, bem se vê QUIJ ella não tem 
actualmente gravidade alg!lma- . 

_Quanco nos msiil fáctos allegados pelo Sr. depu~ 
~ado, rel~tivos ao Sr. Galvào, S. Ex. não se 
JUlgR obragada a entrar nesta discussiill: niio lhe 
parecendo mes,lao muito prudf1nte que se t~ntrasse 
nella agora tapoiados) : pedltia autes ao Sr. de
plltado ~ l\ ca.mar~ IJUe, se por ventura a posi9ão 
âa prOVlOCla e dehcada como so tem confessado 
quaesquer dis_cussões relativas á mestna provi nela: 
fossem as mata calmas e isentas de tudo quanto 
possa fazor reviver resuntimentos .•• 

OSa. F. CaAVEs:-Quem os fez reviver foio Sr. 
Galvão: não . são estas di:Scussões. 

O Sa. M1NISTR<_}..,D& .lusTiç.l .entende m._01im~ que 
quaesquer que se)no os factos que posa ao e:ustir. 
allegados agora contra o Sr. Galvão a occa.sião 
não j propria de . sobre · olles mover larga d\s· - . . ' 

outros meios de averiguaH1s: e se oS~. deputado 
qual' limitar-se sómente a censurai-os, liav-eria 
outras occasiões em que se pudesse tratar am
plamente des"ta mataria, e. niio oeste momento, 
etn q~e lha par.ece qua ~ómente se deve limitar 
ao obJeCtQ das ulterpellnções. 

. o Sr. St~U.zt~ Fran.o~ (mittistro dos nego· 
C\oS estrangeu'(JS) ,toma a palavra em seguida ao 
seu collega ~a )ustl\la,. porque entende 'lU e alguns 
factos qu_e d1zem respeato a rep1ntição dos nego(}ios 
e~trange&ros não podião ser por elle esclal·e
c.ados. 

Se o orador e~ algiun tempo tivesse de vir . 
apresontar ao pau~ factos da gravidade daquelles . 
que apresent<>u o ~r. Fernandes Chaves,. se 0 orad~r tivess~ de vu r~velar ao parlamP-nto que 
u rn 1 nferno de . cahmtdades eet~cwa ar · 

t:\ ~ v1ncu\ . o lmp·eriO, quer internn 
qu~r ext.ernamente, a conclusão que tiraria seri~ 
mu1to. d1vers.~: ello . dirill então. ao governo:~ 
Cl}.ntlu comm1go (apo1ados), contat com os hr ·. 
. . . . . essa. prov1ncta cala
midades tão ~.:xtraor inarias. (Apoiados.) Parece
lhe porém que o Sr. Fernandlls Ohaves, sem ó 
querer (J?or.que não póde suppôr outra cousa do 
seu patnottsmo), apresentando factol! que não · 
tiohão a mAnot' relação com a mataria em dis
cussão. ·(reclamações e apoiados), veio excitar 
paixõés, que devião ser ruuito contrarias as 
medidàs a tomar. 

O Sk. P. DA SrLVA.:~O Sr. ministro é qu~ está 
agora excitand() paixões ; não estã discutindo 
como ministro~. mas como deput~do. Dene a· 

. O Sn. MINIS"l'ao nos NEGocros ÉsTIU.N'GEIRoa 
responde que está convencido de que a · sua po. 
si ào o ob i a · ~ 
bra7iilei):os ~ · e não pode deixar. de constderar 
muito contrario· a este . fim o excitar paixões, o . 
trazer opiniões passadas para se tratnr de um 
facto ue óde occorrar nra · 

governo nonhuma participação tem a respeito · 
da entrada. de. tropas de Oribe no estado Ori&ntal, 
e os factos mestllo apresentados pelo Sr. deputado, 
a quem responde; 11ão revelão a probabilidade 
de uma guerra proxima. · · . 

;Mostra étn ~e~uida . que o governo_ imperial tem 
reato, e conhntui a fazer raclamaçoes por · seus 

· a~entes n favor dos brazlleiros, cujos interesses 
têm sido. lesado8,. ma.s pede que se notl) que em 
grande parte as calamidades que soffrem os 
brazileiros são. ioseparaveis do estado .da guerra 
em . . que hl\ milito tempo se acha o estado 

o sii:-~ :Oarc~t~os teve certas de sua pro• 
viucia pelo p~c.u.ltimo e ultimo va or, e longe 
·de ellas mamfe • 

ranquillidade publica, ao contrario todas as cartas 
dizem que por <~ta aquillo vai na melhor hat· · 
monta, havendo npênas uma ou outra quein · 
pessoal ácerca da. administração do actual prési· 

. dente, c ousa!~ q 11é não. concorrem para alterar a 
traôquillidade publica na provincia. Mas nem por 
isso o orador del::urli de Rjuotar a sua voz à da 
outros Srs. deputsdos, para que o governo tenba 
na maior cO!lsideração n traoquillidade daquella 
província, e uttend9 para os mo~imentos que se 
observão nr> estad<> vizinho. e que podem influir 
muito. sobre · a pr{)vincia de S. Pedt·o. 
De~ejaria nesta occasiiio dizer alguma cousa a 

respeito dos factos apresentados pelo Sr. Fer· 
nandes Oba ves .• • 

0 SR. PBESIDEN'I'S diz que não pôde admittir 
agora e~ta discussão. . · · 

O Sa. l3ARCELLi)ll á vista disto, resérvar-se-ha 
para outra oecasià<l. 

. s . u n a ao r. pres eu e, se 
fallando sobre as interpollações, pôde. dizer alguma · 
couM áoetca do lJOlitiea externa. Oomo deseja 
tomar parte no debate, faz·se-lhe neoessario esta 
explicação. 

O Sa .. . PnE:sJOE~rE responde affirmativamente 
sendo polltica externa em relação ao Rlo Grande 
do Sul. 

o Sr • .:robt:m. erê que a questão- das Inter· 
pelle.ções deve merece\" a mais seria nttenoiio da 
casa, não tanto pelo que actualmente aconteofl 
no Rio Grande d() Sul, como pelo que "e .estl\ 
passando nos estad"a vizinhos. Est!\ persuadido · 
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do sul d~Jvião 
da camara e 

Entendeu Rosas que devia converter a proprle· 
dade . dos hahi\.antes de Buenos·Ayres emproprie· 
dade sua, e com estA fim problhio ~ue pudessem 
marcar o seu gado: Oribe pouco depots eslabeleceu 
n,mesma l!_robibição, e dilQ.ili resulta que os hra
ztll!iros oao têm podfdo reclamar os couros do 
gado que lhes têm sido roubados llem mesmo 
na provlocia de S. Pedro, que para h. são trans• 
portados. 
1 O Ss. P.REsroB:NTl!l adverte· qué isto r,iio vem a 
proposito. . · ·· 

te~naçao. o Rw Grande, e até fe.lto suspeitar a 
ex!stenc&a de. um plan? .para . dar um golpe de 
mao sobre a c1da.de do R1o Gr.ande, apodtlrRr·se da 
b~rr!-1• e depois delta. tomada, entrar pela prú· 

. V1n~1a. Ora, sendo 1sto factos . que tocão aos 
lmbttantes, sobretudo da cidado do Rio Grande, · 
ellas desejão saber s& o governo tem meios para 
prevenir semelhante acontecimento. Accresce que 
para aquelle lado não ha força sulficlente quo 
p~ssa tranquillisar os habitantes, e em . PúlotRs 
n~o ha forQa algutna. Além desta cireumstancia, 
:unda ba outra, e vem a ser a. popu(aQão ex• 
traordh:uuia ·que se apresenta 11a U~ugl\ayl\na, 
(}lle uontám 7,000 bomells cap1u~es de . pegar am 
armas. Não se sabe se .eelles sa apresentào com 
disposição de nâ . primeira occasiâo pegarem em 
armas contra o imperio; o certo 6 que todos os . 
}lartidos no estado Oriental, am Entte ~Rios, e 
mesmo em dorriehtes, quando se fall!W1\ do vir 
ar - . · · . · 

idea, porque cantão vir apoderar·se d~ esporas 
e.s.rrelos de prata que lâ 111io tê~. K quem nos 
dlz que esta gente. não seja um fermento par~ a 
conüagraoiio da provincil\ 't 

liR outra ~iroumstancia, a que o g\lverno ..leve 
attender mu1to, e é achar-se inteiramente cortada 
a communioação com o Para~uay. Oomo póde o 
:razll olhar com lndifferença par1' esta prohibição 

epcornmunioaQão. com um estado nosso amigo ? 
e,da ao gover~o que declare quaes são as 

Inedtda~ quo tem Julgado convenlente tomar pata 
que sa,a se~ur~da a propr~~~~d~ ~~~ ~~~:t!~e~?o~ 

,qne residíio no est~do Oriental, e fo~iio obrigados 
a abandl)nal-o, o se achão hOje .m iserave ls no Rio 
Grande. 
Qu.an~o á adtninistraçito . pa.ssadà, e actual da 

provmcta, só lhe resta a dizer que a vassada, 
com fundamento ou sem elle deixou rand • 
contentamento, e que a actual vai satisfazendo e 
cootontando; e f1UO ao menos na provincla de 
S. Pedro ha uma cotttlanoa muito grande no 
Sr. Andrôa, talvez porque todos reconhecem ue 
a e. pres en .e . capaz e procurar os omens 
habot~- da provmcta para servir-se delles na 
o_cc!\stao: o ::)r. Andróa tem ·certo genio conci
had~r : el~e M pOz acima. d?s .partidos (apoiados), 
e _nao se unports. com a dtvtsãó dos rebeldes e 
nao reb~ldes; aprov~itará os serviooa de todos 
os que hver~m capae1dade pAra .os empregos, sem 
olhar a p~rttdos. Isto neces:>anamRnte deve con. 
e,?rrer mu1t~ para a tranq uillidtldé da proviricia. 
Entend~ poHI o orador que seria muito impru
dente tirar ao .Sr: Andréa a força moral, uma 
vez que a provmcta está contente com elle. . 

desconteutumento sa poderá um dia tornar 0111 
blemànto de desordem : mas a paz interna da pro
vincla actt~:~l.a·enttl .não corre o menor perigo. E' 
verdade qua a prorunda f•mdn, c~tusRua na tran
quiHidade publlcll da · provlncia pel!\ extinéta 
rt!voluçàu o.indt\ 11ão está perfeit IIDI:Int.e cicatrísadtl, 
n~m era possível I}Ue istu ~Je conseguisse em trea 
annos : mas o que daqui se deve concluir á que . 
a adtnit\istraçiio daqunlla província ô muito me
lindrosa, muito eevinhosa, raqu~r intolligeneia, .e 
sobro.tudo. enorgla e aotividll.de. . . . . 

O orador tem a mt\is plena confiança no admi· 
nistradoa· actual daquell1\ provi nela, q lltl contrasta 
perfoit•unente com a administra<Jão de seu ante· 
cesso r. H a na província um . exercito de 5 a 6,000 
homens .disciplinados e promptos pa.ra . abafar 
qualquer farmtlnto de desordem .intestina q uA 

· oecorra &ll} qua\quer dos angulos da provincia : ·e 
como é poie possival suppôr que facilmente a 
tranqullu.iatle pnblica seja alli perturbada ? 

A noticia que to v e o SI'. Fetnan es aves a 
respeito d~ reuniões C11itas por NetLo, parece ao 
oradl)r tln muito p~1so : mas da-\he tral.lucçiio 
diversa: nn sua opinião essas reuniões não atrectiio 
a tranquillidade publica dll Brazil. Vogavn no 
Rio Grande ào Sul a noticia do que Netto tinha 

. por 01Ul &as vezes sido convidlldo ·por Orihe par11 

. annuir á sua causa, ·e to.t:nar o oommando de uma 
divisão. Netto. honra lhe seja feita; recusou 
vada.s vazes este convite : e não sert\ possi vel e 
uatllral mesmo orer·se, a ser verdadeira a noticia 
de <JUé e~~~ r~u.nlnd<> . geute, que atlnn\ {o quQ 
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0 orador deseja que se. nii~ rêaÜse). accede~se a\s. 
Jnstanci~ts e convites de _Qnbe, e ·que essas. reu· 
nlões '!ue eslá (azd!ldo seJao l}nles para coadjuvar 
0 interes~e de Otrbe do que . tentar. contr.a a 
tranquiilldade publica 'l Acaso Netto igno.ra que 
existe na província. um ex~rcito d~ 5. a 6,000 
· ome s, eo 
lutilr ? 

Mas diz-sa que as relações de Netto com Orlbe 
podem ser taes que acoro~ôem _a Oribe, delegado 

s. Pedro. 'A tanto não se.estendem os sana receios. 
Tem apprehensões · a respeito da. segurança do 
lmperio do lado de nossos trefegos vizinhos ar· 
gentinoa, porque ern todas as occaslõesmo.nifestão 
colltra nós a tnai~ decidida má vontado : mas os 
que assim têm manifestado estes sentimentos 
contra o i.mperio sã() nco1'oçoado~ sem du\'ida pe\u 
indifferença do governo do Brazil ácerca da sorte 
mesquinha e sf\lictiva dos brtt~Hult·os estabelecidos 
no estado Oriental •. e a respeito. de ce1·tas offensas 
de direitos que se deviiio reclamar, nilo só di· 

· · i ai 
fortes p11ra se o;m~eguii' uma respost" dig11a, 
uma satisfação decorosa~ O orador não ttma a 
guerra, elle idolatra a pa.z, ma'3 é de opin~iio 

ne é fra. ueza decllnar de ·em re ar os metos 
forLes quawio se uà esta lldCessi ade. 

Conjura o govo r no a que l11uce suas .visto.s sobre 
o estalio do Rio Gr:1nde do Súl em r·elllção aos 

' . ·. . . . 

para. evitar os prejuizos qt!otidian"~ 
grandenses. · . · 

Pateceu-lhe ouvir dizer ao Sr. miuista·o iJlltl se 
os brazileiros que estdo no estado Ori~n l1il n~io 
quizt!ssem soffro1· as desgraça:~, que S. Ex. con· 
síderava como resUlt'ldo da gnerra actual se reti· 
r,tsaotn : Ulif.S como o Sr. · winistro declara não · 
haver ditv isto, o oradvr :ieiU.rá d1dhe tesponder. 

o Sr. Soua..O: F:runoo (ministr('dGs negocios 
estrangeiros) dà uma breve explicação aos Srs. de
putados do .Rio Grandé d~ ;;>ul, mostrando que o . ' . 
sarias recl11maç~es a reapdto dos prejuizos qti.e 

· temos ~offrhlo; que concorda com aquelles seuhor11s 
quando declarão que não ~uar~m guorra, . ulRS 

lne.ssas ·. d~· f1lrçtls pua prevellit' qualquer eveu· 
tualidada. 

. o Sr. OAl ' ·et quando ouvi o rtlfetir os sue
eessos apresen\ados pelo Sr. ForUI\11\lcs Obav~s. 
parecuu-lbe vêr desenvnlvido o JMStno plnntl posto 
em acção, os mesmos meios qn<J tiit> êffica..:me,lt~ 
coucorl'en\o para lançar a sua pro\'inciu no vol·tiee 
da Bii.archla etn 1835. Figura-se hoje ostar Ntitto 
protegido por Oribe no esttido Oriental, lrata.udo 
de sublevar a p1·ovincia de S. P~dro, assim coJIIo 
em 1835 disse-se quo B·mto Gonçalves, ligado 
cvm Lav:&lhega, tratava de umu. semetbante ::;u . 
blevação~ 

O Sa. PEnll:rRA. PA Sil.iVA:-E fol vtlrdade. 
O Sa. FERNANob!s 0HA.vt;s: -Foi o Sr. Galvào 

quem o denunciou ao govumo: eu poderei trllzer 
os officios · por .letra do Sr·. O al vão. 

O S~l· 0ALV!l:'r:-Poderã acrerlitar-se qUe uma 
e a o ..: 11 m e1 H. 1\0 

respeitavel cumo o Sr. N~:~tto, sem que sa tenha 
provas'? 

O Sa. F'El\NA.NDE~ CUAVks:-QilR . provas quer 
que traga ? Eu iiOU govuruo ? Ntio me· p<1sso 
reftlrir Mnl\o a carLJlS: são dd pessoa~ qua morecom 
credito. 

O Sn. 0At..VET :-Ot·a, u~rtas I 
O Sn. FII:RNAN:OI.I!s Cn,\.vns: -Foi com cartns 

q~e o ~r. ~nnes Mar.hado fez a sua interpnl· 
laQão, · · · 

· O Sa. Nu.NEs MACHADO :~Eu apresentei dó. 
cumenlos . authentic.os. 

o SR. CAr..Vl''.''C .ent'lnU~ que Q camara não Pôde 
con!.tacer ex.ac.tatneut" o estado du provincia 1ttl 
S. ~edro; o aJurzat· do peso que se. deva dar aoa 
reemos d · · 
crava o estado da provirrcia, remont•llldo QQ anno 
de 1835, e aponte as causas que promoverão então 
a revolução. . . · ·. . 

quq pertencerão ll•l .. exerclt·J te:volr1ciono.rió: 
· · Pódo taú1bem ser motivo de d~sordem o méo 
trutamento quo tõm. soffrid1l no éstado Oriontal 
os subditlls brazileiros ndo raJ o 
dQS que tôrn emigrado . de f!et·to tempo par•• . cé, 
:u1o . só par não guzarem alli de propriedade, 
mM ainda de segurança; maa o orad1)r confia 
no governo), e espera q11~1 eH~ obttlrá do . go\'erl!O 
orientaL as convenientes satisfaçõ·ls. A. isto limita 
prir ora .as suas obsel'vações. · 
· Fica a discussão ndiada. 

A urdem do dia é a. mesma, menós as inter· 
pallações. · · 
Levan~a· se a sessão. depoi~ das 2 horas e m~ia. 

· Sessi\o ém ·f. 8 de .Julho 

PRESIDENCIA' DO SR. ÓIUCRORRO. D~ <~A'l!.U. 

SuMMARfo.-Expedir.nte.-Pens<to ao finado con· 
selheito Rocha. -Reque1·imento pa,·a augmento 
das l&oi'(U de sesstio, Votação.-Orçamento do 
impel'io. Disctwso do Sr. Pereiro da Silva. 
Qzee,.;t{lo de ordem. 

· A·s 10 hortts A 40 tuinuto~ .da \nanbà, abre·se 
'·' sess!\11, lê·se e apvrov11-se a aota ua antece· 
d~ute. . .· 

. . EXPf:DlltNTE 
Unt officio do Sl.·. secrlltarlo do senado, r~· 

nH'ttendo a proposiç:'ío do mesmo sannd~ nutn· 
rist\ndo o .g•1vernu ·para ma':'ldl\l' mntriou\ar tw ·1° 
anuo dn curso medico d~ e~cola da n1eiilcino. desta 
côr\e ao cidadão Manoel FRustiuo Corrêa BrancH\o, 
nno obstante o lapso de tmupo marcado polos 
ost~ttutos. -A impl'imit. · 
. E' approvtldo o parecerda oomrnissão de fazon la, 

pedindo esclarecimento~ ao ovemo sobre o re· 
· ne ·'nient t l o u usto ilherme 
Ool'dovil. 

Flen adiado por so pedir a palo.vra o part~t~~t 
dtt mosllla commis"ão sobre n pretençi'io uo meHe· 
chat Antero José Fürreira ele Brito, que req\H"f 
ao cMpo leglslativ11 o pagameht\) da t]uantia de 
20:284HOOO oU) qutl flll eondemnada por aeuten~a 
a fazenda naoioutll, sendo a oommissão ·de parecel.'. 
que o supplioanté deve solicitar o seu pagamento 
pelo thesouro nacional. . · 

Julga·se objacto de deliberação e vai a .imprimir 
o projecto lif!. ~omnli-asão de justiça civil, résol· 
vendo que fi.ciio autorlsadoa a vender "fiJ terras 
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pertencentes ao morgado denominado-dos Az~redos 
Ooutinhos-da província do Rio de Janeiro,_ os 
seus actuaes administradores Francisco Oand1do 
Dias da Motta e sua mulher D. Maria Paula 
de Azeredo Coutinho da Motta. O producto da 
vend~ das referidas terras será convertido em 
apolices da divida publica que ficaráõ encorpo
radas aos bens do morgado até sua extincção 
nas pessoas dos actuaes administradon,s, na 
conformidade da lei n. 56 do 6 de Outubro de 
1835'. O governo proverá convenientemente para 
a boa execução desta lel. 

O Sr. José de Assis faz breves observações 
ácerca do Jornal do Commercio e do resumo do 
seu discurso publicado hontem, sendo uma dellas 
que, .depois das palavras-« o Sr. ministro des
truio toda e qualquer impressão desfavoravel que 
pudesse trazer a interpellação do Sr. Fernan_des 
Chaves, sendo dignas da mais plena fé as provas 
que S. Ex. apresentou ))-devia o Jornal accres
cent'ar o seguinte, que completa õ pensamento 
do orador :-« e muito particularmente para os 
membros da minoria, a quem não póde ser sus
peito o Sr. general Andréa. )) 

o Sr. J\'leirell.es :-Sr. presidente, um dos 
principaes, um dos mais conspícuos cooperadores 
da independencia do Brazil acaba de morre.r !. .. 
Cessou de existir o conselheiro .José Joaqmm da 
Rocha, e sua família fica sem pão I Não sejamos 
ingratos ao servidor da patria ... (Muitas apoia
dos.) Rogo a V. Ex. que haja de convidar á 
illustre commissilo de pensões a interpôr seu 
parecer :lcerca da pensão que o governo concedeu 
a este illustre cidadão ... (Muitos apoiados.) 

O orador quer continuar, mas suffocado pelas 
lagrimas, senta-se. 

O SR. PRESIDENTE:-Os membros da commissão 
ouvirão o pedido do nobre deputado e o tomaráõ 
em consideração. 

O SR. LOPES NETTO declara, como membro da 
commissão de pensões e ordenados, que logo que 
sojão submettidos á mesma commissão llS docu
mentos comprobatorios da importancia dos servi· 
ços pt'est9.dos pelo Sr. Rocha, ella se apressará 
a interpôr o seu parecer a este respeito. 

O ·sa. PEREIRA DA SILVA pede ao Sr. presidente 
que convide a commissão de estatística que dê 
üefürimento a duas representações que lhe forão 
dirigidas. 

O Sa. PRESIDENTE: -Os membws da commissão 
tomaráõ isto em consideração. 

O SR. FERNANDES OI-lAVES pede á mesa que dê 
o sou parecer sobre a indicação que fez a respeito 
do systema da rolha. Talvez a casa ignore (diz 
o orador) que o Sr. presid8ute foi um dos que 
mais pugnou pelo systema da rolha, foi até 
quem deu o seu parecer para que esse systema 
fosse adaptado. 

MUITOS SENHORES :-Não era deputado nesse 
tempo. 

O SR. PRESIDENTE nomêa a deputação que tem 
de ir felicitar S. M. o Imperador no dia 23 do 
corrente : é orador o Sr. Urbano. 

Oontinúa a discussão do requerimento do Sr. 
Coelho Bastos para haver mais uma hora de sessão 
durante a discussão do orçamento com o addita
mento do Sr. Getulio. 

O Sr. Coelho Bastos aproveita a occasião 
para fazer uma declaração solemne ao paiz e á 
camara,. e é que em tempo algum, em circum
stancia alguma, responde pela exactidão de seus 
discursos. E' um protesto contra toda a publicação 
passada, presente e futura. 

Entrando na materia, o orador mostra que 
offeràcendo á consideração da casa o seu reque
rimento, não fez mais do que reproduzir uma. 

TOMO ~ 

mertida tomada em outra~ occasiões sem que 
nenhum inconveniente apparecesse. Não contava 
que houvesse l'lm'l discussão tão aturada, porque 
a medida é de f:lcil intuição, e póde ser votada 
sem mais debate. 

o Sr. G-óes entende que a medida proposta é 
inexequivel, é que não terá outro fim senão 
trazer o prematuro encerramento das discussões. 

Julga injusta e infundada a accusação feita á 
minol.'ia de querer protelflr as discussões, e mostra 
pelo contrario que a minoria tem sido parca em 
todos os debates. 

Dando-se por discutido o requerimento, é ap
provado por 41 votos contra 34. · 

A emencln do Sr. Getlllio, para que o augmento 
de uma hora de sessão dure t:1mbem durante 
a discussão da reforma judiciada, é npprovada 
por 39 votos contra 36. 

Entra na sala o Sr. ministro dos negocios 
estrangeiros. 

O Sa. NuNES MACHADO (pela ordem) pede urgen
cia para entrar já em discussão o orçamento. 

A urgencin é apoiada e approvada, depois de 
fallarem sobre ella o Sr. Pereira da Silva e o 
Sr. Nunes Machado. 

ORDEM DO DIA 

Oontinúa a discussão do orçamento da repar
tição do imperio com as emendas apoiadas. 

o Sr. Pereira da Si:tva depois de breves 
observações ácerca do Correio Mercantil, entt·a em 
ma teria. 

Disse no seu primeiro discurso, fundado nos 
orçamentos anteriores e nos balancetes da despeza 
publica, que o augmento da ·despeza ela repartição 
do imperio tem sido de quatro annos para cá de 
600·000$. Pelo qu@ disse o Sr. ministro do imperio, 
entende qut~ apenas se acha justificado o augmento 
dus 80:Goon que se dá mais para a hmilia im
perial, e não as outras verbas que juntas a esta 
prefazem a quantia de 600: OOOS de augmento. 

0 Sa. DIAs DE CARVALHO (ministro do impe
rio) :-Mostrei mflis alguma causa. 

0 Sa. PEREIRA DA SILVA faz vêr que tem-se 
augmeutado a despeza publica no orçamento do 
imperio com o instituto vaccinico, que nenhuma 
vantagem tem apresentado ; tem-se augmentado 
as verbas de presidentes de província, da ca
mara dos deputados , de senadores, a verba 
de correios, e dos paquetes de vapor ; esses 
diversos augmentos fazem a somma de 600:000$. 
O orador vai hmcar o historico da verba de 
presidentes de província para mostrar que o 
pGdido do governo não póde ser dado pela cn
mara dos deputados, e observa que o Sr. senador 
Paula Souza, hoje presidente do conselho, na 
sessão de Agosto de 1846 declarou no senado que 
para esta verba bastava a quantia de 72·000SOOO. 

Examinando a tabella das despezas feitas com 
presidentes de província, diz que no anuo actual 
não havendo eleições, não havendo por conse
q uen e ia nec.essidade de mudança de presidentes, 
não ha necessidade de augmentar a verba do ajuda 
de custo. Não acha regular o systema de ajuua 
de cu~to como tem sido praticado por alguns 
miuisterios ; não ha muito tempo que o presidente 
de Matto-Gross'J recebeu para ajuda de custo 
de ida 6 ou 8:000$000, e outros tantos para 
a de volta, ·e com o ordenado que recebeu como 
presiuAnte em 10 mezes, gastou a nação 16 
ou 17:000$. Se o governo tem desejo de ecunomisar 
d8ve fazer desapparecer este systerna de dar 
ajudas de custo pela maneira irregular porque se 
dão. A respeito da verba de presidentes de pro
víncia, entende que o Sr. ministro do imperio 
deve aceitar a emenda do orador que trata de 
reduzir 18:0006000. 

12 
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E' de. opinião .que, ijUando se de~ldll;) qua os 
ordenados dos sec~et~rlos. de provlnc1a passa~sem. 
das despezas provtncla9_!1 para as garaf3!!, nao sa 
obrou co'llltnUtta attença.o. Em seu apoto traz_ a 
opinião do Sr. senador Pauta. Souza · na seesao . s 

0 Sn~ GETULIO :-Está enganado, 
O .Sn. PB:RmtaA. DA. SiLvA. nota que ao passo 

que o governo pedio augmento de despeza em 
todos . os ramos do serviço publico que acaba de 
mencionar.. este augmento não te\>e lu ar no que 

secretarias da provi~~ia, aé.rHio empregadoS_ ~to- · 
vincftles~ nunca devzao ser pagos pelos cofres 

eraes. Se o ministerio sustenta essa ldéa de tirar 

. ' . ' 
. publiatl$, objecto este que considera· de grande 

necessidade publica a· que dever ser ltnmedil~ta
. tnento satisf(lita .. No estado ac~ual em qu_e cada ral o ue se asta com os secreta.-

rtos, Mha que era como ev11r apresen at-se o 
ministerlo na camara para pedir q.ue da verba 
relativa aos · presidentes de provinou• se tirasse 
a quantia necessaria para os secretarias. . . 

Adoptando-ae a ldéa do Sr. Paula Souza, a verba 
relativa. aos p. residentes d. e. provlneia deve soffrer 

· dous córte.s : o primeiro é destacar-se a despeza 
dns secretarios de provine!a ; e o segundo; é 
tirar-se uma somma que se pede com o pretexto 
de ajuda de custo para presidentes de provincia, 
q~e a eamara não deve consentir por ser dema· 

Examinando pelos balancetes . o que se tem 
d~spendido nos linnos ante~iores com a camara 
dos senadores, vê ue · se pede mais 80:000$000. 

or P ses ão de 1816 
dava 174:0009 : pergunta se o xnioisterio p ela 
lttzer este SE~rviço com ~ mesma q~antia.-se ~ssim 
o entende, deve o mlmstetio padu a reducçaQ·de· · 
80:000 • · o orado:r . tnan\h>\1 '~ m:esa· uma emenda 
dando ao min s erlo actual ma a o que ·no anno 
passado . queria dar o Sr. Paula Souza ao mhtis· 
terlo então existente~ 

Examinando a verba da camara dos deputados, 
entende que dando 270:000/J qu& consigna na sua 
emenda, habilita o governo para bem desempenhar 
o . serviço publico nesta . parto : s ainda aqui se 
apola na opinião do Sr. senador Paulà Souza que 
em Agosto de . 184:6 . disse que erão sumeientes 
260:000$. Nesta parte pede perlllidsãQ A csmara 
para fazer. t1m rap11ro ligalro á.eerca do augmonto 
das a"udas de custo dos deputados. Acha muito 
negu ar o . mo o porque aes BJ u as e . cus o 

são tb.adas ~ e em . segundo lugar não acha bom 
· que tique aos presidentes .de província o ftx.nr as 

ajudas de custo toda · a vez que ha uma eleição 
nova. . . . .. 

A respeito da verba relatlva á -correio!J e · pa
qu.etlls,. nota um defeito, que -vem a . ser : de 
tnalulr-se na mesma verbti. sem especiftcaoão tndo 
o que diz respeito a c.orreios e tudo o que diz. 
respeito a paquetes. de vapor. :Pede a camara que 
approvo a sua emenda, que desangloba ~stes 
obJeotos. As viagens da capital do imperlo pnra 
as . provinclas. do norte têm lugar pela pr. opost~ 
do govert\0 de 15 em 15 dias, e pata o sul do SO 
em 30. dias. A.oha ~ue deva haver. Igualdade a 
respeito das provinciae do norte pom as do sul ; 
entende que se. não deve estabelecer · o terrivel 
prlnolpio de qne o Brazil se .divide em duas 
porções distinctaa-norte e sul. Igu,aldade perfeita 
se estabeleceril\ tratando·se de dotar o sul das 
mesmas providencias que se ju.lgou dever dar a 
respeito do norte. Gastando-se tão grande son1ma 
com os paquetes de vapor, deve o governo ter o 
direUo. de isenoão sobre esses · mesmos vapores~ 

bem llQl\stru1dos para oa mares do sul, que são 
mais. tempestuosos. . . 

Passando a examinar a verba. . dos conelros, 
vê que hoje pede-se mais 44:000N. Se em Junho 
de 1841 a despeza com o eorrelo niio exoldia de 
19~. :OOOS, que grande necessidade do serviço. publloo 
U\ge qu& se augmente nesta verba mais 44:oooa ? · 
De~ejari~ ~ este respeito 'algumas explicações dô 
n~bre mmlatro do imperlo e do nobre d~putado 
dnector geral do eorrelo. A.o mesmo passo que 
$ desJ>~za publica com o . c.qn:.eio cresce, ·descreoe ·· 

· Q rell.dl_ll\ento do-correto. · · 
- _-,..~-· J O ' ' ' 

am que tl renda da mór ·parte dellas. não chegá 
pare. as suas necessidades, seria um g~:e.nde 
prtnctpl(} salvador tratar-se . as provinc\as com a · 
maior attenção, mostrar-lhes quanto devem ser 
agradecidas ao governo geral pela solicitude q11e 
Uie merecer os melhoramentos materiaes das 
mesmas provincias. . ·. · .· . . 

Entre as diversas estradas para as quaes julga 
dever chamar a attençiío do governo, lembra as 
proje~tadas . entre Minas e Bahia, entre Minas .e 
Espinto-Santo e entre Minas . e Rio de Janeiro, 
es aciálmente a denominada da Estrella ~ra 
a qual ·tanto tem concorrido a província do Rio 
.de Janeiro, e que se torna digna da ser coadju~ 
va.da pelo governo geral. 

Outra eeonomia ue no o r amento se .estabelece 
e sobra um rs.mo o Berviço pu 1co, .com. .o qua ·
julgava qu~. -0 góverno-devia ·pedii mais alguma 
quantia~ à sobre a . catechese dos nossos gentios. 
Nin uam i nora as innumsras hordas de gentios 
que povoao os ser oes o raz , a ra os a uma 
vida aaoniala ; e quanto não ganharia. o pniz 
se àcaso se conseguisse clvilisar essas hordas l 

Uma outra falta nota no orçamento, e é que 
nada se consigna para a colonisacao, sendo aliàs 
esto um dos mais vltaes interesses do palz, e 
que mnls urge ser atLendido. E' .o unlco melo 
de a.eabar com. ó trafico de africanos .. Pârã moa· 
trai.' a necesslc:lade da colonisaçito, pina obstar a 
esse trafico, não precisa tt1ais que recotrer ~o 
exemplo dos Estados-Unidos; foi por llm born 
systema de eolonisaÇão que alli se oxtinguip o 
ra co. n re n s r& a-se e . u o, . a po1 a 

geral, . de mlseraveis questões de pnrtido ; mas as 
grandes interesses do. paiz fteão de lado, são 
desprezados I Tantos . mafs julga uaeeasadó que 
no s a o · a ·· . · , 
o nossQ paiz aoha·.se desacreditado . na Europa a 
respeito da colonlsação, 

Ainda uma outra falta observa no oroamento 
e é a mesquinha quantia que l!.e pede pua a 
bibliotheca publica da córte. Deplora o est~do 
deste estabelecimento, que no tempo do reglman 
colonial mereeeu mais cuidados • 
. Finalmente obsérva que, se a aamara approvar 

o orçamento tal qual .estê. roàlgldo; o go'\'erno 
se de'Ve jU\ge:r despeitado com semelhante vota· 
ção. Que · dltà o Sr. presidente do ~onaelbó ao 
acaso u oamara approvar o oroatnento tal qual 
se acha T S. Ex. julgava antl·economico, terrl· 
velmente desperdiçado o orQamento que tol o 
anno passado pari\ o senado. E como hA do 
aceitar este 'f Naturalmente o tomar#. como atto 
de oppostoão. E o que dirA o palz que vlo aball• 
donar·se um oroalílento Já adiantado em que t1 
despeza era. a mesrna st~ilAó ntenor, so v~t approvàr . . . . l 

Tratarà agora de d11r .breve . resposta ao Sr. 
Rodrigues doa Santos, que so ocoupou com o 
orador em longo discurso. . 

Dtssa 138Sa Sr . deputado que no pai,; nii:o existia 
hoje senão um uni.co partido vivo, que era o seu, 
e que o partido que se lnt!tnlava saquarems, já 
tinha desspparecido, já tinha morrido. Part\ sus.· 
tentar esta proposição estabeleceu aquelle Sr. de~ 
putado o pi'itlciplo de que ()S partidos erãr> oomo 
()_S Jndl'vldu.os, que tinhãcí eua época de acçil.o, 
sua época de oonservaoilo, e sua época d6 ani· 
qulllação; .e proouraildo fazer a hlet~r~a do passado 
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na parte unlaamenta do . partE do. que elle dizia 
jâ ter baixado à sepultura, passou a provar que 
elle tinha tido . sua época de acção . desde 19 de 
setembro do . 1837 até 2 de Fevereiro de 184:4 ; 

ue durante esse espaço de tempo havia reali-
sa o por . , . . · · , . 
tu1 opiolões. que p~ofesaãra nl:l. opp()sição, e fe.ito 
divérsas leiS que JUlgava convenientes ao eerv1ço 
publico ~ que ba.via emfi:m realisad_o o seu pensa~ 

:,~~er~ar-se até 1847 ; mas 'que havia baixado à 
sepultura . em 1846, porque jâ não sustentava as 
suas ldéas. . 

O orador elogia ao Sr. Rodrigues dos Santos pela· 
maneira porque historiou o esta dó do paiz na época . 
sempre memoravel de 19 de Setembro de 1837: 
elle reconheceu que até essa época o elemento 
democratico se infiltràra por toda a parte. e que 
a soeiedade brazileira não tJnha. então outro 
sangue que não fosse o . sangue democratico, · 
outros pdneipios que não . fossem os rinolpios . . 

t . ' . ' ' 
as auaa ldéas e aa traduzio em leis, prova exu
berantemente gue esse partido sabia que era este 
o dever de todo o partido polltlco, par& q~e possa 
ter vida no palz. . . . · 

Mas, dlsse esse Sr; deputado que ô partido a 
que pertence o orador sustentou estes principias 
até o flm do anno passado, màs que na aotuali· 
dade os tem abcndonado, e por fsso se persuade 
que morreu. Pareee~lhe que isto nasce de se iliio 
fazer a devida dlaUnoclo · entre abandono ou mu-

. d~noa de principio& e simples modlftcaoõesexlgldaa .. 
pelo tem. po. Oa prlnclplos polltlcos silo oertos e 
Jmmutavels, mas elles têm maJs ou. menos de
senvolvimento . segundo as olreumstanalas do }lai:t, 
segtmdo . o estsdo e utilidade da nacão. . . 

Ora, porque é que se diz que o orador e seu 
partido · têm abandonado · os aena prinolplos ? 
Porque a~guna votàrão pela lel di!-!$ l~Qompatib~li
dades. Mas uando é que esta le1 fo1 estabelecida 

i · stabele ida 
a lel dás lncompaUbUidades, como Utn principio 
discordante entre os seus oo·religionarlos •. e os do 
outro partido 1 Nunca, nem a lei das it10ompa.ti~ 
bUld&àes tal jãtnaia no nosso . pab considerada 
t)omo questão polltlca, antes o tem sidó como 
lei ad~nintstrativa. Ootno pois considerar por 
este facto que o partido tinha . abandonado os . 
seus princlpios e estava · morto ? · · 

Oitou-sa tambem a lei de S de Dezembro ; . mas 
quem disse jâmats que essa lel era perfeita. que 

· devia , aervJr pata todas as clrcumstanoios do 
palz, e que não devia ser reformada segundo as 
conve~lenolas publloas 7 Póde•se votar pela re· · 

forma dessa ou d~ outras leJs sem qtté. Isso 
indique. haver mudança de JlBrtido, . mas pelo ·· 
contrarro a scfencfa. governattva do partido que 
pretende ~arcbar · adaptando serte priociplos ãs 
cor: venteuctas e necessidades publicas. Não 6de 

passar a . ra ar . o e seus a versarias e procurarA 
provar que quem morreu foi o ];lartido do Sr. 
deputado e. quem responde. Para apresentar esta 
~rova adoptarà os mesmos prinelplos, as mesmas 
theses que aquelle Sr. deputado estabeleceu. . 

Ql:lilas forão as· opiniões do partido do Sr· · 
deputado a quem responde, antes da épàt:la me· . 
moravel por exemplo de · 19 de Setembro de 
1837 ? Erão na expressão eloquente e ener{!ico do 
S~. d~utado a quem tem a honra de se referir-pre· 
dllecç~o ao elemento demooratl.co: -foi elle mesmo 
que dtsse que esse partido não uaria senão o 

re 1n10 exe USJV'o o e emen o emocrstico. 
O Sa. Rol>RIGU&s no~ . ~~·r:os: :-Estã enganado: ... 

protesto·contrn a traducçao. O que eudisse ê 
que o partido . moderado que go'Vernou o alz 

c , en en 
contrl\ .os excessos da democracia. 

. O ~a • . PEREIRA. DA. Su.vA. estã persuadido ter 
lido 1sto no discurso do Sr. Rodd ti · 
mas nao se tendo prevenido com trazer esse 
discurso, está privado àe sustentar n sua asserção. 

Oonttnuau.d.o, pergunta. o orador o que tlzerão 
os do ~a.rttdo contrario até 1837 ? · I.;avràrão o 
famoso iiecreto contra f. liberdade da imprensa · 
oppuzerão-se a uma amnistta concedida pela camar~ 
dos deputados, deixarão um defiolt de 6,000:000$ 
para pagar os quaes teve o miniaterio de 19 .dÓ 
Setembro de ,vir pedir um credito ao oorpo · le
gislativo ·~ . de1xarão . o · paiz sem marinha, que fol 
necessarlo ·· rehabilitar, e som exercito, que · foi 
preciso çrg~nlsar. E como ê que esse partido se 
. . .. . 1 q nao o 
eoonomico, um partido que deixou o . :eaiz sem 
marlnha, que estra~ou o exercito, que nao queria 
senão o predomJmo do elemento ~opular, um 

apregOa ? Esse partido gdtou contra a znterpre
taoão do acto addlcioBal, denominando-a tnt!!r· · 
pretaoão da constituf~ão do fmperlo i gritou contra 
a lei de 8 de Dezembro como antl·consUtü.oional; 
griLou contra n lei do conselho de estado como 
antl-constltuclonal ; clamon contra o systema do 
regimento da casa, · que hoje . a oplnlão publica 
tem eatlgn1atisado ootn . o appellido de~ rolha-, 
aomo prohlbitivo da dlscussio publica ; gritou 
contra o estabelecimento de impostos feitos na 
csmara de 1843, como pesando em delPaBla sobre 
as Cort~nas dos parttauiarea. · . 

Appllcando agora ao partldo do Sr. deputado, a 
quem tesponde, o rao1ooinio que elle fez para provar 
que o partido saquarema havia morrldo, o orador 
passará a provar que quem morreu foi o partldõ 
contrario, morreu .de alegria talve~ espantado de 
se achar no poder sem saber como, morreu como 
de Indigestão de poder ; porgue tomando · conta 
do · oder em ·~ de Fevereiro de 1844 es ueceu-se 

· de todas as suas idéas po cas, e oon en ou-se 
com os faDiosos annos das.vaccas gordas tão pit .. 
toreacamente apontadas pelo Sr. Marinho: e oontra 
a lei de 8 de Dezembro que ainda rege o paiz : 
a lei do conselho de estado, que aquelles Srà. 
deputados oonslderavão · anti-constitucional, jA. . 
elles· se contentao com ella, jt\ têm admittido no 
conselho de estado alguns dos membros do seu 
partido : a lei da interpretação do acto addioional 
nenhuma palavra se dlz ; e o systema da rolha 
està tão apedeiooado que já hoJe se estendeu a 
5 horas a duraiJão da seasãi:>; os impostos contra 
os quaes tanto gritavãó, têm sldo conservados 
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durante quatro annos, e o que é mais, Imp~stos ql!O 
farão . eresdos em 1843 com a declaraçao da q~e 
só· sermo cobrados durante a guerra do .sul. suo 
ainda·. percebidos, npazar .daquella. guerra Já se ~e r 
acabado ha trés aunos. Olnmava-se pela econotma; 

dis endio dos dinheiros ublicos, que 
. se dl:tia mal feito pe o rart . o c ama o ssqu:)rema; 

no outro dia clamo':·se amda que grande. çnus 
pesava sobre . a nac;a.o . porque este p~rtido ttnh'\ 
gasto muito dinheiro ; mas q!lam asstm clama v a 
não se .lembrou de que a admm1straçao 
Setembro herdou uru deticit de 6,0QO:OOO$; . que 
teve de organisar o oxeroito no Rio Grunde do 
Sul que teve de restabelecer a marinha, que 
tevê de rebater movimentos em S. Paulo, Minas 
Geraes Maratlbiio; Pará, etc. ; o não se sabe 
quanto' dinheiro é preciso pa1·a t~do isto ? Qllnn,do 
esse partido largtJu o poder, delltou um exerctto 
forte no Rio Grando do Sul, existia marinha, 
que boje .· està . ·e~ decndencia,. e deixou o paiz 

· todó em ·paz. E hoje_ o que temos 'l O ex~rqito 
estií. reduzido, a mannha eslragada, e a dtv1da 

) • I 

que temos a pagat· de juros. Verdade é quo os. 
Sra. deputados comprehendeudo perfeitamente a 
re~ponsabilidad~ em que fiéátãC! para com o pu-

estàbelecendo que não tinhão tido ~arte no go
verno dasde 18-H; mas esta proposição já. foi 
refutada. ' · · · 

sÉms prinolpios, como o orador julga ter dernons· 
trado. · quem (ex.cll\ma o orador}, quem mud!lu? 
Nós, ou vós t Vós. Quem morruu? Vós, ou 
nós 't Vós. Se ha sepultura nber.ta, é para vós: . 
o vosso partido jã não existe. . . 
. Entende que com tunta mais razà.o so deve 
considerar morto o partido do .St·. deputado por 
S. 1Paulo, que na pr13sente camara o o1·ador não 
vê que esse partido se reproduza. com as mesmRs 
.idêtAs nos diversos ~tupos que o aowpoem. tia 
por ventura úma watorl& com os mesmos prln· 
cl ios e idêas nesta camara? Reclama 'l1es. O 
orador vb ind vid\los . ll{>Oiando o. governo, mas 
nito Ulaioi'ia de prlnalptos ; và. di "Versos grupos 
representando opinlões di\"e;Sa:!., diversos prlnci-

ios, mas reuniodo·se e formando · a maioria da 
casa. na yse-se ca a um os grupos, o e 
Pernambuco, o do gorte. o de S. Paulo, o do 
Mlnas, e. diga-se quaes são as opiniões polltlcRs 
que pror~ssa cada um desses grupos, e ao todos 
profassão uma t16 Opinião poHtic". {Rt!clamaçl1es.) 
Se se fór a (lxo.minar e•1da um dos grupott vó~· 
ae-ba que ba luteros!!eS de homens. do Judlvlduos, 
para- formar a grande maioria ; 1nns quo nito lla. 
pr1nclploa poutlcos, ql).e eão para os partidos um 
do_gma, uma verdadeira religião politioa. 

Raaponderl\ n~;ora.ao Sr. Ut'l)ano quí\ndo fallando 
sobre os suceessos cocorridos en\ Pernambuco, 
aventou uma proposlçê:o que nilo pareco btHn 
fundada. . · 
· Dlsaa aquolle Sr. deputado que reprovava a 
mln1>rla, porquo querla o poder, e por . lsso nà•> 
fada eaudo deaml)ral\sar os homens aos principias 
que cstavlo no poder. O tuteraase, a attribulçi\o 
elo partido da opposlçiio é mostrar p()r 1.una. cone· 
taate dlscusailo que os seus prluoiplos são bons, . .. ' . 
os pôrem em o:teouçã~. Para este fim . preciso 
provar qUQ as idéas dos udversar1o~ são pernl
olosas1 6 q_,ue os homens que estão t\ testa da 
admin atraçao pUblica são iuoapa.zi!_S dé fazer. o 
bem do pe.tz. Oomo póde a oppos1çuo ter diretto 
a ser o gov.arno, adquirir direito a tomar conta 
dos negoc\oa da administração publica, se não 
mostrar os que seus princlpios· são salvadores ; e 
que os seus homens silo capazM de os realisar ? 

Mas disse-se que o pat·tido snquarama não podia 
ho}e subir ao poder sem dissolver ü aotual ca· 
mara dt>s dep~~ados; e estaoelecau~sê que males 

devião"vir no paiz ele .uma dis~oluçlio, ameaçe.n. 
do-se aquollfls -que qtuzessem dissolver a cawaro. 
com perigos ·inauditos. Em primeiro lugâr pnrece 
ao oradm· que . n:'i.o sa at~olba o "Mdadeiro eatado 
do pníz quando . se suppoJJ que a dissolu~ão podia 
trazer . grave conflattt·ação ; e d()pois, se M · 
ass1m se exprune nao · em In en o ae ameacar 
áquulles a quem compete a dissoltu;ão ; mostra 
sustós, . mostra fraqueza. O partido que tem 
real maioria no. paiz não teme uma dissolttção. 

• . . ~o 
declarar a casa qUEl t•eprovava em nome de seu 
partido os ultimos acontecimentos. que U verão 
lugar naquella provincia ; · sorprenc!eu-o .porétn 
ouvir da boca daquelle Sr. deputado expressões tan. 
dentes 11 l\\tivu.r o odioso desse crime inaudito sobre 
oa seus adversarios. O orador defende o seu 
partido desta acctisaçãól mosti·andó · que se ptio. 
cipios e maximas têm sido exageradas, e trouxerão 
um . resultado tR:o tristP, tsas prinoipios o ma-ximas 
não partirão do lado a que o orador pertenéo. 
Entretaillo não farà a i~ju.stiça de supp_?r que 

Pernambuco influisse, deixasst) de estigmatisa~ 
com t(Hla a sua força umLt bMbaridude atroz, um 
cauni't.laUsmo'hediondo qual aquàlle que se praticou 

O orador faz largas rofte-xões sobrs o perigo de 
soltar certas -proposições quo sendo apresontadas 

· na tribuna têm um alcance extrnordino.rio. 
. . 

putado de Peroalrtb11co oo final do seu discurs() 
que o partido a que partence não se responsa

. oílisàva pela tranquillidade publica emquanto. nii.o 
se lhe entrega~se inloirumentoo poder; e recorda·se 
de que accre'iJcentou que a politica da justiça e 
da tolerancia .não era salvndora do pai:t, e que 
era preciso dar~se o governo todo AO seu partido 
para poder su~tentar·se. E' !! priiJ\eira vez que 
ouve !)izer que utns .. politjca tolerante. na fórma 
da çoustitnlção niio pôde .salvar o paiz ; e qua 
uma politiee. .. que se abra_ça .com um partido, 

de exclusiv.ismo e . de peraegtlioiio que h~ de salvar 
o paiz, mal!. slm o systema da tolerancia e da 
justiça ; mal'! o que llle parece nacassario é que 
o governo não se contente em estabelecer prin
clpios, mas que os execute com vigor ·e energia; 
porque, quando o govurno ó ftaoo, os seus subor· 
dinn.dus o nii-o respeitiio, e julgão·se autorisados 
para ultrapassar as vist~s dó mes~o governo ; 
entretanto que. quando o. governo é forte, .e far. 
cumprir . ralig1osarnente o seu progromma, póde 
salvar o psiz. · . · . · . 

Dirlglndo·se agora ao Sr. ministro do lmpQrlo. 
declara quo ·não oausu'rou S. Ex. p&la nomaaçfio . 
do vlscondu du Barbacena ; entretanto das pal~vras 
de S. Ex:. julga. podor concluir · que o 'fis<:onde 
de . Barbacena não tetn cumprido oxaotamenta o 
programma do minlatet·to. Desenvolve. tnais _os 
factos em que havia tocado em outra occBsiao, 
)lraUcndos· por autoridades de Maoahé uUimamente 
nomeadas {!\\S já havillo aldo destituidns eelo Sr. 

il ao; msa.q~ . . t 
falto prisões arbitrarias e pri\tiCado outros abusos,. 

São lidas varia.s emendas. · 
o Sr. Fernande• Ob.a.Yes entende que sendo 

o apoiamento uma deliberação, a oamara não ~óde 
proceder a ella. sem qua conte numero legal de 
membros. E como não haja casa, pede que so pro· 
ceda á chàmada para que o !)\\bliéo conheça que 
os quu -votárãó · pelas cinco horas de s~~~ão _uão 
estão presentes. . 

O Sn. · PnESWI!:NTlll não obstante a reclamação 
do Sr. Fernandés Ohllves, sujelta as emendas ao 
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apoíàmento, declarando guiar-se pelos ostylos da 
casa. . . . 

O Sa. NUNES MAcrrAoo respondendo ao Sr. Fe~
nlmdea Ohaves, mostrn. qne para apoiat etneudag 
.uã() o prtJoiso háver casa. 

hora. 
A ordem do dia é a meamà . . 
Levanta-se a sessão ás quatro horas menos um -·-. 

Sessa'ío dé 19 de Julho 

PREStDENdlA DO SR. MUNIZ DARRE'l'•>, lo SEORETARI•) 

SuMMARto.'-Ex.pediento.-V a rios requerimentos. 
A alfandegada cór.te. Discw·sos dos Srs •. Ntmes 
Machado e Rodrí(lu~s dos Sem tos. -Onlem do 
dia.:-OrÇamento àfl imperio. Discursos do:; S'·s. 
José de A.ssis e Dias de Oarvalho.. · · 

8 
sessão, e lê· ~e a aet1\ da nntecedente. 

o Sr. GoJ~CSI R1bo1x:o .~nt~nda .<lUO tendo 
sado a tt1ed1da · roro · lí.ndo or mai3 uma hora· 

.a sessão, nà.o havendo h ou tern casa ha tres e meta 
horas da tartia por se terem l'etirado muitns dos 

. senhores quo votárãó .por essà ·medida (recltzma
ões devo o Sr. res1dente tnanda.r declarar isto 

nn .acta. . · 
Acha que ê necoass.rio um correotivo pn.l'a oontllr 

a mai.oria que vota pur uma . medida que niio 
executa ; e por isto vai offtJrecor um reqiierimento 
para que emquanto . durar a proi:ogaçdo de mais 
umB bor~ da sessão, mande o Sr. pl·esidente ás 
S horas. da tarde polo menos fater a chamada dos 
Srs. deputados, p:1ra que percão metade do sub· 
sidio a~uolles que tendo comparecido á sessão 
não estiverem. presente" e. essa hottl. · 

O Sa. PRE.SIDEtoiTE diz que o requerimento do 
n bre de utado s r lido em occRsl4o com etonto 
por contur uma nlternçilo do regimentu. 

o Sr. Ooolllo DLutos pede I) palavra pala 
ordem para rectiflcnr u1n fncto. D•clMR quo 

a manhã sernpro estfl 111\ casa (apoiadt>s): quê 
hontllm ratlrou·se depois de dare1n S horM; qúo 
Cllmprlo com a dttllbemç.to dn casa, purqtto. esteve 
5 horas n:\ cama.l'a, ·dos de 1\s lO utd As S. 

O Sa •. GóNQA.LVRS MA.HTI:-.tst-E' hlterprotaolto 
authonttoa dll medida, ô htt1 de abrai)~•l·a. 

E' upprovada e. ruda~ilo da uota. ·. 

EXl'itDJBNTK 

Um ofilcLo do Sr. mlnlatro c.lo importo, remottondo 
o exomr'ar lmprcssll do aviao do ló tio corrente 
solvendo a duvhlB que · n" oxouuolto. dB lol rogu· 
lamentar da.s eloiQõos,. nproatlhtou o voroatlor da 
camara municipal de S. Sobastli\o• Jo.aó An 
toulo da. Sllva Sl\llnas,-A' commlssdo ue con-
atltuloiio. . . . · 

Outro do mesmo mtnlstto transmHtindo os 
exemplares impressos dos · nvfsos de li) a 19 do 
n e ·· · nld s na 
execução <la lei regulamentar das eleiçõtls. -A· 
Ulesu\a. Gomtnissão, · 

Bemette-sa à oommlsaão de oon!!ltitnição o re- · 
querimel)todo padre José Mendes de Paiva, subdito 
portu~uez, peâludo carta de naturalisa91to de 
. cidadao brazllairo. . · . · 

A' commissão de estatistioa uma representação 
da oa.mara. nmnicipal da villa. Antonina, comarca 
d~ Ooritlba., pedindo a desmembraçâo . da pro· 
Vlnola de S. Paulo, e que t1eja elevado o seu 
mu~tolpio e outros á categoria de provlncia. 

A mesma . oommlasão uma repreeentaoão doLJ 

po.vos eoritlbanos éscrl.pta M mesmo aeutido, e 
bam assim tunà representação d()s moradoras da 
v1lln Nova do Príncipe, comarca dà úoritib:1, sobre 
o me~mo obj~;~cto. 

A1 c~ullnissi:io d•J ju:;tiç~. criminal urna· repre
sentuçao da cam,•ra · muntclp'll da cidade da Oori-
1 a, ()6 . ln o um o. prov 1 encltlo egts a va so re 

. o ramo da industria-orva·matte. 
Nilo hn .mais expediente. 
os. 

querímento do Sr. Vasconcellos. 
O Sn. Mt~RAES §ARMU:!iTO pede Urgenéla para 

entrar em ~\scu~sao um · requerimento. · 
A, urgettc\a é upprovada sem debate. 
E approvado tambem sem debate o sêguinte 

requerimento do Sr. Mornes Sarmento: · 
• << R~quairo que ~e pe~a com urgencia ao governo 
1mper1a~ polas se1:retan11s do estado do imperio e 
da '!iarmha todas as i llfnrmacõ~s fornecidas pelo 
prP.!.ndento da provinciu. do Rio Grande do Norte 
ãcerca da barra da capital da mesma provincia 
IIOS llDDQS d · - - -
Scu•manto. ,, 

· O Sn. R. Dos S~wros petie ~rgl):aeia para. se 
tratar da UI~ raqUéttmento que mandou a mesa.. 

seguida entra em · di.acussão o seguh.lte requeri-
mento do Sr. RtJdrigues dos Santos: · 

«. :ftequair_o que sa nomêa um commisóão 

circumstanciado na. alfandega e coil.stllad.o da 
córte. 

11 Qu,, vencida a nomeação da comlllissiio, se 
cotumun~qiie ao governa, a.llcn de l_ll'estar à mesma 
cornmissao tudo quanto ella . requtsitar psra bom 
andamento de seus trabalhOs, inclusiva empte· 
gados da qualquer rap••rtlç~o que ella julgar 
necessarios p!lra .coadjuval-a. · 

. ~X Que se autoríàe a oommissão a pr()eedflr a 
tod~s as iuliagaçõas q ua j ulgRr neaessarlas para 
verdlclir se existam abt1sos oaquellas repartloões 9 
devendo n resentar um re11\torio deta\b.ado · de 
seus ro. a os.-Ro t•cgues os .SantoB. • · ' 

o 8r. :Wunoe Mu.ob~do nilo sàbe se é 
C•mvontente vot1\r•se or üste r'!qnerlmento, porque; 

sor o prlmel:o 1\ proceder a sem&lhante:3 ~xnmes, 
ou ó o. · palinodia do . g••verno do BrazU. . 

O govorno qua é uhaft1 lm111odlato . de tódas as 
repartloõea publloas, deveado ftacallatll-ris e exa.
mlnl\r o modo. porque cada um dos smprogados 
do~sas repartloões cumprem oom OH eous deveres, 
dave t\l\dur sempre adianta doe.tos negooi()a, Não 
8•\be qual sort\ o resultado que sa tlr:m\ da 
nomoaçilo .de uma commlssiiq legislativa, ainda 
nHJStnl) quo euoontre nessas repartições muitos 
ubUS\lS e erro~; e lembra que nMhuma vllntagem 
ao oo\ho.u ·do exame a qt·e se mandou prooeder 
na ut\sa do oorraoção, e l:lm diversas alfandegas 
dll hnporio. Podendo algu11m entender ã vlsta 
destt} req. uorlmento que o governo é desou\dadoso, · 
ou ttue quer pór adiante da .si · u peito li() nobre 
deputado o Sr. Ródrigues dos !:iantos. Votl\ oontr~ 
eata raquerhnento. . · . 
· o Sl". a. d.oll Santos julga que a. honra 
e a re uta ão dos em re ados publieos á tambem 

. ums. proprleda e naclonà , e quo sen o o corpo 
legislatlvo lnuumbido da zelar e defender ·as 
propriadades da nnQào d~ve ou\dar em adoptu todas 
as providencias que tiverem por fim ou conhecer a 
e'ltistonala do mal, para que a respeito ae possa 
provideuo1ar, ou sa!.var a. re~utação de uma grande 
classe de empregados pubhcos que se aoha com
promettlda pelos l'Utnores publioos, e pela a~eitaoão 
qua elles têm tido em um dos ramos dó poder 
legislativo. Sejlto rea.e!l. ou. pbanlasticos esses 
rumores, a oauuna dava. ser muito solicita em 
averlgual-os, para. que aejl\o ou reb.abUitados esses 
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empregados, ou castigados sendo 2onhecidos ·os 
seus crimes. Nota que a camara nao ex.cede nisto 
ás suas attribufçõas, . e observou que em multas 
outras oc<:asiões se tõm nomeado commissões para 
exàminar se ha ou não abuso na administração, 
e o resu a o os ra a os essus commtssoe 
têm auxiliado o governo na decretação das me-
<iidas necess•uias ·para remediar ol.'i . males. exis· 
tentes. O req'!_erimento. nada. mais faz ~o que 

fodgs ôs pabés onde exist~ o systam.a reprasEm
tatlvo, e executar um artJgo de let da 15 de 
Dezembro de 1830. · · · · · · 

Para: conhecet·so qual a espede ou classe das 
medidas a adoptar ó necessarlo. um estudo, á 
necessario conhecer-se a naturez11 dos abusos. Em 
nenhum paiz ··jamais Se disse .· que a DOmeação 
de uma commissão semelhante. era usui·pação 
daa attribüições do poder administrativo, a .muito 
me.nos que é um. manejo empreg&.do para . acobertar · 
ó poder_ndministrativo. Eutend~ que nà decretação 

publicos, todos os poderes poli ticos . têm iguaes 
interesses e direitos, o que na occasião presente 
a camara não se deve mostrar indiflerente aos 

discussão fica adiada pela hora .• 

. ORDEM .DO DIA 

Continuação da discussão do orçamento do tm
perio com as emendas apoiadas. 

õ S:r. Fex-rei'ra. Pe:IUia (pela ordem) deseja · 
saber se a utgencla vencida hontem foi entendida 
para todo o tempo em que durar a. discussão do 
orçamento, ficando preteridas quaesqu~r outras 
m~terias. 

O Sn. AfUNIZ BA.RRSTO (presidente) diz que o 
Sr. presidente marcou. par~ as 11 horas a dis.
cussiio do orçamento. 

pela urgeneia foi só para hontem, e n~o para que 
o orçamento .exclua todas 38. outras materlaa . até 
o fim da sessão. . · · ·· 

para retirar a sua eme-nda. 
.São Udali e opoladn as segutntes emtmdast 

··· « O governo tlca autorisado a elevar o venci· 
IIlento dos · empregados do correio · da . cidade de 
Porto Alegre.-J. R. BQrc6Zlos. » ·. · 

« Ao ·~ 26 do art. 2.o Emenda ao or~l\mento do 
imperio. Tocando o~ v!lpore~t do norte no porto da 
Parnabyba. -Mac1do. » · . · 

« Ao $ 26 do art. ~~o Paquetes de vapor-addl· 
clone-se-toa~todo na barra da-Tutoya-vUia. da 
Parnahybu, tloando o gov~rno ftutorlsado a dos.· 
penJer o que fõr absolutamente necessarlo.-M. 
Sarmenco.-B • .A. d11 lt!agalhllss Tag«es. • 

O Sr • .:rôaó de A .. l• entende que um doi 
Gbie~to~ mais hnportante• 6 aquel\e qUe aetuAl• 
menta se aobR em . dlsou.as~o, por isso que se 
trata ou de a(rouxar 011 de . eatrettnr os cordels 
da bol!Ja da naçilo. As duas oplnlõéa em que se 
dlvlde o alz tum .. se aaalgn"lado na admlnistraç!lo 

pos\tlva a respt~ to da geatilo . doa dluheh·os pu
bUuos.. A oplnlilo que governou o paiz desde 
1881 até 1887 roi severamente econo!llica, e n que 
o governou dsadé 1887 até 1848 augwentou a 
desreza publica rapida e . progressivamente i de 
183 .· a 1831 daspendbriio·se menos de 83 mil 
contos, entretanto que de 1837 ate 18!3 dsspen
dêrãú·se .144 mil coutus, e elevou·se a nossâ divida 
â QUantia de 174 mil contos. 
· Para demoosLrar a penuda em qua. es~a.viio os 
cofras puhlloos, e ~~ graves embaral)os com que 
t9ve de lutar o gnomete de 2 de Fevereiro, o 
orador narra. o estado em que esse gabluete en· 

reducções feitas para as obras publicas nas pro
vincias. Deplora que quando o. falia do throno 
enuncia a necessidade dos melhoramentos mate· . . . .. . . 

dem produzir as . vozes que izem qué não . BB 
cuida. dos 'melhoramentos materiaes áas provln· 
cias. · 

Ta!Dbem não concorda· na rsducçiio daa vlagena 
dos vapores para o norte (apoiados), porque Isto 
tambatn. ·pódé ser encarado como uma medida 
anti- polttlca. . - · . . . 

. Passando a tratar da politíca geral, diz que 
se- ils membros da minorhl entendem que efltQr 
um pu tido no poder veriftca·se todas ·as ve2:ea 
que esse mesmo purtido presta o seu apoio ao 

overno então a minoria não tem estMo fóra 
o po er, porque em pres a o o seu apo o a 

quasi todos oa minieterios que se sueceu~r4o 
<1esde 1840. . . 

Não sabe 86 o partido saquarema esttt morto, 
mas acre · a que pa ece e .um . mo pro ut1 o, 
acompanhado de um terrlvel sytnptoma que J a 
perversi:to das faculdades Jntellect11aes . (r\sadoa), 
e para ·o provar lê varios artlgoiiJ do Bra.ail em 
que a minoria â muito censu.rada pela. versatilidade 
com qu.e . tem procedido. . · . 

Admlra·sa de que a miuoria se agonie quando 
se diz que o que ella quer é unicamente o poder. 
Nesta parta. r.ão póde d,eixar de fazer muitos lou· 

· vores ao Sr. Taques, quando. dlsse que o flm 
da oppoalção é .procurat' subir .ao poder. O que 
querem as .oppos\çõea . são as posições oftiolaea; 
quando cortejào os ministros, é para ver 86 as 
posições offioJaes vílo · para a1:1 suas mãos : para 

. que ettttlo essa bypoorJsla do lado adverso '1 
Dtlplor~& que . algumas nomeaoões _de presidentes 

Celtas p&la admlnlatraQão de 8 de Maroo1 nomea· 
ções que combateu, e que alnda oontlnúa. a com· 
bater por nilo representar oa pl'lnolplos poLitleos 
do partido que apola o minlst&rlo ainda sejão 

Em satiaràoão a um nobre deputado pela Bahiai. 
lê um trecho . do jornal Br<~~H, em que suppõe 
que mais acremente não se pMe een'Surar o 
conJpartamento da ·minoria pelas ·evidentes traoa· 
gressões dos deveres tmpostl)s a uma opposloão 
régularmellte constltuida. 

Passando a fallar de um ponto assls impor· 
tanta. dá que se tem tratado (a pacifloaçio do 
Rio Gran<ie), é sua oplnii\o qu.e o seni~o mais 
valioso que 1.11n minl$terlo podia fazet era ex· 
tingulr esse sorvedouro de sangue . e dinheiro 
brazllelro. Tece eloglos ao . minlster1o de 2 d.e 
Fevereiro, duranta ollja adrnlnistra'oão se obteve 
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pel~s meios moraes a _pacificação _do Rio .G~ande, 
me1os. de que não· q'l:uz lançar mao o mm1sterio 
de, Março de 1843; ~om o que póz em embaraço 
0 Sr. conde d~ ~axlas, que eontnva com a de~ 
facção de 500 dtsstdente~ quando reot:.beu o decreto 

nobre genera em 'Minas, com que o querem defen
der, lembra que nlli a sua administrsçiio teve.~duas 
phases, uma anterior á eleição de senador, · e outra 
posterior ; na primeira a sua conducta como presi· 
donte fo1 reg11lar, màs depois da. escolha. do Sr. mar
quez de Itanhaem,le'Vantou-se no espirito do . pre
sidente a mania· do rect·utàwento. 

Fnllando das ocourrencins de Pernambuco, de
plora esses successos .. que um coração bem for
mado não deixará de lastlmar ; mas julga que, ao 
passo . ue não . se deve deixar de reprovar se· 
- · a es a· u e a e-
claçiio delles, não ser imprudente a ponto de. etn 
lugar de mostrar a esses_ brazileiro.s os erros que 
commettêrão, os. irritar .chamtlndo·os canalha, · 
lebl) ovlléO eLe. Declara não descer a certas 

oonstdera~ões J>ara mostrar. a impru encta da..o 
<tüelles que usiio · dessas pbrases e outras seme
lhantes, referindo-se às classes menos abastadas, 
de inferior nasoimentu; mas parecaU.~e que no 
meio de todas as exagerações aesses _factos hor~ 
rorosos que devem ser . altamente reprovados. ha 
uma . como . que verdade na9\\~Ues q'!e entendem 
que se deve libertar o braziltnro do JUgo do es
trangeiro, embora se deva Isto fater por meios 
muito paoificos, muito prudentes. 

Oonclue . faze1.1do varias observações em ab?no 
do Sr. Oosta Pmto e do aótunl chefe de pohcta 
de Pernambuco. · . · 

o Sr. l>lu.• de Oarvnl.bo (müdstro do 
imperio) diz tJúe tem necessidade de muita indul· 
gene ia da oama~a ·para poder . ser e~outado depois 
de uma discussão pclitica tão impt>rtante como a 
que tem havido nas . ultlmas sessões, porque se 
propõe a justificar, ou sustentar ss verbas · do 
orçamento, e sendo a sua disc~&são mals de olfras 

muito àrhla. . 
Começando p~r dar resposta ao Sr. P.ereira da 

Sllva, obsena quat se não tivesse recebido na · 
casa tantas provas de benevolencla, sentiria que 
o Sr. deputado combatendo a proposlcão por e11a. 
orador ~uunciada, quando pela primeira vez fallou .. 
ne~ta d1soussão, dissesse que, havendo o Sr. de· 
putado mostrado que de 1843-1844 a despeza do 
tnlnlsterio do hnperlo havia sido · elevada de 500 a. 
600:000$, o orador. apenas produzira· a .justificação 

. de SO:OOOR oom " despeza da familla imrerial. 
Pl.lre9e·~h~ que1 ou o ~r. deputado não fo ~usto 

para <1om o -orador, ou o orador. não mereceu 
toda . a attenção do Sr. deputado ; porque,· se at
tendesae ao seu discurso, havia de observar que 
o_ orador provou, se não com toda. a evidencia, ao 
menos quanto lhe Côra possivel, que esse a.ugmento 

a que o Sr. deputado Sê referira •. tem causas qUe 
o orador procurarà moatrar de novo na discussão 
das dift'erent~$ emendas que estão sobre a m. esa. 
Est · · 
muito consideraveis feitas com os JJe.quetes de 
vapor, que do armo · passado pal'a o corrente su
birão 120:000a, e que, sendo a despeza dos áli
mentos das princezas do anno a que so. referio 
apenas de_ SO:OOOS, esta despeza · 8ubio a 140:00011, . 
e que enumerou augmentos qu13 têm tido diversas 

. outras· verbas do orçamento. · 
. Entrando tia comparação das quotas consignadas 

nas !)meadas com as pedidas no orçamento. mostra 
que não é possível que a despeza com a verb!l 
~presidentes de provincia--se possa reduzir · a 
lOO:OOoaooo. Perto. de 95•.0008 se ~as~ão com os 

soilrer reducção . . Desejaria mesmo augmeotàl·a 
algt.tma aousa pllra · reparos de palaciost reparos 
que são oecessarios em algumas provinctas. 

o. orador não desconhece que a respeito dás 
ajudas de cu!lto dos presidentes conviria que 89 
fizesse um trabalho mais bem reg11lado~ tendo-se 

. em attenoão todas as circumstanclas, que dêvem 
ser bem . pesadas, lJOls que em muitos casos n_uo 
se deve attender sómeote As distancias, mas á 
.cireumstaneia de o presidente ter ou não tamllia 
à transportar. Cóncorda pois com o Sr. deputado 

ukndo ·disse tHl ·esta vão mal re uladaa estas 
ajudas de cus o. . 

Não lho consta. que o . govuno tenha mandado 
abonar a nenhum . J;lresldeott3 de _provlncis ajudll. de 
custo de voltQ, A le1 só concede aJuda da custo de 1da, · 

ortl or mos ra em segu1 a que se es a ru r ca, 
para · que foi consignada em 1843 a quantia de 
90:0008 aubiô tanto, foi porque em virtude de 
lei o governo geral tomou posteriorJílente a seu 
cargo o ordenado dos secreta rios dlls ~residenclàs, 
despeza que,_ bem como l\ dos preStdentes, não 
soffre redUCQão. 

Quando C\ outra emenda, que reduz a quota da 
somma pedida para o senado, e cantora dos Sra. 

· deputtldos. ella não tem hnportancia alguma na 
reducçào do orçamento: a ecouo~rtia de~te ramo 
do serviço t>~blico nada quer dizer, porque se 
se não conlpletar o numero dos membroa do corpo 
leglshtivo, · oão ser,·, gasta a summa calculada 
pari\ o .estado ocmpleto, e ae se completar, a eco .. 
no mia se reduz\r à a zero. Nota porém que o 
augtílénto .nesta . verba · está justificado pela dispo
sição ultima·. que augmentou o numero dos repre· 
senta fites da nação. . 

O orador concorda inteiramente com o Sr. Pe· 
• ' . U O B 

deputados não estão bem reguhtdas, e em que 
não deve ser confiado aos prelliâentes da província 
o encargo delles regulRrem essas ajudas de custo. 
O gove1•no geral llle purece mais proprio para 
isto. Entretanto não é possivel encarregar-se na 
aotualidade ao góvernq g~r~l deste trabalho, porque 
determinando a constltutçao que o aubsid1o dos 
Srs. deputados sejil taxado no fim da ltlgislntura 
nntecedeute para regular na subsequente, e tendo 
sldo feito esse traoãlbo na ultima . seaailo, não 
p6de ser revogado pela \egis1Mura aotual. O que 
pareoe conveniente é que _ ~ua~<,l~ ~ ~egtsle.tQr~ 
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nctual houv-er de t1·atar deste assumpf;o, reforme 
. a pratica a tê àgot:a seguida, ineumbilld~> . ao go
"erno geral o cuJdado de mBrtar as aJudtts de 
custo dos Srs. deput11dos. 

N Elo pôde deixar .de reconhecer· a neeessidad.e 

- . Quant2 . aos resultados d!\ refortna, a ex pertencia 
amda nno mostrou, se erRo bons on maos; não 
se p~de mesmo dtzor se . o ~egulal!Ientó . presta 
ou nao presta, porque. elle awda nao foi execu
tado. em todas as partes.· Na côrte._ já s_a tem 

para o _ conclusão. d~ curso juridico de O!inda; 
mas o orador de~eJar1a que o corpo leglslattvo em 
lugar de diminuir esta son\ma na verba dos cursos ·- . . . \ 
additi~o . para concluir aquelle eàificio, poden o 
desJ)ender nesta conclusão até a som ma de lS:OOOS; 
e dirá com muita franqueza a razão •. O goveruo 
está autorisado . pela legislação vigente pnra em 
caso de necessid!lde passar as sommas de uma 
verb11 em que h'a sobra para outras. em que por 
ventu::-a haja falta ; e para que não aconteça que 
se tire desta somma dos cu~:sos j11ridicos uma. 

· quantia .qu.~ deve_ se! empregad.a na conclusão 
desta edtfic10, e nao fique elle !unda outro anno 
sem ser concluído, e o ·governo não tenha de vir 
pedir ainda outra sommil para 11 conclusão da · 
o ra, o ora or pe tna a a opçao ~ es a emen a, 
que é de simples redacção. · 

Estranhou o Sr. Pereira da Silva que na escola 
do medi~ina da corte se fizesse maior despeza 

quanto importa que tome . em consideraçao a ne
cessidade . de um novo editicio apropriado á escola 
de medicina, porque uüó é possível quehaja uma 
.boa tisc,tlisação, nem que os lentas deix~Jm de 
ser alguma cousa disttanidos de suas ftmcções. 
quando são .chamados a differentcs lugares, quando 
uma part~ da nnla QSlà no Castello, e outra 
junto é. praia· de Santa Luzia. Reconhece que não 
é possivel votar já n sommade 240:000S porque 
a administração da misericordia ·se compromette 
a fazer esta obra, ma.s pede ~- cat.nara que ve~a 

para o começo da. obra,· que não póde g<lr Mta 
dentro de um anuo. · 

A respeito do a:rchivo publico, o · orador rece\,eu 
u ofilcio · ~ · . · 

·que s.ind~~o ni\o vt:io, . porqutj niio pôde. m:mdar 
para. a secretaria o expediente que e~tava em 
~asa. Na sun . resposta declara S. Ex . . que lhe 
parece que na nctuali~lnde se üi\ó deve fazer in· 
.novRção alguma naqudle estabelecimento. Reco• 
· nhece que os emprt~gntlos uiio esti'io suflicier\te .. 
mente retríbli.idos com u venchncnto que se lhes 
.marcou no anuo passado, mas, attuudendo ás 
tl?.ssas drcuUislancias, julga que podem c~mtinuar 
atada . J!Or algum tempo a prestat· ·H,Jl'VIÇO com 
o salano ·que se \hes paga. Pe.d~ porem à c!lmnra 
qu& sancoiona delit:itivumeute a orgauisaçào da· 
quelle estabeleciml)nto, lltlra que clle mlo contihúe 
a existir no estado provisoriú em que se nchtl. 
Bae~tarà para isso um shnt)los artigo da ld · do 
orçamento; Para o futuro u natnral qua cros~fio 
os trabalhos destes empr~~adoH, e entli.o convirá 
que aejã:o mais bem pagos. 

A. . respeito do instituto vacclnico, tem ouvido 
algumas. censuras feitas ao · ragulumento ,do go· 

, 
augmentar as despazas publicas. Na vei'dàdo a 
despeza subio de 8:500$ a 14·:000$; mns cumpre 
nt&ender a que o governo antes da refutma do 
instituto despendia sómente · coni os en1preg11dos 
do inl'!titttto no tnunieipio da córte, e depois da 
reforma teve de despender tambem com os com
missar\os -vaccinadores em. todas as provincias. 
Ora, quQndo o governo é arguido de nuo tomar 
em consideração nenhum D\orhoramonto máterial · 
das provinoias, como poderia elle fazer a refornla . 
deste instituto sem consultar tamber:n as neces· 
sldades do tQdlls as provincias do imperio? • 

.. - , , J • 

trou em unia COilSUlta quanto convinha que . s~ 
attandasse nesta parte ao que a companhia padin, 
e que provou com toda a evidencia que nenhuma 
razão hnvi:\. para acredidar que ella . -era exage; 
rada a . respetto . de seus rece1os relativos ao pe· 
rigo de sua dissolução. Ora, se o governo fo.i 

· aufficientemente informado de que . a compa[lhia 
necessitava deste auxilio ;. se o corpo legislativo, 
pllsando betü as ra_zões que então se ponderátão, 
âecidio o.utorisar o governo para fazer &ste' con· 
tracto ; . .i e ois. de autori~I\~O o g~!<lft)O para o· 

vlço, o orador diria que Ae nnuu.nci!lesà .á coro· 
pan~ia quo· o gov~rno esta..va. disposto a fazer e~t& 
servtço por sua cout(l, . dtretto qm) se reservo\1 
no contracto; mas devendo .este surviço set ~uito 
mais dispendi(lso, seu do feito· pelo governo, e 

. t~nd~ o governo de subuiett~r·su _ a despender · 
grandes ·som mas · pRl'a ter os barcos para as 
vjagen:~, não pôde julgar convenient~ gue o go: 
verno tome a si este sorviço, que uiio põde fazer ; 
e entende tambem que _não deve arear um emba.· 
raço que lho pôde t;er furiesto, · retiratldo hoje â 
companhil\ o auxilio quo · o çorpo legislativo en· 
teudeu que lhe dllvia prestar. Etn seguida o 
ól'adtw mustra n val\tsgem lmmensa qus resultou 
ao Brnzil do ustBbelecitnenlo da oompanhin R 
ponto de termos conurtunicaoílo em menus de um 
mu:t com a mais remota provincia do imparlo. 

Tam1Je111 nito t•óde aceitar a reducçilo de 22:000$ 
tiu l'ubrlcn .... correios.- A despoza ~esta ve~ba · 
ci'tl&oo da dlll em dln ; os eond.uctorea d~ ~natas . ', . . . 
os en~arregndos das ngenc'ias pércebem mesquinbo~ ·· 
vcndmuutos, .e tem sido neoesearlo erear diversas 
\\Ilhas do correi c. coQl . o fim Je facilitar a ilOr· 
res.pondeucia entre as differentàs pro:vincias. E 
esttts considerações bastão para que se oonhega 

·. qilo esta verba não póde soffrer raducção. 
Attribue-sa en1 parte o decrescimento das rendas 

do correio ao · systema. introduzido de s.e pagar ·· o · 
porte adiantado, e o orador discorda intéirQn\en{e 
desta. Ql)inião, 6 entende pelo contrario que se 
alguma refornu~ se fet. com vantagem par1;1 o 
serviço publico e particular foi esta: com van• 
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élara que não é fecil hoje achar mlssionarios om 
numero sufficienta para acudir a .esta nec.;s~ir.lade 
publica. O governo tem pr()Cltrádo por tod()s .Od 
meios ao seu .. alcanc&, e tem mnntfado para .as 
provlnoias sacerdotes idoneos; mas se algun~têm 

· prestado serviços relevantes, outros têm eu1da"o 
mais da seus interesses do que do interesse da 
eatecheae e ciTili~ação dos indlgenas. 

Arguio·ae o' . governo de ter. aceitado uma re· 
dri.co(lo . nesta verba, e exclamou-sa que além de 
ter sido tão mesq~uho o pell!dO~ ainda a co~· 
rulssiio .cortou e o verno aoettnu o córte. Nao 
se a ten eu pt>r Di qua este ra01o de serv oo pu
blico n.ão osté. s~monte a cargo do governo g-3ra\, . 
mas · alguma oousapertence tambem i\s. assemblóas 
provinoiMs: e que assim nl uma eousa se ode 
consegu r. or an o, se o ora or ace ou a re· 

· · · ducção da. commissào foi porque entendeu que . o · 
governo gerul n_ao podiB d~spender _na actualfdade 
tudo quauto el'll necessar1o .neste ramo de ser• 
viço, e que, . estando Alie a cargc- do ~overno 
~era!, e tambem das . assembléas P.rt?v!nclaes, 
JUsto era que ·este euaarg~ . fosse ~ubd. ni1d1do pelo 
governo geral e assesnhtéás provmalaee. 

Pede á commlssão da instrncçiio publica que 
torne em considernção umll · representação do ius· 
pector da aula do commercio enviadn ã camnra 
pelo governo sobre a couveniencia de em lugar 
da um substituto da aula dú. commercio mandado 
conservar pela lei que autorisou · a . reforma da.· 
quelle estubaleoimanto, se crearem. tres lent~s, 
podendo uns 'substituir os outros. Não se uansara 
em demonstrar a. vantagem desta màdlda, por· 
.que .· a na. est1\ suiliclentemeute· provada · na dita 
re~resontação, . . , , ·. . • . . . 

Quando fallou da primeiro vez, dtsse que tioba 
. ' ' ' ' ' ' . 

quantia ·necessarl~ para· o. pag•1mento da indem- .. 
nlsaoão dos terrenos contlguos ao rio Carioca e 
seus confluentes, . mas ilgora. conhece que b<luve 
equiVoco .de · ~ua parte, porque, estando es~a 
som mo. consignada no projeuto do lei do orç~mento 
QU3 se acha. no seilaào, . e oujl\ disoussnci não 
fol alH concl\ilda, pensou 4ue torribom e_sti v esse 
nesta lei ; maa 'viáto nno tlstar, pondera a ueaes· 
sldade de a ad!llolonar 'à 'aomml\. _vot!Alla para obras. 
publicas no m1;1nlclplo df oôrto. O governQ t11an 
tomado . algu'ns deése~ . ~~rr~P.Q.a ao' partlo~l~roe, 
prom~tt'endo.Jhes " Jnde'mnJaâQII'o; o eatea ptoprht· 

!1'9)10 2 

tarios estão privados de st'lus ·terrenllS, . por~}ue 
os uã? podem cultivar, e asperão hu muito pela 
quantta que o governo . lhes deve ·.pagar em 
lndemnlssção. Uumpre pois que· nesta lei seja 
af.tt3ndida esta uee.essidade . do serviço pUQllco; 

.... 

. projecto separado, sut.orisandà a 
com tubos de ferro para 'o anca-

obrigaçã.o1 Ele cumpt·em tlS leis ou se as infringem ; 
se são babeis ou não para o ~l'lempenbo . das 
funcçõés a seu cargo : mas e11tá persuadido de . ' . - . -
o cxcHà.mento de pRixões adormecidas (apoiados}; 
quo deve ser do inter~sse de todos nã{l excitar 
M caSia. {Apoiados.) Se o Brazil ten1 da ganhGr 
com a politica da ti>lernncia, o oradót não . sabe 
que as recrhninaoões contra uns ou contra outros 
possão .dar· nos aquelhi tranquillidadé de espirlto 
que é indi~r,nsavel parà qne se pósss ·tirar 
provoito desSt\ politic'l ; acredita mesnió que sem 
intenoão d!l.I]Utllles que totni\o part•l. n<Jsses debates, 
ellt1s · s'l nffandem mutuament.e uns aos oütros, 
aindA aquelles que uiio desejão. Senhores {exch\ma 
o orador os factos · ue' têm scoi\tecido no aiz 
estão todos ct>bertos com o véo da amnlstia; não 
o _lov~ntemos nós; deilt<:niol•os cober,oe colll eãse 
véo, que eu entendo que é multo respeitavcl. 
Apoiados.) · . · 

A linguagem que eu tenho hoje como n1inistro 
a . este respeito, é ju'dtllmente o.quella que eu 

·tinha. com \J\6U8 amigos. Eu 1:\empre lhes disse 
~ue achava con"\'_&niente não · diec_utir o p_assado. 
Eu não orimiilo a ningneo1, porqu& sou teste· 
In unha do que iusensivolmoll t6 os oradores se 

. tlnbão encostado · pnta esta parte; mas au lhes 
pediria . coa1o. um . eerv!co mujto relevante que 
podem prestar ao Braz•l o pórdm de pllrte todas 

·as discussões a respeito do passado1 porque de· 
vemo-nos desenganar de utna cousl\, e é qM nem 
uus nem outros mudaràõ das opiniões quo cada 
um nutre a respeito dos aoonteolmentliS ; tUIS 
contimtaraõ s piutal·os com as córes as niUII:I 
negras, e outros com as côres as mais llsollgairas ; . 
e como julgo que ns opinlõt~s ne_ m de uus nem de .· 
outros é interessante que sejdo trazidas â casa, 
por isso eu pediria aos S1·s. deputados que pres· 
ohidlssom dasstl discussão. 

O Sn. Tos·u :- Peçn hao â maioria. 
O Sl\. Dw~ llS 0.\RVA.t.liO (min.ish•o do imperio): 

...:-Etl me refiro a uns e o. uutros, porque uão 
se pó~o des~onbocor que. de úm e óutro lado se 
têm d1to mu1tas eousas mconvenientes. Eu peço 
aos Sra. deputados que me entendão bem. Eu 
niio faQO censura, .. netn sou pessoa comp~t.ente 
parn a fuzar; maA. peço, e pedir P,9de se1· l~c1to a 
qttalquer hoU]em, qualquer que seja a poslQao f)rn 
que ,ee aoh_e. . "· ·· , . 

Dilllendo Isto, o, orador espora qúe .•Se lbe ,dé&·· 
culp_e ae tendo de . responder .a u.m Sr · '. deputad<? · 
da llabla que ba poucos dla15 fallou na casa, :v1u 

18 
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buscar um argull}ent,o no_ passado ; .. mas elle é · 
preciso para sua JUSttfi.aaçao. __ _ . _ 

Esse sr~ deputado, a quem o orador se rafere. 
censura o goverD<l de ter provocado um e.ctG ~ó 

. por que outro Sr. éltlputAdo de sua provincta 

o Sa. TAQ~Es :-Trouxe-a coino otgão do go· 

panbat. _ _ _ _ _ _ _ _ .. 
Tambem lhe pareeeu haver - o -Sr. deputado 

notado tet~se retirado da discussão está interpel
laliào. Por sua parte o orador dirá corn multa 
franqueza que não · foi o governo que pedi o que 
se :retiras3a da discussão a mataria, tanto uão, 
que foi elle mesmo quem depois . li trouxa ao 
conhecimento ds camnra, pedindo que houvesse 
de interpôr -um juizo a. este respeito. O ta, que 
result8do baveria d!l discussão dessa interpéllação? 
Nenhum, porque a camara. ~c&ria. · no seu. d~te\to, 

obrar; entrel1\nto chamando·a.a discutir a questão, 
ou pelo melo que iDdicou a commissão, ou por 
Uleio de um acto le islaUvo; ba de vir algum · · · ·. · · n6· a. 
inequivoca~ qual à alntelllgencia desse artigo do 
acto addicional. . . · 

Desejada dar algumas respostas ao Sr. Pereira 
da Silva. mas fal-o·ha de:pols que appatecer lm· 
presso o. seu discurso. Entretanto dirt\ que, se 
conllordou c.om a commissão em aceitar a emenda 
de reducoão nn .verba --obras publicas- toi por 
lhe ~arecer .qne a quantia consignada põderia ~er 
suffioumte para · algumas obras geraes qM estão 
empre~eudli:fas. Reconbece quG é da primeir:a 
necesstdade que o . go-verno géta\ de mãos dadas 
com o corpo legls~ativo olha · ·para as oommuni· 
caQões das provincias do imper\o entre sl. Ate 
hoje tem·se deixado este négocio inteiramente a 
cargo daa assemblêas provinciaes que têm feito 
sacrJ1lolos extraordinaríos paro. melhoraram a.!l 
l'ias d& communica\)ão. E' Jnnegavel que uma 
grande l?arte das despe,;as feltaa oom o.~ ~stratie.a 
não dev1a reonbir sobre oa corres provlnalaes. O 
Sr. deP,utsdo observou. bem que o Rio de Janelro 

. . . . . e v s para 
abrir uma estrada da Eatre\la a comtnunicar-se 
com o Parabybuna.. As obras quo alli se têm 
feito montão a uma somma· muito cofislderavel, 
e até que ellas sojão conalnidas terà a pto\'iM\a. 
do Rio de Janeiro de fazer sem. dnvida despàzas 
ex.traordlnarias. A provincla do Mlnas C~t tambein 
sacrHicios além daquelles que lhe permittia seu 
estado para melhorar a estrada principal da 
capital da provincia ao Parabybuna : · conseguio 
na verdade abrir umo linha de estrada entre 
.B!rbacens ao Parahybunll, a q.ual ain.da hoie 
pao es~ ~~ ~eil ~stado ço01pleto, e toyQ ·~~ 

interromper os trab1Úbos no estado de c~mptéto · 
aparf~içoamento . em que tinhão prit?-ciplado. Nilo 
permttti ndo as suas rendas ordinaru1s .occorrer a 
uma despeze. tão grande, hnçou. mão da um 
credito .muito mais forte do que permittião .os 
seus reeursos ordinarios e assim mesm v· • 
obrigada a recuar, e não se tem colhido aqnellas 
vantagens que . fôra para desejar, ·l'orqU:e não 
estão unidos os esforQoa de duaR ptovineias; ha 
um intervallo no. Rio de Janeiro qutl se conserva 
no es a o prtmt lVO, e que nao . passagem nem 
a um carro dos . nossos mais ordioarios. Daqui 
tem res11ltado o inconveniente de gastarem as 
provinoias . muito além de . suas faculdades e orn 

· pura perda, porqu& chegando aos limites da pro-
. v\ncia, tlâo podem passar além ·se os interesses 
da provincia limitrophe se não combinão com ós 
da provinêia central. E• verdade que neste. easo 
não se dà este inconveniente, . porque o Rio de 
Janeiro oomprahandeu · bem a vantagem que re
sultada de · ae . concluir -a obra oomeçada em 
Mines~· mas trl)U1e.lsto- para mostrar que nesta 

~----.:.· 

Seuilo em 2t de Jalho 

PRESIDENCU no sn. MUNIZ DA.RnS'to1VICB·Pl\BSIDJU-tTS: 

Su.um.axo.-Expediente.- Falicitacao pelo 1\asci· 
mento do principe imperi4l. Rdsposta de S. M. 
o Imperador.- Disc~ssao. do requerimento do 
Sr. Rodrigues dos San~os solwe a alf'andega da 
cd~te . .Disct~rso do SY. Moraes · Sarmento . . Em· 
pregados .ladri1es. Discursos dos ·St•s. J!erru t1 
Dias de Carvatho.-Ordem do dia,-O,.çamento 
do impe••iu. Oradores, os Srs. Taquss, Dias 
de Da~valM, Ferrsit'a Penn~ e Pa~·anhos. ·· 

A's 10 horas e X da manhti · abre-se a Sêssão, 
lê.se e approva-sQ a acta da ante~dente • . 

EXPEDIENTE 
" 

Um offi.cio do Sr. ministro do imJ)etlo, partioi· 
pando que S. M. o Imperador recebert. uo <ila2S 
do corrente. pela urna nora da tar\le, no paoo da 
cidade, a deputa~ão da. oamara dos Sra. deputados. 
-Fica a camara Inteirada. . 
t;. Ou.tro do m.esmo tnin\stro, remcttendo os escla~ 
~eçl~entos que lhe for~o e~lgldos por asta oàmara 
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a respeito do archlvo publico do imperlo.-A quem 
fez. n requisição. . · ~ · . 

Níio .ba mais expediente. · · 
O Sr. O.au.•i.•tiano Ottoni diz que a. depu- . 

tação iíi>meada pnra . cumprimentar a . s. M: o . 
· . e 1Z nasctmen o . 

de S. A. o prlncipe imperial, dirigio-se hontern é 
1 ho~a. da tarde ao papo de S. Obristovão; e sendo 
adm1tt1da na . forma · do estylo, le11 elle orador o 

· « Senhor I A camara dos deputados vem ç.um
prlml'" tar a V. M. Imperial, . saudando ·a aürora 

. da exh · ··ncia do herdeiro presumptlvo da corôa. 
· ~ . A nação brazl.léira, senhor, Molhe sempre com 

satisfação a esp,erança de que se perpetue a dynas
tia do fundador do imperlo ; a qual marcándó à . 
data da independencla, e representada actualmente 
110r V. M . Imperial, offerece AOs penhores de süa 
peqietu\dade outras tanta~ . g~rantias de libsrdade 
e .de etl~randeclmento natnonal. . · 

« ~enbot .1 . A camare: dos députados, otg~o destes 
. , ' ' . . ' 

confiança. que V. M. Imperial acolherã não menos 
. benignamente esta Iranca manifestação . de seus 
votos, do ue a expressão dos do paiz, tão fiel . ... . . . - . 

« Desompeullando os preceitos da camara, seja-
nos licito. senhor, apresentar tambem de nossa 
parte a V. M. Imperial as mais sinceras féUcl· 
tações. 1 

B:S&l>OS'l'A l>:S: SUA !UGEST.&DE O ·lMPERADOB 
_ « A Dlvlna Provideneiii., concedendo-me o ber· 
delro, qutz em sua intlnlta miserlcordia que não 
ficassem baldadas. as esperanças que utn pa1 extre
moso e um tão grande numero de filhos não monos 
caros ao seu coração, tinhão ooncebid.o em um 

. momento, tnfeU:tmente !lo curto jubilo, ma~ · de 
indelevel reeorda.ção: a camara dos Sra. deputados 
que representais. o que sempre partilha tão vlva- · 
mente os sentimentos de que me acho possuldo, 

. não podia pois . deixar de man\festar-J;ne () seu 

o Sr. JU.:orae• Sar.m.ento oppÕEHIO aO · 
requerimento, portcue entende que não pertence 
a nenhuma . das duas camaras a attrfbulção de 
examinar e velar no modo por que oe empregados 
publiooa cumpre111 seus deveres: .· esta obrigação 
estl\ ,direotamente incumbida ao. poder executivo • . 
(Apótczdos.) . · • · . 

Acha o requerhnento desneoessarlo, porque 
ainda mesmo que as informações sejiio as paiores 
possivels, o go~~arno não tlca óbrlg~tdo a de· · 
mittir esses em re adoe ê. vista dessas lnform .; 
oos. . 

· Eáten~e que 2 req_u.erlmentó . é lnutn porque 
a comnuaai\o nao poderia conhecer das malver· 
sações desses empregados, visto que as malver· 
sa\iÕOs . não deão . consfgnadàs uos livros, e se 
assim é, oomo oonstar4 que tàl oonf9reote passa 
fazend~a por alto T NAo aabà como lato poasa 
constar nos livras, e A ·r.rova d<J.:ata verdade ea&t\ 
nas lbnumeravols oouun saõas que têm nomea<lo. 
aem della• ae tirar resultado algutn. A respeito 
da altandega do Pernambuco, uomeou-se · utnB 
colnlQlsat\o ; esta commlaailo, aeg11ndo cona~a, 
~~u lntormaoõea terrivela · contra·e88a alfàudega. 

dizendo queconlóm innu.mera.veis prevaricadol'esj 
· mas o r~tsllltado é. que e~ses .ladrões . contlnuão 

e . engordao de mats a mata. Não ba · quem não 
saiba _que empres.rtdos pobres e miseraveis, hoje 
passei ao. de ~raquttana, tratüo-se oom todo · o I xo 

Entende . que o r~querlmento servirá d~ · uma 
tangente para que o governo · nâo obre . e assim 
fiqu.o1n sal. vos ?S _empregados prevl\rtcadores • 
Privada a comm1ssao . de dizer s . v~rdade, que é 
que ha muH,9s pre.varJcadores, o governo, que. o 

· orador suppoe timtdo, fraéo, incapa-z; talvez de 
poder descarregar o golpe, dirá:- Oomo quereis 
q~e I!U obre se a commíssão nada disse, se a com-. 
m1ssao ~eu a entef!.der ao governo qüe · esses 
boatos sao falsos, sao cai.umniosos, que esses 
empregados são zelosos? (Apoiados.} Tanto mais 
se con rm · · 
o. governo tiver .a força necessarla pata derrubar 
OS ladrões~ não prMis~ de mais informações .todo 
o mundo sa~e <tuetn elles são. Ett {dj~ o o~ador - -

·- lle. cbe ue1 h a · · .. .. · · · · · · · · 
se1 quem são os ladrõas, quanto mais o governo 
que tem todos os meios de descobrir n verdade. 
{Apoiados.) .Se vejo apparocer esta medida, digo 
logo : -e fra ueza · o overno -
omar roê . as cou ra os ladrões. Etl faço JUStiça 

aos nobres membros d1> mioisterio ; sei que elles 
aborrecem.· tanto como eu os prévaricadores; mas 
têm medo, porque ·os ladrõesfortttão uma potencla 
terrlvel · no patz. · ,J . • • . • • 

Se o governo qufzer, como estou. pérsuadfdo que 
tem vontade, pôde fazer a reforma nessas repar
tições dentro da dous on tres . dias, sem serem 
precisas mais iu!ormações. · . · 

O ·orador aeha que não foi bom· trazida R lei de 
1880, porque ella não é relativa t\O caso vertente; 

or ue não se trata de le lalar 
a au 13ga e consu a 1>. . 
. Não lhe parece encta, e suppõe multo par1. 
gosa a pro osição de que a reputl\ção dos empre-

ado · ub · 
. não sa e que o es~do possa dispór da reputação 
dos empregados publ.leos. TQlvez seja por pen
sarem asslm quo mtntos empregados puolleos são 
tão p1>uoo solicitas da sua honra. · . · . · . 
·o Sr• Ferraz acradlta que o reqtterhneoto 

não tem sido · comprehéndidó como · deve ser, 
· porque eUe tllm por fim estabelecer um. t~xame 

donde · se . poAsa cohhecer clara e evidentemente 
qual a razão do extravio das rendas pub\lcas, quaes 
os nleiosnecessarlos para · obstar a esse extravio. 
quaes os defeito a qU:e têm os regulamentos e as leta 
ftscaes qua . tocão ás repartioõas da altandega e 
consulado. O desvid dds rendas publica~ ó prlil• 
ci!)almente determinado pelo contrabando • O 
contrabando p(>de ser determinado por defeitos 
da · tarffs por defeito da tlscalisação, ou ·pela 
immoraUdade. dos ernpregados. A commissl\o ter~ 
por fim inttüi\'ir quaes os defeitos · di\ pauta, e 
e:ocamfnar. se. o novo proj~cto de pauta que exlíite 
em c me o~ ou não bom a.indlllal' uaes s me o-
ramentos que so devem ob or com a reforma dQ 
que existe. . . . 

· O extravio d~a rondas publicas póde ser 01Ul~ 
sado pelo defeito da . fiscalisaono~ Se se .consultar 
aos negociantes proboa e consoiencfosos, ver-se-ha 
que embarcações quo recebem carga, fundeando 
bem perto . de terra, como o declarou um empre- · 
gado da · capitania do porto desta. cOrte, paesão 
um cabo em terra, prendem com este cabo as BUQB 
lanchas ou egoaleros, e com a maior faolllda~e 
oarr~gilo ou. desaarr6gilo. . · . . 
U:O oommerolo da aoiJta d'Alrl«~a tem pro~•.tzldo · 
um grande extravio dt) dlreltos {muitos capol4ado.t}; 
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dcspschão-se com cartas de gnla mu\tos generos. 
ue são depositados em Macnhé e olltros pontos 

~a nossa costa. O orador declr\ra que ?efeudorá 
0 governo na parto qu~ t~mou, dennttmdo o 
delegado de 1\facahé, pnnc1pal ageut? do corn· 
mercio ~e áfricanos.. Nota que ll o:t1g:mcia da 
a . • 

· para a sua exttncçãQ um attestado .· da qualquer 
pessoa da costa d' Africa, donde conste que taes · 
.gentlros forao desembarcados, mttitas vezes. se 

dono das mercadorias, ou da · fuitoria respectiva, 
ou ·do caixeiro .do negociante, donC) do cC\rre~a
oH•nto • . O mesmo acontece com as cartas tle gutas 
dadas para Buenos-Ayi'es e Montevidéo : uma 
on1bnrcaçno deacarreg!\ 300 pipas de vinho, des
pacba· 150 para consumo, e 150 tomão carta do 
gula. para . Montevidéo ; · mãs es.tas 150, sob u 
·titulo daquellas que furão despaell.ada.s para con
sumo, entrao no Rlo Grande; n fiança ex.tin· 
~ua.se com um attestRdo. feito (lm Montevidéo, que · 
facilmente se eonstJgue, á. vista da immoralidade 

·• C m o m 
dessas abusos sem estabolecer mua commissão de 
inquérito ? 

'A commissão primeira de orçsrnento em. oeu 
r1llatorio lamentou o ostado em ue e achão as 
alfandegll~ e conaulad()S de dlfferentes pt·ovincins, 
e tle~hn·ou muito ex.pressamonte que · alguns ..-. 
noto-se bem- alguns empregados erão prevari
cadores. A .comruiss:\o sabe ue .. os :vol\1,1\H~s entrão 
para ~ .!\.1 an ega,·· suo · armazena os, aa em a 
alfandoga sem nunca se examinar se os volumes 
d <Jspachados combiniio •lln uutnero cM.n os oons· 
tan~es do mnnifesto. Já se deú o esoandnlo de 
fmta1·-se ·a letra do the~oureiro para se poder 
despachar aertl\ qua.ntidutle de f!izenua, e como 
isto se descobrisse, o individuo que o tez comprou 
por 8:<JOOS a livrança d~ seu. crime. O certo é 
que ha omp•·~ga,ios que cotnmerciiio, cujos nomes 
estão no livro doa despachantes como Mg,\ciantes, 
e o do~umento que aqui tenho o prova. 

não . LMn âemittido esslls empregsdos t . 
O Sa. Fn:aa.u: :-Refiro mais um faoto. Um 

eatra.ng!!iro c~egou em mão estado <le lórtuna a 
, . . . 

morreu deixou uma fi'lrUma. de m.1is dil 200;0008 
em boas propriedades, ~te. (Apôi!ldo.ç.) Ha em
pregado~ que sem nenhuns haveres são hoje 
proprletarlos I 

Dlz ql\d a opinião publica lndlgita alguns lndl· 
vid\llYS1 mas é preciso attender a qus muitas 
vetes os buaios podem ser muito eltugerados, e 
recabir sobr~ pessoas lnnocent~a. Em vez de se 
pronuucltu c()nLra o . S•Wtll'no, de'le dar•se-lbe 
todo o &llxlllo pàt·a operar uma gt·ande NCorma, 
se fôr ntloes~aria, para acabar com o mal . que 
lavra. (Ha vtu-.'>s apartes.) Quantas vt~ztHI não 
tem o \)rador visto que aqlle)les que faUilo ~ontrá 
certos. in:dividnos, tomaudo-so certas Ullldh.la~ silo 
oo ' primeiros a pedirem MS minlstros a favor 
desses meamoa individttos,levantando-se atAuma 
opposlçà~ contra o ministerlo, porque esta ·não 
llies presta o favor qiJEl sobre i:~to ae exige. 

·'Os .sa~. .Mol\~E.s ~A.nMim'l'O :s: FnANQ.l LsrTE: ~-
e 

·o s~; :Fsnsu : - Quem é tl1agtstrado, qu.e~n 
tem julgado ha do conceder que eata m!nh:l 
proposioão (I verdadeira. Qual é a sentença hoje 
,que sn dâ no .tribunal da relaçito1 nos trlbuuaes 
de primeira ll\stancia, que não seJa, não di~o .o 
effeito da rnultos empeohos, mas preMdida por 
muito.s empenhos? No supremo tribunal de justl~a 
oroio que ha dona annos houve ufu mlolstro de 
estado · que fol pedir . (lffi favor do oerto pleJto. 
Eu mesmo sendo n1aglstrndo aqui, e tando de 
julgar lltn ra.eto em appe\lQQiio pelo qual o ·lndi-

tom pos era a grande maçonaria. 
.·o eseautJalo chega a tal ponto que a barca 

france!'!a Anto\nette, 'Vind<l da· Africã, entrou em 
Macahé. cou1 fórqs de brazileirs, ahi deseanegou, 
.e quando a alfandegu da cõrte · lomou provi
dencias • e lia passou -sa im tnediatamente par<~. 
o porto do Santos, e alli I deutro em quatro 
dias. fui reputada brazileh;a, e como tal aqui 
entrou. · 

· O oradOt" tnoatra. uma relação de unl · grande · 
numero de embarcações que despachão pe.ra ()a ó . . . 
d~pois de algum tempo entrão · procedentes de 
Macahé. O orador quer que esta rôlaçào saia 
impre!:isa, porqu.e o t·arecer da primeira com-
missà · · · · 
Sabe mesmo que um . u.ma reunião s~ a.sse11.tou. .. · 
quu se devia parar um poucc. . com. esses e:s:c€stios,· 
.e. ,o re!>Ultado é · quo . uoste nwz a alfanrlega 
a re~11otou maior rendimen o. od o · 
prmcipa.lmente do trafico de africãnos, quo tem 
dé:>morallsado e corrompido tudo; (Muitos apoia
dos.) . . . · · , 

Don-se ainda o facto de que um despachante 
. há pouco tampo,. tinha um credito, sobre a casa 
. a quem servia, ~e perto d~ 80:0008 ; qulz r~ali
sal-ot~, a casa nno consent10, porqua fies ri~ com. 
promettidil em Mnsequencin de ser sua fiadora., 
e exl~io que metade dessa . quantia ftcasso em 
depos1to, se. não hRvia de fazer revelações ; o 
resultado dlsto foi que. esta individuo partio 
clandestinamente . dos nossos portos. Não se sabe 

e a. eel' os .es range1ros que a pouco empo 
viviii.o mal, que erão processados por certos crimes, 
a que no lugar da despl\chantl!s tem adquirido 
uma f~Jrtu!1a colossal f Por eousequencla ha muito 

.• 
. Oomo poderá o mtnisterlo e~tual com tão pouco 
tempo de . existenoia providencial." a este respêrto? 
O minieterio deV& proceder com nntita prudenéla, 
com muito ~xam~. S1\be-se que esses factos se . 
dão desde 1838. . • · 

O Sa. Souu FiU.NQA :~Vêm dt3 mala longe. 
O Sa. FERRA.z ~-••• que . oR empr(\~ados que 

torão d6Ulittldos em 18~0 forão depois relllte~rados~ 
O requerimento não é sobre o procaditnento dos 

empregados, tende a fazer um eume sobre as 
medidas convenl~ntea para extlrptlr o eootrilbando, 
a rever a pauta da alfandega, e a examinar qual 
a iofluancit\ que têm no extravio d9s direitos os . 
ilnpu~tos prob.ibitlvos d~ .40, 50 e GO %, e quaes 
são as medidas n~oeaaat'le.s para melhor flscallse.9it~> 
das rendas. · · 

Prestando o seu apoio ao mi11isterio, não se 
animaria a apresentar o requerimento se1n primeiro 
sabar se o ministetio · o a a't ri mo 
depois dê o ter oft'ereoido, a de ter• se su.aoitado 
Ulna discussão qüa . d~ve ser de inaàloulaveis 
'Vantagens . para o palz, o retlraria, porque tém 
oonliaóça no mlnisterio. Pede ao Sr. ministro 
do itnperio haja de dur a sua opinião a respeito 
requerimento, que deseja que o Sr. Rodrigues 
dos Santos retiré. . · . . 

o Sr. Dl\u do Oàrvq,lll.o (ministro do im· · 
pet'io) di! que s~ ~onsiderass& o . requerlme11to 
como \lm" · censura ou. opposl9do ao .governo, de 
certo o. combateria ; mas não ach" lnooilveaiente 
algum e•n qu.~ a ;mmi\ra o attopte, porque eatl\ 
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bem persuadido de que os fins que teve em vista 
0 nobre de~utado ~~tor do í~~erim,nto nãoforão 

• 011tros senao auxthar a acçao do governo no 
examé das cnus!ls qu.e têm sido 11llegadas em 
publico para dnninUI(;ão .dàs re~das das alfan-

'· 

« Ao ~ 27, art. 2o;~Oanaes, pontes e estradas, 
;.....ncrescente·se-20!000$ . com a estradl\ geral jl\ 
princiade entre a capital da . pro.vinci.a do Rio 
GNude do Nort11 e a da Parahyba, 50:000S com a 
estrada geral entre M \lroviucias do Piauby e 
~[tiraubão, a partir da c1dllde de Oeiras até 1\ de 
C11xiaa ~ 50:0008 oooo a e~traJa geral entre o C11arâ 
a a provinoia do Piauhy, a partir da uidade da 
Fortaleza, tocando ns do lcô. e seguindo dahi. A 
cidade de Oeiras.-S. a R.-Dr. M . S~Jrmento.» 

« Ao ·~ · 1~. -Tendo o governo apresantado na 
tnbella com a impressão das leis om 47 e 48 a 
quaotia de .4: OOOn, COUSi!Zne . igual quantia para 
esse · fim, e não a de 5:0008, como quer a oom· 
mi~sao. · 

tt Ao mesmo .~ 12. - l!}tituine-sa a quantia de 
2:400H desta verna, ficando as despezas do éxpe· 
diante, papel, tinta, etc., por conta dos &molu· 
mantos que actualmente parcebe a secretlria. . ' .. 

« Ao ~ 27.- <lanses, poottJs e estradas geraes, 
-etn lugar de 112:000H; dtga-se- óO:OOON,-- visto 
que esta deapeza aotualmente se faz em todas as 
provlnlliaa pelos cofres provinciaes ; Em 18 de 
Julho de 1848. -Gomes Ribeiro. » . . · 

« Ao S) 8'7.-0bras publicas.- No munioip!o da 
c6rte. em .lugar de 140tOOOB, dlgi\·Se-100:000$.-
Goms1 Rcbait·o. u · 

o Sr. Ttlquo• obtem e. palavru para res· 
p.lllder, Depola_de fazer varias obsurvações sobre 
o oroamo.ntt>, pallsa a · daf~:mdtlt o ganeral Andréa, 
Vlvl\meute ata.oa\\0 na se~ailo antecQdente• 

certamEJnte esta aggressào do . Sr. José de Assis. 
O ._?rador não pôde .mesmo compr~hender quaes 
SeJaO as cauoa.\i de uma. opposiçao semelhante 
fe1ta na casa a esse hontado e distincto servidor. 
Se (exch~ma .o orador} .o _nobre deputado pelo 
Oeará ... nao tuth~ com .. mu;sao . do governo para 
promover uma d1scussao d.Pata natureza, não sei 
qual era o fim de suas PAlavras. Eu enteudi 
que o go"erno ·queria por m~io . da dbcussão 
descttlpar a demissão .do general Al!dréâ. · 

O Sn. MINISTRO l)o lM,PElUO: ~ Então O!:! .que 

que na casa seja manchado o .caracter. a .bonrll 
de um dlstincto servidor do estado parajuati.flcar 
a sua demissiio. · . 

Passtlndo umR vista d'olhos sobre as provlnciils 
que o Sr .. general A.niJráa tem administrado, 
mo~tra que em todas ellas elle fez consideravels 
melhoramentos (<&poilldos), e pre~Stado relevantes 
serviços (apoiados), a pouto de merecer as maiores 

· provas de co1)fianC)a, e. de ainda em algumas 
dellas, como J.lOr · exem :·lo · a Babla, ter a seu 
favor uma ma\oria muito diaUno~ll na asaembléa . 

fosse .. eleito . presidente, tAndo allls a IDeama 
· severidade · d& caracter. :I»arece·\be mesmo um 
pouco diffioll conciliar a oplnU\o do Sr. deputado 
pelo CearA, ~om a de um Sr. deputado por SAr• 
gipe, quo ein outros tempos levantou a sua voz 
nn camara dizendo que o general Andréa tinbll. 
desmerecido do conceito de energlco e violento. 
Mns qualquer que seja ll. aspereza · que alguem 
descuora . ·na genlo do Sr. general Anuréa, ainda 
que olle .tenha alguma lndoollldade em su}eltar·lle 
á lentidão das ·· formulas cone'tituolónaes, nio 
deixa por isso de ser um grande admlnlatrlldo~ 
do provlnoia. Nioguem é perfeito nesta mundo, 
e os defeito$ do general Andréa nlo eã_o taas que 

· faQiiO flàcuroc~r o seu dlstlnoto . merecimento, a 
su~ tiluila 11pti,ião para ser administrador de uma 
provlncla. 

úom . estas pnlanas o orador não tom por fim 
pór embaraço ao governo : se o governo entende 

deve demltUr u ueUe ene1•al, demltta-_o, mas 
não sel'a a sua eru ssao JU8 1 oa a p r 
nodoa ançada. na sua Vida. . . 

o sr. :Olata de o~::u:.valho ( minis~ro do 
imperio) res,onda que quando . o Sr. Fernandes 
Chaves pergur1tou ao governo qual era a ~ull 
opinião a respeito da conservllção do Sr. general 

· Andréa na presldeucia da provlnola da S. Pe,dro, 
entandeu .que não. estava obrigado a responder 
1\quolle Sr. deputndo, porque sendo o ~overno 
responaavel . pela s(lguranQa · e tranquUUd~de de 
todos ·aR provlnolas do 1mperio, ê o governo 
quem deve julgar se convém ou não oonvém 
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conservar os administradores encarregados de 
presidir as provincias. (Apoicedos.) 

Entende que oada um tem direito de examinar 
a conducta dos fun<lcionarios publicos. e de a 
con'surar, e. qu~ o govern~ deve pesa~ com muita 

' ver de que lado esta a· razão : mas dschúa que 
nem . a respeito deste luncclonario publico, nerrt a 
respeita de outro. ~ualqüer seu delegado, o go. 

na camara. (Apoiados.) · · · . · . 
Se. o orador se levanta nesta occasião, é para 

repel11r uma iBslnuação muito injuriosa feita ao 
governo. 

Não só está persuadido de que nenhum de . 
seus eollegas é capaz de insinuar a .qualque~ 
Sr . . deputado que venh'\ censurar,. deprimir a 
nenhum funccionario publico (apoiados), como 
affirma que , se o governo assim procedesse , 
dl!sconheceriá a sua posição, porque ·. quando o 
governo conserva funcci<lbarios publicos que são 
de riruidos oà casa, a censura re( ahe em rimeiro 
ugar so re o governo. a.e o e er o governo 

ouvido a censura feita a um seu delegado sem 
dizer couea alguma a tal respeito, importa o 
mesmo que deol:uar que aqualle delegado não 
meracta a censura que se ta .az a. or ou ra 
parte o orador .estâ persuadido de que nenhum 
Sr. deputado seria capaz de servir de instrumenttl 
(numerosos apoiados) a um go~erno tão imbecil 

- . ·· · · ro · emtssao 
dê um seu delegado sem primeiro vel-a co
honestada Cl)ffi um ataque dirigido na casa a esse 
delegado. · 

. O Sa. 'l'AQURS :-E por que o não defendeu 'l 
O SR• DIA.s Dlil OAP.vun:o (minístf'O do imperio) 

respond.a que o nobre deputado que fez a cen
sura não se referi<> a factos que o delegado do 
governo estivesse .praticando na provinoia a que 
estt\ presidindo: Referio~se é. vida anterior dease 
d~legado, e &. documentaR mesmo que o .orador 

Aprigio. a oecupar·se . com • algumas proposlçõe . 
tr•1zí~as pelo honrado membro pelo Rio de Ja.nelr,.' 

A, discussão fica adiada pela hora. . · • 
A ordem do . dia. de àmanbã é : .leitura de pro 

Íeetos e indicacõas' tesoluções ns. 43, 41,. 21.', 44,. 
• ' 8 o ' do orçamentó do imperio. 
Levanta-se a sessão âs tres horas e meia da 

tarde~· · · 

-'----~---
Sessão em · ~2 de Julbo 

PRESlDENOU DO SR. MUNIZ íJA.RRETO, VICÊ·PRESIDkNT~ 

SuMMARto. -Expediente • ..;... Requerimentos. -A 
alfand.ega e con~"Ulado da cl5t·te. - Varios pro. 
fectos. :- Orçament~ .do imperio. Discursp do 
Sr. Peaa:oto de Brtto. · 

A's 10 horas e meia da manhã abre· 
lê,se e appr()va-ae a act.a da antecedente. 

EXPEDIENTE 

m o c1o o r. mmistro da fa::enda, remet-• 
tendo as ta.bellas do que . se .arrecadou de sin, · 
â 'Vista e . em letras, nos· e:ir.ercicios de 1844 a 1847 

··· tio - ·muni• i pio· e rovtnoi.a do Rio de Janeiro.-
~uem ez a requ s ç o. . 

Outro do Sr. ministro do imperlo. comrnunicando 
que · a Divina Providencia acaba de félicltar este 
imperlo com o nascimento de um pi'lncipe que 
S. M • . a Imperatriz deu hoje (19 do corrente! a 
luz com feli:l; succes.eo ; e remettendo .ao mesmo 
tempo a cópia authentica do auto que te .lavrou 
para constar tão fausto acontecimento.- Para o 
arcb.\vo. . 

Outro do Sr ~ deputado Ayres dó Naechnento, 
participando nio podar comparecer por se achar 
doente;.;.;.. Fica a oamara inteirada. 

gove1·no o .mandasse desconceltuar. Os que aaalm requerimento .de Jorge Jakson, . pedindo éarta d• 
pensão estão enganados, e desconhecem a poslçilo naturaltsaollo de oidadilo brazllelro. 

··do governo. (Apoiados.) O governo tem .bastante A' oommlaallo · de commercio uma representa~lo 
energla para demlttir. um emptegad9 quando en· da sociedade Auxllladora da Industrla Naoloaal 
t<sndet qUe aaaltn o ex,ge o bem do oeniço pnbl\co aobrG a oreaolo . de uma escola onde se ensine u 
(a_poiadós) ; e ee ern taes elrcumstanólas o governo .. . tboorlae e aa pra,loas agrlcolas que mali lmport«o 
nao puder conseguit a sua dotnissilo, elle tem sabor • . 
bastante coragem para se retirar. dô poder. A' commlaa~o · d& · penaõtia e ordena4oa, o bOI· 
(A!uicos Apoiados.} . . . · (tuejo de uma parte da ~ida e servl90a do oonas-

(Eate lmpro"(i&o, proferido ~alo Sr • . minlstro lhelr•) JQsé Joaqulm da R\loba, oflerecldo ~lo 
do importo com muit,, vivacidade. é acolhido pela lnsututo htstorloo e geographloo brazllelro. 
maioria oom repetidos slgnaee de ndheai\o.) · NAo ha m&lil expediente. . . 

o Sr. Ferreh~a Penn.a depois de pedir 6 Sdo approvadoa os BS!~Ulntes pareoerea da com• 
oamara que attenda A noceasldade e urgencla de mlsa4o i:!e commoroto: · . . . · 
aotlvar quanto seja posslval a dlsouaaito da lei do 1. o Rernattendo ao governo o requerimento de 
oroamentot pnra que ella se possa oonolulr na pre· Irenêo Evangelista de Scnua, pedindo um emprsa· 
senta aeasao, examina aa dlt!ereutes verbas do ór· tlmo de tr&~ent.oa contoli de r&\e em beneficio da 
oamento do lmperlo. 11ua fabrica de tundloão da ferro, sltuada na Ponta 

E• ol d a .. Agui"te emenda • da Arêa, para que o · governo infortna sobre a 
. « api -a a · .. .. · · utilldad~ do estabelooimento · asshn co o sobre 

d o ·numero dos operados e aprendizes que ne e 
t( O governo ·. fica autorisâ o a fazer todas as . ttilbalbão, dlstributdos petas suas nacionalidades. 

despaza.s preoiaas para a ex.plorac,}ito do Rlo Par- 2.o TransmiLtlndo ao. governo 0 requerimento 
nahyba ua proviocia do · Piauhy, e levantamento de José Perelra Tavares, emprezario <le. Gultura 
de ume. planta do mesmo. rio, . e ~eus afiluentes d · · · "' d b' h d d que 
susceptíveis de nliv. e""aoão, apresentando ao corpo ã amoreua e <lrtaoa.o o tc 0 a ae a • em . · 

'"' • ::.1 ped'l um emprestimo de 50:000SOOO, para que o 
iegialatlvo, o mãte breve possivel, circutnstaucu~ua governo , mandando examinar a quaotidBde de 
informação sobre o melhor•1mento de sua navega- seda que tem produz\do 0 eatabeleclmento do 
ção, e o orQamento respeclivo.-Oastello Braraco. » supplicante, sua quaUdade e preoo ordinarlo, 

o SJ:>. 'pu,ranbos apezar de estar a hora 8\\tn· interponha o seu parecer sobre as vantagens da 
mame11te adiantada, e de não se achar na casa o nova empreza. . · . 
Sr. Pereira da Silva, a quom tem de .responder, S. o Sobre~ requerimento delgnllclo José Garcia, 
abalanoa·sa todavia, . por estar presente o Sr. medloo veter~narlo, exigindo a commtsdo: to, q\tO 
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0 govárno mande exam.inar o estado do hospital 
estabelecido pelo supph.cante; e de~de quando 
exista; 2°, quanto5 ammaes têm stdo curados 
no mesmo, a quanto tem custado o curativo de 
cada um ; 3°, o numero dé ilnimaes que existe doa 

destés quantos têm sido curados. annualmente e a 
despeza que taz cada um do. curativo ; 4o, o 
n~o1ero de pessoas que .se empregão nesse cura-

J'ulga~se objeoto ·de deliberação e vai a imprimir 
0 projecto da com~issão de pensões e ordenados, 
approvando a pensao annual de 1:200SOOO conee· 
dlda por decreto de 4 de Dezembro ·de 1847 ao 
conselheiro José Joaquim da Rocha, com sobrevi· 
;encia à sua .mulher D. Maria Joaqtlina da Rocha 
e suas filhas legitimas D. Henrlqueta Firmina 
da Rocha e D. Maria Luiza da Rocha. . 

o s:r. Melrelles fandamRnta em breves 
lermos um proj acto de organisi:\ção do corpo de 
s&ttde da armada, que manda à mesa. . . . .. - . . 

' . àcerca do estado dos cursos juridicos de 
· de S •. Paulo. · ·· · · · ·· ·· ·· · . · 

E' approvada a urgencia, e em seguida o requa· 

" Requeiro que pela repartioiio corn patente se 
peça ao governo os seguintes eselareciinentos:
Se se. acbão preenchidos todos os lugares de 
l~ntes propr~etarios e substitutos dos cursos juri
dtcos <le. Ohnda e S. Paulo, q_11antos leutes se 
aehão empregados em commissao fora dos refe
ridos cursos, a nalu!'eza dessas commissõas, e 

. desde que tempo. . .· 
« Paoo da camara dos deputados, 22 de Julho 

de 1848.- V~l6lla TauaY6S.» 
o Sr. Lope• Netto (pela ord6!m) pede ao . ~ - .. 

Pa&siORNTs::- Ser!\ a~tendido. 
O Sr. Go.me• RlbeJro, em additamento . 

ao requerimento do Sr. · Lopes Netto, pede que 
aejão lmpreasos os . documentos oowprobatoríos 
dos serviços prestados pelo fallaoido oons.elhuiro 
Rocha. . 
. O Sn. PREIIIDENTE observa que a impressão de 
um parecer da commisaão é da obrigaoão da mesa 
mandar fazer no Jornal da casa, ou 118 typogra· 
phla nacional; mas a impressão dos documentos 
aó póde ser 1elta a requeriml:llltG de qualquer 
deputado com approvação da. camara; Mandarã 
8() Sr. Gomes Ribeiro os doat.unentos, para em 
tampo cotnpetente fazer o seu requetimento. · 

Continua a disoUsl!ãO do requerhnento do Sr. 
Rodrigues d&s Santos sobre a notneaçào de uma 
commfasão · ef!pecial para examinar a alfandega 
e o consu · 

· O Sr. Jo•é de Aub votará contra o 
r
1
. equerimento. Oonsidera·o como uma espeeie de 
embrete dado ·ao gabinete, cbnrnando·o ao cum

Pt!mento de. seus deveres. (Apoiados.) Sil são 
e~1stentas os extravio~ na alCandeJJa do Rio de 
Janeiro, partlcularm.eute, e no consulado, como 
se ~ro asseverado, esta proposioiio . nlio importa 
senao . dizer: que goverucs · têm havido no paiz, 
t}Ue tendo conhecim~nto desses · e:xtravlos. dessas 
lllt alversações, não têm dado um passo, não têrn 
omacto. uma médldll para que acabe semelhante 
B!~~.· . :EIIIJes extra"Vlos apontados datiio · de pouco . .......... . . . . 

tempo? Não : a voz publica he. mtdio que as 
assoalho.. · · . . 

Entende, pelo · que tetn ouvido diz~r. e por 
factos que teto presenciado, de fortunas feitas da 
noite para 9 dia, que algum~ porta se tem aberto 

gados da alfaadega, e mllito parti<:tdarménte dos 
despachantes. · · · 

O Sn. NuN_ES MA.~oo:- O despachante sem o 

O Sa. Jt>sli:' DE Assis diz que quando falla dos 
empregaclos da alfandega não se entende iato com 
todo!! , porqne . reconliece . qu.a a.lli ha homens 
probos, . sisudlls e que cntnprem seus deveres. 
(Apoiados.) · · 

A cansa que dá lugar a esta desmot:&!!sação que 
apparece em tortas as nossas. reparbçoesl, ou a 
ess~ mania de Re querer ~nriquecer da noite para 
o du~, é o tr~Afiao de slr1eanos : estes indlvidnos 
que negociando com carne _humana da repente se 
apresentão os poder~sos da terra ·, que contao . . 
recer no paiz est4a mania de se enriquecer tão 
rapid11mente como se cnriquecQ no trafico, sem 
se apreciar os meios de adquirir essa fortuna. · 

extravios se fazem, no llosso longo littoral ·~ onde 
tambem têm lugar. . · 

Não s~be _qual sarA o rQsultado da1;1 pesquizls 
da commtssa? que se quer estabeleour, . porque 
está persuadido que examinando ella os livros 
dessas repartições nada encontrarà para formar um 
juizo perfeito da pravaricàoiio que por ventura 
lavre alli. . · · .· 

Ao . governo cumpre revestir-se da energia 
.cotnpetente, por que a camara nada .pôde fazer a 
este respeito. . · . 

. 
do Sr. Rodrigues dos . Santos, mas ao ~esmo 

. temp_o reeonhelle a inafficaoia da tn&dlda que 
propoe. · 

E · preciso, diz o orador, que muitotJ dos homens 
que têm estado collocados t\ frente dos negocio!J 
publicos dêm o exemplo da' moralidade de modo 
que não so expliq1le no inferior a mal versaoãa que 
muitos explicão no superior, porque desgraoada· 
mente se pôde dizer que entre nós a immora· 
lidada tem lavrado de alto p.qra baixo. (Apoia .. 
dos.) 

A discussão 1loa adie.da pala hora. 

PRIMEIB.A PARTE DA. ORDEM DO biA 

LEl.TUl\A. DÉ PROJGOl'OS l!l lNPIOAQÕES 

o Sr. Peixoto de ·A.lenoa.J.• tu.ndatnéhta 
uma resolução que apresenta para do l)roduoto da 
ultima das uatro loterias concedidas a beri&flóio 
da obra da ·matriz da capital do <Je~rá, Ele 
destinem 4:000$ para compra de paramentos e 
alfaias. · · · 

A resolução .. à julgada objeato de deliberação e 
vai a hnpthnir! · 

O Sa. l?&I~oTo . Dlll AL&NaAa (p8la ord~m) pede 
dispenaa da . impressão da resolução e urgenci~ 
para se discutir hoje mesQ\o. . . · 

A u•genola ~ . approvada sem debatet bem oomo 
a retloluçtto, que VRi â commhisão de redacção. 

O SR. OAàV.ALuo MoRllliaA fundamenb o se4uinl~ 
projecto de resolu9ão:. · . 
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« A assembléa geral resolve : 
« Artigo unico. A província do Pará dará mais 

dous deputados, a do Maranhão mais tres, a de 
Piauhy mais dous, a de Sergipe mais dous, a da 
Parahyba mais dous, a do Rio Grande do Norte 
mais dons, a das Alagôas mais um, a do Espírito 
Santo mais um, a de Santa Catbarina mais um, 
a de Matto-Grosso mais um. 

11 Paço da camara dos deputados, 22 de Julho 
de 184.8.- Os deputados Carvalho Moreira..
Castello Branco. -Nunes Machado. -Gomes Ri
beiro. -Arruda da C amara . -Pamplona . - Car
valho Mendonça..-Mendes da Cunha .-Saboia.
Fabio A. de C. Reis.-Furtaào.-Lisboa Serra. 
-Tenreiro Aranha.- Dr. M. Sarmento.-S. 
Ferraz .-Coelho Bastos . -Tosr.ano de Brito.
Silva Acauãa..-A·yres do .Nascimento.-Atfonso 
Ferreira.-Joaquim Augusto do Livramento.
A. F. Ra.mos .-Peixoto de Alencar.-Fernandes 
Barros.-T. Pompeu.-Wanàerley.-Dr. França 
Leíte.-Salàanha . 11 

A resolução é julgada objecto de deliberação e 
vai a imprimir . 

Entra em dhcussiio a seguinte resolução: 
11 Artigo unico . O governe fica autorisado a 

mandar pagar a Januario Garcia Leal e José da 
Costa Lima arrematantes da abertura da estrada 
entre a vllla da Constituição e o barranco do 
Paraná, na província de S. Paulo, a quantia 
de 18:4356220 em plena indemnisação de lesão 
que soffroriio no contracto ·que fizerão com o 
governo par~; a abertura da referida estrada. 11. 

. o Sr. Nunea Machado deseja obter alguns 
esclarecimentos a respeito da re·soluçiio. Não sabe 
se é conveniente que o Sr. presidente dê para 
or(iem do di.a resoluções que tratão de pagamentos, 
lndemnlsações, antes que se conheça a somma 
total do orçamt:n:to ; e tambem não sabe S~> o 
governo pôde approvar isto. Sabe a camara se se 
deu esta lesão de que tratão os emprezarlos, se 
ella proveria da im prudencia delles ou se é nas· 
clda de uma dessas circumstancias que escapa a 
todos os calculos razuaveis 'l Est11 estrada será 
uma estrada gera~, provincial ou municipal ? 

UM SR. DEPUTADO:-E ' geral, foi mandada fazer 
pelo governo geral. 

O SR. NuNES MACHADO deseja que se lhe diga 
como foi feito este negocio, donde proveio esta 
lesão, que circumstancias se derão. 

o sr. França L e ite diz que o reclamante 
tendo contratado cot\1 o governo uma estrada da 
província de S. Paulo para Matto ·Grosso por 
uma quantia muito diminuta, achou-se depois 
muito embaraçado na con~trucção dessa es trada 
pelas ditllculdades que ~ncontrou, e teve de sacri
ficar uma grande parte da sua fortuna para levar 
a empreza ao fim . Consta-lhe que a estrada é 
de grande vantagem, e que depois de ella rei ta 
o emprezario reclamou do governo alguma com
pensação, visto que a quantia contratada não 
chegava nem para uma quarta parte das despezas, 
tendo a estrada 86 leguas de extensão. O governo 
mandou examinar por duas ou tres vezes essa 
obra, e o resultado do exame foi que ainda á 
vista da quantia reclamada, os sacrificios não 
erão compensados. Estes documentos vierão para 
a camara no anno passado, votou-se uma indem
nlsação na lei do orçamento, e como ella foi 
adiada no senado a pedido do Sr. presidente do 
conselho, propôz-se esta resolução. Não se póde 
deixar de reconhecer que ha nesse contracto 
uma lesão enorme, e que se deve votar pvr 
alguma indemnisação. 

O Sr. Mora ea S a r m ento desejando com
pulsar os documentos relativos a esta indemnisa
ção, e compenetrar-se da justiça que, segundo se 
diz, assiste ao reclamante, propõe o adiamento 
desta questão até sabbado proximo futuro. 

O requerimento é apoiado e entra em dls· 
euesão. 

o Sr. "VVanderley diz que tendo-se proce 
dído ao orçamento da estrada foi ella arrematada 
pelos reclamantes , pela_ quantia de 20:000N; 
abrirão a estrada na conformidade do eontracto, 
com alteração do plano primitivo feito por ordem 
do presidente da província, apparecendo difficul
dades que não tinhão sido previstas. Para se 
'fazer uma idéa da lesão do contracto, basta que 
se saiba que essa estrada, da extensão de 86 
leguas, tinha 15leguas de matto virgem, havendo 
necessidade de fazer pontes,· etc. Posto que os 
emprezaríos julgassem logo do priMipio que 
soffrerião grande lesão, contin uárão com a aber· 
tura. Depois de finda a estrada, levárão, uma 
representação ao governo geral e provlnciü:l: os . 
presidentes têm s1do constantes em apoiar a 
pretençào desses reclamantes, mas o g?verno _não 
se julg.m habilitado para conceder a mdemmsa
ção. Em 1845 r equerendo elles ao corpo legislativo, 
os membros da commissiio de orçamento pedirão 
que fosse de novo ouvido o presidente da pro
vinéia, e que mandasse uma commissã~ de enge· 
nheiros examinar a estrada. O presidente no· 
meou uma cummissão de tres ~ngenheíros 
que declaràrão no parecer que derão, que a 
obra ·correspondente á planta que tinha sido 
levantada, e que era ímpossivet qae os arre· 

· matantes não soffressem grande prejuizo. Indo este 
negacío ao procurador da corôa declarou elle que 
os reclamantes prova vão exuberantente a suare· 
clamação com os documentos que apresentavão . 
Depois disto, vierão estes papeis á c amara e fot"ão 
suíeitos á commissão; dous mem~ro~ della e.n· 
tenderão que os representantes tmhao d1re1to 
contra a fazenda publica pelos preíuizos que tinhão 
soffrido, porque havia lesão enormíssima. O 
orador divergia deiita opinião, acbou·a muito pe· 
rigosa, e então procurou um meio termo por 
onde pudessem ser indemnisados. Os arrema
tantes pedião a indemnisação de 36:000S ; o orador 
disse no seu parecer que se désse 18:0008. Não 
r econhece como uma rigorosa obrig~ção, mas como 
um dever de equídade àar-se essa quantia a 
esses reclamantes . Se aos particulares quando 
fazem quaesquer contractos se dá acção de lesãp 
enorme, se contra a razenda publica não se póde 
dar semelhante acção, está da parte dos poderes 
do estado alguma causa abrandar o rigor da 1~· 
gis!ação, quando ·alguma parte vier a soffrer lesao 
enorme. Vota contra o adiamento. 

Ü SR. MORAES SARMENTO Satisfazendo-se com 
as info rmações dadas pelo Sr. Wanderley, pede e 
obtem licença para retirar o seu r equerimento. 

Oonti.núa a discussão da resolução. 
o Sr. Nunes Machado entende que se 

h ouve alteração no contracto, alteração mandada 
fazer pelo governo, já não é o negocio uma questão 
d e equidade, e o modo por que se propõe que se 
faça a indemnisação não garante á fazenda pu
blica de que esses indivíduos não proponhão uma 
acção de indemnisação pelo resto da quantia em 
que entendão que ~e achão lesados. Admira-se 
de que .esses Indivíduos recebessem essa alteração 
do contracto com toda a simplicidade, e se su
jeitassem a fazer maiores despel:as do que aquellas 
que devia fazer, sem levar perante o governo um 
protesto. 

O Sa. GóEs pede a palavra. 
A discussão fica adiada pela hora. 
Continú a a discussão do orçamento do imperio 

com as emendas apoiadas, e mais as seguintes : 
>> E mendas additlvas em lugares competentes : 
<! Para a catechese na província do Pará ac· 

crescente-se 12:000N. . 
11 Para auxiliar a empreza de conimercio e nà

vegação nacional entre as provlncias do Pará e 
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. SESSAO EM 22 DE JULHO DE 1848 i05 
. Goyar. pelos rios Tocantins e confinantes, 
to:oooaooo. · . . . .. . 

« Para melhoramento dB . navegação entre as 
provi!Jclas do .Parâ . é Matto~Grosso pelos .rios 
'fapaJós e Areno~fi 4:5oopooo. . . . 
com missão de. peritos · sóndar oa ·rios Madeira, 
Guaporé, Al~gre, Aguapihy, Jaurú .e outros, ex
plorar os embar~ços que se oppoem â pa"sagom 

r elles ro 6r as medidas o or · 
necessarias para a Hvre · coml1)unicaçiio até ao 

· paraguay. · . · · ·. · . · . 
(I Dos cólonos Importados pelo governo serão 

. remettidos até .duzentos êàcolhidos . para a pro~ 
· vinuia do·· Parã, onde se . formará ·uma colonfa 
agrlcola . OU se . fará R disti'lbuil)ã.O peloS lavrl\~ 
dores. · 

« Oamaru dos deputados, 21 de Julho de 1848.
Tenreiro .Aranha. --H. Fe,.•·ei1·a Pemta.-Dr . 
Ra~alho.-Carneiro de Oampos.-N. Machado. · 

· -F. A. de C. Reis.-Ribeif'à de Rezende. )l 

u Emenda. additiva. Ao . 21 art. 2. 0 - ann s 
pon es, . os r:a as, accret1cente-ae-,20:000S com a. 
ot1trada geral já principi~da entre o rnnniciplo de 
LAges e o de S . Jose, na proviodà de Santa Oa· 
lharina.-Livramento. i> 

" men 88 ao orçamen o o lrnpeno- r • 22. 
Juntà d~ co_qnnercio~-·- PAl\ -·vez- do- "12:222S; como 
própõà a commissão; diga-ae-8:852S,nno podendo 

· pP.rceber mais de . metade dos vencimentos ue . 
--tt - o p 1\ o que accumu ar 

qualquer outro ordenado, em virtude dó emprego 
que exerça. ·. · · · · 

<t Ae••demia das bellas-artes. --o gl'lverno fica 
autoriaado a não prover os . luRares de lente 011 
substituto que julgar · desnacessarios, A medida 
que fOrem vaRàndo.-S. R,;_Silva P.aràn~os. l> · 

o . Sr. Minl.tro do J:mperlo : - Pedl a 
palavra sómen~e para ~Rr uma Ràtisfdção ~ cn· 
mar a. Talvez eu nilo possa e~tRt· presente hoJe ate 
o ·fim dn sessão, porque tenho obJecto de servlçc 
em que dévo cuidar. . · · · 

que on em, 
· qul\ndo fallei na·. dtaouasão dó orçamento, não 
·proferi o nome do . Sr . . Fernandes Ohaves; cu· 

-.disse-o Sr.· deputado. pela provlncio. do Rlo Grande 
1 . . . . I 

qne alias eilll\ .hlulto · tlel, attrlbu~·ae-me o ter 
proferido . o nome do nobta deputado. Eu. rerllrla•me 
ao Sr. Belto. Tambem ní\o proferi a polavra-
del~gadoa-que ao me attrlbus no .extracto. . ·. . 

()' .Sr. J?olxoto dn ~rlto oonttldttra mão o 
_ systema até agora seguido de se dlacUUr primeiro 

a . despeza para depois se tratar da reaeita, au
torisando o · aoverno para preencher o dellolt, se 
o ba. Entende que melhor era examinar primeiro 

· qual~ a r&cella com que devemos contar e aegnndo 
ella lhnltar a despeza ~ Propor!\ na terceira dia· 
cussilo uma emenda neste sentido. · · 

Faze11do a .)ompanção das despezas· feitas pelos 
seus adversnrios, quando ~dttverno n!) poder, com 
a fotta pelos . seus. co-rehglonarlos, lTioetra; em 
resposta so Sr. Pereira da Silva, quo a vantagem 
esta muito a favor da opinião dom!nante. ·. . 

Defende o governo da accusaçÃ.o de ter remo'Vido 
do Rio Grande do Sul o butalhào 1g de naçadores . . -
talhão foi removld~ . para assegurar l\

0

tl'àllquiili ~ 
dada publica na provincia das Alagôas, e foi nisto 
entpregado ; ma~ ainda quando se quizes11e lançar 
mão delle para servir cle instrumento el~;itoral, 
elle a isso uão se prestaria . ' · 

Agora .(diz · o orador) a oamara permi.tl!rá · que 
me des\'ae um pouco do ponto da questao parà 
responder ao nobre deputado ds Bsh1a que ttouxo 
para a casa os ullimos succesaos lsme}ltavels qut'l 
.ti verão lugar na pro\'incia de Pt~rnambuco. . 

. Senbôres, quando cbegl\rão as notlolas daquelle 
lastimoso suaceeso, eu ·senti n dór quo deve sentir 

'.j'O~O 2 

todo o pllrnatnbuco collocado na poaiçno da avaliar 
bem o alcance. de semelhante acontecimanto: para 
ser accommettl.do deste sentímento não precíaava · 
ser pernambucano. bastava ser l>razileiro, bastava 
ser homem. (Apoiados:) Eusenti.todav.iaum Uni· 

ti!lhiio concorrido para que elle ·não . 1avra8se e 
nno trouxes~e pelares .resuHados do flUe trouxe. 
~u fiquei multo satisfeito, Sr.- presidente, prin- · 
ctpalmen~e P?rque eu H esst1 languagêm no. orgão 
fiel, · e .seJa dtto em abono · da verdnda, mtus mo· 
derado do partido que nos é adverso .em Pernam-. 
buco; 9 Diario. de Pe,.nambuco. Esse diario diz 
que nenhum partido politico tinha tomado pnr\e 
no suceesso. 

·O obst~rvador · imparcial que procura conhecer . 
a origem de certos trausvios que se maoifesliio 
nas commoçõM o ulàres muitas vez11s se ar.· 
vence e que para e es concorrem circumstnncias 
.existentes já de longa . data .· . . . · · 

No desenvolvimento desta id tja, o orador mostra 
que esta;; reflexões são perfeitamente a licavols 

.. . eve . ugar em- etno.m ueo: 
. Procurou ·M alliar este desastroso !1\ICCeSdO com 

a apreaentaçi\o do projecto reiativo ao negoctéi de 
· tctol!'lo ; mas basta compat'ar a data da dh!CU&ãào. 

He projecto com a dos successos, para se 
convencer todo o homem de boa fé de gue o dito 

· ptójecto . nã:ó podia Jntlúlr nelles. Pa.reee·Jbe pois 
que o querer-se alllar .es:\es t=uccessos com. a 
apresentação do pr<Jjecto, não passa de uma in
triga mlserave\ que· so quer .fazer contra. o projecto 
e lleüs autoras, contra ldêiis que estão trlumpbando no paiz; que siio . ldéos naclonaea embora diver· 
gencio. appareça n respeito doa melas. · · · 

Como se procurou onvolver nos succeaaos de 
Pernambuco pessoas da eonce\to o credito inaba· 

. lavei, o. orador Julga-se obrigado a fazer a de(ufla 

· Abreut mostrando que easas accusacões ni\o têm. 
o n~enor fundamuoto; e ·que antoa t~St68 senhores 
t6m tldó uma couduct.a multo'louvavel. 

sobre a necesel ade de haver a mala rlgorosR 
economia. . . . · 

Oonaldernndo tnnl dotados . os cofres provlnotaea, 
cuj~&A rendatl nllo chegdo para (tU:or. face de suaa 
deapeus, aindl\ as snals necessnrlas, previne a 
camara . do que, qut\udG ae trtltaf · do oroamonto 
da fuenda, npr(lsentarà uma flinondo para quo 
se dotam as provillclns · com todos os direitos de· 
éx.portaoito pertencot1tes a .c,adQ uma del\as, esta· 
belacelJdo como cautela. l\O perigo qu:e pôde bavtlr 
de um desvio na appHenção dnstns rendas-, que 
ellas . sejão prlvntlvllmento appllcadas as . obrt\8. 
publicas da provlucla, o . que taes dlrealos se 

· possão diminuir, mns nunca augmeutar. Pt~reco· 
lhe qtle esta sua emenda é conforme ao art. 12 
do acto addicionn\; . · 

Como se disse na casa que erão causas é~ncur· 
ren tes dos successos de Pernambuco mni\ Circular 
do Sr. Affonso Ferreira, então chefa de policia 
':_laqnella . provi nela, e umll enrtn do orador que 

, 
pecla . · . . . · 

Quanto á circular, remette o Sr. deputado a 
quem responde, ao ~ 2o. ?o art. 28 do regulamento 
de 18~2. o qual determmn gue os subdelegados 
de policia não possão ser dispensado!'! pelo . so· . 
verno sent'io. com audiencia do chefe de poliela ; 
e q~ando à _corta. declara que só . a. e~crevéu 
depoiS do entao o presideilte da provinc1a V1cente 
Pires da Motta lhe haver formalmente deultl· 
rPdo que sustentnria tudo quanto fizera o vice• 
presidente Manoel ··de ·Souza Teht.eira, e de, o 
orador se convencer <,\e quê oe ael\s ao-reUgto· 

14 
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1Q6 SESSÃO EM 2! ·. DE JULHO DE .1848 .. 

. no. rios não Únhii~ Otit~o recurso . senão armarem-se 
tambem. 

o Sn. PARANHos dosejava responder ao Sr. depu· 
tndo pelo Rill d& Jàneiro a respeito das demissões 
de Macahé, mas coll\o a hora está adiantada, 
rilsêtva·se pnra ou a 

VARxos SENHORES cedem a ·palav1·a. 
O Sr. Góes entende quo nem o calculo apre~ 

sentado trela Sr . . depull\de pelo .Ri . · 
serve para provar que as administrações poste
riores a 1843 lêm sido prodigas, ttem o que foi 
apresentado hoje pelo Sr. deputado de .Pernam
buco, para lançar a pecha de prodigálidade sobre 
as administrações · anteriores a 1843. Para que 
q'l.IRlqucr 1le~tes . ealculos fosse . exac\o, cumpria 
quo t:lles so ba~eassem, uãó nos orçamentos, mas 

· no~ balauçu~ ~ E quando, feito oste cálculo sobre 
dados razoavoi'l, o resultado Collse contrario ao 
tempo em que a opinião, a que o orador pertence 
esteve . no poder, ainda cumpriria nttender ás 
tu·u as U9 as circumstancios do 
pait; e ·n; conservação da integri<la.(le o mpeno 
obdgnráõ o governo. . 

A discussão tica adiada. pela hora. 
rd ui do dia é a. mesmà. 

L.evanta ~se 1\ 81lseão às 2 horas e me a. 

. . Sess .. ; . 

·· a.o · tbrono . imperial e seus votos pela conservação · 
PRE SlDRNClA. DO Sll. MUNIZ DARllE1'0, VICE:· PRESIDENTE e ptORperidade da 1\Ugusta dynastia, Q qué estão 

confia~os os d~slinos do imJ?erio. · · 
. SuMMARio.- E:x.pedlonte.- Felicitação a S. M. o · . « D1gne-se V. M. lmper1al .de acolher com 

Imperador.Resposta de Sua J.lf ugestat.le.~À al{an· benignidade os sentlmeutos da c amara dos depu-
dega e o consulado da c6)·te. J)iscusstlo e requeri- tados, quo são os de toda a naçi\o brazlleira. 11 

mento do Sr. Vasconcello,s. Discurso dó Sr. Fer- S .• M. o Imperador dignou·se responder: 
,·a.J.--Ortlomdo dia.~ Votaçllo .do orçamento do p d 1 · imperio.-Ootttlmie~ a <iiscussllo do r!JqiterimetJto « · 0 e 8 exprimir á camsra dos Srs. deputados, 
sob1·e EJ. al{aHdega e o cMtstc.lado, Incidente· 0 vi v o prazer que sinto ao receber . as suas 
entre o~ :S1·s. Fer1·az e Gomes Ribeiro. Discussllo congratulações no dia em que a assembléa geral 
dos Srs. Fel I <U, Gonçalve$ l\frtrlt"ftS'rllffltteH~lexR~i~s~la;-::t:,iivr.;a~j;.u~lg~o~u~u~ti-;l~a~o~·~p:::a~iz':'...'Jq~u~e:_e~u~t~o~m~l\~s~s~e~a~s~ 
M 

r eas o governo. » 
· achado e Se1·1·a. . A resposta é recebida com muito especial 

· A'e 11 horas menos 5 minutos abrc -so a so.ssiio, agcradotl. · . d. 1 · . . . on nua a scussão do requerimento do Sr. 
l Ô·R e e ap prova·stl tt aeta d ~ att\;eeEitl&&«r.---'---t-'rrn-0 i,rrtttg~>cmsi-. ~0ri-=-~8i.n~o~s=-. -=~~.=.:::.:.=:.:.::=--=:__:::.::____j 

zxno1ttNTll .. () sr. v .nsoonoollo" reconhece que 8s l~Jis . 
- . . . . 

Um offido do Sr. mlnlalro do hnporlo, romot· 
totttlo t rus ropreaenlnçõ!.'s ttoa povos dn OorlUba 
nn provlnchl .llll S . p,,ut.1, om t)UO podom sojB 
nquolll\ comtlron olavnd,a t\ catto:R••t·1a dil prvvincln. 
-A.' C(llllllliR~I\Il do t·Sll\tlliUcR, 

· A' co•••mlee•lo do C\\l41\tltulçilo o poJortlB o di
ploma du kir, Jo~o OhrlNplulauo 8\uuoai del•utndo 
polu \II'OVIncln ue MI\Uu-Grolt&ll. 

Nt\o lia ml\l~ ('ltlHidhmtl\, 
· Cuuttnun 1\ l!lscussl\u 1to t•oquorlmonto do Sr; 

RodrlgtiOK \l.iR S mtoK pari\ n rwnws&Q110 d.\) uma 
conm: laallu napeohtl para Ul\tnhll\r n l\lCaudega t1 
o coneula•lo tia cllrto. · · · 

O Si\. VAsooNC~LLO& · ( J)tJla o1•dem ) tentlo da 
mundar 1\ musa um roqUtlrlmonto do ndhunonto ao 
requ<&rhnol\to em dlscussdo, dosela saber til) o póde 
fu 1datnentar .. · ·. · · 

O SR. Pn~9JDENTE :- Na nocnslilo em que lhe 
coubtlr a palavra. . · . 

o sr. "':rbano (pela ordem) declara que a 
deputação nomeada pela ca'illnra dos Srs. depu
tauos para ir cumprimentar 11 S. M. o Imperador 
em constJqnencia do a\noiversario de sua acclamaçlio, 
foi introduzida à presença de Sua Mngestado com 
as foruHI.liduues üo eslylo, e que como orador d" 
dl'.p\\lu.~i\o ~eve 1\ honra de dlriglr ao mesmo a.u· 
guslo senhor a fti\icitaçiio ·seguinte : 

« Se11hor. A . rnzão ·e a experiencia vão cada vez 
mais.lionvencont\o os pov~s de que a monarohla con- · 

do 11> de Dezembro de 1880 e de 4 de Outubro 
de 1881 iluturlsào a camara para es~abeh3cer 
commissõea de exame de q.\talquer repartição, 
lllas entenda . 'lU!.! a prud~ucta pede que não se 
uso dessa sútol'isnoiio aeniio raras vezes. · 

Acredita quo a oommlssil.o proposta nilo podert\ 
sntit!IAzer as vistaM do. cumara, e que a tó poder& 
parecer pouco lliNsll sautolhanto missito para os 
lllembros de que fór composta. . 

Ptuece·lho que . m\o s~ deve l\m\t,,l' este exame 
somente th repartições da alfan~ega e do con· 
sulado da cllrte ; convhl!i estender a todas as 
outras do lmparlo . · 

Observa au Sr. Rodrigues dos Santos que na 
ln~laterra não se procede como pretende ó nles'n10 
nobre deputado. · LI\ estas commiRsões. dui'no · 
annos, são autorls~tdas · cnc: muitau medidas 
!mportl\ntes, têm autoridade de prender, de obrigar 

a . ' . 
reino chama as pessoas que JUlga que podem · 
auxilial·.a. e marca-lhes gratificação. . . 

Entende que a nomeação da commissiio .é des· 
nooessaria , não trrtrô outro resultado senão 
esbanjar-se tempo em mnls alguns deb11.tes. se 
niio pr\ljUdlciluls; ao menos inúteis (nao apoiados) ; 
porque não se consegt1lrà re~>ultado &lgum. 

Se o governo quitessé mostrar alguma activi· 
dade e energia, todos esses nbusos, todl\s eR!IlUl 
P_!avarlcações cesAarliio (apoiados) ; nas nt.hibui
çoas . do govomo estQ o remedlo a este mal. Talvez 
na . allandega e no eonsnlado · da cOrte . e:dstão 
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SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 18.i8 .107 
revarlcadores; o or~dor não tem prova alguma . 

~tato, posto conheça.na.o poucos desses ompr~gadoa. 
])e n\Uitoa dolles . fôrma o . melhor, o mtus ~au
ttJjoso conceito quanto á !(lUa probidade; quanto 
ás suas luzes e zelo no serv1ço do est11do. (A.pota· 
o • . . . . 
tJma das razões da desordem que se nota na 

alfaudegà é a iuterlnagem ·do inspector da allan• 
dega. Que respeito, que consideração p6de merecer 

dias quem o succeda? Quantos males se não 
têm seguido em tempos anteriOl'es da interinagem 
do inspe&tor da alfandega? Muito póderia. dizer 
a este· respeito, mas altas consider&~oes o levão 
ao silencio. Lavrait senhores, (diz o orador), as 
der'niésões dos n.umerosos empregados da :' \fan
dega, pais de numerosas familias, mas poupai 
a aua reputação .. 

O SR. FERRAZ:- Isto não é leal; não faça · 
partido com estas cousas. . 

O Sa. VA.scoNCELLos:- O nobre deputado uer . 
negar que. se a e anç11r na mtseru~ mu . as 
faDlilias 'I Em outro tempo hou-ve tambem pre· 
va.rlcadores na alfandego. da córte ; cotn multo 
poucas demlssõés se 'ulgou conclulda ·a refqrma; 
ao 1 ssa s o con mu rao, compre· 
hendérão mu.itos individuas, e a miserla. em. que 

· elHis suectünbirão prova bem quão lnfttndadas 
erão essas accusações. Acoresce que os noyos 

. . , 
não estavão de maneira algumn habllltados para 
o exercicio de tão importantes funcções; consta 
que olles se reunirão alli nos dias santos do 
Natal para fazerem ensaios, para ostentaretn 
saber quando tivessem de exercitar o seu em· 

prEe~ol.d · d · t d' - ... t · ·. l o, ape1a o e en ra em . tscussao o segum e 
requerimento do Sr . .Vasconcellos: · · . 

« Requeiro que seja remettido o requerimento 
em .discussão sobre o exame do estado da alfan
dega desta côrte á prilneir~ comrnissão do orQa• · 

sobra 'os objectos ~;eguintês : 
« v~ Se convém nomear uma comm\ssl'io . que 

eum~n~ ? e'tado. não. só da alfal;ldilga. e consulado 

que nelhu se tenhilo introdu2ldo1 e as prevatl· 
caçõea que nellas se hajão perpetrn.do, e que 

. ptoponha as medldas m.nls . a_proprtadaa . para 
atalhar a desordem que bellas hajn, e melhorar 
e ape"t'feiçoar o . seu serviço. 

« 2,o Se esta aommlssão deve continuar uo 
e~ercicio destn incu.mbencia ainda noa lntel'vallos 
das sessões, e quanto telllpo deve durar. 

« 8.o Que maios se deveU\ pôr â. aua dlspoalolo 
pnra que ella possa obter os dooumontos e mais 
provas que forem neoessarlas para obegar 1\0 
couheab:nento da verdade. · 

a. 4,o Se entre oa meios sobreditos importa ser 
ella autoriel\<la a llMglr !\8 pessoas e autorldadoll 
a que oompareoJilO perante a mesma commlesilo, 
e bem assim se esta deve ter o d.irelto de deferir 
jura.hlento âs t\itas pessoas e autoridades, cujos 
dopoiQ1entos julgar necessarlos, . . o de propõr 
indetnnlsações aos empregados pubhcos que pollem 
recei.ar e1·seguições por depórem a verdade. 

« ,o e os mem ros a con nussao evem er 
gratificações por tal trabalho. 

te 6.o ·Se estas atorisações cabem . nas attri
buições desta ce.me.ra sómente, ou se.ê necessada 
llledida legislativa. » · 

o Sr. Ferraz nota que o Sr. Va.sconoeUos 
ao mesmo tempo que reconheceu que bavia em· 
pregados qu.e .ma\ procedião nas repattlções da 
alfandega e do consulado, dissesse ~ue a c.amara 

· devia ter :muita parohnonia. ·em detxat homens 
carregados de numerosa. familla sem o~ meios 
de .vllla. Ao . passo que . revelava a ex1atenela 
dessas !llalveraações, declarava que se tirasse o 

11\ am~ de carne. hmnalla, que não doclare o que 
o orador ncaba de dizer. Se hoje se ievantn esta 
c~leuma elas praça~ e pelas runs contra ó re'lua
rnnent 
clamor . que _ aqiJ.J Jexn a.pparecido cont.ru· esses 
abusos;· é· porque conv~m alimentar esse trafico 
illicito, esse ganh•> ignobil. (Apoiados.) Aquelle 

ue uizar fazer bem · ao sou · · . 
ante coragem para resistil• á força qu.e oppõe essa 

turba _de. ganhadores q.·~ 'ile especu~ão .com .os rnl\les 
do pn1z t;t . da. humanidade. {~VuJtos apotados.) 

O Sa. GoMEs RtBEmo: ~Se o Sr. Saturn!.no 
re~uscitasse, estava morto o requerimento. 

O S.R. F.&.snu niio se in porta com umn ott outra 
insinuação dó · parte dos seus a.ntigos amigos, 
porq~e tet:n conscienoia do que di~, porque tapt 
conse1encla do· seu dever ; o em qualquer posl~ao 
em que se possa achar ba catnara rulttca · ba de 
df$fenaer o crime, o abuso e as prevaricações. 

existlt· na alfaodega provenha da lntermidl\de do · 

.
inspector 1 nttrlbuo l~so ·à . defe!la., à protecgilo quo 

· se ~á a tudo só por espiritl> de partido. (Muitos 

Dísse o Sr. VasccMello~ quo quando se ref\1rn1ou 
g · altandega pula aoguuda voz os ernpt·ogal!o$ 
ohamadl)s forilo taes que a~ vlr~o Ul\ naceuidado 
de l~z~rom on~:~,.tos par.l\ ostentl.\rom ~taba~·. obesn 
preencherem aoua devores. . O ortldor nno aoha 
quo auJ1• lato um lucon\'onhmto; q11ando . ao põe 
em prattoe. quulquor htbtltuloM novl\, nl\1) · ha 
ueoessldQdO ~e praptm&r, de ettBtdar aquollos que 
vi\o pól·l\ em pratica '1 Pódo d\sto roaultur a\gtlm 
dosar 1\queltoa quo ao q,uorom pór botu ao aorrento 
de seuR daveroa? . 

Aorodit" quo a onmara devo rejottar o raqueti·· 
monto de adiamento, porquo nenhum . rundllmento. 
tem. A uonvenlenala ltn nomollQilo de umn com• 
mlilsAo dove sar det&tmlmuJa pela ptimolra com- · 
missão do uroamento? Quaos os dudos que póde 
otrerecer a conltnlssdo para a camara decidir este 
negocio 't S~fl'& a prim&ira como1issão da orçamento 
que deve determinar o tempo que tem de <iur~r a 
c missa s ecial ? uanilo se tiver de nomear 
esta comroissão, deve·se dar odo o tempo preciso 
para iudagar e fazer as inquirições que fôr de 
mister. . 

A respeito do terceiro ponto do requerimento:, 
diz que se a commlssão é de exame, acred_!ta que 
tudo que estivet- a cargo dessas repartJçoes. que 
vão ser extlminadas deve pôr~se á sua dlspo-
gioão . · . 

Quanto ao quarto quesito, observa que quando 
·se trata de uma commissão destas não desejãre. 
qüé a sua Mmeação fosse Mompa.nhe.da. de seme· 
lhantas condiQões. O Sr. Vasconcellos quer uma 
pólicia stNlr&ta 1 qu&r que a co:m)])i~&ão tenlla 
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entende que em certos ca!OS esses we1os s~o r.a or .................... ~ .. ~ ....... . 
necessnrios, mns podem produzir o fim ~ontrano ~ 2.o Ditll de S. M. a Imperatriz .. 
daquelle que se t~m e~ vfsta. O ~ubor11o, a poila, S) 3~0 :\Hmo!ltos da· serenissima 

800:0008000 
96:ooosooo 

:o&t~r!s innocencia accussçõcs infundadas: não . ~ 4. o Ditos da pdÚceza a· 8;~: ·o: 
á por essa vereda que a commissiio deve trilhar. Luopoldina ... : .........•...• ·.~ ...... . 

Já mostrou que a commissão não tinha só por · § 5.a Dotação da princeza a Sra. 
fim examinar o procedimento dos empregados, D •. Jauuar .. ia, e alugUel ~e casas..... lO:.!:OOOSOOO 

6:000SOOO 

mas slm os defeitos da pauta , da adminia· ~ 6.o Ahmontos da prmceza a Sra. 
tração, etc. . . .· . D. Marla Ameli~. · • .. · · • .. • · · ·; • .. · 6:0008000 

Sahindo os membros dessa. comm\ssiio do sei<) ~ .'f.o DJta.ção 4e S. rvr. a lmpe· 
da canlài'a, não põde haver aa gratificações dH ratr1z do 13null, VlUVB, a duqueza de 
que trata o ~ 5o do requerimento. Entende que Bragaüça .. • • .. · • ·· · .. · · • · .. • .. · · ·.. 50:000SOOO 
não é n priUJeíra cotumíssão de orçamento que ~ B.u Alimentos do prJncipe o St. 
deva declarar se essas aulorisações cabem nns D. Luiz .. · .... • .................... . 
attribulções da camara. A cantara, â vista dos ~ O.ó Ditos du. princeza a Sra. D.. 

6:000SOOO 

documentos , ó. vista das Informações da com- Maria Isabel. ... • .................. .. 
missão, tomarA em sua sabedoria as medidas que ~.lO. Ditos doprincipe o Sr. D. 

6:000HOOO 

fOrem mister. Vota contra o requerimento. Filíppa. · • .. · · ... • .. • .. · • · · · .. · ·..... 6:000$000 
~ U. Ocdenallos dos mestres dà 

O Sa. Pa&stnK~'I& ~.-A dl&cussão fica adiada. iamilia imperial· ........... ; ~....... 8: 200ROOO 
pela hora .. Entra em discussão a resolução u; 4.3~ § 12. Secre~aria de estado......... Sl:800HOOO 

O Sa. GsTur.ro propõe urgencia para se discutir .d lWminando·se a quantia de 2:400$, ficando as 

O Sa. PltEHnRt<'I&. : - Com preju.h:o do. Ol'ÇQ.· 
mento 1 

O Sá. Gli'ruLto~-=- Não, senhor. 
A u:rgencia. é apoiada e entra etn discussão. 
o Sr. do.w.e• Rlb&.iro entende que a ma· 

teria não é tilo slmplés como se pensa,' que i8r1a 
mals util que a· dlscussiio della se utendesso pelos 
dias de sessão do que se seguisse rapldaUlente, 
porque muitos oradores têm de· fallar sobre ella. 
e talvez níio vle~seDl preparados para hoje. 
· MolTOS SENHORB:s:-- Oh I oh I 

O SR. Goll&s lliuEtao deaejQva. que se lhe dis· 
sesse qual é o perigo que se segue· de niio se 
tratar hOje deste objecto; parece· lhe que se 
quer que passe jt\ porque alguem talvez queira. 
\e't um louro com a docisão. Admlra·so de que 
tendo a camo.ra en\ outl'il occaal\\o votado a 
u ge c v o ss orç men o, 
agora a vi\ revogar ..•• 

_o Sa .. :!l,R~lOBNTE, diz qué a. urgenolQ pedida. 

O ~a •. ºot.tss . Rm~ttt\o aorodlta . quo " nobre· 
malor1a nao póde r.tlconheoer hoje outro oblecto 
mais urgente dll qutl R lei do óroaménto1 dlz·so 
garahnlin~e.que R mnioria ni!o qu~1· n tal tlo orQI\· 
m~nto (ruat!cu), que espera obtél·a por melo Jo 
uma resolução ; ' . orador dafenlta t\ mnlt,tlu Q 

este respeito. (Risada$.) Desêja que o Sr. 
presidente diga · ~e ndmitta um · requerimento de 
urgeuola para entrar já em dlsoussilo a lei do 
orçamento. 

O Sn. PassronNTU: - Ntio posso adm\ttlr um 
requerimento de urgencia quand(} se discute outro 
raquerhnenlo de urgE'mcln. 

O Sa. GOM.s:s Rmmiio: -Então vou apt·eselltar 
uma emenda. · 

Dando melo dia, fica à discussão adiada, para 
ee p~ssar a ordem do dià. 

ORD:EM DO DlA 

Contlnuaollo da discussão do orçamento do 
im~erlo. · 

O Sn. EotrÃ.RDi> FaANÇA. pede o encerrumen to da 
dlecussão. · 

Havendo o 11urnero de discursos blaroado no 
regimento, d6.·se por encerrada a dlsoussiio1 é · 
procede-se ~ votação. · 

~fio npp»>vados os seguintes artigos: 

e e p tan e, a e , lll a, e c., por 
conta dos emolumentos. · · 

1
13. Gabinete imperial.......... 1:9ooaooo 
14. Conselho de estado •••••• ,... 29:8008000 
15 .. Presldenclas das provinclas. 116:59!SOOO 
lü. Cnmara dos senadores e secre-

taria; ......•.......••.. ·· •......•.. ,. . . 20!:9208000 
~ 17. Camara dos deputados, idem. 285:4008000 
~ 18. qursos jurídicos •..•••.••.••. · 72:670$00(} 
« ~nclu1ndo-se a q~antla de 18:0008 para a con· 

clusao do novo edificto para o Ol.lrsu juridloo de 
Oliuda. 

1
.19. Ef:leolas de .medicina ••.•••. 

~~: ti:~~~~~.~~ .. ~~~l;~s .. ~r.t~~:: 
22 .. Junta do oommercio (oilo po· 

dando perceber runla l.lo. met!lde dos 
vencimentos que lhe eao · marcadoli 
por lei, a depois r:ue noolltnular 

ll1tlq11M outro orlien" o e1n vlr~ude 

a1:1ooeooo 
. ~:~,ggg 

· ' 20.' Oorrelo geral e paq'tiêt~s '.i~ 
vapor (entrando na. 1.)1ura da capital 
do Rio G~ll!Hie do Norte) •• ,......... 750:0008000 
~ 27. G~nnes, pouteat e estrados 

geraes .................... ·......... . 112:000$000 
<!· Aocrell'cente·se 20:0008 cóm a estrada ger~l {à 

pru\clplada entre a oo.plta\ da prov\nola do R o 
Orando do Norte e n da Par11byoa, 50:000$ com a 
tlstrada geral en~re as provinoias do Pla.uby e 
Maranhão, a parhr lia oldode de Oeiras atá a de 
0LtX.Ins; 50:000$ com a .estrada real entre o 
Oeatt\ 1:1 a provint:ia <lo Plauhy, a partir da cidade 
da Fortaleza, tocando na do Icõ a seguindo dohi 
á cidade de Oairus. • . 

~. 28. ds.techese e civillsação de 
indtos ...••••••.••.••.••.•...• ; . . • . • • 20: OOOHOOO 

§ 29. Estabeleoitnento de educandas 
no Pa.~â . . ·· . , ................ , ....... . 
~ · 30 •. Eventuaea ..••.•• , •• : .•.••.• 
~ Sl. Escolas menores de Uistruo• · 

ção publlaa . .... , ..... , .. , ", . _ .... ·, . , 
§ 32. Blbllothaoa publica ..•..•••.• 

. § 8,8. Jardim botanioo da Lagôa da 
.Rodr,go de Freltas ............. , ... . 

~
34. Dito do J?a.sselo publico .. .. 
85. Istltuto hlãtorloo., .•. , •..•.. 

. . SG •. !mperia\ academia de medi· 
OlD!:l.,·.,., ._,, •• ~ .·.,",,., •., • • •·•,., •, •. , 
~ 3'1. Obras publictiS ............. . 

« (Jom a obra da 1nontanha dl\ ~ahia! 

2:0006000 
25:000$000 

40:1SS$()00 
8:598$000 

9:996HOOO 
8:488SOOO 
~:ooonooo · 
2:000$000 

140:0008000 
72:000HOOQ 
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(( Para auxiliar a emprêZR de com

mareio de navegação nacional entre 
118 provinc~as uo Parâ o Goyaz pelos 
tiOS • • • • • • • • • 

(t Para ·melhoramento da nave~ução 
Antre as provinclaa. do Pará e 1\'Iutt<l-
Grosso palas riós. 'l'apajós e Areuós. 4.:500$000 · 
· c1 o governo fica aulorisado a mandar uma cnm
missiio de ~,:eritos sondar os rios Madeira, Guaporé, 
Alegre, Aguapihy, JaurÍl e. outrof;l, explurar .os 
émbaraços que se oppoem .á passagem por elles, 
propôr as medidas e orçar .as despez~s necest~a• 
rias para a livre commun1cação a'te. ao Para~. 
gusy. · . . 

cc Nos orçamentos futuros a comparação estabe· 
Ieclda nas duas ulllmas columtlasse fará setnpre 
entrtl a quantia pedida e a por ultimo votada 

. . para o mesmo servlço, supprimida a comparação 
do pedido actual com o un tarior. . 

ct O governo fica autorisado a fazer toda.'il a~ 
despézaif prêcitllls para a tlXploraç~ô do rio Para· . 
byba nn província do Piauhy, e levantamento de 
uma . planta ·do mesmo· rio, e seus afilueutes 
suscep 1ve1s e n vegaçuo, ap esen 1111 o ao co p 
legislativo, o mais breve poasJvel, clrcumstanoiada 
informação sobre o melbotatilento de sua nave· 
g11çiio e . o órçatnento respectivo. 

a Acaàemi~J das bellás·artes. -O governo tlcl\ 
autrlrieado a não prover os .lllgares de lente Otl 
substituto que julgar llesnecesstlrlo, ã medida que 
fórem vagando. » . . 

O Sa. GETULIO pede urgenola para continuar 
a discU&tlilO do requerimento do. Sr. Rodrigues · 
dos Santost Interrompida pela do oroaot~nto. 

A Ur~Jeno a é apoiada e apprnvada aem debate. 
Oontinua portanto a. diaoueailo desse requeri
mento oom o aubsUtutivo do Sr. Dlogo de Vas· 
concollos. 

O Sr. Vn•oonoello• diz que ainda aos· 
ouvltloR Iha solo .as palawraa do nobre deputado 
pt~loe Bahia (o Sr. FGrraz ), combatendo o seu 
requerimento. Sor rendeu-o a manalra por ue 

aenhoros qo Mlllas, '&Ue de numerosos apoiados 
. acotnpl\nbàrilo as palavras do Sr. Ferraz ·quando 
ao dlrlgla a elle orador. ·.rol munlrestaciio p~reoe 
ter por fim sufTooar as vozes do quem alll se 
considera unldall~ i porám enganados vão os que 
assim pensilo i bem que fraco. co111baterá os nobres · 
dcput~dcs, pulverlsnl-os-ha, prinllipalmente e1n 
oegoc1os de sua pruvincla (Minas). · · · 

( Emquanto falla o orador, os Sra. · Ferraz e 
Gotnes Ribeiro trooão entre si, em meia voz; 
algumas palavras das quaesouvimos aa ~egulutes: 
-o Sa. GoMEs Rnuuno.:-· Vendido. fot capaz de 
so vender.- O Sa. FEni:Az :-Vendido se disse 
de sou h'tnlló,. por seu respeito, quando votou 
pelas eleições de Pernalll buco. Saia lá para fóra.: 
diga-me isto lá. fora ...... o sn. GoMES RlDEIRO, 
lev.untando·!!e: -Sim, senhOi\ digo-lhe isto o~de 
QUtzer.-0 Sa. PnEBIDENTJll :-AttenQão I OouVldo 
o St. lo secretario a manter a policia da casa. 
;;-.Ob Sn. APRIGIO oppõe-sa á sabida do Sr. Gomes 
.nl eiro, que torna a sentar-se.) · · 

O Sn.. 'VASOONO&LLos (continuando) mostra que 
nenbutna palavra disse pela qual o Sr. Ferraz 
PUdesse julgar-se autorisado para suppOI·o de· 
Censor de prevaricadores. Não sabe se ha abusos, 
prevnt"ioaçõeo ; pelo ·. oonta-ario ·conhece auultos 
h( onradoa empregados da &lfRndega a do consulado 
ccpoiados) i a pari~ que tanto esolu·oéo t Para 

911e este apparatoso debate 1 Para que . tantas 
ln!linuaçõés, tnn~às aoousa~ões inC1mdadae? .Para 
que tantas allusõea contrl\ a honra desses em· 

pregados, que considertio taes argulções como o 
preambulo dos decretos de suas demissões 'l 

Denomina·He defensores do trafico illicit() d 
. . .. ma a aque es que ousão la lar contra o 

teqUP.rttnento do nobre deputado por S. Paulo. 
Nenhuma necessfdáde ha de lunçtlr mão de se
m~lhnnte meio de· argumentar I}Ontra os que se 
oppo~m a esse requerimAnto. Pelo que lhe diz 
respe1to, o orador lembra que . constantemente 
tomou parte nos debateR dessa lei, que está no 
senlldÇ~, :-~obre tenas. e colonisaçiio, e por isso nlio 
roerem~ urna tãc. offensiva arguic;iio. 

Se ex•,;tem. provas, como diz o honrado membro 
pela Bahia, irrecusa vais da. prevaricação dos 
empregados da alfilllde~a, porque. não providencia 
o governo a este respeito? Precisará por ventura 
do excitamento da camara pat·a demittlr empre• 
gados prevaricadores? ... 

O Sa. MC1R!Et3 SA.IU'aiENTo :- E diz-se que até 
o governo forneceu esses documentos ao nobre 
deputàdo I 

-. . 

0 Sa. YASCONOEL~OS :-Veja V •. Ell •. l!_e não_ é 

o preambulo dos decretos de demissões. Mas esta 
denuncia d.a. parte do governo occulta criminosa 
fraqueza (apoaac . .J~), porque, se o go'9:etno sabe do 
todo~ esses factos; incumbe· lhe. detnittir esses 
prevaricadores • aubstituil..Os por homens hon.
radoa .... (Apoiados.) 

Uw. Vóz :-E' isto o que se. precisa fazer. 
Oorru. Voz: -Mas o que. se quer' â um co

bertor. 
O Sa. VuooNO&LLos :-Como se poder~ qua

Uflcar somelhante procedimento da parte do 
governo t · · 

U:MA. .Voz:- ,Fraqueza... .. . .... 
O Sa. VA.sOoNcatLoa :-E:itá presente um. nobre 

ministro da OlltOa (o Sr. Souza FrBnco l: elle 
tem .ouvido todas estas palavrRs, e se o goYerno 
póda domltth: o empregado prav~Arlcador, para 

ue v na e · 
que não tem vnntagem nenhuma real para o 
palz T · 

O Sa. W A.N í>s:Rr.lii'll' : -Seuiio deshonrar o mesmo 

O Sn. V.\8doNOJtLLOtJ, tratando do requerimento 
. que· offtlrocêrn, e dalendeodo~o das arguioõea que 
lhe fitara o Sr. lt't~rraz, lembrll. que a ldéa que 
otf~recêra pecllo·a aos usos Jnglazea: em 1802 
instltulo·se na Inglaterra uma oomwissito naval 
que trabalhou desae então atá 1806 : apreseutoll 
ella doze rtJlatorlos . multo clrcumstanolados, o 
ultlmo dos quaes excitou tal enthuslaemo, que de 
to.das atJ cidades e condados vierão felloitQçÕea 
ao parlamento pelt\ maneira por que se ho11va 
naquello Hegooio. · · 

Nota que, se o requerimento que offereceu não 
póüo satisfazer ao qtte se tem em vista, muito 
menos satisfarli o magro requeri~er;tto do Sr. Ro
drigues dos Santos, que só se lwata A alfandega 
e consulado da cOrte, como ~e os interesses da. 
arrecadação de nossas .tendas se cjftassem nes.tas 
duas rep<lrtições.- . . .· . . . _ 

Oonclue, dopoas do mata algumas obser\Taçoes, 
declarando que não defende prevaricadores; porque 
não sabe se existem ; e se algum delelx.o, alguma 
uegligenoia ba na alfandega, não siio .os empre
gados desta. repai'tlção os responsaveis, reapon
sMvel .é a governo, que oiio trata de estudar as 
repartições fisoa.es. . 

o ·Sr. F'erru.z (pela ordem) : - Ell tenho 
de pedir A oamara um favor, favor que se tP.til 
oonoedido Jé. em outras oooas.iões a alguns Srs. 
deputados. A oamara ouvio o que ha. P.ouco 
~ucoedeu, o de .. que fl\l v:latlma. Eu doseJava, 
Sr. presidente, que a caUlara me c<moedesse poucos 
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'erguido a minha voz ern sua def~:>:a. A_' c'amaru, 
pois (e péço·lhe com toda a instancia): conceda· 
nte o fe~vor que jã te.m concedido a outros: por 
exemplo, ao Sr. Dias da Motta na le~islatura 
passada, e em 43 ao Sr. Gonçalves M~rtms para 
dfl fender.-se contra accusações f11lsas que lhe erão 
feitBs por um Sr . . deputado pela Bahia: os que 
então ti11hão a palavra, a cederão · para que o 
nobre deputado pudease apresentar . a sua dcfeza. 
Eu declaro á camara (Jue, se não obtiver o favor 
que lhe peço, ver-me-bel na necessidade de 

i! - e in · -
· maia -As sessões; - · O orador üiio tie importa com o requerimento; 

o s:a. ViscoNcELLOs:- Não ofl\mdi ao nobre votarâ. a fav9r ou contra elle, conforme o go'ierno 
de t"' i o qu~~er . . 
· pu '"'' • De algum tempo para câ tem o orador conhe· 

O SR. FBRBA.Z :_. Não m~ refiro so nobre da· cido da parte dos membras · da. mlnorla algum . 
putado. . . destavor: mas elle deàejára que este desfavor . 
· O Sa. PRESIDENTE declara que não sabendo tendesse sõmente .a . rebater · as suas . idéas na· 

. qual o objecto a que o Sr. deputado se refere, qulllo em que não fossem convenientes aos prin~· · 
e por consequancia não podendo avaliar a ne~ cipioo, e ilão a. fazer qualquer mossa na sua. 
cessidade em . que estt\ de Callnr pt•mnptamente, reputação, ou {Qzêl-o rebaixar do ooneeito de que 
como presidente da camara não sé julga autori- constanten1eute tem gozado dellde os primeiroa 
sado, é. vista · do qua dispõe 0 regimento. para dialJ de sua e::dstencia. · (Apoinà'os.) 
submetter ã consideração da casa 0 requerimento O Sr. Gomes Ribeiro fez ao orador a maior 
que 0 Sr. Ferraz acabou de fazer. . . . offensa que se pôde dar: esta oftensa foi conhecida 

O ""'r. , 11.;. . ·pede a· 0 Sr. presl·deute ·qúe tn"'n. de . pal3s galerias, que fazem parte do publico, e ge· · 
""" ...., -~ "' ralmento elos bancos da casa· o orador ofs 

--~-~e&awln ar tôe e:tiste al$( um preeedente, V'~· ~---A---t--..;1;; 1u~.g;;a;,~s;;e;..:::.o~. ~r:;ag~a~o;:-.. -:;;:.a~. ·~r~es:-::p:-:o~nxe:;'r ":a~u-=m~· ::ln~c;'Ii~e~n~:t1-;;e~q~u,~e;=---
o autor do reguerimento .o t\Uega) mas; quando hoJe é conhecido, afim de que o Bradl intelro 
nenhum precedente exietá, crê que deve ser es- conheça, e possa ava.Uai' bem a injustiQI!.• •• não . 
tabeleeidoi para que palavras tão gr~ves, dirigidas Injustiça sómente, mas uma cousa que é otGu\ta 

. contra a nonra do Sr. deputado, nao fiquem sem na.a })~1\\Vrlls do Sr. Gome11 Ribeiro. . · . . . 
reáposta. · · . · Disse esse Sr. deputado que o orador Llnba sido 

o Sa. Po&SIDS:NTS: ob~erva que B questão ê V8lfdldo ou comprado. :.l t Orê que liinguem con· 
de adiamento, e qu~ o Sr. Furi"iJZ so rerere a · testurâ que um homem de honra niio põde sotrrer 
clrcumstanolas, das quaes a camata não tem oo- um~ !t~jurla desta ordem. (Apoiados•) Esta t~ro· 
nbeoimeoto. · · pos1çao pôde ser considarada debaixo de d1fta· 

o sa. FJuuu~:- Uma coti.sa tão publica'·... rentes faces: elle. póde dirigir-se ao orador como 
As galerias todas ouvirão. . .· empregado publico, oomo magistrado, ou como 

membro do parlaménto ~ snas esn nenhum destes 
O Sa. PaESl.DENTB:- Deolàro que eu rião ouvi. casos lhe é applicllval, (.4poiados.) Tem servido 

Trat~·lle de UQltl simples questão de adiamento. os empregos · de promotor · publico e de juiz de 
o Sr. Pel'elra. da suvu. recorda-se de direito i e não rectlia chamar em testemunho todos 
~aa&--1rewf-&j~· :eài·fd. ~HtDH~mb1'õ-®lila-ue:rl----G18-l~r.--:-e-6J~;au,as--c.cih:t-1ttla provlocla, o t()dll a 

o dh·eito de defesa, fallando em oiicaelào que lhe . populaoiio do Rio de Janeiro (apoiados). poftl que 
não cotnpete, quando a discussão é publica, e a estâ certo de que ninguem pódérâ eonteatar que 

· ae:ousaoão t2m sido feita em discurso proferido o orador. pobre coruo foi e é, sempre se oom· 
na casa i . 11ao sendo porém este o caso, eotande J)ot·tou. aom honra u probidade no desempenb~ de 
que o t•equcrhnonto não deve ser admittido, De·• seus deveres. Os seus proprios inimigos politl~os 
malH, não se ti.cba. presente o Sr. Gomes Ribeiro, lhe fazem esta justiça. . 
e tendo havido. imrruüencia de parto a pàrte, não . Quando foi removido, o orador deixou ·!la ser 
será generoso que . o Sr. Ferraz falia nesta questão obsequiado · por aquelles coin quem se . acbavs 
na ausenoia do Sr . Gomes Ribeit·o . Conclue mos· · ligado, · o foi ·muito Obl:lequiado por membros da 
trando a necessidade e ·. cou-veniencia de actlbar maioria, que o · honráriio com sue.s visitas, e teve 
com uma . disc\issiio o.f!ensiva d~ gravidade · da tne!il~\O a seu favor muitos negociantes que lhe 
camara. - · · · · · 

o Sr. WanderleY estã perfíuadido de que 
o Sr . . Ferl'àz uão c.arece de defendér-ee, porque 
goza de geral .conceito (apoiados) i mas quuodo 
o Sr " · · 
palavra; pareée-1 e que o melo à oeilereln da pa
lavro os Sra. deputados qut~ estilo lnaorlptoa antes, 
porque nuuua lio11 v e o precedunto da se. cQncedar 
a um Sr. deputado a p11lavra quando lhe nilo 
oalba pulo regimento . . 

VA.1\tos S~NUI)i\tsoodom dn (Júlavra . . . 
O Sll • . Paatstb~NT~ dâ tL palavra ao Sr. l!'el'raz, 

lembrando•lhe que dt~v.l ox.priu\ir· se aotn a modo· 
ra~ão qne Donvow .em <Jll~ol:l s~Jmalhatüu!l. 
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sP.mpre 11 qualquer homem; ainda de principios 
differentes aos seus para combater um ministerio 
qtlEl julgue que não pód~fa~er o bem do paiz ; mas . 
quando se trata de pr111C1pios, quando apparece 
um ministerio que apresenta a bandeira dos prin~ 
ciplos que seg11e o orador, elle se considera desli
gado de quaesquer compromiRsõ<J, ainda mesmo 
que não seja todoso.s pr!ncipi?s da m~iória que 
sustente um tal mimsteno. A vista d1sto, e do 
seu procedimento anterior haverá a~guem que lhe 
deva, ou possa lançar em rosto aqutllo que disse 
o Sr. Gomes Ribeiro 7 Qual o motivo ? Qual a 
~~? . 

O orad<lr não sabe · até que ponto possa ser 
verdadeira a noticia qRá corre de que o governo 
o quer aproveitar . em uma commissão ; declara 
porém que se tivesse querido usar disto que_ o SI' • . 
deputado pôz na sua boca, apezar de nn.o ser 
pa~re, teria ~ido até cura do · Sacramento, .se 

. mtmharque por m9.is de uma vez se lhe fizerão 
-·-própo&tillr'dll- parte de pessoa$ que queriii.o apm- · 

veit•1r os seus serviços, ao que respondeu quo 
conviria, salvo os seus princípios. (Apoiados.) 
E qunl é o Sr. deputado da minoria que póde 
lançar à pedra ao orador? O emprego de um indl· 
viduo em qualquer commissão pQde por ventura . 
tti\zer o des~r que o Sr. Gomos Ribeíto lhe quiz 
lancat? Por certo que não. 
· Quando o ministerlo de 2 de Fevereiro subio oo 

poder, e um senador pertencente ao partido con· 
trario ãquelle que Unha adopta.do esse ministerio, 
foi nomeado para uma comi:nissão, por ventura foi 
ella c<.mprado ou vendido ? Pódo isto considerar-se 
compra ·ou venda? Ndo se tem dado em todas as 
épocas co usas desta natureza ? · · ... 

Qualquer que sejn a posição que o orador tome 
na casa,. quando o seu· patz, quando o monarchR 
considerar l]tW os seus serviços sito vc.llosos naste · 
ou naquelle ramo de serviço publico, ello se pres· 
tarA com a maior boa vontadé, cons a maior 
lealdade. - · 
· Oomo · rnagistrado, · todos sãbem quo o orador 

' a o , nunca 
conheceu prlnciplos politicós na admiotRtraoilo da 
justiça; s· mpre obrou oouturme a lel. e só con· 
forme a lei. 

Aóata a pe~soa de todos os Sra. deputados da 
minoria, e estl\ persuadido de que os que estito 
actualmenté preaontes, ot>tn•> homena de ltonra, 
eomo hotuenli de educaoão brllhànte, nuuca hito do .. 
outro Sr. deputado , E\lea àlto homens polltlcos : 
nilo siio t11gratt's. ·· . 

O Sn~ VAsooH~OELLos: -NuRca nos asqueoeromos 
do cabo da patrulhll. 

O Sa. FltllRU responda que corno tal sempre 
fez opposlçào por ai meAtno, lltttlca assh~tlo a 
conferencia ou reunlno alguma. E stt\ entrt>tRnto 
per~u_adido da que, desde qne se tratou das incom· 

· pattb1lldades ide lbe fez 1\ guerr:1 por parta dos St'S. 
deputados da minoria, . com quem estava ligado; 
refere que se Vótou pelas incom~atibllidatles, fol 
porque tendo havido unia reuniiio de membros dtl 
apposição, am que se decidiu qu~ a minoria se 
~aclararia k favor da lei das Incompatibilidades, 
JUl~a~ que não devia ap~rtar-se dess~ decisão. 
dectsao a que o orador f01 fiel, e quo 11ao sabe se 
edm . ~utta reunião, a que ella não assiatio, oe 

ectdto o contrario. 
{Oomo esta {>ropos!Qão dá lug11r a vivas raola· 

blu~5es da mlnorili, o ort,dor chama em sou toste
ruuuho o Sr. GouQalves Martins . ) 

Sente quo os senhora~ da mhtoria se dóiio de 
Rl 11u1aa exproaaõos suas, porque nno tAm por fim 

o i • 

adoat aoota o 11eu oarnoter, o seu prooedimen o : 
o que poder• oondarnnllr unleamente é R rrleza, a 

indifferençR com que a minoria o trata ha algum 
tarn po. · 

Conclue declarando no Sr. deputado, que se não 
acha presente, que o orador é super10r a todos os 
doestoa, a todas· as injurias que fulmine contra 
e \I e,. contra o seu caracter: . pequeno e humilde 
como é, responde ao Sr •. deputado que nlnguem é 
honrado acima delle. orador, e que a camara, que 
respeita a intelligencia e a educaçiio, sabe conhecer · 

·. a ditf~Jrença que ha entre o orador e o deputado a 
quem responde~ . · 

O Sr. GonQa.l ves Mnrtl n.s estava dist~a~ 
bido, e por isse não attendeu á proposição que 
fora avançadk pelo Sr. Ferraz. Não gósta de 
envolva-se ~m debates desta ordem; não lhes 
dá por isso a menor at~ençiio: e tnesmo se lhe 
foss~ licito, sahiria da . casa P!iro. . os não pre· 
senctar. Confessa que JU.lgou tmproprlo que. o 
nobre deputad<? quizesse ttoàzer po.ra a discussão 

enlré dous membros da camara. E' portanto 
desculp~tvel a .dlstraçiiu do ()rador.· A reputação 
do Sr . Ferraz está tnnito garantida para ter · 
necessidade de ser sustentada em uma discussão. 

Quanto ao .testemunho delle orador,_. invocado 
sobre o occorrido em . uma conversação havida 
entre alguns amigo9- àcerca das incompatibili
dades, elle orador, em abono da verdade, deve 
declllrar que, não em .Utnli reunião ou confe
rencia de partido, para o qual sem duvida de· 
verião ser chamados muitos importantes membros 
de seu lado que alli não estavào, mas em um 
encontro . familiar e de atnizade, onde ambos, elle 
orador o o Sr. Ferraz, se acharão, se tocou na 
tnaterla ·das lucompatibilldades ; e parece à . ella 
orador .que a opinido trtais geral dos · que con· 
versavào foi R q_ue se acha consignada. no projecto 
de lei de elelçoes da commlssito do senado sobre 
o mencionado.. ponto elas lncompatibll.idades. 

· E nem bto. 'diz o or·ldor, d óbjt-cto - dé myiità
rio ou uma grande dosoaberLa parB a maioria 
da oamart~, . porque .claro eatl\ que os nobres 
senadores autores da uolles ~rojecto · nilo con-

contr .• rla a conslituloão; e nem elle orador teria 
votado em · favor de alguns pontos na segunda 
dlscussilo .do projecto do. camara, . se entendesse 
na ocoa.e\ão qUe votava hiconstltuclonalotcntr.-. 

O Sn. Pa&~Io&NTE:-Oontlnúa a discusaito c.lo 
adiamento. Tem a plllnvra o !:Ir. Nunes Machado. 

O SR. MuNIZ B.~RRETil, 'VIce- residente. lnrgR 
a .ca o1ra, que occupn " pfl o o oy, pr · 
n1eiro secretario. 

o ss·. N uno !I Mnchndo entende qua todas 
as oonvenlonclas oxigom que a .-:amara 'VOto ltn· 
mediatamenta contra o requerimento. Quanto mais 
se protender sustentar R necessidade do reque
rlmouto. quanto . mais razões se exb\blrem em 
favor dessa oplniiio, tanto mais se attenllart\ Q 

força ti\Oral lJUe deve tor o goveruo quo se áoha 
apoiado em umn maioria da casa. . · . 

Não snb~ como a maioria não tom sentido R 
necessidade de &cabar com esta discus$i.'iõ, e uiio 
entende que alia ostú colloca!ldo o gov6rno eúl 
uma posição difficilima. Desde o momento em 
que se aflirma corn toda a seguranoa que na 
alCandega do Rio do Janeiro ex.istetn prevaricadores, 
e que o governo tem disso docutnentos; pôde 
alguem, sem arrlacnr·se a o.llendor a razão e a 
justiQa, deixar de reconhecer que o governo é 
altamente responsavel, e falta aos aous deveres 
se elle conliuíui a d\lbc.ar que estes lndlvidUf'lS 

· estejno nos seus lUgMes · continuando nes!laa 
malversações, que o orador, pelo que os tactos lhe 
Cazem orar, áorédida que existem, ruals p~la 

quem é o prevf\rloador? Diz pois que a maioria, 
consentlndo que esta disqu"si.O prosrlda, collOOE\ 
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o governo em uma posição dlfficil, .e· faz·lhe a 
mala amarga censura. . . 

Entende que ou se .deve votar contra o reque
rimento do SJ'. Bodr•gues dos S11ntos, Otl alie 
não póde ser npprov.ado sem o áddiamento do · 
Sr; Vasconcellos. Ou o autor do requerimento 
quer auxtltar a acçào do governo com a medida 
que propõe, e então .a deve tornar .afficaz Rddi· 
cionando·lhe as idéa.s da emenda, ou então não 
qulz senão provocar a discussão para aproveitar 
os sRUS effaitos, e entii.o o seu fim éstâ consé· 
guldo, e a camara dtl\J'e votar contra o roque· 
rimehto. . · 

Conclue votando contra o adiamento para votar 
contra o requerimento. . 

o Sr. Serra vota no mesmo sentido, e com · 
·tanta mais sogurança, quantl) as suas opiniões 

a; respeito da rigorosa . tiscallsac;ão das ·rendas 
publicas são já bam conhecidas. Verdade é que 

e 1 a raça 
de que aceitava o requerimento, mas o orador 
não vê nesta declaração senão . uma prova rna!a 
da delicadeza e reetidã.o da11 vistas do go'\'orno. 
o gc,verno não . receia a fiscalisação, a inspacçiio 
da camara em todos os seus actoR ; mas o governo 
não veio. pedir ã camnra esta coadjuvação e oife· 
recêl•a Rem ser pedido : pnrece que setnpre exprime 
alguma desconfiança. Oorador reconheéa no governo 
não só capacidade paro conhecer os eff~itos e 
abusos, quaesquer quê se pratiquem, como para 
providenciar confvrme exige o uem do ser.'\'iço, 
para o que éstá autorisado, pois que !'Or lei lhe 
forão concedidas as faculdad•JS · necessari'ls para 
proceder t\ reforma. . . 

Nem so diga que a camar.a jt\ não tem manl· 
!estado as auas patrloticas vista.s 8 este respeito. 
Já u·rna commissão da casa apresentou o parecer 
O mais explicito e. frisante QUtl tem appàrectdo. 

E' de presumir que o ·governo tttnha já tomado . 
pro-vfden,olas sobré s materia· e lenha colhido 
esclarecimentos e informações. . · 

Nilo havendo c&.61.\ para !!& "Votar, procede-se a 
ebamada. · 

ord m do dia e 
.Sa _d ecussiio. do orçamento. 

Levanta-se a sessão ás S horas e meia. 

Sc&s6o em 20 de Julho 

SuuMARio.-Expedient6.-A alfa•ndega r! o ctmsu · 
lado da c6rte : malversnçi'Ses e roitbos. Discurso 
do Sr. Sotua jl',·at:ça.-Rectificn{:flo do Sr. Gomes. 
Ribeiro tlcei·ca dó incidente con• o s .... Fe1·ra:z.
Ordem do dla.-Ot•çamento da justiça. JJiscw·sos 
flo$ St·s. Vasconcellos, Vilella 1'ava,;es e Tosta. 

A's 10 horas e 40 minutos da lílanhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se . n acta dl\ l'lnteM· 
dente. 

EXl?EDIENTE 

. Um oftlcio dq Sr. ministro do lmperio, remot· 
tendo o exemplar impresso de ü do m~z pa~sndo 
que esclarece o prosidenta da província de S. P aulo 
sobre o embaraço em que se . acha a respeito das 
oleições das camatas municipnes e juizes de paz, 
que na sua opinião se não póde 'Q'etlfcar no dia 
7 de Setembro deste. anno.- A' commissiio de 
constituiqiio. . . 

Outro do tnesmo ministro, trahsmittindo o offi.cio 
do ptesidente da provinda de Santa Ciltharlna de 
S do corrente · com os papeis que lha estiio an· 

, q es pte en e mos rar qua na 
~leiçilo da fteguazia de ~ossa Senhora dtl Graça 
da cid!lde de a. Francisco niio interveio força 

armada, declarando que se recommenda novatnellte 
ao referido presid"enta que faça proceder, cotno 
se lhe ordenou em aviso de 20 de Maio ultimo 
ã mencionada eleição~- A' commissão de constl~ 

· tuição. . . 
. Outro do Sr. aecretario do senado, participando 

que o senado adoptou e vai dirigir á sancção 
. Imperial a resolução fixando as fvrlias de terra 
para o anno flnant.::eiro que ha de correr de 184.9 
a 1850.-Fica .a camara inteirada. ·. · 

Não ha mais expediente. 

A A.LPANDEtlA. E o CONSULADO DA. CÓl\TE 

ProcedenJo-se â. votação do requerimento do Sr. 
Vasconcellos, cuja discusQi\O ficou encerrada na 
se"siio pa~sAda, é elle rejeitado. 

Continúa a discussão do reqll~rlmentfl do Sr. 
Rodri~ue~ dos S!fntos para a n.omEi~tção de unu1 

o sr. Souza F'ranQa entende que o reque
rimento em discussão niio põde deixar ·de . ser 
considetado como nm epigramma, impensado 
tàlvez, . feito ao actual gabinete. (Apoiados.) 
A' camaa·a dos deputados niio pertence fiscalisar 
as rendns do estado ; a camàrl\ dos deputados. 
fi.scalisa meramente os .extravio$ para os denunciar 
ao publico e para accusar o governo que não trata 
de remediar esses males (apoiados) ; o requei'i· 
manto pretende que a camara dos deputados exor· 
bite dos limites que lhu prescrov·e a constituição, 
e isto com desar do governo. O que se pretende 
com esta com missão ? Tem-se e01 vista Iniciar . 
alguma medida · legislativa para .. occorrer aos 
Rrlindes abnsos da alfande~a do Rio da Janeiro 7 
D~vla dizer-se qual a medida que se pretende 
inaclar, para so snostrat' a nro&ss\dade da nomear· 
se uma commlss§.o; mao ainda nshr. o orador 
não lhe dava o seu voto, porque o corpo legia· 
l~tivo, para poder obrar 1t semelhante respeito, 
nàn pôlle prescindir de ouvir o ROverno. · . 

Af)mlra-se de que 0 Sr. Rod~igues dos Santos 

b~atos de que roubão os direitos da al andega do 
R1o de Janeiro, qm~ndo isto é oousa tão sabida 
e uão dt\ BRora, e sstranllll qHe dósse o nome de 
boatos a factos averiguados ••.• • 

OSa. R. DOS SANTOli:-Não sel dé Cactos. 
O SR. Soou FaA.Nç~: -0 Sr. deputado pfireoe 

que é govenio (r(sadas), porqUA fl6 o governo 6 
· • · os ap ca • 

' a6 o go\'erno do Drazll, esse ei!lgraçado governo 
{apoiados), quo niio sabe que so rouba nas alfan• 
dí'gae do Brazll seis mil cnntos. · 

'UMA Voz:-E' p1•eciso ft\zer honrosa menção da 
alfttHdega. da Bahia. (Apoiados.) 

O SR. SouzA F:aANçA:--Na alfandegà do Rio de 
Janeiro l'ouba·se annualuumte cerca do 2,41)()_ 
conto~. O povo vive dilacerado pêlos . extravios, 
porque o · goveruo uão lhes dá c.ttençào, porque' 
a assemblêa não accttsa os minlstroli, ni'io faz 
senão lançar impostos para supprir um . defidt de 
6 mil contos roubados pelos pro<varicadores. 
{lVtiitos apoiados. Muito bem.) . · 

. O orador passa , u mostrar que na alfândega 
do Rio de Janeiro se rouba annualmente 2 ;400 
contos; e diz que o roubo vai ct·escendo na 
proporçno qae augmenta o comtneroio, E' tal a 

. nos:4a de~graca que tendo os diraltos da al!Qnd~ga 
do Rio de Jüneiro no anno de 184:4. a l&ió dalio 
7,809 :914g a recalta de 1H<18 para 18!9 est~ oro" da 
em t~elé mil e setecentos . contos, isto é, manos 
100 c~1ttos de réis. O governô não. indaga doudB 
-Jetn 1sto (apoiados) :. · fez este relatorlo, maoda·o 

O Sa. l?Rn.siOENTlll!-E_u não posao entender que 
o nobre deputado se reli ta {\ Cl\mara acttta\. 
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SESSlO EM ~6 DE JULHO DE 1848 11~ 
UM: SR. Dn:PUTA.no:-Nem a camara alguma. 
o sa. SouZA. FRANÇA. =--Eu estou fallando .em 

geral. A cuuu.ra do~:~ deputa~os não tem cum~ 
• A 

184.1 a 18-15 não só a alfandep:a do Rio de Janeiro 
rendélí mai~ do que agora, senllo . lambem as 
alfandegas da Bahia, Pernambuco· .e M1mmhiio. 
· UliiA Yoz. -A alfandega da B 

administruda. (Apoiados.) · . 
o Sa. SouzA. FRANÇA diz que os extravios são 

cousa hl)rror(\Sa no Brazil. (Apoiados.) A alfan
de~a de Pernambuco ·em 184.! a 1845 rendeu 
2 314 contos, a sua . receita . vem calculada agora 
en1 1,500 contos. (Apoiados) I A a\fandega do 
Maranbão rendeu no . mesmll anno 630 contos, 
vem orçada a receita pal"t\ 48. a 49 um 500 contos· . 
E porque h a, ~udo ist?• pergu~ta .. o orador 'l . E' 
porque os mtntstros sao os prnnetros . a olharem 
para isto com indifferença, . . é porqtLe o erario. 

nii . ' • . - d tres ordenados contra a expressa dtspostçno a 
lsi, que prohibe inteiramente a accU111Ulação de 
ordenados em matéria de fazenda, é porque tem 
um fiscal que uào faz bada. 

O Sa. FERRAZ:-Não é exacto. O fiscal é pessoR 
muito capaz. 

O Sn. SóüzA. FáANQA. lembra que no anno de 
1828 disse-se tanto ou mais do que se dià'lil agora 
a respeito do9 roubos da alfandegil. A .commissiio 
de fazenda de que fez pa·l'te o orador mostrou 
palpavelmAilte qual ora o roubo que se. fazil'l 
nessa repo.rUçiio fiscal, e estudando o~ me1os de 
8alvar o estatl[l dollse1:1 abusos contmuos, não 
achou outro que não fosse · a ·arrematação rte 
uma uota arte dos direi os da alfaude a e fixou 
e~stl quota parte em 2õ por ctmto. Tal era a con • 
vlcçiio da cai11ara, de que este ·era o meio de 
aalvi1r o estado. que mandou que se arrematasse 
metade dos direitos de totlas liB alfandt>gas por 
treil ~trinos por uma vez só mente,. para lul vêt· se 
a commissito. tinha razão, 110 acaso os direitos 
subido. O que tem fllito o governo desdê 1828 
até ogora ! Desprezou a lCli, apenas se arrema· 
térRo metade dos direitas da · alfandega de . Par· 
nambuco. 

O Sa. G. MAnTINs:-E da Babla tambcm. 
o Sn. SOUZA. FRANÇA diz que Q rl}spelto do. Rio 

de .Tanoiro tues emb.~raoos, tnos hesitações hou· 
vdrào que não as arrematt\rão os dlrelto11. Nota 
que i1i\0 l'fl participou â camarn dos deputados os 

luatar os direitos das alfandegRB. Se o governo 
achR que uma lei encontra na pratica inoonve· 
nlentes é de sua obrigação apoutal·os ao corpo 
legislativo para elle cortar })Ur esses obslacnlos, 
U silencio do. govurno até lioje tem sido tal que 
parece que estava ·desafiando uma accusação da 
camnrá dos . deputatios. · 
. O oradôr lê a lei que mandava arremtttar os 

dtreitos das alfandegas, e · insiste em que a o.l'te· 
mutação desses direitos é o unico meio pllra acabar 
com os abusos existente~:~. Oalcula pelo menos em 
8,000:000 o extravio dl\s retidas das oul.ral-1 alfan~ 

gall, qüe com 2,400:0009: que sdo. extraviados 
ndo. do Rio de J~neiro prefazen1 quasi a quantia 
e 6,00o:ooos. Acredita que a alfundega do Rio 

de Jnneirt1 não pôde deixar de reuder menos de 
• . por tnez. . os ra quo povo es s~n o 

acabrunhado com tribulos . que uão valem lll'\da, 
que s6 ser~em pni'a o martyrisar, pàrà satisfazer 
aQ um duflctt que provém do roubo dlls alfaudegas . . 
. Uetu é (jUt~ não sabe disto T lll' o jtovt-rno, é o 
tl~cnl do lllesouro que vence traR ordenados e quo 
~tllo fuz nada. 
.d· O oradt>r, louvando as intenoões do Sr. Rodrigues 

oo SantoR, anLenda _gue ollo faria nm Rra.ntte 
bonetlulo ao povo do Brazll se acuso dlssoBihl ao 

~QMO 2 

· Sr. ministro da fazenda que a prhneira cousa que 
devia fazer era despedir o fiscal · do era rio,· que 
não informa~ que não . reclama a execução das 
leis, e ue em se uida convoca e Cl • 
para propór a arrematação de metade dos direitos 
das alfandegas, · pedindo ao corpo legislativo as 
llíedidas neces.sarias para levar lStO a effuito. 

A discussão fica . adiada ela hora.· · 
o si-. Gón1.es Ribeiro (pela ordem), .vendo 

uo Jortaal do Gommereio de hoje um discurso 
proft!rido pelo Sr. Ferraz com factos que não são 
verdadeiro14, em que o orador é injuriado, e jul-
gando inexacta a publicação do inciJ.ente havid() 
na camara na sessão de aota·hontem, porque o 
orador é apresentado como aggressor, quando fol 
o aggredido, coohecendo·so tnésmô pelo que pu
blicou o Jornal quil se trocarão outras palavras 
antes daquellas quti vêm publicadas, deseJava que 
a camam lbe permittisse fallar sobre esta ma.teria 
para referir o facw Lal ·· ual aconteee11. -- -·- ·-

O .SR. PRESlDRNTR diz que se o nobre deputado 
julga indispensavel fallar sobre a occurrencia 
havida na sesslio passada, pôde pet!ir ú urgeucia 
por momantos para se tratar do requerimento que 
acaba de ficar adiado. . . 

O Sa. GoMEs Rros:xao entende que pela ordem 
póde f11zer uma reutificaçào. 
. 0 Sa. PRESIDENTE nota q11e hora para 88 re~ti
flcaçÕelJ passou. · 

O Sa. GoMii:s RIBEIRo pede urgencia para fàzer 
BÓillente uma recLifi<}aQão, e protesta ser fiel ã. 
sua promessa se a ct\mara ant;1ulr . . 

A urga .• cio. é npoiada e approvada sem debate. 
o Sr. ~o•nes .Ribeiro diz que ~tando o seu 

• . t 
dizendo que racei1iva que da medida GUe ·se queria 
toUÚlr Oà. alfandaga não . fossem victimus OS hon
radoS empre~ados, porqul) conhecia muitos probos, 
não duvlilandi> que ho11vesse prevaricad. oras, deu 
o orador O 11egulnte aparLe, que não V6Ul no Jornal: 
« O oa"o é que na altaudega já. se ameaça por 
eontQ. da uova nomoaoilo. » Pareee .. tne que .ni\o 
otienueu ludlvldualmente a Pll&&oa alguma. Estt\ 

. JHlreuadldo Qlle nãO é o Sr. Ferraz quo tomou o 
barr~te, o un1oo lndlgltado na praon do Rlo de Ja· 
nutro como futuro inapaoLor dn alfandl3ga. Resport· 
deu o Sr. Ferraz: « Ora, cale·se que o senllor nito 
deve fttllar nedta casa. » 

O Sa. F.u:RRAZ:-Ntlo disse lato. 
O 8a. GowrB .Rtnstno:--.Foi entllo quo eu diRae: 

a orque ou um von 1 o ou um . compr" o » 
Mus Isto em voz baixa. 

O Sa. l<'.u:aaAz:-.Ntlo dla:\e lst->. Aoelto como 
utt1a eltplictição. · 

O Sn. GoMES Rmsrao:-0 Sr. deputado disse-me 
entiio alteando a voz: c A sua depntaçiio foi com.;. 
prada.·)) Respondi-lhe ou com energia: «O seílhor 
é Utn vendido, á um comprado pelo. governo. » 

· O nobre deputado pela Babin, senhores, desafiou-me 
para fóra. ·· ·· 

O Sa. FERRAZ: .;..Aceito isto como uma expli-. 
O Sn. GoMEs RtnKIRo:-:--Eu não dou oxplionQÕi!s 

ao Sr. deputlluo, eu as dou l\ casa, porque devo·lhe 
todo o respsitu; ou jam!üs seria o ~ggressor com 

O orador nunca se p!!r~uadlo de que a descoo- . 
fiança, a oonsulencla do 8r. Ferraz . esthe~se. de 
tal surt.e pertUI'ba.Lla que o mait~ sunples dtto, 
que urna proposiiiào lançtlda pelo or~~or na cll· 
mura, o Sr. I•'err11z toutalise co.no dtrtgtda a dle, 
e o de11uflasse para fóra da oasa. O or11dor declara 
que ella tova a huprudench,\ de. l!!'Vantur-se part\ 
sahh·, mas quo utu ~:~au anugo o conteve. 

o sa. At•aiato:;.;...Ful eu, · 

1~ 
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o sa. GoMES RIBEIRO diz que pouco depois 

levantou·se pelo lado opposto, e esteve durante 
um quarto de hon. na sala immediata_, e por fim 
retirou-se para ll sua casa, !!em que vtsse dumte 

e us . • . 
que lhe d(u"á r·<; expllcaç?es pelo modo que quizer 
e no lli~â.r eul 1ue que~ra ••. 

O Sa. PRESIDENTE:-.. O lu Ar .das e:x. liéaÇões 
entre deputa os é aqu1 .na casa. tn os apota o~. 

O SR. GoMES RtBEIRO entende que não se póde 
· estender porque lhe foi concedida a palavra prJra um 
a rectiiicação sómante, não póde diziJr ao Sr. Ferraz 
tudo quanto settte neste momento, mas oão fal~ 
tara occasião dr fazer o parallelo entre elle e o 

· orador. · · 
MUITOS SENHORES:- Limite-se á explicação: 

(Muitos apoiados.) 
o sr. Tu-vares Ba.11to11 ·deve repelllr e 

r~pelle com força e. grave censu.~a da sua eleição. 
lU oc () q 1 • 

elt?ger pola violencia, nem .tão pouco pelos me1os 
que se atttibuitão ã eleição do honrado deputado. 
(Apoiados.) 

O. Sn.. GoMES ltlBElRO: -.Eu estou aquJ ine C()n
. tendo, pllriJUe não desejo cxccder·mé. 

O Sa. TAVARII!S BASTOS: ..... Esqueceu·se de repelllr 
o que se <tisse a respeito do Sr. seu irmão. 

O Sn. TlTÁRA:-Não é o Sr. deputado pela 
Babia que ha de manchar e denegrir por esse mod<;> 
11 reputação intacta do senador Dantns. Elle à 

· multo superior a . quaasquer fncrepações 11eme. 
lhautes. (Apoiados.) · 

ó SR. F.U:RRAZ pede a palavra para umR rectl· 
ficação. · . · · · 

O Sa. Pa~SlDRNTE diz - que não -ouvio dizer 
COU88 RlgUDia qu~ (0>'86 injuriosa ao nobre 
deputado, e quq lhe ni\o pôde dar a pl\lavra 
porqlle a urgencla foi sómente parl\ o Sr. Gomes 
Ribeiro rnzer uma ràetlfioaoio. 

ORDEM DO DIA 

OliQ.diRNl'O D.\ jUSTIÇA 

E11tra em dlsausaí\o o seguinte: 
« Art. S~o O ntlniátro e secretario do estado dos 

negocio!'! da justiça f\ autorlsado para despender . 
com os objootos doslftn!u.los nos seguintes para· 
graphos l\ quantia dl}............ 1,838:29;>$767 

1
1.~~ Saoretnrln do e.atado •••••• · 

3. o Ralac;ões ..•.... ·, •.••..••.• 
. ?·o ·r. rlb~tla\su-pre·m. odoj. ustlça 

, 4. o Justioas de prhnelra in&tl\n· 
018. I •• lt ... I 11. I •• I •• 11 I I i t I io t I • I I I I I 

1
5. o Policia e segurança publica 
O.o Guarda nacional ..• • •••.• . 
7.o. Tel.egraphos . •. •.•. • •••.. · •. 
8 . o Bispo!!, cathedraes e relação 

metropolitana ..• .•. ..•. •. •.....••• 
Si ~L o Eventuaes ..• •..... . · . . ... 

No municlpio da ci}rt6 

·~ 11. Pa. rochos e igreJ~~· 'i>o.· b~~s: 
12. Guarda naclona\. . . .... . .• 

• 18. Oorpo municipal perma -
nente .... . .. .. , ..• , , , ••...... • . , ...• 

Si . 14:. Lazaros .. . , ........ . ·. .. .. . 
~ lõ. Oasn de oor recoiie> e re

paros de cadêaa .•.••• , • . • . •. . •. • • 
~ 16. Presos pobtes ••. ~····· · ···· 
.~ 17. Illumiuaçiio publica .... .. . 

82:~00NOOO 
'73:400$000 

203 : 7~0S001 

403:490HOOO 
178:4-!2HG4G 
160:000SOOO 
·t5:2\:l6Sl40 

127:815$500 
8:000$000 

. . 
13:235$720 
18:630$000 

·2õ2:0t7H7oo 
2:0008000 

88:000$000 
25:0008000 
1~:496$160 

Si 18. Eventuaes; .. ~ ........... .. 
~ 19. Exerci cios findos .•.•.••.•. 

20:ooosooo s 
Emendas da commissllo d proposta do governo 

cc Art: s. o O mlnis.tro e secretario de estado dos 
Iiegocíos da justiça é autorisado pnra óespeoder 
com os objectos designados nos seguintes ·para· 

« Ao S) l. o Secretaria de estado, 
ém vez de-S2:200H-diga-se ...•.. 

«Ao 2.o Tribunal supremo de jus· 
tiça. em vez de-73:400fl,-digB·se. 

« Aó S) 3. o RelaçõeM, em vez de-
203:7808001,-dig!i·se .•••.•..•..•.• 

« Ao § 4.o Justiças de primeira 
in~>tância, em vez de-403:400$-
diga .. se ..•. ~ ...•. , , ... 4 •••••.• • •••••• • 

a Ao~ 5.0 Policia e segurança pu
blica, em vez de-178:442S6!6-
di ·a·s·e. ·· •.. · ........................ · .•.• 

t< Ao Si 6. o Guarda nacional, em 
vez dé-160: 0008;-dlga-se .•.•.... 

31:2008000 

72:066$667 

1!35: 9568668 

396:4908000 

a Ao 7 .o Telegrapboa, em vez de 
-15:296$1-tO-diga-se ..•• ~. ••. • . • • . 11:624$800 
· « Ao S) 10. Capella. imperial é.ca-
thedtal do Rio de ,Taneiro, em vez 
de-91:931$900,-diJ(a·ae ..•••.•... ; S0:876S200 

« Ao ~ 11. Parocbos e ism.ljns po• · 
bres, em .vez de -13:28f>Si~--
diRll·se ....••..••... ~.·. ••.... ... .. . . 11:2358120 

11 Ao $ 1!a! Guarda nacional, em 
vez de-18:6308,-dlga·se. • •.. • ~... 18:40oSOOO 

'« Ao .~ 1~. Ourpo mtu1}cipal per-
mn'l;lante. · em vez de-2á2.:0i7a7oo, 
--d1ga-se •... . -•.••.. ...••• ~ . • • • • • • • • 289a28õS_500 

u Ao · S) lú.. Oasa de correcçio e 
. ' . -
SS:OOO$,.-dign·se .. . ...... ;.,...... 72:000S000 

« Ao ~ 17 . . Illumlnaçãtl publica, 
en1 vez dé-125:4008160, - diga-se l~:OOOSO!)(i 

MutTOII SENiroaBs pedem . a · p1d11vra ao mesmo 
Lempo . c dlrlgem•l\e A mesa para verem • . 
classlfloaoão dils nomes. · 

O Sa. PR&IIlDJ.UI'r& antes de dar a P"lavra llo 
primeiro . orador iusorlpto dsolara, eíll virtüdé da 
dlsposloão do art. 142 do reglmento, q\le. ha da 
cham~r os orullores i\ dlacussllo dos paragrllpbus 
espeotar.s da lel do oroamento sem ~ODseuttr em 
divagAt;ões. (Mulloa apoiados.) · 
· O Sa. VIL&LLA TAVARRs:-NAo apoiado, nfto 
tem sido esta a pratica até hoje. . 
de que não se póde admlttlr que o govorno de 
uma naoão faQa cons(derave{s diapendills para 
nilo colher mais do que deagosto&, prejUlloa, 
oppr{lssilo~ e oalamldadus, aver\g11arà ae a ad· 
mlulsttaoao da justloa entre nós vale o que 
custa, se .para sua . mantença se pbde óonsignar 
a quantia pedida sem artlscar oil màis caros 
interesses da nação . 

A cargo do mlnisterlo da · justiça estâ : 1°, 
detender os Interesses pa.rti~u!ares, protegendo a 
pro dedada e a segurança llldlVldllal ; 2o, prevenir .. . ~ 

tençilo, punil·os com as penas proporcionadas 
que as leis ti verem estabelecldo. Tão augusto 
missão porém · 'rião. se poder!\ conseguir se entre 
outras condi ões os m i tra - ffereoem 
em aua qu~li ade garantia ao pobre, ao rsco 
cohtra o t1co e o potentado, de sorte que a 
justiça nunca seja lnyocada em vão. (Apoicac:!os . ) 
Corresponder!\ a ndmmtstraçãó da Justiça entre 
nôs a este desidetatum 1 O palz est~ dividido em 
partldos.... . . 

O Sa. PnKáiDll:N'l'E observa ao orador 'lue .se 
vai desviando . . da · materla sujeita A dlsoussi'io • 

O Sn.. V l.sooNom.t.cs pede ao Sr. preslde~te que 
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altanda ás suas palavras, ~ verã s~ ella!i têm ou 
não ligação com a matena . em d!_ecussao. ~o ta 
que oa camara ha a seguinte divisao de phrttd~s 
-praieiros-minoria .ou opposição-e os Srs. h· 

· tas de Minas e S. Paulo. Além 
destes senhores, ha alguns que não pertencem 
decididam.ente a nenhum destes partidos. Se . o 
orador não pertencesse á minoria, se se pudesse 

u er da hnmortal atrulha se tivesse de optar, 
não hesitaria em ar pre erencta pra a, porque 
as Srs. pernambücanos não estigmaUsào; não· 
perseguem seus advarsarios como iolmi~os, como 
conspiradores contra · a ordem e as hberdades 
publicas para, acobertados com tnes . pretextos, 

· saciarem seus odlos e vinganças, e regalarem 
uma ambição descomedida· e anti-social. (Apoía
dó$.) Os pernatnbucanos siio como os mineiros 
puros, que se distinguem por sua generosidade. 

Entende que a administração. da justiça não 
corresponde aos fins para que foi iilstituida •. Nem 
s ·leis se undo . uns. nem a man~ira or ue são 

executadas. segun o .. o gera sen tmen o, ~m 
prodnzido os resultados ·que todos almejão. A 
policia niio póde ser mais attentatoria. cotttrA o 
bem-estar do cidadão nem mais turbulenta. · Nu 
nomaaçào doa empregados dl\ pol_icià ·hão se pro
carão os homens mais habilitadoa, os . mais si- · 
zudos, pelo contrario dá~se pref~rencia aos homens 
menos escrupulosog, aos mais desalmados, que 
niio recuão diante de nenhum crime. Niio referirá 
as mortes que ·por ordem da policia se fizerão 
em ;idadãos inermes : o . nutnero infinito de · pri
sões arbitrariaa de pessoas que siio lançadas em 
masmorras im.mundas e lnfoctas, em que são 
atochadas as . desgraçadas victlmus dos mandões 
ferozes •••. 

O Sa. Pas&lDENTB ede novamente 
qné se · elo a á ma erla e.m 
dOI,) · 

O Sa. V.uooNoJtLLOs nilo sabe em que oocaslilo 
possa f111lar a respeito da. pollclu, se nilo póde 
tratar disto no mlnlsterlo da justloa. (Apoiudo.t.) 
O .orador qu_alido foi constrangido a sustentar o 
seu requorlm•·nto a respeito dós nconteolmentos da 
vllla do Patroolnlo, disse que os tyranuos lirrojiio· 
s& a todos os crimes confiados na p:oteooilo quo 
lhas dà o govetno, talvez mandante, e não raras 
vezes interessado na porpetração do crime. . . 

Uu Sa. D.BPD'l'ADOI-O'e1ttrop {OI'C. 

O Sa. V.ucoNOB:LLos passa R. Jol' um treobo do 
relatorlo do ntlntsterlo da jusUoa arreBentado 
nesta &éssi:o ara mostrar ue nilo dechma quaudo 
n. a con ra as norneno ea para a po o a, e z 

que a este. respeito não se pó de· apadrinhar o lado. 
que lhe é contrario com a lel de 8 de Dezembro 
de· 184.1, rorque ella autorisou o governo .não só 
a suepenuer os agente:~ de policia que mal pro· 
cedessem, cotnó tambetn lhe deu ampla liberdade 
para ~rear sübdelegacias uos dlstrictos, con(orwe 
as necessidades da justiça. Quaes são as autori
dades poliôiaes que têm sido damlttidas pelo 
governo por se baverenl mal no o:Koroicio de suas 
attribuições 1 Quaes aquellas que se têm mandado 
re.sponsabilisar ? . O presidente da l!rovincia do 

magistrados a quem consagra todo o respaito que 
~orao ~ubstitulr aos que fotão removidos ; 'inas 
t'!_to nao o pôde impedir de falle.r nessas remo• çoes, · · · · 

O or dtlr 
Anto.nlo Barbosa, . do ~r. D~. Fir~ino Rodrigues 
da S1lva, do Sr. Dr. Eranctsco V1eira da Oosta, 
a de alguns outros senhores, e per unta o motivo 
por ue elles forão rcmovid • · 
opm1a2 o . n?bre ministro da justiça · sobre a 
remoçao de JUlzes municipaes que tem tldo lugat . 
com fll\~rante violação da lei; deseja saber se 
os pres1dontes de provl.ncia têm o direitó de 
removor. juizes municipáes bacharela formados· 
porque o Sr. Qu,in.tlliano disse que havha ràrnovid~ 
~ous o.u trt~s JUizes municipaes, ma$ que era 
1sto c2m a clausula de serem approvadas essas 
re~oçoes pelo go\'ern9 geral. Taes remoções são 
m,a1s rata?~ ao J?ll!Z do q~e .aos jui~es d~ direito. 
E removtdo o JUIZ de d1relto: o JUiz municipal 
se tem os mesmos se·ntimentos de fid-elidade e de 

, , . a- . a .or1 em 
da designação, recvrre·.se kos substitutos eto 
~e. sorte que. a justiça . vem a ser confiada ·~ 
JUIZa~ commissR_rioK étà hoc, estes juizes têm de 
decldtr cuusas Importantes, têm da dar sentençns 
dé alta ttanscendencia. designadas pela autoridade. 
Asshn no BrazU não ha a juatiça que a constituição 
no~ _8Brimt~t, .mas . sim-favor aos amigos, e perse· 
gutçao aos immlgoli. 
_Que recurso resto. ao cidadão 'l' Recorre à:~ rela· 

çoes ·; mas estas relações nada têm . de rectllar 
do.· governo 7 Um dos· passttdos mioisterios não 
de1xou de entrever a opinião em que estava de 
cotnpruhen::ler tambem no e:derwinio os desem-
bargadores por .~ympathisal'f!ID com as TicLimas 
dos cruentos tyrannetes ? E quando a ~elação 

esperano11a de que os seus accordlios se ão curo· 
pridos •. O orador cita alguns accordãos que diz 
que não fori'io. cumpridos. · . · 
. Recorre-se ao supremo tribunal de justiça, este 
tribunal,. bem que comp()sto de magistrados multo 
respeltaveis,. não pôde multas veges . <lar rémedlo 
aos males dos opprhnldos. Um facto occorrldo 
na proviiloia de S. Paulo prova beu1 que não hà, 
que espet·ar déste recurso: fol pronuncindo. pelo 
snpreo10 tribunal de ju!'õtlça o pr~!sldente de S. 
Paulo, a aiJs~m.bléa provincial despronunciou. o 
presidente da provlnula, quando tal autoridade 
niio lbe compete. E~te procedimento da ass~mblótl 
provincial de S. Paulo fet com que selido re· 
mettido uma queixa. Otl unu~ deaunuia ao supremo 
tribunal de Justloa contra o ex·presideot& de 

mas, por er 11m1 o um o o a seore tU a 
uontra 1\ lei expre~~~~ •. esse tribunal reoualiae, 
lemtiradt) de que não thaha resulttldo algum o so11 
procedimento. . . 

A sua profunda oonvloQtlo pols ó que nem nesta 
nem nas outras repartições do estado melhorar~ 
o pessoal, porque lhe parece que para 01:1 lugares 
não ·se procurlio os tslentos e as virtudes, e sim 
a aptidiió, a. coragem, o arrojo para se oommetter 
crimes. He. · deputado que, aoAltando um emprego 
do . governo, desmonta a rsparticiio e atira na 
miseri~ famllins d~ dlstinoto_s s~r;vidores publfcoa, 

trando que, tend()·se sub~Utuido a maior parte 
dos collectores em Minas que servião debai~Q 
da inspectoria do Sr. NuOAs Teixaira, a. rend·a. 
que antes montava a 820:000$, foi comparativa· 
mente multo menor depois da nomeãQão dos tiovo~ 
collectorea, JulRa· se autorisl\do para caloullu em 
701000$ R dimhmiQito da renda. . . . . 

Nilo lhe parece po\tl que se deva. a4mira~ quo 
t"utoa abusos, tantos orlmes , tantas atrocidades 
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se eornm'ettão . . O que o ~ssombra é que esteja~os 
famillarisados com o crtme · a ponto de constde
r1umos factos orrlin~rios ou indifi'E!l'Ot!t~s, e q ~e 
se fação todos os dtlls fr<:~quentes pus~es. arbl
trsríaa ·a pretexto de que são ne.cessar1as pata 
c6rtas averiguações pollciaes secretas. por se~anas 
e me2es, e que ate p:\ra a casa da correcçao da 
cõrte são mandadoli em custodla presos qtte 
nenhum crime commettêrão, a não ~er de . niio 
terem serVido a certo potentado relaciOnado com 
algum lib.erAl do exclusivismo, . ou de niio tarem 
wt.ado na chapa do liberalismo .. Senhores, (exclama 
0 orador), a principal incumbsncia da administração 
da ju&tiça é proteger 11 propriedade, .ns liberdades · 
publicas, formando a . moral . publica.: e q.u· em 
biJverá abi que affirme que se tem conseguido 
estes resultados 7 . . 
Diss~-se na casa que a minoria não tinha 

direito ele discutir,. por estar morto o parti~o 
~~quararua, e que muito grtmde fttvo~ er~ ouvu 

pt·op.rio do liberal suffocar a. voz da unidade' ainda 
quando ella é incommoda ?.. . ... - .. .. ·· ·· ··· · ·· ··· · 

·o· sa. ·· Ro-oiti(Juà~· nos SANTos : ...:. Os factos 
protestão contra isto ; tem fallado b Jras e 
horas. 

o SR. VA.ScONCELLOS letnbra•se de se haver dito 
que os saquaremas não têm chefe : a isto r~s· 
ponde o orador que entre os saquar.em'!_s é aceito 
como. chefe aquelle que em uma questao melhor 
o.certa no alvo. Dirigindo·se sempre palás con· 
vleçõe€4, . os saqus.retnas_não se sujei tão a n_eubum 
jugo, nem s.o subordina? a outros : são tao ge-

. nerosos para com a untdade como para com as 
numerosas maiorias. . . 

Pede que se não ptinse ·que, porque os saqua· 
remas do senado têm seRuido opinião differeute 
dos aaquaremus da . camara dos Srs. deputados, 
eet11ja morto es~e parti~o verdaduiram.ente bre.· 
zUetr.o·. Que bailas· mastmas dos Srs. hbe.raes. do 
exclusivismo t exclama o <>rador)l Bem. d1sse um 
o~lebre pubUcista americano, que· os demagoi;os 
acabãoJ sempre por tyrannos. . 

eàta'lá reservado ao fragrante luminar 
vir aqui declarar•nos qüe não temos 
pleltoar a nossa causa •••• 

o sa. RobatGU.li:S DOS SANTOS : - Não têm 
causa. . 

0 SR. V UCONOELLOB ! - , • , que O ão temos di • 
e· o · e !lln er o e n 

são os Interesses da minoria que eu pleiteio 
nesta casa, são oe interesses da naçilo i é eon~ 
forme a elles ouvirem·se todas as opiniões, todas 
as idée.s, todos oa sentimentos que aqlll se queirão 
enunciar. · 

Mas, selihores, demos de barato que estâ morto 
o partido saquarema ; não retlecte o, nobre de· 

. put.aJo e seus amigos Qt\e se o part1do saqua· 
rema esll\ morto para a polltioa , deve ser 
tan1bem considerado morto para. não ser per~e· 
guhlo? . 

Mas attendel que se o pl\rtido aaquatema com· 
:mettéu tantas faltas, como inculciio, se · os que 
pertencem a esse partido não soubarão viver, 
souberão ao menos morrer. Logo que elles se 
virão tolhidos em Ruas runoções governativas1 
logo que presentiriio a temeraria ousaíiia do aulico 
que os queria dominar, não podendo continuar a 
ser ininistrqs reeponsaveis, ,Po~que ~hes faltava_ a 
neceasaria. hberdade; renun.caârao o posto que nao 
}IOdiào cooaervat sem desdouro. 

ALGUNS SltNHORRS perguntao quem é, 
O Sn. VAsooMn:LLos :-Essa Rloria qulzeriio os , 

persuadissem da qua vos uumilhasseia tanto ante 
esse ~~oullco (~1clamaçõos) i os saquaremns largãrão 

o poder como esses ministros livres das naçõês 
digna.s de· o serem . . 

o Sa. PRESIDENTE pede novà.mente ao Sr. ds~ 
pu.tad() que se cioja á mataria. .· · 

O Sa. VAscQNc~LLOS pede ao Sr. ministro que 
declare a sua opinião a respeito·de aposentadorias. 
E' por ex.emplo ~po~e ntado um membro do tribu. 
nal supremo de JUStl~·a. Entende o gaver~o que, 
não sen·lo approvada esta aposent.adorJa 1 o 
aposentado deve voltar . para o tnb\loal 't E 
n<·ste caso ficão. validados . os actos . praticados 
{lor squeHe que o ttnba ido substitui!.' em virtude 
da aposentadoria concedida? Esperá pela resposta 
do Sr. \nínistro para . apresentar uma etn!lnda. 
neg11ndoos velJci~entoa M magistrado do tribunal 
sllpremó de JllStll;a emquanto a aposentadoria. 
n~ ~r ap~ovadn. . · · 

Està enncluido um dos ratós ds. casa de cor" 
recçilo da cOrte. Segundo o systema adoptado 

u ell sa · '· - · - · · 
trabalho em commum. de dia, com absoluta Íll· 

.. comm.un\cabilid~tdo dos presos entre si, Este sys· 
tema comporta Càt~tigos infamantes, que podem. 
ser ministrados até pelo derrAdei!ó dos guardas. 
Ot·a será hum ano, sarà convemente sujeltsr & 

taes' castigos delinquontes qu~ podem ter ai~da 
unan alm!l pura avessa ao crmle 'l . Se não vos 
eotnmoveu~, senhores, albetos soffrlmeotoe, a.t· 
ooutai para o futurode vossos parentes e amigo~; 
egta legislação não de!e durar um dia : eUa nao 
duraria se o poder esttves;se na mlo dos saqun• 
remas. (Susurro~) . . . 
· Tem tambem u denunciar. um facto que se t'ass!l 

na pro'Vincia de Minas, ê á ·que t1lll se tem in.· 
troduz.ido às claras e sem rebuço oot•1s falsas. 
Padé a attenção do Sr. m lnislro a este respeito. 

P8cle ao Sr. minisLro que fllça comprebender 
no decreto de amnlstla do 4 de Maroo de 1St! 
tambem os, legalistas da provh1cla de Minas, eujó 
crhne foi reeonheceratn o governo do Sr. D. Pedro 
li, reconbecerem legitimo o mlnisterio de·~ de 
I\lcHQO e o presidente nomeado por esse mmi~· 
terio. · ·· · 

Não referirá agora muitos taotoa quG considera 

n\inistro der' atteuoi\o ao discurtlo que o orador . 
prof.erio, quando tratou dos negoclfl.B de Mltial • 
'ha descobrir eates Cactos; e verâ tambem qUe o 
Sr. Obrlstiauo Oltoni fol Craqúisstmo na · srgll• 
tnenh•çào que empregou coutrQ o orador. Para o · 
mol!llrar dlré pouco .. Esse Sr. deputado faz Ulll 
longo dlscuuo refartndo sotl'rimentos de nlgL\us 

morreren1. asphlÍla.dos. O seu dls~urso foi pub lcado 
no Mercantil com llOtall de-horror-agltaollo,
como se ttma ottmara composta de tão dleUnctoa 
jurisconsultos pudesse apoiar algumas das propo

0
• 

slções do Sr. deputado cotn tamanho horr•1r. 
Sr. deputa1o, por exemplo, dissê quo o juiz Unha 
llppell,,do duus vezes . da séntenoa pt'oferida no 
jury quo absolveu o Sr. miuistro do lmperio: ll!.ali 
o Sr. d_eputado !JSqueoen:·!:IB da nossa. l?glslaçao, 
legislaça.o que nao permttte qu!l u1n JUIZ, appelle 
d11as vezes de uma seutençn. Corno p01s podia 
esta proposloão do nobre deputado causar horror 
na casa Y • · . 

Oitou tarnbem o nobre deputado, d1z o orador, 
o filoto da por luxo de tyraunia se te1em mno · 
dado fechar as jaMHas da prisão. Não estou bem 
le1nb~aào . do que então aoonteo?u ; mas ereto qude 
indo visitar a oadêa na quahdade de chefe e 
policia, e perguntando eu se havia alguma ne· 
cessidade, se rne respondeu que eta preciso ma~di"r 
abt•ir as janel,las, e eu antes de largar. ~ pohó a, 
dous ott trea dtas depois que estive na pnsullf tenbj o 
lembrança de ha~er mandado denpregar as a· 
nellas• 

. O Sn. o. OT'l'o~t t - Dous ou tras dias ~' 
'Vejã:o 11\ I 
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o Sa. VASdOMdELt.os:~Mae observe a camara 
que a casa em que estavão os senhores . não 
era a enxovia, como se f•1zia em outrns tempos, 
que · se. mettia na enxovia ao Sr. Bilstflin e 
outros: era uma sala mq.ito pouco meno'r do que 
esta; e como é pos.:;ivel que os presos pudesser;n 
morrer asphixlado:i em uma sala dosta capaCI-
dade 'I . . . . . 1 S Oh . 

Quanto ao outro facto refer1do pe o r. .r•~-
tiano Ottoni, de se terem ma~~ado post~r sen.tt, 
nellas á cabeceirá. do Sr. mtmstro do unp~no, 
que grltavão-álet~à-colil todds os seus puhno~s, 
0 orador sente nao estar na casa o Sr. · Ferre1ra 
Ptlnna, que naqu~lla occnsii'io era secret~rio ~a 
presidencia em Mmas. O Sr. mmistro do 1mper1o 
foi curar-se á sua casa, onde niio esteve um ou 
dous dias como se di~se, porém muitos dias. 
Oorador l~mbra-se que, indo visitar ? Sr. ministro 
do im crio em suo casa como parttcul~tr, aehou 
a. 1 um o c1a n con a c·. . e .. · 
de Carvalho;. que era irmão do . Sr. Herculan,o 

·Ferreira Penna, militar muito distincto e capaz. 
· Ora, póde-se acreditar que ,um tão digno militar 
· fos~e gritar-álerta-ac;>s ouv1dos do doe11te 'l . 

Tenho agtlra de pedtr ao Sr •. deputado que hnJa 
de me declarar. muito solemnemente se ·a part.e 
do sou· discurso em que -;ereftlrio ao assassinato 
do senador José Bento. Leito Ferreira de Mello · se 
entende commigo. · 

0 .SR~ ÜHRIBTIANO ÚTTONI:-Sim, senhor. 
· O Sa. VuooNCELLos:-Refere-se amim'l 

0 5R. ÜHRIBTIANO 0T'J:ON1:-Sim, senhor; mas 
não lho imputo o facto. 

O Sn. V ASCONOELLOS pede ao Sr. Olu·istiano 
Oltonl que reduza a capitulas n accttsação. que 
lhe · dirigir Acerca deste ne~ocio, e que venha 
esmngRr o orador, que para defonder-se uào careue 
Bijnão do concurso de um· Sr. deputado que tem 
assento na onsa. Pede tambem ao Sr. ministro 
d1 jut~tiça que informe se. já forão presos e pro
ces~ados os assassinos daquelle fallecido 88• 

Deseja Igualmente saber a opinliio do Sr. 
ministro ácerca do augmento de ordenado dos 
111ombroR do supremo tribunal de justiça, que se fôr 
approvádn a refortna judioiarie., tem do exercer 
attribuições importantlssi~ae. r;>,uece•lhe que o 
dinheiro da nação será asstm mats bem npphcRdo 
?o · qu~ s~ndo empregado em . certas . desp~zas 
mconstitucLOnaes. ue s6 tendem a desacreditar 
a monarohia. Pelo menos o ora or nao quer 1m1 ar 
a certos periodicos, como o Mercantil, que d2· 
ch&ra que a minoria votou coptra a dotaçao 
imperial, como se a dotação fosse ao to · sujeito . á. 
votac;ão e não despeza n1arcad:' por uma le1 ; 
e como 'os Srs. deputados, a quem o orador se . 
refere, não fossern conhecidos por seu amor _e 
adhesão t\ pessoa de Sua Mngestade o Imperador. 
. Do pouco quo tem dlto, p~rece-lhe estar a~~o

rlsado . para concluir que nao tendo nós pohc1a •. 
não .tendo gal'llntia a propriedade, a fortuna, _a ~ida 
do c1dadào brevemente teremos de nos barbarm\r, 
do nivelar:nol'l, áo ntenos com os selvagens afrl
tlanos~ O .orador declara que os seus constituintes 
niio lhe darão poder para apoiar uma tal admi
nistraçi\o de justiça ; 'Vota p01s contra o orçáménto 
em dlscnssiio. · 

O Sr. Vilclla. Ta:vorcs explica em breves 
tórmos a razão por que tem guat·dado o silenuio 
este anno. · 
. l?osto que na presente cUsoussiio se não possiio 
fazer considerações geraes Acerca dà política, como 
o orador tem de fallar sobro sogurança e . tran
quillidRde publica. espera !J.Ue co~siderando as 

algunlas questões q~e so podet!! dar nô paiz. 
Em relação 110 ministerio aotual faz votos . os · 

tuais Shlcel·os e ardentes para que ella preencha 

as altas fUMQÕeS .de quA S8 acha encarregado, . e 
climpra fielmente O COntpromiSSO qUE! tem eontra
hido para com a corOa, e para com o paiz, e 
satisfaça quanto estivet "" sua alça•la as necessi
dàdes reaes e palpitantes do nosso paiz. 

Pelo que respeHa é politica externa, deseja que 
o ministerio mantenlia relações de ·amizade com 
as nu.ções do velho 11 novo mundo, e que se ponha 
á frente de uma idéa que beije dominR no paiz, 
e é acábar C?m os tnt&ldos, que tanto se oppoem 
an dosenvol vnnento dt\ nossa tndustrla; e da nossa 
prosperidade. . 

· Quanto aoii negocias dó Rlo da Prata, que têm 
ralaçãü com a segurança. pllblica, o orador não 
tem as apprebP.nNões de qu,e se dllixou impregnar 
o nobr.e deputado tla provlnc1a de S. P~Jdro, quando 
apresentou euas lnterpellações ao gl.lverno : não 
recoi.a que !IR p·ossn pu. rturbar a tranquillidnde 
pubhca no Brazll pelo modtl por que esse Sr. 

ao en eu ; mas o ora or quen" que o 
~()ve.~n<> . seg11isse uma politica fraaca e decisiva : 
u~cistva, porque lhe parece que os ministerios 
nno têm tido um 8enYamento accorde, uniforrue 
s•>bre. a politica. . íltlncipio dé ·neutralidade 
tem s1do por alguns tnin\sterlos nossos exercido 
c•:m exageração, o. que. entenJe que até c.erto ponto 
pode comprometter os 1ntoresses do Brttztl ; franca, 
por que condemna a .polttlca que faz consentir a 
sua força no segredo . e no myaterio. 

Quanto ao estndo i!lterno do palz, crê que o 
ministerio tem uin empenhn multo grande a satis
fazer, e é cuidar nos melhoramentos materines,. 
soch\e!i e moraes do palz. Diz sociaes e moraes. 
porque por mais .bàm organlsada que seja uma 
sociedade, por m9lores ·que. sejão os· bene~cios 
que possamos goznr resúlLanLes dos bens mater1aes, 
iremos mal se o povo não fOr Instruido e mora· 
Usado. · · · . 

Quer que se garanta ao cidadão brazileire, não 
a liherdt\de de tudo fazer e dizer, porque iilto é 
um elemento de anarchla e de desordem, mas 

. Lberdade considerada llomo eltercioio legitimo das 
facu.ldades da todos os cidadlloe brazileiro~, que 

N1'i.o pôde. portanto deixar da oonda•nnar os exces
sos dos partidllS, quacsquer QUO elletl Btljào, assim 
como os excessos da lmprsnsR, sobre os quaes . 
chama a attençdo do Sr. ministro •. Quando vê 
na sua província um perlodloo que às escnncaras 
trata de deR'norallsar o governo do poiz; qu~tndo 
vê ue ouLro perl•JdlcQ arvora a bandeira da 

· r a overno 
que é preciso que torne alguma providencta.. · 
. O ·orndor quor ordem~ mas ordem que nasça 

da convicção de todos os brazilelroe, ordem que 
tenha seu fundamento no lntere:~ee de todos, e 
não ordem insplrnda pelo modo e pelo terror. 

'Por esta occasliio lembra ao Sr. ministro que ~mta 
das co usas que mais p6da . concQrrer para os te fim 
é a nomeação de certos empregados, principalmente 
da.quelles que. têm de ndminlstrar a . policia, e a 
justiça em todo o imperlo. Os males que têm 
havido em Pe1·nambttoo de pou11o tempo a esta 
parte têm ~idl) devidos prinolpt~lmente a esse . 
amalgama de subdelegados e delegados que têm 
sido nomeados como em verdadeiro contn1ste . O 
chefe de poliuln t"'m um . orado, o delegado tem 
outro o subdelegado outro ; e dahi resulta não · 
poder' haver unidade de · pensAmento niio s6 a 
rospeito da perseguição dos criminosos; como em 
seus processos e punição • . E' por isso que se ob· 
serva ultimamente um fact() é que para lament.ar. 
Os que em Pernnmbuco se envolverão nesso suo· 
cesso sempl'e reprovado, . de 26 e 21 de. Junho, 
deviíio ser presos e devidamente processados : ha 
l~is 1 • e em virtttdes dellas e presidente da prO·· 

, t · , 

al\toridados deviiio obrar ; mos . não sa tem feito 
isto : tem-se \)rendido a 13Bnio llquelles individuos 
contra os qua11s o partldo de. ópposil)iio mahi so 
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tem ~ronunclado ; e essai lt;dlviduos presos não · 
têm a a do processados, porém mandadoP para bordo 
de navios de · gu11rra, e alli cruehnonte espancados. 
Pede. ao S!· ministro que lance suas vls~as. sobre 
uni facto tao deploravel. Quer gue os crmunosos 
s~jão punidos, mas na fôrma das leia. {ApOia· 
dos. I · · · · · · · 

Antes · de passA. r a outra parte do sou discurso, 
julga dever deélarar que lhe resta um con'!olo, 
uma sátisfação muito grande, e e quo durante o 
tempo em que seu partido dominou em Pernam· 
buco, conser\:ando todas as . posições officiaes, 
nunca appareceu um facto destes, nunca a ordem 
publica foí alli perturbada; e .isto sómente acon· 
te.;eu depois que apparecelt uma . administração 
como a do visconde de Macané, e que em Per· 
nambudo se · entendeu . que devia rehabilitar-sa 
um partido dccahido. . . . . . . 

O orador uer ue todos os cidlldiios bt•azilairos 
!leJàO a m1 dos aos cargos publicos Mm outra 
di!:ltil'leção qtie os seus talentos e virtudes, mas 
quer tambem que os crbuinosos sejiio punidos, 
qualquer qne Reja a elevada posição que possão 

. occupar na sociedade. .. · . · · . · 
A'. vista do que tem dito parece·lhe poder 

concluir que muita necessidade tem o ministeri<> 
actual dt~ ir de accordo cóm as ~amaras, e pôr-se 
a te>~tl\ do paiz para promover os melhoramf;lntos 
inateriaes e moraes em qlie jà fn\lou. Pat'ece-lhe 
tambem indispensanl qile sejiio ampliadas as 
attribuições das âssemblMs provinciaes que forão 
muito cerceadas pala interpretação do acto ad· 

. dlciooal, e que essas · attribaições sejão bem de
. tinidas, para que não dêm lugar a interpretações 
· vagàs e JUizos desfavoraveis . . E' Jamais de opi· 

nlão que O ministerio deve · animar B nossa lu· 
dustria quasi estngnada, o nosso .corrunercio• 
melhorar a"'sim a. sorte dos óid•\dnos brazileiros, 
e a~ginentar .a . receita provincial, fazend-o que . 
·passem para a despeza genl certos objectos que 
Indevidamente corrom pela despeza provincial. 

Outra . necessidade do paiz é o melhoramento 
do seu clero. Fallando do clero, .ni\o pôde deixar 

vm. aocesano e ernam uco 
· ilàó tem eumprido as obsetvaçõ~:~s .de seu cargo 
quando se couserva monindo no Recife na dis• 
tancia de uma legua da cathedral. de O linda. Elle 
obtevó Iicent:a . para . residir em seu· palacio no 
Racife por motivo de molestia, mas partJce ao 
Qrador que esta licença jé. se lhe acábou. · 

· Oharoa a utte~ção do Sr. ·ministro . sobra o 

nssembléa legislativa da provincia. Êntendeu olla 
que em virtude das attribuições que lbe erão 
confel"idas polo acto add!donal, podia legislar 
sobre a divisão ecclenlnstica da provlncia, creando 

. algumas fteguczias, supprimindo, ampliando ·ou 
restringindo outras. sem audiencia do prelado; mas 
o prelado ttão tem · querido dar execução u. essas 
l~is proviociaés, e desobedeceu 1\s ordens qne a este 
respeito lhe forão dirigidas pelo gover110. 0 oradot 
crê que o bispo uiio é irresponsnal em silus 
actos, nem póde ter um veto como este nas leis 
da assembléa provincial. · 
. . Quizera que se não · reduzisse a verba desti· 
nil.d.ll para guardas naciouaes : entende. ser de 
g~ande necess~dade armar-se a guarda . nacional, 
nao só em v1rtude do pouco numero de praças 
d,e lluha que temos, . como porque a guarda na
CIOnal Ne tem prestado . sempre com a molho r boa 
fé e dedicação a favor da causa publica. · 

Pede ao Sr. miliistro que lance suas vistas 
snbre o estado da policia em algumRs províncias 
do impetio, e . pritHlipalmen.te li o munici pio neutro, 
onde llle consta que ha d1as a esta parta lôm 
ap arecido factos in 'to · · · · 

O . SI.\, MlNtSTRo DA lusTlQA.: - Muito · exage-
rados. · 

O Sn. Vlllll:ti.A .'fA.vAnil:~ crê que sitn, mas hão 

orbYtante julga que algu1iB factos . se têm dado . de 
urtos e roubos . . · . . 

. A mesina. recomm~ndaçãõ faz a· respeito dG 
mfernal trafico d.a africanos qua tem tomado · da 
annos a esta parte . um incremento muito ·grilDde, 
não sabe porque, prinaipRlmente na. Bahia e no Rio 
de Janeiro. . . · · 

Bum que incommodado, não p6de deixar de 
dar uma breve resposta · ao Sr. Taques, que lha 
fez uma accusaçiio. muito grave quando procurou 

. aa11ignalar a . origem dos movimentos que tiverôo 
lugar em Pernambuco em 26 e 27 de Junho pas- . 
s~do. O I?Obt:e deputado disse que esses mo~ 
vtmentos ttnbao or1gum nas folha:~ que . forão 
escriptas no principio da administração do Sr. 
barão . da Boa Vista, bem eomo no periodico 
Gúarda Nacional, que apregoava doutrinas ariar· 

. chicas e subversivas da orden1 publica, que 
a re oava a carni cl e e á i· i · · 
de'J\!\o ser assnssiua os o Sr. ti.riio da Boa Vieta, 
o Sr. Muoiel Mónteiro a o .Sr. SebaRtiào do R~go 
Barros. O · orador · repelle com todas as for·ças 
esta insinuaoiio. (AP,oíados.) Não costuma . de· . 
clinar da responsabilidade de seus actos, e por 
isto apresentaré. em tod'l sua nudez o Cacto como 
se passou a res&>elto da redacção des~a folhà. 

Quando a sua provlncia estav.~ entregue 1\ 
ndministrB.ção do Sr. barão da Boa Vista em 
1839. e 1840, quando parecia que . todos os per- . 
nambucanos :Yiviào eiD um inferno de calaml· 
dadl:lsb enten•Jéu dover . fazer opposl.ção. Privl_ldo 
da trl una nestll c11ea1 e na assembléa provinctal, 
recorreu a\ imprensa, encarregou~se · da redacção . 

. d\) lJiario Novo ; · mas vendo que elle não era 
sufficierite para derramar os ·principias da oppo- . 
sição por uma · população tiio grande; julgoll · 
t1eces-3ario escrever uma outra folha em uin estylo. 

. que estivesse ao alcance · de todos,_ e esta folha 
foi -o Guãrdà Naciona~. Perseguido pelo Sr. 
b~rão da Bóa Vista, prtv~d~ de todos os meios, 
n!\o .· sQ.be· mesmo se do dmnto de vida, . porque 
parR nii.O morrer foi necessarlo estar trancado 
eu1 sua casá or muito. tem o mandando o se11 
par 1 o o o~ os . 1as a guns . m tv uos para 
defàollerem á sua existencia, · .tal vez que a!!sim 
perseguido uma ou outr11 vez deixasse e~;capar no 
córrer da penna uma expressão menos . propl'ia, 
maP p6de nsaeverar t camara e ao palz inteiro 
·que nesse periodico nunca aprE!goou a mortiflcina 
MUY a ·. carn\fleioa, que nunca deixou de respeU.at · 
as instituições do palz e o moniuehat o que não 

c o ro • 
Sendo o Sr. Taques naquelle tetnpo promntor 

publico do Recife, não tendo chamado é respon
sabilidade o Gueirda Nacional, o orador estabe
lece o seguinte dillemma- ou o {1t~arda Nacional 
não continha as idéas que o nobr.e deputado 
avançou, e se niio contiuhat Coi inconsiderado 
quando trouxe umn proposição tão ine-xacta, o.u 
se contluha, o nobre deputado deixou d~ curnpr1r 
o seu dever, ou aliás, de\xou·se impressionar pol' . 
um modo extraordinário~ (.4.poiàdos~) 

o sr. To•ta tetn observado que as nossas 
despezas crescem de um modo que se não pôde 
qualificar, 11ão sô no ministerio da ,iuetiça, como 
em todos as outras repartiÇões. No orçamento 
que pnssou ante·hontem na camara não· só se . 
consignou uma . quantia maior do que aquella qtle 
tinha sido consignada em unnos anteriores, mas 
mesrno excedeu áquella que tinha sido gasta 
axtrMrdinariameote nesses annos. Etn 1848 a 184! 
fez-se todo o serviço da repartição da justiça com · 
a. quantia de 1,300 l\ 11400 contos, comprehendendo 
muitas despezns ex.traordinarias, ago.ra pede-se 
1,838 contos. Acredttn que a. economta tão_pro· 

raalisnrà. 
Passando n responder ao Sr. Peixoto dt) a~ito, 

q'Ue proout·ou demonstrar que nos atinos em que 



SESSÁO EM 26 DE JULHO DE 18JB 119 
os amigos políticos do orador estiverão no póder 
muito maior fõra a despeza publica do que nos 
outros annos, pede ao mesmo nobre de\)utado 
que ex,1mine os balanços desde 1839 em d1ante : 
pqr elles .verá que ou não foi o seu partido 
que fez essas despezas, ou gastou uma somma 
muito menror da que aquella que referio o nobre 
deputado. Nota que de 1842 ~ 43. e de 18!3 a 4<l 
se fizerão despezas extraord1nanas na somma da 
dous mil contos com o ·casamento e dotação de S. A. 
Imperial, com guardas nacionaes destacados, com 
o pagamento das reclamações portuguezas, etc. , 
e que, para comparar aquelle gasto com o que 
actualmeute se pede, era necessario fazer a addição 
das despezas extraordinarias que não são con
templadas. 

Não acha exacta a proposição de que as admi
nistrações de seu partido político pddissem creditos 
extraordinarios desde 1837 até 184-il, anno em que 
aahirão do poder, porque a sua opiaião não esteve 
no decurso desse tempo sempre no poder, ll.em 
ella teve os cred itoa extraordin'lrios a que se 
referi o o Sr. P eixoto de Brito. O credito de 1837 
pedido pelo miu!sterio de 19 de Setembro não foi 
!>ara pagar despezas feitas por esse m inisterío, 
foi para cobrir um deficít lmmenso existente de 
ministerios ant.>riores; então o ministerio teve de 
fazer face á despeza para manter um exercito, 
para acudir á rebellião que se apresentou em 
uma província do norte. 

O SR. PRESIDENTE pede ao orador que se cinja 
à mataria em discu:;sào. 

O Sa. TosTA, concluindo este ponto, diz que 
o credito de 1838 foi applicado a differentes outros 
objectos, como ao pagamento do exercito em 
operações no sul, ao pagamento da despeza feita 
na província da Bahia com a rebellião que teve 
lugar em 7 de Novembro, talve.z por insinuações 
de alguma pessoa que tinha perdido o poder. 
(Reclamações. ) 

0 Sa. MINISTRO DA JusnÇA:-Refira O nome 
da pessoa. 

O Sa. TosTA diz que o credito de 1839 não foi 
pedido por um ministerio do seu lado, que sahio 
do poder em principio de 1839. Entrando depois 
para o ministerio o Sr. Martim Francisco, pedio 
elle um credito, não semelhante ao que pedira 
o minísterio do partido do orador, mas um credito 
do 12 mil contos para pagar despezas extraor
dínarias, cumprindo notar que o Sr. Martim 
Francisco não disse uma palavra para justificar 
o credito que havia pedido, e soffreu que eUe 
foss e reduzido a q uasi metade. Portanto es tes tres 
creditas no intervallo de 1837 a 1844 não forão 
pedidos por ministerios do lado a que o orador 
pertence, nem forão gastos em despezas feitas por 
mini , torios de seu lado. Não s e devem metter 
em , linha de conta os creditos desde a época a 
que se referia o Sr. Peixoto de Brito até 184,3, 
porque j~ em principio de 18!4 as despezas furão 
feitas pelo minister io de 2 de Feverdiro, que 
excedeu muito ás despezas que devi '' fazer, como 
se conhece pelos balanços, onde se vê que as 
despezas secretas no mUl.ícipio da córte subirão 
a uma cifra a que nunca t inhão sido elevadas , 
nem no anno em que foi preciso acudir ás dif
ferentes r ebelliões em MlUas e em S . Paulo . 

Dadas estas explicações ao Sr. deputado por 
Pernambuco, que não foi bastanLemente justo 
com seus adversarios, o orador passa ao exame 
parcial do . orçamento. 

N à<) sa be se o Sr. ministro concorda com a 
opinião de seu antecesHor, que diss!l no seu r ela
torio que a secretaria da justioa não preenchia 
os fins que a reforma tinh a em vista. 

Une as suas vozes ás de outro Sr. deputado 
que pedio ao S r. ministro a sua opinião ácerca 
de algqma r eforma ,enceta(!a ácerca do tribunal 

supremo de justiça, afim de quo se posaa conhecer 
se é necessario augmentar a consign.açiio para esta 
rubrica. · 

Mostra que no orçamento vem indevidamente 
incluídos os ordenados de dous desembargadores 
e um membro do tribunal supremo, que forão 
aposentados. Depois da aposent'tdoria, esta des
peza pertence á fazenda e não á repartição da 
justiça. Quer tambem saber a opinião do Sr. 
ministro a respeito dos magistrados, cujas apo
sentadorias não são approvadas Ifelo corpo le
gisLltivo. Não lhe parece que · a não approvação 
da mercê pecuniaria importe a revogação da 
mercê da aposentadoria . 

A despeza do pr~paro dos processos de presos 
pobres deve ser eliminada do orçamento. Quando 
o preso é tão pobre que não pód e pagar, esse 
preparo na fôrma de lei se faz pelo escn vão, que 
cobra metade da camara municipal. Aponta ainda 
algumas verbas que devem ser supprimi.Jaa, como 
as relativas ao meirinho da cadéa, escrivão de 
meirinho, etc . 

Parece-lhe que s e pôde fazer com menos de 
4508 o expediente da relaoão da côrte, porque 
metade desta despeza é feita pelo cofre daquelle 
tribunal. 

Deseja tambem saber a opinião do Sr. mi
nistro a respeito das consignações pedidas para 
o expediente das relações de Pernambuco e Ma· 
ranhão. 

Já que fallou em relações, pedirá ao Sr. ministro 
que declare o seu modo de pensar a respeito do 
celebre decreto promulgado pelo Sr. Vergueiro, 
ampliando a a Uribuição das relações do imperio 
para julgar os processos de que se tivesse inter
posto appellação, não se cingindo ás disposições 
expressas do art . 302 do codigo do processo, nem 
querendo observar o regulamento de 31 de Janeiro 
de 1842. Parece-lhe que este decreto transcende 
muito litteralmente todas as attribuições do go· 
veroo geral. · 

Tambem chamará a attenção do Sr. ministro a 
r espei to de um aviso do S r. Manoel Alves Branco, 
quando m inistro interino da justiça no gabinete 
de 2 de F evereiro, determinando a os presidentes 
de província que lhe dessem parte daquellas leis 
de divisões de freguezias que tivessem sido In
devidamente feitas pelas assembléas provínc:::~c)>, 
porque estava resolvido a não dar execução a 
s em e lhantBs leis. 

Nii.o lhe parece que o Sr. deputado por Per· 
nambuco deva tão de l eve accusar u Exm. bispo 
daquella província por ter usado de um direito 
que lhe é proprio . Desde que a constituição t em 
declarado como relig ião uníca do est,1do a ca
tholica apostolica romana , e por eonsoquencia 
admittido os canones recebidos, é iudisputavel 
que devemos seguir todas as doutrinas que os 
caoones recebidos por essils paizes baj ào de 
sanccionar: e um delles é esse de designar 
as freguezias, direito que foi exercido pelos 
bispos primitivamente nos primeiros t empos da 
igreja, e sômen te por elles . 

Quer ainda saber se o governo entende que 
estl\ em suas attribuíções remo ver os juízes mu .. 
nicipaes quando lhe aprouver, ou que elles devem 
permanecer nos seus lugares até preencher em os 
quatro anoos. 

A respeito da verba policia e segurança publica 
muito teria a dizer, mórmente porque não t em 
ai11da ouvido uma palavra qualquer a respeito 
dos impor tan tes acontecimentos occorridos em 
P ernambuco no~ lutuoso~ dirrs 26 e 27 d e J unho. 
N ão vlo na Gazeta Olficíal senão uma pequena 
recommenJ ação de muito pequeno vulto, que não 
satisfaz ás necess idades actuaes. Orê que .o go
verno t em missão mais imp ortante, e que deve 
procurar acau telar os desordens futuras por melo 
de medidas muito energicas, e muitas significa 
tivas; e que de. ,e auxiliar a policia de maneh;~ 
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contra a primeira autoridade da província: amd.a 
não ouvia tambem explicações do ministerio a 
respeito de u~ ex·presidetate, · ? ~r. Peixoto. de 
Br~tu, que sahtndo de uma pr.>vmc1a, que acabava 
de governar, cMneçára. a atear a guerra civil em 
outra província proxima de Pernambuco, sõ por· 
que o presidente daquella província o Sr. · Pires 
da Motta se não quiz curvar ás insinuações que 
esse ex-presidente lbe fazia uaquella occt\siào: 
porque não quiz seguir a politica qtte osl>e ex· 
presidP.nte lhe tin~a traçado; porque, emfim, ni\o 

iz · r ·õ o 
providencias que esse· Sr; deputado ex-presidente 
lhe havia indicado; como se esse .Sr. deputado 
pudesse julgar-se em es.tado da assessoriar á 
primeira. autoridade de província; como sa ó 
pr€sidente da província não devesse ter uma. 
politica sua proprla I Entretanto não vê qM o 
ministerio tenha repróvttdo semelhante procedi· 
men~. . .· 

E' verdade que qualquer indivl•luo pôde oppór
ss a orJens iHegaes das autoridaoies superiores; 
mas é · preciso provar que ll ordem era illegal, 
caso qlle o orador mostra que se não di\. 

·. Sendo pois a doutrina que se espalhou na casa 
lnt<;iramente subversiva, não ·policndo clla cotll· 
petir nem ao governo, nem a tnt3mbro algum que 
apoie o govern~; ~e~do eUa inteiramente CO!Itrarin . 

ic ; e fl 
ella . anti·gove;~namental; devia ser estigmatisada 
pelos membros do gabinete . . Entretanto não se 
tem feito nada a semelbant.~ respeito 1 · 

O or!'dllr conton~a . lt'Zendo ainda algumas ob· 
servaçoes a respetto do . orçBmento, mostrando 
que se podem fazer muitas economias. 

A discussão fica adiada pela hora. 
A ordem do dia é a mesma. 
Levanta-sa a sessão ás 4 horas e In!Jia da 

tarde, · 

Sesaio em ~., de Julho 

PRESIDENCU. D S 

SUliiMAnto'- E~pedlenta .- Ordem do dia -.OI·ça
mento da ju$tiça. Debate animado. Or-adm•es 
".s s,·s, Pitt to de Ccw~alho, Rodl'igues . elos 
Santos, Carvalho Mo;,•~;ara e Campos J.\Eello. 

A's 10 horas e meia da manhã abre·Sé a .sessão, 
lê-se o approva-se a acta da antecedente, 

~XPBDIJi:NTE . 

do Sr. mh}lstro do im erio, remet-
. . o o IIISJ?SC or gera as o ras 
publicas, de 6 e 2G de Abnl ultimo, acompanhados 
dos orçamautos das . obras do novo etlcanamento 
do l\!aracatla.-A' 1• cotnmlsslio do or·çumonto. 

' . • · U, l U lC I O q 
J:!tlra podtlr sàtisf11zer ã ex:igencla da camura dOS 
Srs. doputados, expressada em seu otlicio Li e 
12 do corrente1 a r flspeito das cópias do~ officios 
a que so refere o de 23 d e F evereiro ultimo, diri· 
g~do . Aquell.~ ministerlo plllo. pret:~id. ellte da prO· 
VHHlla do R1o Granda dl) Sul, o conselheiro .Ma· 
noel Antouto Ga lvào, so torna necessario que se 
lhe decla~e as. d.at1111_ das communicll!)Ões de que 
trata o qltQ l.lllJClO de 23 da Fevereiro, ou enviar-

se-lhe uma cópia delles, para que em. vista. della 
se verifique quaes os nelle referidos.-A. quem fez· · 
a requisição. · . . · 

Remette-se é. eammissão de constituição o re~ 

port~guez, pedindó c~;ta de na.turalisação d~ cidad1ã~ 
brazileiro. · ' , · · . · . . 

A' cominiss5o ~ de · fazenila, o requerimento ·de . - - . . . . . ' .., ·•. -, 

'. . ' " 
bedoría das rendas.internae da capital da proviücia 
do :Para. · ·· . ·· . 

A' commissão de justiça eivil, o ·réquerimento 
de João Ribeiro da Costa Braga, por cabeca de 
sua mulher, e D. Francisca Ursulina. Pereirã ·da 
Gama, sobrinha e herdeira do fallecido Francisco 
Pareira dos Santos Orasto. 

A' commissào .de commercio, industrla e artes, 
o requerimento de Severial\o José Corrêa, p11dindo · 
o privi.legio exclusivo, por dez annos, e a concessão 
de. sufficientes hterias para auxilio da fabtica que · . e .. , . • . . 

salitt·e ··e outros saes. 
Não ha mais expediente. 
E' approvado o requerimento da terceira com

misfliio do orçamento, para que se peçii:o no Sr. 
ministro_ .da guerra os documentos rt~lativos â 
acquisição rle uma propriedade . pertencente ao 
negouianLe Wence~láo da Silva. Ll.sboa, para , sêr 
incorporada ao arset~al de guerra da provlncia da 
Bahia. . . . · · . · ·· . . . 

E' upprovado o parecer da comm1ssão de pensões · 
e ordtln!ldos indefarindo o requerimento de D. Li· 
bat11a Jot\(JUina de· Souza Freire Oogominbo, D. 
Thereza Petronilba. e D; Antonia Margaridll, 
viuva e cunhada do finado conselheiro José da 
Oruz Ferreira, em que pedido que a pensão· de 

1:200$ que fõra rep•&rtidamerlte approvada pela 
s ~. e . o&se a ora con m 

loteira e com sobreviveneia . . 
Fica adiado outro pareeer da mesm:. commlssão, 

que não approva a sposentadoril\ concodida por 
·decreto de 18 de M11rço ds 18.17 a Joiin Gaspar 
da t;ilva Lisboa no lugar de secretario da reh\çi\o 
dl) Rio de Janeiro. Ne:ite parecer estA assignado 
vencido .o Sr •. Lope:~ Netto. .· . · 

Suscita· Re · uma discussão Acerca do Correio 
Mercatttil, ps. qual tomão _p!\rte O!! Srs. Tosta, 
Fernandes Chaves e Nunes Machado. · . 
·o Sr. Jose <le Assi• deolam que foi elle 

quem deu os .apartes a respeito. da alfantlega da 
Btthla, quando hontendallava o Sr. Souza França 
(apoiado-1), os . quaes hoje apparer.em publicados 

. no Jornal. do Commercio sem designar a pessoa 

URDEl\1 DO DIA 

ORQAMEN1'0 OÂ JUSTIÇA 

Oontinúa a discussão do orçamento da jus- . 
tic;a. · 

o Sr. Plnto dEi Oa.rvalho, respondendo 
ao Sr. Vasconcellos1 diz que elle não demonstron 
por maneira alguma a p.-oposição que emittio de 
que li administração da justiça entre nós não 
v~le o . que custa, ttiio corresponde aos ftns para 

{oi · instituída. · 
nobre d epu a o, . apresentando o .facto a 

remoção de alguns juizes do direito da provincia 
da Minas como um facto de perseguição e de 
ex.terminio dos actuaes dominadores, perguntou 
qua a rnzao porque IBVII\O e _ as SI o remov1 2s. 
O orl\dor res potJde que a rnzao destas remoçoos 
p6de;t1e muito !:limplosrnente di:l:er que fol porque 
hllvin necessi Jndo de fazer repatnçõas em consu · 
que~wln das. r emoções anteriormente feitas (apoitJ-
dos) : essas remo1~ões não rnriio dictadas p alo 
odio, pela ving&llll''· Como 'o Sr. Vasconcellos 
citou o nome de ulguns juh:es de direito rtlmO· 
vidos1 O oradot• cita OS ll()UieS dos UlUlto diS~ 
tinctos e muito uonradc~s julzes de direito OQ 
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srs. Pedt•o de ~lcantara. Oerquelra . :Leite, .rosé 
Joaquim Fernandés Torres, Antonio da OostQ 
Pinto, Ohristiano Stockler e Trlstiio Antonio de 
'Alvarenga, qué farão .removidos . das. comarcas 

·nela de Minas uasi todos antes dos 
movimentos de 10 de Junho... . . . 

Entende que não é:. () partido contrario que 
pôde accusar a opinião a que pertence de perse
uidora . uando atá um residente de prov.incia 

JUlgou-sé au or~sa o, nao a remover um JUIZ mun ~ 
cipal, mas um juiz de ·dlre[to de. uma comarca, 
o Sr; · Dr. Pedro . de Alc.antarl\. Oerqueira Leite, 
que foi removido . pelo presidente o Sr. Bernardo 
Jucintho da · Veiga, anteriormente aos movimentos 
de 10 de ·Junho.. Em 1843 éstigmatisou·se na 
camara. o procedimento .de um ministro de estado 
que tevê a ousadia não de remover, mas de 
demlttir um.· juiz da direito, declarando "vago o 
lugar desse juiz de direito porque dentro dos 
. seis mezes não h~via tomado posse . effectlvB do· 

.. empr:e~o. quani).o .e~~~V!Io .. preso . .. Este fact() ~ão 

irrisão, um luxo de tyraonla. (Apoiados.) E' pos· 
slvel que aquelles que . tê~ praticados actos 
desta natureza possão accusar os co-religlonarios 
do __ orador .. d. e _oppressores1 •. de tyrànnetes, que. 
ostao barbarlundo a provn1cla . de Minas. 

Qual.fol· a razão porque foi removido o. Sr. 
Alvarengn T O orador passa a mostrar a ma• 
neira _ .. por que foi r.emovido o Sr. Alvarenga, 
que desgostou .. âquelles que quurião que os 
magistrados na proviuoia de Minas fossem cégos 
Instrumentos de su~s vinganças. · · 

Não sabe .em quo se. funda o Sr. Vâdconcellos 
pnra dizer que os juize.s municlpaes não podem 
sar removidos. Julga que se se àttender t\ lntelll· 
gencia dos pro rio~ a~tores dessa· lei, ver· s~ · ha 

lnteiUgoucia. que os juizes munic\paes podHio ser 
removidos~ Oita algumas remoções de juizes muni, 
cipaos para demonstrar · qtie os autores da lei 
davào·lhe_ esta . intelligencia. . . · 

Rectificnndo um f11cto que diz foi . desfigurado 
pelo Sr. Vasconcellos, lembra que o Sr. O. Ottoni 
Já dlss_e que a deaistencia da appellacão inter· 
posta da aespronuncia do Sr •. Josâ Jorge não 
proseguio porque foi· comprado ó appellante : 
mas i ato que reh.çãó tem · com · o acto da des· 
pronuncia. E como vem o Sr. Vasconcellos 
lànçar o odioso. sobre a pessoa respeitava! Jo 
Sr. Dr. Affonso? 

0 SR. 0. 0TTONI: -Fazia conta simular que 
9\t aggredl o Sr. Dr. Affonso. 

Ottoni. ·disse que o Sr • . Dr. Affonso tinha sld~ 
vendido, nem elle era capaz de se yender, porque 
é magistràdo probo e integro. . . 

0 Sn. 0. 0TTONI E OUTROS SENBORll:S:..,..Apoiado. 

O SR. PINTO DB: 0.\a'VALHO não estâ informado 
se . foi ou não cumprido o accordão da relação 

. li<JUe mandou re:~ponsabilisar um subdélegado que 
. avia prendido um juiz ·de direito, mas acredita 
que elle não terâ deixado_ de ·ser cump_ rido ·pelas 
rdazões que jã produzio em abono das qualidades 

o 'uiz d d a Sr. Dr. Affón 
d uanto â pargunta que fez o Sr. Vasconcellos, 
e · quaes são os . delegados e subdelegados que 

têm sido demittldos na província de Minas, por 
excesso de ·urlsdic ão o orador cita al uns factos 

ra provar que êm s o · em 1 os a guns 
delegad?s_ e subdelegados. que têm abusado da 
sua pos1çao: entre tres mtl e tantos empregados 
crea~os pela lei de 8 ·de Dezembro , não era 
posstvel que todos foséétn muitó fieis observa· 
dor·es da lel ; mas todas ns vazes que esses 
desvios têm sido levados ao conhecimento do 
govertn_o , elle te1n mal)dado responsabillsar e 
demi bdo esses ampregados. 

TOltiO ~ 

·O Sr. 'Vàsconcellos ainda repeti o a accusação 
teit~. a~ . presidente da província ~e Minas pela 
demtssao de um officlal da secretaria. Declarando 
que esse facto tinha sido lev-ado ao conhecimento 
do su re o . • ·ust" R e e t · 
j'!lga o improcedente a queixa contra o presidente, 
dtsse que Isto . nada. provava, fazendo como que 
uma injuria • ao . j ulzo proferido pelo supremo 
tribunal .de ustr a · rnae nerendo attenuar a 
_mpressao e suas pa avras, trou:~:e um acto para 
JUstt.flcar o supremo tribunal de JUstiça ·por .não 
haver pronunciado o ex,presldente, isto é, o pro· 
cedimento da assembléa provincial de S. Paulo; 
que . tinha despronunciàdo o !presidente da pro
vincta. O orador não entra na questão da pro· 

. nuncla ou despronuncla; entende .que a asaembléa 
provincial não pôde ser accusada pelo exercicio 
de · .u!ll direito q_ue .lhe é conferido pelo ·· acto 
addtc10nal, e que JUStificou planamente o seu acto . 
Mas seria um abuso, se. abuso houvesse, uma 
rll~.ão para . ue . o supremo . . tribunal .. de. _Ju!!Uça . 

provinciaes abusão da autoridade que lhes é 
conferida, nem por isto o supremo tribunal de 
justiça deve deixar de cumprir o seu dever. Para 

· contestar esta opinião do Sr •. Vasconcellos, o 
orador I~ o accordão proferido no processo de 
qoeixa intentado pelo citado officlal da sacra· 
taria. . · 

Et1tende que não. é exacta a intelllgcmcia dada 
pelo Sr. Vasconcellos ao . regulamento da secre

. tatia da .presidericia da província de .. Minas, porque 
não tirou ' autoridade . o poder de demlttlr aos 

. enipregados qu!l não fossem da sua confianoa, niio 
consagrando em nenhum de seus artigos o principio 
d~ perpetuidade ~o~_ empregos. Nota que o mesmo 
Sr. Vasconcellos Julga ·que um empregado de 
secretaria não sendo da confiança do governo 
p6de ser demit .. · o vremen e ; ser a um c ou ra
senso que nm presidente servisse com homens 
que não merocem a. sua confiança' . . . 

O nobre deputado trouxe tatilbl\m cnmo um facto 
de pers~gufçiio na provlncia de Minas a demissão 
do Sr. Manoel Teixeira de Souza, e a nomeatJiiO 
do Sr .• Antão. O ore.dor entende. que este acto 
não se podia do modo algum entender como umi'A 
perseguição, porque o emprego de inspector é um 
emprego de Mnfiança, e estando o inspector que 
existia ·em hostilidade manifesta com o pres!· 
dente da provlncla n\io podia de modo algum.ser 
conservado. Para justificar a demfssilo de muttos 
colleotores o orador diz que das contas que se 
tomârão até 1fH6 o alcance tios colleotores andava 
p~la quantia de 201:4798411, ~ôra os impostos 

~or esses collectoreà, .. que ~ontavão em 179:742$64:~ . . 
rem·se depois tomadQ murtae outras contas, e o 
alcance tem subido a maior quantia. Sendo 
a tbesouraria de :M.iuae então um verdadeiro onus 
para · o thesouro , porque contra .o thesoUl'o 
se aaocava de 2õ à SO:OOOSOOO menliacis, porque 
essea dinheiros jazliio naii milos dos felizes eol· 
lectores, foi preulsó operar uma mudança quo 
deu em resultado não sér tttais a thesourarla de 
Minas um fardopesado para o tesouro publico, 
tendo até em aeus cofres sobras. Els-aquJ. a 

rande erse ui ào havida: parece que o nobre 
eputa ó tem ratao, porque 

colleotores quando . esl.avi\o paoifioame11 te deB· 
fructando os dinheiros publlcos, arrancar-lhes da_o 
miios esses dinheiros, é uma perseguição borrO· 
rosa. . . 

Pareoa ao orador que tendo o Sr. Vasconcellos 
·. arrogado para seu lado ja\ diversos objeetos de 
exclusivismo, quiz hontem indicar mais um, lsto 
é; a honradez, e. probidade que s6 reside do lado 
daquelle Sr. deputado ; porque; quando elle tratou 
das remoções dos juizas de direito, disse que. 
aquelles juizes não podiiio fazer cousa nenhuma 
em beneficio da administração de justioa, porque 

16 
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Jogo que querlão cumprir com seu dever, erão 
removidos; que os juizes muuiclpaee que tinbão 
honra. e queríilo cuQlprh: tambem . seus deveres 
eríio immedfatamente removidos ; ora, o que se 
deve conclui.r daqui ' E' que aquelléa que erào . 
deixados nos lugares não tinhão honra, não 
querlão cumprir seus deveres. Qulz pois o Sr. 
deputado arrogar para si, a seu lado esse exclusf· 
vismo; mos o orador cr.ê qu~ aquello Sr. depu· 
tndo em boa fé não poderà dlzer que são inca· 
t:Jaze~ :de· adminis~rar justiça tod9s os juizes 

Daqui concluio tambem o Sr. deputado a quem 
responda, que não era possi'\'el ter a justiça da 
coustituiçãn, porque ~riio designadõsjuizes aà h:oc 
para intervirem nos processos. O orador porém 
dir-á que Rs remoções de juizes municipaes, a 
alteração mestno de alguns substitutos, é uma 
eünsequencia necessari~J dessa fatal o borrivel 
organisação dá lei dl:l 3 de Dezembro de 1841 • .E 
como é que se e"tabelecem principios e se .. não 
qth?r dopo. i'> q.ue sê tireni · à!J lllaçoes necessarias ? 
Os nutores dessa lei con~undirão a policia admi· 
uistrnti.va e 11. ·policia judiciaria. com o poder 
de iulg11r, fazendo uma confusão de todas estas· 
nttribui-.;ões: e tomo é que mudados os agentes 
pohcin"l::l se hi'iouonservsr os outros empregados 

ue estfio em rei a ·ão iuuncdlata ue têm as 
mesmas attribuiçÕi•à, e que m e estar· em 
Ulll!t. luta c0nslsnte com essa nlesma autoridade 1 
Nno s~ v~ que, f'litn esta mistura, luwando neces-

. sidhde de se mudarein ,)s agentos·policiaes, resulta 
tamlwm l\ nece~sidada do n1udaretn . empregados· 
da ord~>m superior 'l 

· I\)stn ~~stt jn íatigndo, não concluirá o sau dis
cursu ~em ftl.r.er a dúrtJsa do Sr. Co:>ll\ Pinto, actt1al 
·pre~n . ' nt~ 1::1 t'l'lltlUl u.;o. 

Sento que o ~r. tlt'p11l1\UO a quem responde, 
OIÍ.O npr--•"''elLI\SSO a vr~R~llça daqut~Ue Sr. Oosta 
Piuto pan1 npres~:útal" · as .suas argüições, pois 
que an uo po or1a•.> e - · 
pondidi\S, do que pdo orador • . · que nem vio os 
nrocef!süs, ni\o os exnmh1ou, é. não sabe se ·o 
Sr. Costa Pinto comu1etti.ltt ou não irrtlgularidades. 
N~ impossibHido.do da tnelhor {ater, aprt:!sentara 
olgumn~ cunsideraçõtJs para hlOstrar que o Sr. 
Costa Pinto não \gnora Q l~gis\ação criminal, 
como Re quiz inculcar. Para Pt'ovar esta . sua 
asserção, c1ta a lel de 26 de Outubro de 1834, 
que n\auda que sejão procét;sados pollo\almente 
certos e d~tetmitütdos crltnes, entre os quaes as 
offe_nsas llhyaic.as leves. _Ora, se existe esta legls·, 

• uma offensa vhysica, mais ou menos grave, 
pod\a bem ser processado ex·officlo. 1'e.m visto 
eontestnr es\a opinião di1.endo-se q~ se devam 

orador tem muito prazer em errar com ó Sr. Ooata 
Pihto. 

Qul2·se provar que o ohefe de pollcla aotuàlmeute 
presidente de Pern~~ombuco era barparol tyra~no e 
erl.let, tl trouxe·se um facto que Jâ fo explicado 
na casa, e que o or!ldor não eatê. tllspoato a 
repetir. . · 
Oftou~se como prova . dos abusos eommettldos 

pelo Sr. Oosta Pinto a decisão dA.da pela relação 
ao Rio de Janeiro a respeito desse processo : mas 
ist? nada. prov~, . por que .o accordiio fundo'il·sa 
UllJcamente na mcompetenoul, por estar presente 
o chefe. de policia quando se 'tomou conhecimento 
dessa Q<JOntecimonto. 

Concluindo bontem o seu discurso, refEll'lo·se 
o nobre deputado noutro Sr. ~eputado por Minas 
que em uma séssão anterior uavia refeddo o 
facto do assassinato do Sr. senadot· José Bento 
Ll\\t~ Ferr\3im d~ Mell,o, . e perguutou se sé 
rtlfurt~ o. eUe. O Sr. O~nstlan? Ottonl res1>ondell 
que 1.nm, mas quo · nao lhe tmputava o facto. 
Julgou o uobre deputado que nisto ha-via contra~ · 
dioq!lo em db:er que o Sr. Obrlstiano Ottoni 

que se reíária ao Sr. deputado, mas que não lhe 
imp:utava o facto. Nem o podia imputar~ e estou 
que nem o !mputaria a ninguem, porque o. nobre 
deputado nao .estava em Pouso-Alegre, não tinha 
noticia desse acontecimento, e julgo . que nem 
pedia ter, porque creio que·a~nd~ não commetteu 
desses actos durante a sua vida. 

O Sn. VA.sooNQELt.~s 1- Oré t Não póde affif~ mar' . . . . 
O SR. PINTO DE OA.:nVA.LHO :- Se ct·eto, ·· como · 

o nffir ar? as · e o nobre de utRdo 
quer, eu substituirei o termo, e. dlrei que. estóll. 
convencido de que o nobre deputado, nunca com
metteu dP.stes factos. Mas ·o que ê certo é o· que 
vou referir. · · 

Houve alli. este acontêeimento : o presidente da 
provincla da Minas determinou ao chefe de po· 
Jicia interino o Sr. Pantaleão, que tosse tomar 
conhecimento daquelle facto,. porque o l:lO~re . · 

. deputado .que era cbefe de policia . parece que 
estava na assemblêa provincial. . O nobrtl depu· 
tado p~rec~ gue raass~rnío a jurisdlcção dé chefe 
de pohcia 1nao sei se 1sto é exacto}, e ao dep01s 
teve de vir para agui como . deputado geral. O 
que se nota neste facto é . esta e~>incideneia q\\0 
o .nobre deputado melhor do .que nós podéré. · 
llxplicar. O Sr. P1mtaleiio estava . aUi fazendo 
JUS lÇ& tl 1\ S 01 , 
o parece até que jà tíni:J.a prendido aqueles quo 
se iiidigitavão como auLoros . 

O SR. CaatsT1ANO O'tTONl :-Que ::~rão legallstaa 
dlsti netos. · · · 

O SR. PINTOD& ÚABVALBo :..:...: Porque pois se ·. 
havin de su·rancar ao chefe de· policia o conhe· . 

l • UU\B 
a~l1lridáde lt>cal, quando esse cheft~ . de policia 

. nao pu.lla sor suspeito, · porqu•' 6 co•religinnario 
· do . nobre deputado, e tem relações de pare11t4,\8Co 

• • P. te do hdo 
do . nobre depu lado! Elle estava fazendo lllli a 
jusltça : . seria Eista a razão que se achou no 
Sr. Pantaleào · para se lhe arrancar a jQrisdicçiio 
de ~hefe de policia, e confiar o conhecimento do 
ne.gocio ao júiz municipal do Pouso-Alegre? Niio 
set; mas o que é certC) .é qué o nobre deputàdo, 
acabando da assembléa . provincial, assumio a 
j urisdlcQiio ·de chefe de policio., a àsslm o com· 
municou ao Sr. Pantaleão. 
. . Ora, hnu.ve mais isto, e é que durante alguns 
dias existirão na provfucia de Minas em ex9roiclo 
dous chefes de ollcia i or ue o Sr. Vasconcellos, 
c e e e po te ", rea\\sunno a JUra cç o 
capital, e emqullllto o Sr. l?antaleão ni\o renebia a 
communicação de · ba.ver elle reassumido essa 
·urisdicção, exercitava tambem em Pouso Alegre R 
Jr 01.~ • ·-
foi por muito pou~os dias exercida pelo Sr. depti· 
tado, p<lrque, a aasamb\éa nrovlncia\ se encerrou 
em Abril. e em Abril tinlu\ o nobre deputado da 
'Vir á c6t·te para tomar assento na ·assei:nbléa 
geral. Quantos dias estaria elle em . exeroicio t · 

o Ss. o. OTTQNI:-Apoiado, ê ao que eu me. 
rererl. · . . · . 

0 SR. l?IN'rO DE ÜA.RVALHo:-Muito poucos dias 
O nobre deputado deixou o eX:ercioio · de chefe do 
polio\a, veio para a córte, e. tomou assento na 
assemblt!a. Séria só para receber a mesquinha 
gratilic&Qào . de emprego . de chefe · de policia, 
durante esse& dias quo o exerceu T Não · o pos-so 
orêi:' absolutamente; porque quando elle est\vesso 
uru mez no exerciolo, teria apenas.60J1. Ora, isto é 
cousa . que absolutamente nãO pôde fazer oum . que 
um iltdividllO asslirna UU\a jurlsdlcQàO. 

Porém disse o Sr. deputado que reassumio e~~a 
ju.risdicçiio porque havla uma ordem do govern~ 
qua determina vi.\ que os ·deputados que não vle!'lsaÜl 
tomar assento no corpo legl!ll9tivo continuasslhn 
a exetuer seus empregos. 
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o SR. VAsco-Nc~LLos:~Eu não di~se isto. 
o Sa. PINTO nE OA.RVALHo:-Eu. poderia ouvir 

mal. Mas quando est(l ordem existisse; ella não 
se podia · referir ao Sr. deputado, porque elle 
tinha de vir tomar assento . na camara como 

ve~.qual foi o resultado d~sse proce.sso em Pouso 
Alegre ? Os ilssa~sinos do sen!ldor ~osé. Bento 
não forão pronunctados : .eis·ahl. Cabmdo o J!ro~ 
cesso na mão de um JUIZ munic~pal sus_petto. 
p~rqu.e estava relacionado na ,localidade. nao fez 

leão. . . . 
O nobrP. deputado poderá muito hem explicar 

estes factos. Eu não tiro daqui illação nenbutna ; 
apenas refiro o facto. Lamento o res1dtado ~este 
processo, isto é, a impunidade dos assassm?s, 
A~slm pois o nobra deputado nãopó~e por .mane1ra . 
Mnhuma defender-se da pecha de mco!JSt~er.ad~. 
de imprudente, . quando reassumio a JUrJsdtcçao 
de chefe de policia para têl-a unicamente por 
muito pouco dias ; pol'que eu tenho referido o 
resultado deste ·processo. . . 

Eu tinha ainda de fazer algumas considerações 
relativas ao que hontem disse o Sr. deputado. mas 
estou bastante fatigado. Se eu ainda tivera palavra 
nesse requ~rim~nto apresentado pelo nobre depu: 

lambem o motivo de remoções do alguns juizes 
M direito. . . 

A.' vista do que acabo de expender, se vê qlHt 
os argumentos apresentados pelo nobre deputado 
para · negar a quantia pedida P!llo governo não · 
têm fundamento al~um: ellés. nao provão que a 
administração da · ustlQá se)a mal falta, como 
dlss o r e ta o. Eu arei oi de votar elo 
orçamento com as modificações que fôrem aceitas 
pelo Sr. ministro. . . · . 
· Entretanto não oonclulrel sem estranhar que 

téndQ o nobre de utado ti o· assento nesta cae 
at · o anno passado, e tendo conservado a\ê certo 
tempo uma imprensa na provincia de Minas, 
estivesse inteiramente calado durante todo este 

. espaço· de tempo : porque, . segundo ·· a .casa vlo, 
os factos apresentados pelo · Sr. doputado não 
forilo oêcorrldos de Agosto do anno passado para 
ci\, quando o Sr. deputadó. se retirou desta oasa ; 
são factos de data multo anterior. Qual pois n 
razão do silencio do nobre dfiputado ? QuererA 
elle ·unicamente oom suas . declarl\çõea (porque 
outra causa se oito pôde chamar) fazer ordr que 
a provlncla de Minas se acha barbarlaada. mal. 

a r B1 como e m o 1uaoe que 
nilo tt:~m outro flm. Mas ae os faotós por elle 
apresen.tudos nada pro do,· o que eu devo. con. 
clulr é que o nobre. deputado oi\o estA convencido 

estrondo nesta casa. 
Mas o Sr. deputado fez mah um favor ao 

partido a. que. tenho a honra de pertencer, e 
não fol a primeira vez ; disse elle, não só quando 
tratou do requerlmentob· como . na dtsoilssão de 
hontem, que V. Ex. tin a sido um anjo na pro
v\l)c\a de Pernambuco. (Apoiados.) 

Eu oonéordo plenQmonte oom o nobre depu
tado, e applaudo mais este . triumtlho que tern 
tido o partido liberal. O nobre deputado fez 
fortee .e sra;ves aceusações á ndministração, db:endo 
q~ij no norto nilo se tem feito o que se tez em 

· Mtnas, e não se tendo feito nada em Minas 
(apoiados): o que devo concluir . é que nada 
se tem feito no norte, e em Minas se tem telto 
justloa, e . que os Srs. deputados ·são declama· 
dores, e querem aturdir o paiz fazendo crêr que 
só . elles são capazes de governnr, qu~Rdo 1\ sua 

· inoRpaoldade está pl'ovadn pela tyranma commet· 
tida peloEI nobres deputados. (Muitos apoiados. 
Muito bem I) · · · 

O Sn.. lrnn~ANDBS Oll4'V.llls ba~e palmas. 

123 
O Sn. PRESIDENTE cede .a cadeira . ao Sr. vice· 
presidente~ 

o Sr. noctrJ.gues d.OII Santos deseja que 
o Sr. presidente o lnfo1·me se nos .estylos par la· 
montares, ou nas regras d9 reg1mento existe 

· alguma cousa. que. autorise demonstração de 
adhesão, ou reprovação, que não seja pelas expres· 
sõea consagradas de apoiados ou nllo apoiados; 

· pois que observa que actualmante não s9 usou 
dessa demonstração qué os estylos parlamentares 

· e d~ regitx:tento consagrão, mas de uma demons-

(Apoiados.) Ouida que não ba cousa maia incon: 
venieute do que t.razer esse uso pau a camara 
_dos det>utados. (Apoiados.; Desde que os membros 
da casa demonstrarem a sua colera, ou qualquer 
sentimento de que pc;ssiio estar possuídos por 
expressões que niio sejào commgr1\das nos eslylos 
pat-lamentares, e nas disposições do rep;imeuto, 
podem daqui result&r deploraveis consequeocias. 
Portanto, em nome do regimento, e da serenidade 
qú() . deve reiuar nos debates da camara, reclama 
a mais energica repressão deste desvio perigosis· 
~Imo. (Apoiados.) 

O Sa. MUNIZ BARRETO (vice·pr"esidente) res· 
pohde que quando teve lugar a occurrencia a 
que o St'· deputado se rsfel'o; não estava ainda 

que não é permittido dar signal . de approvaçoio 
ou reprovação senão aquelle que é autorisauo pelo 
regimento de apoiado, ou nélo apoi!ldo. · · 

Coutinúa a!dlscussiio do orçat1lento da justiça. 
o Sr. Oarvãlho 1\J:o:roira explica os 

motivos por que se ailimou a pedir a pulnvru, 
e passa depois a consldérar 1 as verllns dó or-

Começ~ pela rubl'lca- policia e segurança pu. 
blica.- Pede n repartição da justiça 178:4!2,~64.6 
para ·esta despeza . · A· commlesão deduzi o t!ilsta 

muito q~e co;Lar. (Apoiados.) Orê que um doa 
c6rtea pó de rscab\r . sobre os fundos secretos de 
20:0008 dados para a policio, o . outro sobro as 
despezns eventuaes, . ràdu1.\ndo-as a lO:OOOa om 
lugttr dos 20•000H pedidos. · . 

Ooncebe perCehatnente quo as maic)rlns votem 
fundos aRcl;éloil ao governo em quo depo~lt,lo 
plena oonUattQil: ó este o . cot~turne aoJtuido em. 
todos os parlumentoiJ : sabe mesmo qus . o en· 
tbuslaamo . J.HIIos ROVornoa tem lavado multas 
V6ZéB aa malorlas · a dar· lhes o que elles nilo 

oontla no minlsterlo ou no chefe e pollc a, tti1;) 
tem dever do dar·lho fundos St. ... retos, 11em que 
Isto VI\ hnpsdlr quo o. serviço se faoa. porque 

o 
eervlr ó p.-u bolleftclo.do paiz~ Se quizesse fa~or 

· a . hlstoria do modo por que se. têm consumido 
os fundos secretos da policia, . talvez pudesse ao 
mesmo tempo levar a convicção a alguns Srs. 
deputados, e irritar a . parcialidade da · ca!Jlara ; 
mas niio é. lato necessnrio, além de que o des
~iaria multo do seu proposito. · Demais, pó~e 
tornar o facto em . gerlll, e demonstrar · q":e ila.O. 
têm sidó os fundos secretos da poU~la destaoados 
senão a contrariar o set1'10o do pa1z. Portanto, 
se isto acontece em geral, o orador só daria fundos 
secretos ao D11nitlteriO da ju~tiça, se tivesse a 
hónra de partilhar essa adhesao de oonfianoa, de 
en Lhusiasmo que a maiorla tem. . 

Lembra•se sempre de um grande dtsourso. pro
ferido na casa por nm dos nossos lllatores 

· estadistas o Sr. Limpo . de A~reu, que, atacando 
a gloria qne a policia pareollt querer arrogar a 
si exclusivamente,· em contraposição ao servioo 
policial fl.lito, pela que então se óh.amava policia 
barata demonstrou que nos grandes crimes que 
ao. ha~ião oommettido nesta cidade, não tinhiio 
sido descobertos e levadosJ os criminosos aog 
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trlbunaes pela policia; ·e citou muitos factos. 
Não diz .que rêos . de out!oa crfotes ~e igual 
importamcta e ~tracldad~ nao teuhdo stdo a.p_a• . 
nhados ~or .me1o da policia; . mas o que resta a 
provar ·t! que sejão os fundos secretos ,.., meio 
nlaís conducente parà este fim , e mesmo o mais 
compativel com o · beneficio da população. Os . 
lu ridos ·secretos são quasi sempre empregados 
mais na provação · dos lleliotos, e no pagamento 
de espiões, do que na prevenção delles . . O orador 
tem muito medo da policia. Entretanto deéln·ra 
nãt' se referir ao aet · · ' . , · · 

· probtdade e honradez reconhece • . ( Apoiado•: ) 
Full~ da policia om geral, e ·repete ter mu1to 
medo della. · . . 

Os ladrões estão atacando as casas nu cidade 
do Rio de Janeiro, e o que faz a policia 7 

O Sn. MINISTRO nos NEGOCias EsTRANGtuRos:
. Onde estão os factos 7 . . . . . 

O Sa. CAMA'LilO MORll:IR.A. pareoe-lhe ·serem tão 
publicas, que uão tem necessidado de os re!erir. 

Mostra que a policia tem meios de · sobra, ~ q_ue 
estes 20:000$ para despezas secretas podem tnutto 
bem ser poupados nas tristes circumstancías &m 
que nos achamos. A reparliçãll da policia é maior 
talvez do que a secretaria da justiça. 'l'eui em
pregados qu& os ebj3fes de . olici11 nomMo o des· . 
nom ao como qucrém, e, a 1tu o de gratificação, 

. cbamiio pnra o. seu ·gabinete a quem querem, a 
dão ditthtJiro ; ella tem um bRtalhiio de pedestres, · 
para o qual o oradõr pede ao Sr. ministro que 

. · lance sua.s vistas, porque taes pedestre~ são um 
verdadeiro tlageilo de. população do Rio de ·Janeiro 

· (apoiados); logo que anoitece, . sUes espa\bão-ee 
. por todas as ruas da oidàde 1. • • . · · 

O · Sa. FERllAZ:-Isto é verdade. 
0 Sa. 0ABVALIIO MOREIRA.:_., ••• 

moralisados :Ciganos são chamados ara pedestres, 
e elles ex:ereern exa 
chefes de familill : são . prevnricadoroa de!\mllra
llsàdos. Demais, é. horroroso que · na capital do 
lniperlo em 18:18 haja um batalhão · éhamado de 
pedestr~s armndos ·de cac0te · à semelhança da 
policia dos eacetiatils de D. Miguel I Se pois tem 
todos estes meios a policia, para que mala 20:0008 
para fundos secretos ' ·. · · 

. O. Sa. Uan.uo:--Oomo sa hi'to de perseguir os 
.ladrões. que dlz que ha pelB oidad~ t 

O SR. Oav.u.no M<~nluaA:-Os padastros silo os 
aloro11 1 drõ s n 

corpo de policia .? Pois no R\o de Janeiro, onde 
ha tanta tropa, alnda se preclsR de um b!\talbtlo 
de pedestres f · · 

Para · o cor o mun\oi 1 r a 
r. m n s ro u : 7 700, e a commlesilo reduzia o 

pedido a 23\l:285S. ntende que o cõrte i"of pe
queno, e qu\lr que a verbn flque reduzida . a 
180:fJOOH. Demonstra, A vJsto do relatorfd, que 
esta quantia é bastante ern relação à força 
efi'ectiva do. corpo • . 

• O orador propõe-se a .rnaiidar uma emenda para 
que fique a cargo do cofre geral o pagamento . doe 
paróchos. Mostra a justloa, convenieucia e naoeesi· 
aade desta medida, e a lmproceqencia das razõàs 
dadas no rolatorio da justiça em · sentldo · con- · 
trado. · . · · · 

Se forem adoptadas as reducçõeu que o orador 
propõe na sua etnenda, na importancia de 122:000S, 
eeta eoonomia será ainda. tnuito ma.ls p1·oveitosa se 
a camara a puder fllzer reverter em beneficio de 
uma outrl\ cousa de. multo rni\lor hnportanoia, e 
da qual não podem deixar de resultar os n~aiores 
benofloios. O orador · propõe·se a offerecer uma 
e.menda que te11da a estabelecer U:tn forum nl\ 
capital do Rio. da Janeiro. Se o Sr. minlstro da 
juatloa aceitar a emenda, e levar a eft'eito . esta · 
~dlla. ftlrA um grande senio~> à · populao~o do Rio 

de Janeiro, que sotrre grave hleommodo por ae 
achar e.n muito disseminados os cartorios c~1minaea 
e civis, O$ juizes de primeira instanoia· etc., ato;, . 
de sorte que para obter por exemplo uma folha · 
corrida, . é neoes~ario sujeitar-se a grande incom- . 
modo e despeza. Pôde para isto destinar-.se algum 
dos proprlos nãCionaes. . 
· · Agora passará tt. íallar em geral · · das idéas 
l'&lativas . ao pensamento dominante. . 

Nã() occupa,rA. a .ca~ara Sl)bre o. modo · 

pario; nem tão poúcó ré!erirá factos, bem que 
alguns teuha pàra denunciar nesta casa o modo 
irregular, tortuoso, vexatorio, atroz mesmo por 
qll& se administra justiça no paiz, sobretudo 
em certos lugares. Se o orador quizesse Imputar 
taes factos ao sctual gabinete, elle poderia res· · 
ponder:-A nossa ex{stencia data de hontem~ a 
e!ltes 01ales são de longa .data. Mas tetiaounão 

· resposta '"o orlidor T Porém o desenvolvimento 
na sue. pl'et~nção iria longe, e por isso se limhn 
a consid~rat a aduiinistrac)ão da justiça debaixo 
do pensamento . don.'line\nte do . actual gabinete,· .· 
contrastando a pbys10nomla sahente do mlnisterfo 
e da nobre r · ' ioria, para mostrar que parece 
ter•se o governo esquecido da âúa ori om, e Qaver 
â maioria abandonado os e us 
pre enções. 

A. administtaçiio d~ justiça em um 'p.alz constl· 
tucional, mesmo considerada em grosso oa 
tottllidade de sua lnfluenclll, pôde ser desnaturada 
por um euxerto qualquer de uma ldóa, de uina 
só idéâ mesmo, seg•tndo a .irifluenllia pernlcloaa 

. que este principio de adminlstraQão ou de justl i 

. Assim crê que um Rablnete que ae dlz filho das 
ldêas Uberaes, · sabido do aeiQ genulno de uma . 

· m-aioria qu·& tem sido' tão · zelosa pelos fóros e · 
1 ~d . - . . 
continuar na conservaqilo de prloclploa destrui· 

. doreH das liberdades do cldndlo. Orê que neata 
parte nilo faz lõ}úrla A mtlloria: .ella deve con· 
sider~r o. maaslço da leRislaçiu do paz; e · pro: . 
meL tendo, como tem . Ptomettldo por tanta& vezes, 
reforma\·l\, apreaenta\·ll eacolrnada, extreme de 
tod1\s as \'exai}õea, abraoar-ee com oa prlnoiplos, 
com · a · con'llUtuloAol . e nlo oltqueoer·so dilllei; e. 
doma\il oll't~rocar a gublns · emendai ·a · uma l6l 
reahneote pernloloaa, contra a qual até reoorrérAo 
A ultima t'Qtio dos povos livres. · · 

. , . 

A parte, em quo protandé faltar em tempo com
petente: e trolixe·a ngora s(unento para mostrar 
que. nem aomeuos a snalorla tratou de estlgmat\sar 
pol" um voto oxpliolto e positlvo de sua reprovação · 
um grande abuso enxertado no noss.o fóro, o de 
requerer mesmo a'o · goveruo a sua revoga~ão. 
Falia de dous oeleberrlmós avisos do Sr. Osrneiro . 
Leão 1 um de 20 de Outubro de 18cl2, e outro de 12 
de Janeiro de 1844, e1n cuja presonça é forços!) 
confessar que ueuhum cidad.ão brazUefro póde 
estar lsonto da maior atrocidade, da maior invasilQ 
em sua llber.iade individual. · 

· Aoredlta que desde que um prinolpfo pernicioso 
e destruidor das garantias do cidadão pôde sêr 
efilcaztnente empregado ·em detrimento delle por 
um recrutl\dor 1 ·. muito mnis perniciosamente o 
póde ser pela prim~lra autodda.de. Em que lel 
se fundou o governo de então para firmar o prln· · 
ci'pio mais absurdo e inconstitucional de que o 
presidente de pro·vincla possa .prender' Um pre· 
sidente de p~·ovinola que hoJe ocoupa alguma 
cadeira dístinota na oamara prendeu. e ,mandou 
prender. •. . · · 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 1610- PÃjgina 6 de 7 

. SESSÁO EM· 27. DE JULHO . DE. 1848 .125 . 
o SI\. CAMPOS Mli:LLo (ministro da. justjça) : -

Peço a palavra. 
o sa. CA~vALHo Moali:taA. diz que o Sr. Wan

derley na sessilo passada citou uma ordem ..•. 
UM Sa. DEPUTADO : -Será. bom dlzer contra 

quem foi a ordem. . . . 

O SR CAav.u.ao Moal!1IRA: -O Sr. ministro da 
justiça, quando presidente . das Alagôas, prendeu 
um cidadão brazileiro. . 

não ouvimos. 
· O Sa. CARVALH() MonEtaA:- E' mais. !acil que 
se doslis~m aquelles quo têm dado provas de que.· 
se deslisàrão , do que um que não deu e&tl\8 
provas: contra vós (dirigindo-sé ao Sr. minist1·o) 
apresento um ftlcto, contra mim i1ào apresen-
t&reis. · 

O SR. CAnnl:o dâ um apnrte que niio ouvimos. 
O Sn. ÚARVALHO MoaEIBA.: - Ss quereis di~er 

que sou amigo dos saquaremás quandoolles estão 
debabtll, direi que ha alguem que foi saquarema 
qulludo otles estt\vEI.o de cirna. · . 

Jâ qui! estamos. no tempo .de revogar avisos 
aslllm ã pressa, o orador dédéjà provocar os sen-. . . . . . . 
para re1Jogar essas dous avisos que sdo diame
tralmente oppostos ~. constituição. Nota. que no 
projecto da retorm•t jtidiclaria, lietn sequer se fn!!e 
a respelto do habeas corpus. Nunca I) habeas 
corpus rol considerado como · um recurso ; o . 
habt:"$ corpt's é a garantia de todos os direitos 
lndlvlduaoA do cidadão. · . · . 

do nobre ministro da justiça em favor da revo
_gtlçao deatea doua _avlso~r !~.o passo que quiz pOr 
om prova as oren as u opüuoes Uberaes da nobre 

parece·l e 1\s vêzeli que nilo se deva dirigir ao · 
tnlmaterlo, que se dave dirigir â nobre mai~ria, 
outras 1Je.&ea os factos parece que o autorisao a 
ae~tulr uma veredl\ contraria. . . 

Parece-lha que o aohial gailluete não tem von• 
ta1lo . sua, nAo. tem . vontade proprla, por outr.a, 
q11e oito go-verna, qi.le iistt\ tmre.udado na maiorta, 
quo segue à pista todoa os seus Impulsos, todi)S 
ns suas opiniões, 1\lnda mesmo que nãa sejiio as 
mais acertadas. Quando pela primeira vez velo 
ao gretnlo àa oatnara ttJillpeirarta o nobre presl• 
den do s 1 r se tou-eê alle tilo aterrado 
littl R&sustado, ven o o borlzvnte carregado de 
nuvens tio negras, quo o orador udo liUlbfl se deve 
at.trtbuir a esas ostado pnthologloo . a lnoo• 
beronola de suasld~as ou se deve acreditar ua 
es e gran e par amen ilr IU\O l o es a ls a quo 
tinha figurado a sua tma"innQão. Utn estadista 
qünndo vê que não póde reallaar as. suns 
iuéas, porque a malul'la se oppõe porque é 
exigente, porque o quer arrastal' 'llém de st\UR 
prihcipios, retira·se, deixa passar a onda, espera 
que melhores circumstancias o chamem de . novo 
ao poder. Mas não foi isso que fez o St'. · pre- · 
sidente do conselho. Qner·se factos ? · 

No sejo da camara dtsse o Sr. Paula Souza que 
o artigo a.dditivo dà commissào determinando que 
os ministros não pudessem ser eleitos senadores 
seni'io com certas clausulas, era luconstitucionll.l'. 
(Na o apoiados e apoiado~.) O que fez n u1aioria 't 
.lt'ez desapparaoer a voz do uobre ministro, e até, 
se pudesse, faria · riscar do seu discurso essas 
pnlavras. Foi ve110ido o nobre presidente do 
conselho pela maioria, e como ará poasivel que 
um homem · da condiQào do Sr. Paula Souza Cosso 
vencido pt~la maioria se não estivesse nu. cauda. da 
maioria? · · 

O nobre presidentll do conselho disse aqui na 
óanmrl\ quo no . oroatnento se dovlão fazer às 
teduoções que fossem posstvels, á '\'lsta. do estado 

, 
· dás rendas, em consequéncta da crise . européa. O 
·que fez a maioria f Obedeceu li voz do seu 
chefe 't Não esteTe por nada disto, votou nó orça
mento da repartição do. irnperio um. augmento 
enorme de d13t~peza. . · . · 

Como prova cabal de que ó gabinete está na 
ca.uda da mnloria, ·~ otador cita o requerimento 
fet to pelo Sr. Rudrtgues. d~a Santos, · pedindo . a 
nomeação de uma commrssao para examinar a 
alfandega e consulado. Foi do seio ela maioria 
quo lima commissão de or am n 
mats. ex ermma or anathema contra as repartições 
da alfandega e consulado. O que fez o governo ou 
~1. g~~m I>or. . elle 't _ .Apresentou u~ requerimento 
pedmdo a nomeaçao de uma commtssão para v6r 
se er11 verdndeo que dizia a tal commissão do 
orçamento. Qua.l o fim de . semelhante requeri
mento 't Ou é porque reconhecendo a maioria 
qt~e os mlni~tros ·não têm áquella força suf~ 
fic1ente par~. reprovar os · males, para . cortll.r 
pelos lad roes da alfandega, devia írúmedia·: 
tamen.te _destruir . a impressão do parecer da 
comnusaao , nomeando·se úma do seio da 
c~mara pnr~ examiuar a alfandega, que voltando 
d!ssesse- nao ha t~l, a.quillo foi · um · Mthü
slaamo, ~e floar,se msto, ou então é para justificar 
O q!Je. O governo queira fazer na alfiUide ;!, 

• b f I o rato so re innooentes. Se a nomeação da 
coouni:~são, niio é para . n_enhum destes fins, para 
que ó .? E parn dar hçoes de aprendizagem uo 
governo. Qllnlquer dos .. fins que tenha o tlll 

·requerimento , prova-se evidentemente que o 
governo, ou andA apadrinllado com a maioria, 
ou anda na cl\lida dolla. · · 

gabinete não governa ; esta é urna sltuaçiio 
lastlmavel ém um paiz constitucional ; o governo 
tem. uma nais~ão superior .e esta qua o actual 

ndo na cau<l~ l.la maioria. O governo dev~ 
dirigir a maioria, não a deve esterlllsar. deve 
aproveital•a em benetlcio . . do palt : se a julga 
incapaz disto deve dissolver a camara;. e se o 
gabinete é incapaz de fazer a fellcidauo do p&lz, 

· Ntire·sfl, deixe que aquelles que o governão subil.o 
ao poder. · . . . · 

Sanhores, exclama o orador, se a nossa sltuaoil.o 
. ê tilo. desagradaveloomo a qunlidcou o Sr. pre· 
. sldeute do oont~elho, pois que o Sr. preaideuto 
do .conselho é o hotnem proeminente do gabloote, 

ue conhece os ma es do a z I 
um gabinete, e nilo sabe ajudai-o?... Ella 

· enftu'ulo, ello doente como todos . os dias nos 
diz... Eu obamo a um lnl governo medico· 
s m tomatloo. . · · 

O Sn. 0Amos M111LI.O, · (minisCt•o d~ ;useica); 
volta-se para. o orador a pariloa dirlgir-lho algu~ 
mas palavras que nilo ouvimos. 

O Sa. 0ARVA.Lllo Mol\llllRA:- Eu é que não faoo 
caso do que diz o Sr. ministro da justi9a. Snlba 
respeitar um . deputàdo que éstá na tribuna. 
Eu sei repellir · a insolencin de Utn ministro. 
(Gt•itos de ordem; vivas roclamuç<tes . ) Saiba 
ql\e a posição de um representante da na9iio 
está muito aoh:ua da de um ministro. 

0 Sa. PRESIDENTE:- Eu não OUVi ••• 

O Sa. ÜARVALliO MoREIRA.:- V.· Ex. não ouvio, 
. mas eu ouvi. . · · 

O Sa. PaESID~'l'.ll::- Eu niio ouvi nada . •• 
O Sa. 0ARVALno MosEIRA (com {orça) :- O Sr. 

ministro .. dirigio-Ee a mitn com O à modos proprlos 
de sua eduoaQãO (ordem ! ordem I t~ovas recla· 
maçl1es), e disse que não flu:ia aaso do que eu 

· dizia porque sallia de. minha booa . . · · 
Urn Vo:ti: -O Sr. deputado usou de ex.preasões 

mal cabidas. · · 
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Niio usei tal; repelli um .insulto que um tente 'I 
e pagar ·a magiatratur,.,""11.--.c----1 

insolente ... (Ordém I o.rdem !) . 
·O Sn . . PINT() OE OARVALitO:- Isto é que é inso· 

lenaiã. · 
o Sn. CA.tWALno M:o.BEIRA.I- ••• fez ua tribuna 

a um representante da nação~ 

.Demais, s~ a .· justiça _não vale o que porella 
se paga, é 1sto uma raza.o que tem o orador para 
esperar que o Sr. deputado concorra com 0 allu 
voto para que, q.ua~to antes possamos cousegu\r 
a reforma JUdtctarte. . .. 

O Si\. RonniGOEs DO~ SA.N'NS:-0 Sr. deputado 
niio esta ehl estado de deliberar. .. . . 

O Sa. CARVALHO MoREIRA:...;.. 'l'anto como o Sr. 
deputado. O ·Sr. ministro não tiuha direito de . ·- . . 

Não re~p?ndera · ao Sr . . deputado quando disse 
que e pohcJa nctualmente ~ a .mais attentatorla 
e turbulenta que póde imagina.r~se. Como 11 

· policia .não. es'á nas mãos .. do Sr.. deputado, nem 
de seus amtgos, por isso pensa elle que 9 vlolt.nta· 
mas erà r ci o · ' 

porque sabia de minha boca. 
O SR. PSBsl:oEN:rE:- Não ouvi. 
O Sa. ÚABVALHO MoBEtRA.:- Emfim, senbores, 

eU V O !i concluir, . . . 
. Direi pois que nas círcumstaneias actuaes do 
paiz, ou é falso que estão imtninentes os males 
com que o Sr. presidente do conselho uos veio 
aqui amedronta.l', ou .então •••• annos depois não · 

' Se .. Mredltará .. que em .. circumstnneias . tão desgra· 
çac!as como as que se figurão os a.ctuaes mí· 
nisb:oa fossem ministros. . . 

O S~. Oa:w.poSI . Mello (mittislro da justiça) 
não tomou logo a palavra porque. esperava que 
tive~sem sido aprosentadas pêlos Sr$. · deputados 

· ·· . . . a . az so r e . orça• 
tnento, pnra ·com máls vagar poder dar-lhes con• 
veniente resp()sta. Agora porém que alguns re• 
lJaros sobre o orçamento já têm sido feit.os1 julga 
conveniente dizer alguma co usa. . 

Oomeçtiró. pelo que disse . h ontem um · Sr. de·. 
putado por Minas, que . primeiro fallou sobre a 
Dll\terla. . . . . . . 

• • J . 

discurso, que vota\"1\ contra todo o pedido do 
governo neste · orçamento, visto que . o governo . 
não. lhe . merecia confiança pelos Mtos que havia 

Deseja,;do que a discussão seja breve, porque 
o governo quer aproveitai' o \empo par~ se dis· ·. 
cutirelll outras medidas que julga hidit~pensaveis, 
e lle aumma importllncill, como são a reforma 
judicia.ria, a lei da gu11rda nacional, ~ · a lei do 
recrutamento, as suas respostas serão · as mais 
breves que puderem ser. · . · . . 

Disse aquelle Sr .• deputado que a justiça em 
nosso paiz niio valia . o que po1· ella se paga, e 
foi este um dos argumentos dt> que se servlo 

· po.ra. votar cont!a o orçamento. Não lhe paroce 

leis anterlcres se creassem ju&t\oas de primeira 
inslanola, o um numero imruenst' da empregad()s 
publiooa 'f E porque elles nilo oumprêm o seu 
dever, não lhes deve pagnr o gabinllt& aotual't . 
Pellis laia estão ctead!ls as autoridades, e os 
tribunaes .: e o qtte fuz o governo,. O qtie fazem 

· todos os governos t E' pedir o quantitativo ne• 
. cessarlo para que estas autoridades sejã.o pagas. 

·. . Mas porque não vale a justiça ? Foi ll gabinete 
acttu~l que pela lei de 8 de Dezembro de 184:1 fez 
todas essas c reações, a dlstribUio~Jào .de empregados 
de primeira lnslancia, ·· dando a alguns delles tão 
moaicos veucimentoa que não se pôde conceber 
cotno pOS!Iatuos ter juizes oom · o ordenado de 
200S, O·. gabinete aclual niio é culpado d.lsso : . 

. culpado e o mesmo Sr. deputado, . e seus amigos 
pollticos, que assim creàríi.o, e distrlbulrõ.ó a 
magistratura no imperio. Portanto, se fori\o os 
amigos · l>Oliticos do nobre deputodo que assim 
cteàrilo " · magistrat\lra da prhneira ~nsta.nola no 
imperio, o aeslm regulâràu as suas funcções, é 

· attrib\\iljÕt!s, cotno · negão ao · governo os n1eios 

os fact.os, e que mesmo le\tss.se esse~ factos ao 
conhecimento do governo; porque bem se sil.bo 
quanto àe axageriio as causas. . . 

O Sr .. deputado oft'ereceu na casa varias cÓn· 
aiderações ál!erca de factos que suppõe criminosos 
praticados en1 Minas, mas outros Srs. deputàdos 
cvnteatiio a existencia dasses factos. Ora, o que 
ha de fazer o governp nesta posição? · · . _ , 
. Veio . ttimbom o Sr. dep_u.tado CO!n uma queixa 
tmmensa é.cerca de. remoçoes de ju1zes de direito· 
mas o orador .Pergunta ao Sr. · ?eputado. se ~ 
governo actual }á removeu algum JUIZ de direito. 
Porque o governo tem direitó da retno•er, segue.ae 
que por hiso merecn ser accusado ? Não defende 
a. justiçâ <>u injustiça das remoções: mas quando 
ellas se 11presentiio como um factll ara 86 ne ar 

1 ga llle e ac ua ,p reoe que nao po e servir. 
Com isto não quer dizer que o gabinete actual 
niio f ai á algumas remoções. . .. · 

Disse o Sr. deputado que os juizes de direito. 
não podiào bem cumprir seus deveres porque .eriio 
punidos pela policia. Se assim é, o orador pergunta 
quem deu est~s Smn1ensas lattrlbui~ões à pollcla 
para que possa em sua rede envolver os juizos de . 

· . ~ umpr o os seus 
deveres T E' mais um motlvo porque espera que 
o Sr. depútado. haja de dar o .~~eu voto â reforlll• 
i'!diciar}a., e Col;lcorra mesino paro. que as disc\\8~ 

t . . . 

lempo para (}ue esta. reforma entre quanto antes 
em dÍ8CUSI:IâO. . . . . . 

Perguntou . o Sr. deputado se o governo entendo 
que tom. direito de remover · os jul1:es muntolpaee. 
Parece ao orador que esta pergunta era desne· · 
cessaria desde que têm .sido feltillil estas remooõea, 
Olàro está que os govetnos quo ae ftzerilG IUI u~o · 
farião se . não pudai!eem f!lter. O Roverno farl\ a 
este . respeito o mesmo ql.le tem feUo todos. 01 

. mais goVGrnos. · . · · · 
O mlulstarlo ·actual tomou conta. da adrulnl•· 

mente reolamadns pelas neceaaldadea pubHcas i 
oUe nilo tem dado à opposlo~o motlvo. para esta 

· guerr~ d.esa~'led!lda que de repente oomeoou ·a . 
fttzor·lhe dentro . 6 fóra . da casa. . .. 

· A posloiio do governo tom sido tOmada como 
cobardia, oomu fraqueza,; hoje mesmo a oama!a 
á testemunha da manetra por qtte a opposlçao 
acaba de comportar-se . . Eu declaro A camara (diz o 
orador) que o gabinete a,ctual, se não é forte, ta~~ · 
bem não deu ·ainda dlrelto a se entend~r que seJa 
fraco. (Numerosos apoiados.) O governo ilão tem 
feito altera\}iio nlguma, e não póda eomprQhendder . 

. porque, oonse~vando as couaas no mesmo esta
1
o 

. em que estnvao, quando elle foi apoh&do pe a 
oppoaiQl\o .tóra. e dentro d1, casa, hoje .se lhe fa' 
t'!_maoha guerril . . Por consef!uencla parece · qude 
t\no há senão um plano oom'oinaltO, ooncerta o 
para se desaoredltu.r o governo, e com elle a 
maioria da oamara, que o sulitonta Q.entro e fóra 
dll casa. (Apoiados.) . . · 

. De.claro pols. à o0.n1ara e ao palz, que o g~vernc~ 
deseJando sempre marchar com toda. a c1rourn· 
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. sp11eção e tnoderação que é possível, ba de ir 
andando seu caminho (apoiados), ha de tratar com 
afinco e vigor de enraizar no paiz todos os seus 
princípios por meio das reformas que já mencionei, 
e de outras medidas que o paiz reclama. Par11 
este fim itâ empregando seus amigos · políticos 
em todA a pãrte ern que fórem indispenaaveis 
para levar a. eft'eito este systerna, emquanto tiver 
o apolo e confiança . da corôa e da camara ;· certo 
de que logo que não tiver mais este apoio se . 
retirará: porgue declaro que não tonhn ambição . 

' unicamente. Sé tenho a onra de ser mitHstro 
da corôa, é com intenção muito .declarada de fazer 
alguma cousa, .e esta alguma c.ousa se ha de fazer 
emquanto O governO tiver a confiança da C'll"ÕQ 
e da camarll. . 

Pttrece mesmo que a opposlçi\o não teria mos
trado essa ·nova agitação se ella visse que o 

.. gabinete estava a morrer. (Apoiados.) Se a oppo· 
· sição se retneche fóra e dentrcr da casa; é porque · 

vai conhecendo que o gabinete · já é alguma 
co usa. . 

O orador mostra nos te lugar que o Sr. deputado 
niill tam ~azão de negar o seu apoio pelo molivo 
qne allegoü, de o governo estar perseguindo .o 
visct>ildt~ de Macahé. Não existA tal perseguição. 

Falou·S ~ ta f i s · · 
alli que t.em apparecido este escandalo. e o orador 
póde 11ffitmar que o govewo tem empregado os 
meios neeessarios para que os intro,luctor&s de 
tne~ nott&a sejão perseguidos e punidos. Os seus 
esforços não têm sido émpregados sem rructo. 
Fallou~ se Igualmente na casa de correcção, 

. dizendo-se qlte cumpria acabar com ella, ou mudar 
fio menos· a sua fórma. O s stoma enitonciario 

uma matoria que oman a astante CIU ado .e 
. illush'l\QiiO. O governo, ·.nos poucos dias que tem 
do. exi~t~nela, não pOde sindt\ ver qual serta. o 
melhor s stema a se uir actualmenta. E' uma 
o rn inmensa, on e se em gast() aommas cunst
deraveía: ella jâ está tâo .adiantada que sem um 
clrilumapecto exame nada se póde alterar •. Por con· 
sequoncta o governo R vai .conservando no ostado 
em que M acha, e só depOill de melhor informado 
podara\ deliberar o que mala convier. 

Fallou .. ss na nomeaolo de. presidente e ubofe de 
policia parn Pernnmbuco, em quu nãQ tinha tido 
parta a doputaorto da·quella provlncla. O orador 
espera que os Srs. deputados terão occasiilo de 
IIJll!laudfr Asta nomoaotlo, em que o governo atton· 
detl IIÓ!Ilonte BO intlll'OBIS8 geral. 

Aluda niio teve to'ltpo de examinar flssa corr6s: . 
. pondencla, e de ler aa lois pr()vincias para conhecer 

em que razâó se possa fuAdar o. pralado para 
desconhecer a existeucia de uma· loi provincial, 
principahnento quando existe, como .se ((isso, uma 
ordom do governo . para se cumprir a lei. . 

Oonfessa que a poliola nlio ae acha bem mort· 
tada,.. e precisa de reforma. Por conhecer esta 
necessld&d$ jà mandou ao chefe de policia aotual 
um ~rojecto feito por um ex-chefe do policia. para 
o examl·nar, e vor se o acha em devida fórma, 
e :<em clrcumstancias de ser approvado. Mas daqui 
ntr.o se segue que sejão verdadeiNs os clamol'es 
~o1ntra numerosos factos .de roubos de que se tem 
R lado, _porque O orador tem todoS 08 dillJJ cl9 

partes otliciaos niio sómetlte do chefe do policia, 
. como .lambem do commandante de permanentes: 
~ . destas partas não oonsta co usa .alguma ; donde 
]U\g'\ que ha muita exagaraoiio. Entretanto Cóll• 
corda que a policia niio ó boa. nein póde sor bot\ 
guuudo o ~overno nllo tern meios para isso. E~n 
Paris a lJ()llcl" cuah 12 milhões de francos, e tt~m 

· um pessoal de 6;000 lndlvlduQs bem orgaalsados ; 

entre nós. não ba nada disto •. Temos 24 pedestres, 
e fóra d1sto temos um corpo de permanentes 
incompleto, e que, ainda ~uando estivesse com: 
·ploto, não chegaria para lazer o · serviço, que é 
enorme. . 

E' na· verba- policia - que n orador não con
corda com as reducções da comm!ssão. Quer que 
a camara vote a somma necessana para o .estado 
complet() do corpo de permanentes, porque entende 
que ella ha de reconhecer n. ntlcessidade de o 
COO!Jerv~r no . esta.do completo, (lrque mesmo 

. . orça. 
. Como a hora está adiantada. · e o orador tem 

amda._de fazer outras reflexões, reserva-se para 
· occastao opportuna. · · 

A discussão fien adiada pela hora. 
A ordem do dia é a mesma. 
Levanta-se a sessão às 3 horas e meia. 

Sessão em 28 ·de Jo.lho 
. . 

PRESlDENOIA DO SR. CHt.CHORRO Jl.\ GAMA. 

SuMMAruo.- Expedlente.- Votaçtro da t•asoluçtlo 
que indemnBá Jánuario Git,.cia Leal e José 
da osta · ·. · · · · · 
curso do S1·. Tenrei,·o .A1'anha. -Ordem do 
dia.- 01'Çamento da justiça. Disc.ursos dos 
S1'S. O'l,·rtlo, Góes e Campos Mello. 

A's lO horas o me!a da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e npprova-se a acta da .autecedente. 

EX.P~DIRNTE 

Um officio do Sr. ministro do imperlo, remet· 
tendo . ulrta . . re.presantação em qu.; a . cam9''a . 
munic1 al da cidade de Cum os ede â assemblâa 
gera egts a va. a conservaçao da porção · de 
terreno que pelo projecto n. 00 de 1847 se lbe 

. pretende tirar na nova demaroaçào de lin1ites 
entre a provi nela do Rio de Janeiro e a de 11-Iinas 
Geraes.- A' r.otrimissão de estatisttca. 

Outro do Sr. ministro da guerra, enviando o 
mnppa demonstrat\vo dos officiaes da primeira 
classe do exercito, com declaracão de quantos 
existem btn cada posto I) nas dift'erentes nrJnus, 
e de . quantos faltào · para completar o quadro i 
a bem assim dos que actu!llmente estão na segunda 
clnBBe, ue niio. têm numero fixo, tudo em coo-

, .. 
e 81 d~t presldenoin da provlncla do S. Pedro, 
relativos ao abono da etapa a officiaea em tempó 
de paz, afim de que a camara dos Sra. deputados 
pos~a .resolver como entender justo, ácerca do 
direito que têm ao referido abono os. qfficiaes 
pertencentes nos corpos que . constituem a foroa 
amovível do exercito • digililndo-sa . consignar 
fundos para essa despeza no orçamento para o 
exerciolo futuro, conforme a tabella que junto 
tem a honra de enviar • .;,.. A' 2• oommissão do 
oroamento. . · 

Outro do Sr. secretario do sanado, participando 
que por officlos dos ministros e socretarios . de 
eatado· da · marinha e do imperio, constou no 
senado que S. M. o Imperador co senta nay 
resoluções fixando as foroás navaes para o aono 
finailCelro de 1849 a 1850 ; toncedendn llcenÇa á 
irmandtlde de NoYIIII Sonhort\ do RtJSario da 
fi'eguozia de S • . FrRnch4co das Chag•ls .da barra 
do H.l~ Grande na provlncla da Dahta, para podor 
po~Mutr a fazenda do crhtoão de gado, denominada 
-lmbueiro : ~ considerado bablHtados Oli clrur
.giões npprovadoli, segundo o plano das antigas 
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academias med co-cirurgtcas o 1mper o para 
curar livremente em qualquer do.s ramos da 
sciencia medico. em todo. o Brazil.-FlcQ. a camara . 
inteirada; · . · · · . · 

Outro do. Sr. deputado Ferreh·a Souto, parti· 
cipando qua tendo·se augmentado a .sua molestia 
. desde Abril até agora, se acbn. impossibilitado 
de comparecer nR presente sessão.- A' commissão 
de conatituiçiio e poderes. · 

Remette-se á commissiio de fazenda a · repre
sentação da camara municipal da villa de Santa 
Ize.uel de Pe.raguas;;ú\ pedindo . uma tnedida .q~e 

, ' 
uma moeda, para cumpra de diamantfls , ou 
resolva sobre outro qualquer meio que mais 
profi.cuo lhe pareça ser. . · ·. 

A" commh:são c:le constituição, umn representação 
dos mórador9S na cidade de Nossa Senltora da 
Graça do Rio de S. Francisco Xavier do Sul 
da provincia de S•1nta Oatharina, sobre eleiç•)es , 

Não ha mnis expediente. · . . 
Suscita-se uma discussão a respeito do. Gor.,.eio 

Mercantil, na qual t.om1\o parte os Srs. Taques,. 
Carvalho Moraira, Muniz Barreto e Fernandes 
Chaves, o qua\ apresentá um requerimento para 
se rescinàir o eontce.cto feito para a publicação 
dos trabalhos da camara. · · 
~ste _requerimento, sendo considerado como 

que a cons u çao ec arou que e es ero.o cr adü11 · 
não dando o direito de votar nas eleições primarias 
an!l c!lix.eiros que niio fossem guarda.-li vros e 
prune~ros caixeiros, se se attender á indole 
educação • cost.nmas dos brazileiros, reconbecor~ 
Se•ha que, habituados a serem senhores, com 
grande repugnancia se submettêrão à. triste co11 • 
diçiit> de criados. Acreditll que a lei não poderã 
contrafazer a indole a costuml>s .dos btazileiros, 

Comquanto os brãzlleiros teiihão ó direito exclu· 
sivo aos cargos ptiblicos, comquanto os lavradores 
sejão pela maior parte · brazileiros, comquantu . ·- . . . . . 
do eommerci<), todavia deseja que ainda em maior 
numero sejiio os commorciantos. · 

. o. no~re auto.r do pr0jecLo de,u pol' motivo que 
havta mftueocta dos e~trangetros em negocias 
politicos do pniz. O orador observa que, se passa
rem estas medida~. teremos de ver os estrangeiros 
procurarem hnmediatamente natutalisarem~se para 

· podarem usar d.o llireito que _se quer fazer exchür 
· uos br'ilzileiro~; e se elles se nature.lis1uetn, 
poderáõ ter essa inftuoncia que tanto se r.eceia. 
Ach·~ que estâ medida uão deve passar, que as 
medidas de que precisamos. são. daquellàs que 
dõm as garantias necessári1\s aos estrangeiros 
para exer~erein qualquer ramo de . industi'ia 
Acredita que o comm~rcio de retalho não dove 

em occasião proprla. .· . . commercio de retalho são medianeira$ entre o 
Gonlinúa a discussão da resolução que autori:ia. C<Hnmercio em grosso e. o mercado do pniz: éllas 

o gn'verno a mandar P~'~~ar a Januario Garcia recllbem dos depositos de commercio em grosso 
Leal e José da Costa Lima, arremaLattles da as fazendas part\ revenderem : quanto maior fór 
abertura dl\ estrada entre a villa da Constituição o numero dessns c&S1\S maior serà a quantid~de 
e a barranca do Paraná, na ptovincia de S. Paulo, dtl mercadorias fornecidas pelos deposltos do 
·a uantla de 18:4S5S220 em plena indemnisação Mtnmercio llm grosso, maior será a importação, 

c são ue otTrêrfiO no co a c to fiz ã e is a lado ser- · ·r · · -
com o governo para a abertura da referida · arret!adar. Quatlto maior fOr o numero das cas.as 
estrada. . ·. · . de commercio da retalbo, maiores serão os inte-
. Julgada discutida a .mataria. procede·se â vo- resses dus proprietarlos e capitalistlls, màior ser' 
ta iio. · · o interesse do e:\ta . · or · oi d . ruostrr. 
· Votão a favor os Srs. Saboia, Pamplona, José que n França e a Inglaterra preferem os seus 

de Assis, Nascimento, Moraes, França Leite, Rego Reneros · coll)niaes · ao~ do Brazil, · pela mesma 
Monteiro, Faria, Abreu Lima, Arruda, Carvalbo razão p()rque o Brazil pela tarifa pt·otege os 
Mendonça, Urbano, .Affonso de· Albuquerque, seus, e que o commercio ·.não só pertenr.e . a•l. 
Titl\ra. Oasado, Carvalho Moreira, Ferraz, Aprigh,. direito natuul coJmo ao direito das Rentes, inter· 
'Vanderley, Góes, Amaral, Muniz Barreto, V. ron'ipe o seu discurso por dar a bora. 
T. Homem. Gomes de Mené~es, Souza França, 

. Felloio, Rodrigues dos Santos, Tobias, Gavião, 

. Israel, Fernande3 . Ohaves, Vaseoneellos, l~'ellcls-
slmo, Rezende e Ramalho. _ . . 

Votão · contra os Sra. Penna, Fabio, Furtado, 
Mnrcos Acauila Toscano o. d O·•m os ff · 
Ferreira, Nelto, Pe xo o e Brito, Vilelln, Gomea 
Rlbelro, Taques, Eduardo S. T. Hotnem, G. dos 
Santos, O. dos SanLos, Manoel de .Mello, Oarrilo, 
:Ran el Livramento, Jobim Bellp Gon al-

. ves aves, · o uy, . r st tmo, 1 ias. 
de A\oleida, Paula Carqueira, MelroUes, José 
l<'ollt:iano, Mello Franco, Pedro Cerqueira, Quln
tHiauo, Ottonl e Alvarenga. . 

O SR. Pl\EBtDEN'I'E declara que a resolução foi 
approvada. 

Continua a discuilsão ao adiamento do projecto 
n. 22. relativo aos caixeiros naolonaes. 

o Sr. Tenreiro Aronba. diz que se os 
enixeiros da!! cat;as de ~ommercio do Brazil 
pudessem ser qualificados naa tres ordens de 
guarda-livros, primeiros caixeiros e prinr.ipll\ntes, 
se suas appllcações fossem puramente ao tnanojo 
do commercio, se os c(llxelros brazileiros pudessem 
gozar doa mesmos direitos de que gozão seua 
concidadãos , certamente poderiamos ter muito 
maior numero do que temos presentemente. 
Extlminando a sorte e a condição dos . nossos 
caixeiros~ prlncipaltuente nas casas.de contmercio 
da . rt~talhot· . por onde de ordinario se prfnolpia, 
poder-ss·h l\ · re~onhecer com evl<iencla que elles 
nilo ei'lo mab do que çrlados. Se se attender a 

QRDEM DO DIA 

Continua a iJ.iscussão do orçamento da rapar• 
Uç~o da justiça. . · 
. São lid~ts e apoiadas as se ulntes emendas : 

. J et'l'o. u 
c< Sul>menda à da commissào. 
cc Nu $ lo do art. 8° supprima•se 1:800$, ficando 

as despezas de .pupel, ponnas, llvroN, alpbabetos, 
saccos, pastP.s, rotulos, fitas para sellt's oas leis 
que transltão na chancellaria, etc. , etc, por conta 
dos emolumentos que percebo. a secretaria. Em 
21 de Julho de 184.8.-Gomes Ribeiro. )) · 
· . << Ao $ 9. 0 Em vez d~ 8:000$000- diga-se-
4:000$000. . . 
. e~ Paço da . camara doa deputados, 27 de Julho 
de 11:148.-0arvalho Moreira. » 

« Ao ~ 18. Em v.ez da 252:047H700 ..... digà·BO - · 
MO:OO~OOO; .· .· 

c< Paco da camara dos deputBdos, 2'1 . de Julho 
do 1848.-Ga,·valhO Mot"eira. u · 

<< Ao $ 12. Em v~z de 20:ooosooo- diga-se-
10:000$000. . . . . . 

« Paço da catnara dos deputados, 27 de Julho 
de 18·!8.-0m·ualho Mot<ttira. )) 

li (Onde convlér,) . . . . 
it O Roverno fica autori'sado a reunir em Ull\ 

do~ ed11lclos · publloos clestt\ oó.rte todas as justiças 
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de primeira .lnstancla com totlos os cartorios 
cíveis e . criminaes, . l>em . como a relação e o 
supremo tribunal do justiça, dando o competente 
regulamento. ao forum da capital do imperio, 
que será submcttitlo a approvação do corpo legis· 
!ativo, despendendo até a quantia de 50:000S.
s. R.-Carvalho j\foreirct. » 

O Sr. va. urrao enctona VO ar pe o 

a esp a · ' o e a s o ·o 
tia opinião a que pertence o orador, se1u fazer 
reflexões, sem attender a cousa alguma. O orador 
tambem apreaentarâ algarismos officiaes deduzidos 
da lei. para mostrar com analogo argumento qnnl 
dos partidos é o dis~ipador. 

A ultima lei do orçamento de 37 a 38 conf~c· 
clonada pelo partido a que ertence, fix11ndo a 

orçamento da repnrtição da justiça com as cor
reações que a com missão apresentou, e que forão 
approvadas . pelo governo. Entende que, como 
deputado da maioria que apoia o r·•verno, deve 
auxiliai-o para preencher um dos poutos do pro
gramma pelo qual se impôz, como restricto dever, 
uma severa economia. Essa severu economia não 
àe deve entender como um cerceamento cego das 
despezas publicas. A nobre minoria por mais 
de uma vez tem tl.presentado o orçamento que 
se discu~e como um orçamento que está fóra do 
program.ma ·. do gabinete, . tem feito accusações 
terriveis no lado a que pertence o orador, dizendo 
que er11 essencialmente dissipador, (l. apresentou 
algarismos sem moralisal,os, para mostrar que 

e . . . . ~ . ... ' . 
a quantia de 766:0 OS ; a deapeza fixada na ultima 
lei em que esteve a opinião contraria no poder 
monta em 1,556:0008000 ; ha uma differença de 
789:000S no espaço de sais annos, en1 que esteve 
uquelll\ opinião no poder. 

Quanto ao orçàmento actual, diz que nos ll32.000S 
que l!a de nugmento ~xlste a quantia de 95:0008, 

l' 

Pspaza que existia jt\. no p·aiz que as provincia~ 
salísfazião, mais muito injustamente, porqué 
devia Bilr satisfeita pelo podei' geral, por serem 
l!!!l'Rcs os respectivos emprtlgtldos. H11Um accl'es· 
011110 de 67:000$ ; e!ltos 67:000$, distl'ibuldos pelos 
quatro aunos que se diz que estã no poder o 
partido a q ua perlence, dt\ um ac~resoimo aunuai 

o ' ., 

que, emquantl) a opinião contraria esteve no poller 
llouvo um augmento am cada anno de lSl:OOOSOOO. 

Se se consultar ois .o)s al arismos do modo 
pot·que os apresenta a no re rit nur a, vel'·SO· 1a 
que, se algum partido merece n accusaoito de 
dissipador, esta acouRaoílo recahe multo durumente 
sobre ll minoria. O urtldor ni\o se incumbe de 
fazer reflexões a\~uma~ . sobro os motivos que 
trouxarilo o nugmento das dllspuzos ; oontento·se, 
à imitnçào do que fez a minoria, em llpresenlar 
sômente os ai arismoa. 

lioutem o Sr. Oarvolb() Moreira disse que votava 
~outra o orçamento, porqua o mlnisterlo não ·lho 
1n~p1rava couftança, e tra~ando espt>clalmenté dos 
fundos secretos, disse que votava contra eilsã vétba, 
porque não desejava a continuaçiio do ministerio 
oct

1
ual. O orador não sabe .se a minoria procede 

pe ~. maneira po~q ue devo proceder. Para a mi · 
noua combater o gabinete é necessario que essa 
b1\norla mostre que conbece as necessidades pu-

cas, e que apresente os meios de as remediar: 
quemtcom~ate um gabinete . que tom il.iéa~ suas, 
que etn 1déas. 'for ui das é· necessariO ue 
possua as tnmbem formuladas para substituir 
0 1 :1as. do gabinete; é preciso que tenha um. 
grup~ com idéas. elaboradas capl\.Z de subir. ao 
podte1 para realisar essas idéas. A minoria esta 
ues ,e caso 'l Dando:se a llypothese da 'quéda do 
mlu~slorio aotunl, 'JlOdei'la subir 'ao poder a nll· 
llOrJR? Quaea • serião 88 . doutrinas ~ue 'a tnlllorla 
iria 'tealisar em 'leis,· guaes 'as 'medidas que vl'l'ia 

TOMO~ 

Iniciar no corpo leglslnlivo? A minoria tem 'as 
teudencias antigas do seu partido, mas não está 
constituída ue modo que possa jâ subir ao poder, 
e orador está persuadido qua, se fllase offerecido 
o poder aos chefes dessa. partido, elles o llnvião 
de recusar. Portanto. não ncb~t razão em se dar 

. um voto ab~oluto ~ontra o gabinete, como fez o 

o orçamento todo. 
O· orador esperava que a mlnorie. tomasse a 

P.eito responder de prumpto a proposição do Sr. 
Carvalho Moretra, de. que os fundos secrelos não 
tinbão sido nunca empregados nos objectos a· que 
erão destinados por lei. Acredita que o Sr. 
Carvalho Moreira não se reforlo a tempos ·mais 
modernos do que ao ·gabinete de 2 de Fevereiro, 
snhido em _grande parte do seio do partido hoje 
em opposiçao. 

UM Sa. DKPUTADo dâ um aparte. 
.0. Sa •. CAnaio:-Quondo é que um partido está 

no podar 'f E' quando está com chefes uni prestados, 
alhetos ás suas doutrina'!, ou quando o11tá com 

c r · ., · e 
de 2 dr. Fevereiro nro um gnbinete excepcional, não 
pertencia completamente ao partido liberal. 

UM Sa. DEPUTADo:-E o Sr. Alves Branco 7 
O SR. CA.aaXo : - O Sr. Alves Branco é um 

irrtportantlssin:o alliado, mas não é cbofe do 
partido liberal. (Apoiados e não apoiados.) 
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meios pal·a chegar ao fi~ de descllbrir a verdade, 
e que niio ha exemplQs em nenhum paiz regido 
pelo system•' representativo de se nomearen1 com· 
ml>:lsões de lnquerito para devassar crimes indi· 
vlduaes. Sa acaso fosse nomeado .membro da 
cotnmlssiio, . faria todos os esíorQos para ser 
dispensado, não só porque a commissiio não tem 
meio algum par11 chegar á verd1\de, como porque 
osta commlssão dlrige·se a inquerir fac~os quo 
pertencem 1\ responsabilidade individual. 

. ~estas circ~m;tanciaa, quando o interesse hl' 

objecção coutluua ao governo ; vendo ~ orudor 
uo podtlr homens que pertencem á sua opiuino, 
ha de concorrer, nind, que remotatntltlle, para 

_..,~!!!!'!~~~~~~bes difficttlt·tr o~ meios de .ncçiio 'i Se acaso a 
mruis8à•> li ue fosse uotnt\da. dês se seu parecer, 

o., que ulio pUda~sa apresentar faJtos, que estão 
~ ominio do publico ha mais de 16 annos, 

nao eru!l o governo e u ar com odos os apa. 
trocínadores desse!i homens, que são indlgltados 
pela opinião publica como empregados corruptos? 
Não teria o patronato meios de argumentar com 
o governo, dizendo que esses homens. erão nbsot. 
vidus pela commlssão, pois que ella contra elles 
nenhuma pt·ova a{lresentava? Não póde portanto 
votar pelo requenmento, .e não votaria ore 
a n, a que . es 1vessem no po e r omess da n\i. 
nona. 

Vota pelo orçamento .. apresentado pela corn. 
missão com as emendas que o Sr. ministro 
acaitou. 

o Sr. Góe,. enche·se de admiração vendo 
que o Sr. Caniio, deputádo por S. Paulo, re. 
presentante do partido libe~al, que sempre na 
casa sustentou o gabinete. de 2 de Fevereiro, seja 
aquelle mesmo que venha aqui dizer que este 
gabinete .... 

O Sn. ÜAnnÃo:-Nunca dei um voto a favor do_ 
gabinete de ~ de Fevereiru. 

O Sn. GóEs~-Mas. os seus co·religionarios sus. 
tentarão esse abineta e até - · · 
(apolaclo.i): dizião até que sustenta vão o gabinete 
de 2 de Feveroiro por uma maioria de gratidão 
a da ternura. (Apoiados.) Admira re1•hnente a 
vicissitude que apresentão os homens I Talvez 
fosse esta occasião conveniente, se V. Ex. o 
perm. ittlsse, dil eu applicar os versos do melodioso 
Gonnga: · ' 

conde de 1\Iac!\bé, e o Sr. Manoel Alves Branco, 
q\1e o. Sr. deputado por S •. Paulo diRse hoje que 
é aponall um auxiliar I I . l NlCo I NO.o I Varios 
aptn·tes.) Quem podert\ negar os grandes serviços 
prestados IJ~lo Sr. oouselheiro senador Manoel 
Alves Branco (muitos apoiados) a este partido 
charnndo llbaml. 

partido 'a beral. (Apoiados.)· 

O Su.. 1\ii.I.RIN!lO 1 - Declaramos aolemnemenle 
que lhe devemos asslgnslados favores. ( .ApOiG' 
dos.) · 

O Sn. GóEs:- Qllem pôde negar os serviços 
prestados pelo visconrle do Mnoahé ao pnrhdo 
liberal? 1 Apoiados.) Não foi elle o principal rege· 
nerador daquelle partido 't (Apoiados.) Entre~anto 
hoje ~. eUe repenido pela maioria, 11 quem elle 
trouxe para a caRa I (Realumaçi1es.) Hoje eetâ eile 

• • • . • - 8 

odio1:1as, Insultos e doastos li ( Ortw'lo·se àiffd• 
!'entes apartes.) 

Disee~se. que a lninol'la não tinha prin~lp1os 
formulados, ou era um uggregadu de opt~loes 
hetbrogeneas. O ot·ador · perguntarà~qua&e. sno os 
prinoiplos formulados pela maioria, QUaes OS SéUB 
prlnolplos ·hotnogeneos 1 Se elle estuda a 111\letro 
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maioria, vê que ne}la corn effeito o::x.iste um 
complexo de opiniões inteiramente. diversas : vê 
que cada um Brupo tem seu principio, tem seu 
fim, e que nao ha laço fixo, dominante que os 

~omo idé~ muito frizante o· projecto sobre. cai· 
xeit·os. · Os Srs. deputados declaráriio que fazião 
daquella questão uma quttt~Uio de gabinete. 

O SR. URBANo:- Esta declaração é sua. 
O ~R· Gól!:s ~ .,--Então n,ão fa1.em della qul3stão 

de v1dR ou morto do gabmete T Niio têm em-
penho ? · 

O Sn. UnnANo:- Niio, mas temos empenho. 
O Sn •. G(>És:- ~coito a confissão. 

seja uma q'!estão 'politic~, uma que!ltão palpitante. 
uma questao, Sr. presidente, . que t!\m echoado 
tanto na assembléa provincial de l>ernambuco 'l 
Por ventura não são os pl'\rtidarios do nobres 
deputados que na assembléa provincial de· Per
nambuco têiil formulado esta representaÇão que 
tem de ser apraseritada a camara ? Niio têm 
proclamado ~R Dóbr;s deputados pr!ncipios iúte\
ramente soc1aes 'f. Entret~nto eu ~e.JO que os Srs. 
deputados de Mmas e S. Paulo. e mesmo os 
ministros, não têm adherido a este projecto. Vi 
que q~~ndo appareceu. na casa ~sta projecto, o 
Sr, mm1stro . dos nego01os estrangeiros, que devia 
ser .franco, ~ e declarar os inconvenientes. desta 
m~d1da, ped1o o adiamento que ainda se conserva 
ho)ll sobre a . mesa., e tão protelad'l tem sido 

ue a n n o eve ec s o. .. . . . . · 
Se or. ador olha. para outros Srs~ deputados do 

norte, qu_e formao outro Rrupo, vê QUo elles 
acompabhao os Srs. · deputados por Pernam~ 
buco. . · 

O Sa. PAMt>LONA.: - Quaes são elles ? . 
· O . Sa. Gô~s .responde que siio os senhores do 
Oearã. Piauhy, eto. 

Alêm disto, vê que os Sra. deputados · têm 
emtttido ldé:\s a que o gabinete se tem opposto, 
prlnclpalmente na dlecussiio do orQamento, em 
QUI! apresentârilo emendas exigindo dinheiros para 
obra11 suns provlnolas, e o mlnisterlo não aceitou 
BSN&B emendas. . · . . 

Se olha para a uestão das tncotiwatlbilidades; 
VÔ . · • • • • 

vê que membros da maioria votârão com a 
minoria, e por coneequenoia não estavão ligados, 
oundo havia. vinculo que os prendesse. 
Accre~;ce (}ue os princípios proclamados pela 

maioria não se têm ainda realisado: eriio elles a 
rev~gação da lei de 3 de DezemQro, a re'Vogação 
11\ l~terpretaçiio do acto addicional. a revognção 
••R le1 do conselho de estado. Tendes cumprido 
(exclama o orador) todos estes compromisso!l? 
Os nobres deputados da maioria p::::n osc~parem fê tlsta .omissão na e:x.ecuQão do compromisso que 

In ante o paiz, dizem que o gabinete dá 2 
d . retro nao ~\'a carne a mesma oarue, osso 
o m?smo osso do partido liberal. Por oonsa

q~entola, Sr. presidente, eu direi que R. maiorta 
nao e.m erinoiplos, e que nã? t~l!' cumprido com 

~~~!l iz, e P,elo que se virão obrigados a u!lar da 
una rat\o, 

Ma
8
s, Sr. preslden~e, disse o nobre deputado 

por : ,Paulo que . as tendenclaa do partido em 
~l>rst<Jao erão todas . absolutistas, . erão todas 
a rogadas • . Admlra que nobre deputado, oonhe· 

oedor das doutrinas do systema repraséutativo, 
conhecedor da hlstorla. de Msso palz, seja Rquello 
que vet\ha <lizer que as tendenolas <ia opposioão 

forão sempre retrogradas, forào sempre absolu- · 
tistas. · . 

O Sa. Ál?RI<íto:.-E' uma. calumnla. 

~r.ão princlpios inteiramente de accor o com as 
tdeas do ~yst.Ama reprasR~tativo. Foi este gabi
nete o p~m1em'! que n•> S&IO das camaras mostrou 
que os mmistAr~>s P.aril poderem produzir algtimàs 
v~nhgens, d~viao vtver dê Recordo com a maioria: 
f~·•. este gab_met~ que primoíró .!Jrocla!li~u o prifi· 
crp10 ,d':' so!tdar•e~ade qUê dev1a presidir a todo!l 
os mmu~tenós.: fo1 esse gabinete o que tratou de 
organlsar o pa1z. 

O Sa. RonruotJES :nos SA.NTos:-Apola.do. A sou 
modo. .. ...... . . . · . . ... . · .. 

• a • . . Es:-:- rsou etesrur. essesprin·. 
c1plos · des.organ1sadores ndmltlidos. por aquelle':l 
q~e no ~IA 19 de Setembro sàhiriio dl) poder: 
fot o ~abwêt~ ~A. 19 de Setembro a tuello que 
plantou os prtnCJptos de orde111, que ainda hoje 
t~nto affe1tn têm produzh\o. (Apoiados.) Portanto, 
dlz!:r·sn. que os representantes da nação que hoje 
e!lttto fora do poder, e que têm ndherido á po
lit!c9.. do minísLerio de 19 de Set.,mbro, niio tó rn 
pn!lctplos; não têm progrRmma, sào absolutista"; 
ereto que u um erro, unt engntlo. 
Contin~a~do, o orador mostro. quo o progratnma 

da opposJÇI\0 estA. em . seus actos, e na~ idéas 
que telll sustentadn na casa. Assim · vê elle que. 
a rcspeUo dás modidils . apresentadas tendentes a 
destruir a~guma ~as .leis organisadás pelos gabi-

t'!1Hglon.ar os, a o\)poslc;ão tem. sido firme em seus 
. t'. rlnc!p•os. Entr·o· tanto não St' póde exi.gir della 
que siga sempre com flx.idiio tiS ldéas pr.>clamadas 
e qu.a os tempos e . as . çircum~tat~eia~ não faQã.Ó 
mo:lJflca.r c.ertotJ prmciptos. Adnma·lhe .que hllja 
quAm quetra sustentar quo um partido deva 
existir estaoionarlo, como sa não devesae acom
panhar o progresso das idéas, o · proRrésso .do 
st~culo . Os factos prQvão . quo os e~tadistlis não 
so conservlto sempre . no mesmo terrmo. Para 
autorlsar esta proposição, t \ · orador oita vari•JS 
fartos da historia Ctlntempora:Jea. · ·. 

Não se dtwe pois dizer · qu·a a opposioiio nilo 
tem programma, porque os seus uiembros têm 
modificado alguma de suas opiniões, Os pnrUõ.os 
politi~Jos estão sujeitos ás ciroums~anolas e vlois · 

·BI u es que npparecern na soe e a o. 
Mas pl>r venturn · para no· parlamento haver 

opposiQão, sert\ precistJ que ell•t declare qual o 
seu .. progrnmma ? Qual é a missão tlo uma oppo· 
siQRo no parlamento .'P 

UM: Sa. DsPUTADO: -E' derribar o governo. 
O Sn . Gógs: ~Nào é só derribar o goverllo : · a 

opposiçào censura seus actos : fiscalisa o . proce
dunento do governo; inspeccioua-o. e o cbamn ao 
cumprimento de seus deveres ; e quando niio 
pó~e conseguir a quéda do gabinete , tem consll-
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ellM sejiio obra dn minoria. . Quanto estas leis 
SR flzeriio, ellà!; . não forno dadas eomo typo da 
perfeição ; devem .. st~r aperfeiçoadas: ng~ra o que 
resta saber é se as mudanças que a mau.Jrla quer 

~ est-o de accordo com as idéss ovet:na: 
mentaes da minoria. · E' neste ponto que es a 
divisão. . . . 

Velo tambem o Sr. de pulado por S. Paulo com 
um Cllleulo ara moatrár que os gabinetes qiJ.e ad-
mimstr rao o patz a • n ao sa o pro 1gos ; 
mas já se mostrou cabalmente por . mais de uma 
vt>z que niio se podia Imputar à polilica que 
finuou em 1843, a pecha de prod!ga e dissipadora 
do!! dinheiros publlcos. · . 

Entrnndo na discussão do orçamento, fsz sü
gumns reflexões a re~peitl) da secretaria da ju.stiÇa, 
sobre a verba -policia e seRurança pubhca-, 
parecendo·lho que a nossa policia é nenhuma, e 
Q\te a segurança in di vid ua\ é do oropriedQtle 
é tambem muito pouca, porque a policia está dé 
ordinario entregue a n1ilo~. lnept~ts e frou:ia!l, 

' . 
que, se o . thermometro púr onde se. avalia a in'1· 
moralidade e civillsação de um pa\z é a. estatística 
dos crimes a do caracter qne apresentão, o orador 
tem de .concluir quo o pniz em vez de tlrogredir 
em civllisa.ção e moralidade, r~:~trograda •. 

Cbnma a attooção do Sr. mioi~tro para o estado 
dn infeliz· villa do Pilão Arcado na provi noia di\ 
Bahia. Ha muitos cunos que alli existe este 

. ge1·men de discordia , a que os tlsSassi.natos .. 
naqudle lugar são repetidos. Ullhnl\mente, pela!! 
noticias que trouxe o rapor, soube-se que b:ouve 
nllL uma ca.tastrophe bem terri-vel, e que um dos 
grupos, capitaneMo por Militão, commetteu no 
Pilão Arcado muitas violonciRs e perpetrou innu
meravels assassinatos • . 

· ·a não é 
satlsfac urlo : crimes alH constantemente sq com· 
.mettem que ua verdade· admira como se couservão 
impunes (apoit.ados) : assassinatos terrlvels, reves
tidos das olroumstancias as mals aggravautes 

· niio . têm tido punição (apoiados) ; a tnoeda falsa 
alU cireul' com uma ftequenoia e abundancia 
elttraordinaria; e até no tt!latorlo da . fazenda 86 . 
faz .ver que o papul falso que vnl para Minas é 
remettldo. pela Bahia : dlzetn até . que na Bahia 
ba uín esorlptorlo iucmmbido de sljmelhante tle~ 
gooio, . que têm havido denuncias a sen\elhaute 
respeito, e que nenhuma . medida repressiva 86 
tout tomt\do, DesLo e outros t'a~tos que apresenta, 
concluo que a policia da Bàhia não cutnpre os 
seus. deveras, a qu& a impunidade al\1 tem che-
gado . ao sou molor auge. · 

a o qu a co e -
c6rte : pnrece·lbe que é um dos mysteriós que 
temos. (Apoiados.) Ha inmimerav~is annoa trata· 
se de com1trulr un•a . casa de correcÇã\.,, e ent~e
tatito o ora•lor .não ,.~ que a casao de prisão com 
tl"Rhalho .. offereça resultado ãlgum. Pureoe·lhe 

. eonv:oniente que o Sr. ministro dê as nelltlssarias 
providencias para que a oonstrucção aotlra. alguma 
modificação, segundo o syatema que tem sido 
prefetido como o melhor. . . · . 

OhQtnará aluda a attenção do Sr. ministro sobra 
o estado das nossas prisões i causa horror olhar 

deste hospital precl~~ de gl'.ltldll reforma e niel,ho· 
ramento, e entretantose limltão a pedir pequenas 
quantias para o sust"nt<1 da.quelles desgraçados 
que f\Ui se achão recolhidos : pedem sõmente 
2:0008. ue com o atrimonio ue tem u hos i 
c egii • ., avenas para a unen açao os doentes e 
pagamentos do!!_ respeetl\•õs empregados. Desejaria 
que V. Ex:. nao se contentasse com a . quantia 
pedid11 pé lo ~eu · anteces.:ior. rnas que ediaae 
ma s a guma couea, e re ormasse. aque e es a e· 
lecimento. . 

Diz-se no relatorio {}Ue m~dldas vigorosas se 
llavião de continuar a emprégar Mntra o traftoo 
da escr:watura. Parece-lhe· que é e!;tll a llnguagelll 
de todos os ministros, mas que ella se limita ao 
relatotio sómente. · . · 

Crê que os . meios repressi'Y'os dó trafico não 
consistem sómeute em· empregar medidas violentas 
e vigoroslls, que antas sirvão talvez para desafiar 
o interesse dt.'sses quo desgraçadamente fazem esse 
cotnn~ercio. Julga qne o . gov~rn? devia preparar 

destruindo o trafico ou o desejo que ha de con
tinuar neHé. O moio · principal que .o orlicior 
considera é o governo empregar medidas afim 
dd favorecer a colonisaçii''• afim de chatnar ao 
nosso paiz esses br1\Qos que existem. em outros 
püizes. .Ecnquaüto o ·governo se não convencl!r 
dist•>, omquauto não preparar estas medidas, e 
tnesmo as nfio levar a effeíto, nenhuma·vantagllln 

.. conseguirá, porque a necessidade far~ com que 
v trafico continue. . · 

ó .sr. Po.m..plona. (pela ordem) julga con· 
veniente declarar .á casa que . nã. o f.:.i approvada 
R. rasoluçiio n. 48, que mamià paga1· 18:0008 a . 
Januario Garcia .Leal . e José Augusto Lima. O 
numero doa Sra. deputados que votArão a favor . 

. . - . , ' ' .. 
, Esle engano· .nasceu, de um equivoco havido na 
nume.raçlio por occaslão de . se · tomarem as notas 
dos voLantes. · 

O Sa, . PRE~IomlTR à vista do que · aoaba de 
informar ó Sr. secretario, declara que a r!lsolução 
n. 43 fol rejeitada por 813 coritra 85 votos, e uito 
approvadu, comu por engatto so declarou. · 
.. 0 Sn. FERNANDES CIIAVES entende qUe deve 
haver rectlfioaçiio de votação. · 

o Sn. PaESlDENT& declara que não póde admitur 
1\ relltlficn~ão porq_ue o engano não tevtl lugar · 
ua classitlcaoii.o, m·as na numeração dos que 
:votárão, · 

Continúa a discussão do orçamento. 
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.. plesmente:•á.opposfção qut:~m.é.que hà poucos 

rliM dizia na casa que a ma10r11l. actual estava 
aterrada plllo acturd gabinete ? Quando se tratava 
de discutir a lei das incompatibilidades, e outras 

. t -
se f~úão era que a mniorià estav.a peíriünada 
om vista dó governo, qu~ osb~va. ãtêrrada. Esta 
accusaçlio era feita pela opposiçiio. Mas agora 

uda de taetica dG re ente e diz ue o ab' e 
vai marchando na caudB da maioria. Peco . â · 
opposiçilo que cite um fàcto. Senhores, nem o 
gabino~e conduz a cam:1ra, nem a. camara _concl~z 
o gabmete em sua cauda. (Apoaados.) O gabt· 
neta e a camnra estão coti1penetrnúos dos. mesmos 
pfincipios e serlthnenlos, e mlltchãu seu caminho 
ligados • apoiando-se mutmunente com o. fim 
grandioso de rel\lisar certos principins que en
tendem indispensaveis para a manute'lwão tia 
ordem publica e da liberdade . ( Numerosos 

. apoia~os.} . . . . ... .... .. . . 
Dm Sr. ·deputado ·que ha pouco fallou, disse 

q · · - n cipio , ue . com
posta de grupos I Senhores, como é que se 
conhuce que a maioria de uu\a ca·mara é composta 
de grupos, e niio marcha ligada debaixo de cetto:i 
principios? E' pelos factos. Antes da votação de 
uma lei muitisshno importante, poderia alguetn 
isso dizer, 11 espalhar polo (>aiz; mas depoi8 
qua i\ esta caaú1ra foi · di11cütida e votada. uma das 
leis mais importantes, qua.l il . das iucornpatiblli
dades, que é ·uma das npteseotadns pelo gabinete 
actual como fazendo ptUte do seu programma ; 
quanrlo se vê que esta lei teve . ern seu apoio 
uma grande maioria, não Btl pôde dizer quo a 
maioria que " sustentá niio. seja compacta. . . 

Perguntarei agora quaes são os prineipios por
que a minoria se mostra · compacta. sobre esta · . . 
e fóra da casa. se mostrou sem unidade alguma. · 
Mlls ile este argumento não serve. quaes silo os 
grandes prinoiph>s porque a minoria se mostra 
compacta? Se ella . nõ.o se . mostra compacta a 
respeito de seus antigos prl.nolpios, muito menos 
agora em suntentaoiio de l)rinólplo algum. 

Mas diz-se que o fim da opposlqão ô dortlbnr 
o tniuisterio I Senbores, ou eu estou engana1.h>, 
ou isto é um absurdo oompl~to. O ftm da opposlo~o 
não é derribar o mioisler10 ; a queda do D1ln1s· 
terio é meio para reallsar seus ftos. E' tlsta a 
regra do systema reprasentatlvo. · 

0 Sa. Pli:REil\A. DA SILVÁ :-E' questilo de pa~ 
lllvras. · 

0 S , INIS'l' O D ede a todO!i 08 
mêmbros da casa que notem quaesquer dafeit()s 
que poasão encontrar no orot\mento, e o pede 
tanto maia enoilrecidamento quanto o orçamento 
niio foi organisado pelo oriulor : ~nlretanto lho 
ptlreoe que, á axoepção do Sr. T·lsta, o~ outros 
senhotes não tôm tratado senão de questões alhaio.s 
M orçamento. i?ede licença á callu\r~. pat·a segunrla 
vez rogar-lhe q!le . limita a!:l su<~s obsarvações uui· 
comente nos objectos em discussão, nfi.m de que 
haja tempo para ·poder fuzer alguma cansa. 

O Sa. V .uooNOELLOS :-Entretanto V. Ex. sabe 
dll or · 

. O Sa. MlNtbTQO ti~ JusTlQA. ouvio dizer que o 
orçl\ttteot.o actu,ll é excessivo ; póde ser que assim 
seja : mas convôrn axami.Mr se as despeza11 . . 

caso , ao governo não. colllpete deixar de as 
hitlnolonar no oroamento. O governo tez quanto 
PÓde para reduzir as despezas no orçamento, 
t11nto que, como a• comUilsoito havia de notar, 
rilduzio para u~als dê 180:000$ •. se pois o orça· 
tnento ap~esenta despezas exoess1vas, essas dos• 
\ltlzas são decretadas em lai, e o govemo ni\o 
podill deixnr de as contemtJlar. 

Entende que o Sr. Plment~ Btteno teve razões 

para exlgii· a.u toriaação para reformar a sMretll.ría 
da justloa, "Vendo que pelo regulamento ella · não 
póde pret~ncber os fins de sua creação da fórma 
por que se acha orgauisada. 

ponrler a•l Sr. deputado que procurou ~aber qual 
a· orgnnisaçiio qtle o governo pretende ' dnr ao 
supremo tribtmal de justiça. 

~) . 
que ~e faz com processos de preaos pob~es, e 
tnmbern em I}Ue se reduza a 600$ a. quantia d.a 
1:200$ pedida para livros de rtlgl::~tro. 

Policia da .cõrle. -H ontem jl_\ disse que havia. 
muita exageração ár.erca da falta .de segurançá. 
em que alguma~ pessoas suppoem que se acha a 
capital do imperio. Trouxe hoje documentos 
offici~!l'~• . dos q ua.es se. vê que não ha menos ~e 
40 a ::>0 ronüas forlluc1daa Já pelos corpos munl
cipaes, e jA pela guarda Mcional; . que agora é 
chamada a este sel'viçi>. Vê-se pois que em uma 
cidade que assim· · é rondada, · nã(} odem andttr ·· 

a n 1as e a roas. 
Fallou·se da policia e falta de segurança nas 

províncias. O que a~abou de ouvir ainda mais o 
confirma oa neoessidadade da ref,lrma da nossa 

. logislação. Q11ando os amigos politioos do oratlor 
tõm dito qull é indispensavel a rafórma ~.:a lei 
judiciaria p1u·a se . c•1nseguir méllior segurança 
publica, a upposição diz qutl não é a reforma da 
lei que é iudispensavel, mas sim a reforma do 
pessoal (apoiados), e attribúe a falta do· segu· 
rança qne . actllt\lmente existe ao pessoal da 
administração da polioili ; ora# o orndor se 
persuade que esse pessôal na provincla da Bahia 
pArtence todo ao lado cuntrarlo ao seu. (Rqcl~· 
maç<Jes da opposiçlfo.) O que o oradot• sabe · é 
que se a Bahiá não est.â molitada no sentido da 

,,.,iça , am em o n o es no sen o os 
ndvtttRarios ·n ella. Pareoe·lho que os factoa que 
occorrtJm na Bahla dil.o lugar a qutl os Sra. 
deputado:> todos reconheoiio que ha grande defeito 
na legislação. 

UM Sa. DEP01'AD'):-O ma\ não estA. nns leis, 
mas Dll má ex.eouoão · deltas. 

O Sa. MtN[sTa<, DA. Ju.sTIQA :-Se os executores. 
nllo »ilo bon1eue de pantido, sa a policia não é 
montada s1n aenUdo politlco, donda vêm qua os 
factos quo têrn sido raf !tld•ls na casa ftciio lm· 
punt~ll 't Entdo os Srs. deputados coocadorl\õ uma 
oousa, e á quo II&Us o.mlgos polltioos ano inca· 
pazes dA governar a provinola. (RsclamQç~us da 
opposiçlfo.) 

o seu parUdo ; e não ha tantos auáassinatos allif 
O Sa. MrNISTl\0 DA. Jos'tlÇ•\. entende quo a op.: 

posição ou devo coufes.;ar que a leglslaqi\" é mê., . 
ou antão que os seus . amigos poliUcos, a quem' 
está confiada a execução da lei não ttlm · capaci· ·. 
dade para governlh' · a provinci>l. (Novas recla· 
mações.) . · . . • 

O ac.Cl'escimo de dous amanuenses na secretana 
tla policia da Bahia teve lugnt em consequenoia 
do grande trabalho que pesa sobre aquella re~ 
partição, como representou o respec~ivo ollefe ; 

Responde ao Sr. deputado quo procurou saber 
·o pénsament•> do governo a respeito de dous . 
avisos, que Ol)nsldel'a contrarios à oonstltuloi\o
qtta, i'sslm c•)illo o governo ha pouco derog•IU 
um aviso, por entender ser lncoustituolona.l, ast1itn 
tatnbern procedf!râ a respeito de outros que estej ão 
nns n1esmas cirournstanoias. 

Parece-lha ter dito hontem que nt1 aotualida:ie 
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não podia aindll dizer que medid~s o governo 
tomaria ácerca da casa de correcçrto. . . 

Concorda em qtte o estarlo das .cadêas é lasli· 
ruoso, observaudo que agora tat1to mais misera· 
vel se torna quantú appart}ceudo em toda a parte 
0 desejo de cre~r cll!.'~s de correcção, pensamento 
que o orador ahás nao reprova ne.m se empré· 
hendem obras novas; nem so concertiio aa prisões . . . . . . . 

I " 

soft'l·e gl'avemente; o que porém cumpre f$zeré 
empregar todos os esforços para vêr se sé pode 
ltlelborar este systema. algllma cousa, porque é 

· Sl\bido que as prisões nas províncias estão a 
cu.rgo das assembléa~ proviuciaes e presid!ln\es 
do província, s o gov,aruo imperial não tem acção 
imm~diata sobre estS\ necessidade do serviço 

P•1rece-lhe sem. duvida Uflla das pl'imeiras na. 
c!!ssidades ·do paiz attrabir colonos : mss estarão 
os Srs. deputados di$posto:; para dar fundos ao 
gov~rno paxa mandar vir colonos -?. 

UM Sn. DEPUTADo :-A lei das terras. 
O Sn. MINISTRO DA. Jt~STIÇA. nesta parte tem o 

razer de .r da · accordo co1u o 3r. de utado. 
arecer1a com e eito que sé cuidasl:!e dessa lei 

com atil\co, até para. acabar éom unn das eau,;as 
da immoralidade que àppareêe hoje no paiz, a 
tem origem na fRlt.a de uma lfll de terras. 

O orador conclue fazendo reflexões sobre a çon. 
venienoia de ampliar 1\ institüiçiio do conselho 
de estado, e de crear mesino conselhos presidai\· 
ciaes nas pa·ovincias como ~scola de adwinisttaçiio. 

A discussão fica adiadà pela hora. · . . 
· A ordem do dia é : leitura de projectos e in

. dicações, resoluções n. 56 sobre ptlnsão á vi uva 
do ·conselheiro Rocha, 31, 4L 55 22 2-5 44 · 50 e 51. 

o meto. 1a, 1scusso.o o orçame11to. 
L&vanta·so a sessão às tres. horàs e meia. 

Sesa~ó em ~8 de Julho 

PRBSU>ENCIA. »,O SB. CHICRORRO bA GAMA 

SuMMUlo.-Expediollte,-Ordem do dia.-A.pp,.(>. 
1)aç«%o da pensao d r>iuvél do r-onsslhoiro Rc,cha. 
--Gaixei••oa ~acionae~· . Discurso do S••. Nunef 
Machado.- Orçamet'ito da jt"tiça. Discursos 
dos Srs. Gomes de · M ms;es s Teixeira. · 
A's 10 horas e trinta e cinco tniuutoEI da manhl 

EXPEDIEN'l'l!l 

Um olllclo do Sr •. ministro do imperio, remet
tendc, não só o requerimento de João Antonio 
Barroso ~n1 que pede pri'Vileg\o exeluRivo por dez 
annos para estabelecer nas immildiações desta 
ca ital ast 1 · 
destinado ao consunto t.liario, mas tambem a 
informllçiio da Illrna. camara municipal, e a 
consulta da secção do conselho de estado dos 
negocias do imperio.- A' oommissão de com· 
mareio. . · · 

Outro do mesmo ministro, transmittiodo a in· 
formação do presidente da provincial da Bahia 
com o re uerimento de ri el · es 
guezlas pertencentes ao municipio de Jaguaripe, 
no qual reclamão uma m~dida legisla~tva que 
restabeleça o colleglo da dita . villa que fõra sup
primido por acto da prElsidencla, declarando o 
Exm. ministro que o governo s:> conforma com 
a opinião emlttid~A pelo 111esmo pre:~idente, de ser 
mais vantajoso crellr·se em Jagttal'ipa · un1 novo 
oollegio. -A' comrnissã.o de cont~ti tuiQão. · . 

Outro do mesmo mi11istro, remt~tt.endo a re· 
presentaçno da camara muni<lipal dA. oidade. de 
S. SebBRtião, na tn·ovtuela de S. Paulo, sobre 

os inconvenientes que res~lta de serem os pa
rochos chamados ãs funcçoes de 'VereAdores das 
camaras munieipaes, e a cõpia do aviso que a 
tal respeito se expedio.-A' commic;são de camaras 
municipaes. · · 

Outro d'iJ mesmo ministro, enviando o oflielo do 
presidente da · província da Babià de 6 do cor- · 
r~nte com as actas da eleição de eleitores das 

I . 

· a faltar, segundo declara o mesmo presidente, as 
. das villas de Santo Sé, Pambú, Urubú e Yilla 
Verde.~ A' eommissão especial encarregada de 
re\"er a lei de eleições. 

. Do Sr. Caetano Alberto Soares, offerecendo à 
camara exemplares de uma memoria sua. que por 
ella foi lida .n~ iu~tit.uto dos advogs.dos brazileiros. 

R•~mP.Lte-se :'l commissiio. de constituição o re
querimento de PeJro . Maria. Monteiro Tlnres, · 
pedindo um acto legislativo que declare o sup· 
plieante no gozo dos direitos de cidadão brazi~ 
ltlil'o. . 

Não ba mais expediente. 
~· appr.>vada sem dt~bate a redacç"iío da res~-

dá ultima das loterias concedidas em beneficio 
das obras tia matriz . da provincia do Ceut\ · pnra 
compra de po.rament11a e alfaias da mesma ntD· 
triz. · . . 

Fiel\ adiado, por estar a~signado co1no vencido 
o Sr. Lopes Nolto, o parecer da commissão de 
pensões e ordenados que não approva a aposen· 

. tadoria conoadida yor decreto de 23 (\e S.etembro 
de 1816 ao officia ·maior da secretaria do con· 
Ralho supremo milita.- João Jac:ques da Silva 
Lisboa. · . . . · · 

tistica ramettendo no governo, para tomar. na 
ol)nsidera~ão que en\~nder, o requerlmehtl) · dtl 
D. Oyrillca Manuela Baldivaoo Pire~:~, em que 
pede uma gratificaçilo pelo modelo do auipp!l es
tatistlco folto por ~eu finado marido o capltilo• 
tenente da armada Oyprlano Joaé PJrea. 

Fl11ào adiados, .por ae pedir a palavra, tres 
pal'eoeres da mesma comml•sito: lo, p~tra que Antre 
na ordem do~t trabnlhoa da oam11ra o pro]ectl) 
n. 6i de t84S sobre " crsaoilo de uma . provfncla 
na comarca de Oorlttba ; 2", pan que fique eohre 
a mesa, para sarem tt>mtt.daa em conalderação, 
duas roprtJ&erltaçõell da oa1nara murilolpal da .. ; · 
dada de Campos, e dos. hablttmtea do sertão 
Ot•rangola, em que reclamilo contra a adopção 

Cl l; 
Rio com a de Minas, quando entrar em discussão 
a resoluono relativa ao ob)ooto ; 8o, para que 
se . tiguarde oêcaslâo opp(lrtuna parn ser tomnda 
na dellida oonaHeraçAo uma rupr&sentaoão da a11• 
semhMB provinolal do Oeart\ aobre a oreaçilo de 
uma novà'provlncia. 
. Jul~a-se .objecto de deUberaçi\0 e vai a· lm rimlr 

o pi'OJilC o as comm1ssoas e assein as pro
vinclaes e eccleslastica revogando a .lei provincial 
da provitltlia da Bahia n. 58 que declarou inda· 
pendente do cabido a freguezia .de S. Salvador 
da oapital da mesma provineia, e o respectivo 
cabido da Sé metropolitana restituindo•o á possa 
dij todos os direitos q~e tinhn na mesma igrejn1 
como s~u parocho habitual, do mesmo motfo por 

e os AX<:~rcla an as a re er1 a e que e es 
o privou. ' · 

o s~. Nun.es !Waoh.o.do (pela ordem) diz 
que não se achando na casa o Rr. Urbano, .e 

· conhecendo particularmente as s~.; : ts idéas, tem 
de declamr qua é impossive1 que elle tivesse dado 
o aparte que app.areoe em seu nome no disour~o 
do Br. Góes públicado no J<'rnal do Oommcrc'o 
de hoje, e que importa dizer que o Sr. Urbauo 
não dà lmportancia ou signifioaoão Plguma aos 
pl'ojectos a{Jresentados pelo or(ldor sobre o oom· 
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merclo . de retalho e caixeiros estrangeiros. O 
orador declara mais que a deputação de Per riam· 
nambuco da a esses projectos . a milill alta itfi· 
pottancia (apoiado~). ·que so ·.identifica com elles 
(apoiados), e que farà tudo quanto couber em 
suas forças .pRra os fazer passar taes quaes estão 
oil emendados conforme resolv.er a sabedoria da 
casa. (Apoiados.) 
· ao · v revemen e 
na discussão do orçamento da reparti~ão da justiça 
por est~r inscript~ em decimo lugar, quando foi 
o prlm01ro que ped10 a palavra, e tendo necessidade 
do faltar, pol'l)Ue pesa sobre a sua cabeça uma 
accusação terrível, pGde urgencia para entrar já 
em discussão o projecto . n. 22 até á uma hora 
da tarde, sem pret.eriçi'io da d.i~cussão da. pensão 

I 

cba. 
Entra em discussão a urgencia. Depois de fal

lnrem os Sra. Christiano Ottoni e Pereira da 
·· Silva, é rejeit>~da a · urgoncia até á uma hora da 

ttmle, sendo appwvada até ao meio . dia, sem 
pretorição da . pensão concedida á familia do fal
lecido conselheiro Rocha. . 

O Sa. UanANO pede a palavra paca fazer uma 
reclificaçào. . · . · 

O Sa. PRESIDENTE diz que jll passou a hora em 
que ·~ permittid•l fazer rectifictt\iões. 

Entra em discussiio o · projecto n. 56 sobre a 
pensão de 1:2008 conceuid·a· â familia do conselheiro. 
Rocha. . · . . 
· E' lida, apoiada .e .entra em discussão a se· 

guinte emenda do Sr .. Alvarenga: 
t~Diga·se no llm-prejudioado qtialquer vencimento 

de ue or ventu1·a jâ soze.vào &:t agraciadas. » 
o Sr. Ooel.b.o Dueto11 não põdq concordar 

c:om a eme.nd.a.. Sooto que .. se não .pos~a. marcar 
pam '' famllla do conselheiro Rncba uml\ penado 
mais avilltllda (apoiados), e protesta que se a 
oamara pudesse augmentar pensões, é nsste caso 

. que !lpreaentarla um augmento. (Apoiados.) 

o Sr, ForrBz diz quo passando uma pensão 
~om deolllraollo expressR de que ntlo prejudica 

. mtJrcê onterlor quo tenha o agrRciac.l<>,. entende·He 
projudloada essa mercê segundo as lel!t ftscaes 
e eatyloa do tbeaouro~ e qua . por Isto .ó necoRsario 

. aocrtlaoontar-su-sem prejult:o de qualquer outro 
venclniento. 
. o Sr. ALYu.ron~ra fa~ ver que muitos dias 
d d o a· oer foi ue a commissi\o 
por lnforanaoõea multo tldelllgnas, soub11 que uma 
das ngrallladas jà ROZ:' do meio soldo de seu 
ftulldo marldo, e q11e para evitar qua\qu~r du
vic.lll que se possa ocoalllonar pela r~:~soluçao seu~ 
deolaraçilo alguma, é que ()ffareoau a sua em(lnda. 

· E'. apoiadtl. a seguinte emenda do Sr. Coelho 
Bastos: . 

<1 Som re'uizo de uai uer outro vencimento.» 
ando-se por dascutido o parecel' e proce · eu· 

do·se 1\ votação nominal, â appi'Ovado; votando 
a favor 6B membros e contra os Srs. Rezende e 
:R.t~malbo. · 

A enumda. do Sr. Ooelho Balltos é approvada, 
sendo prejudicada a do ;5r, Alvarenga. 

Enlra ·em discussão o adiamento sobre o pro. 
jacto n. .22 · caixeiros naclonae!i e casas de a·e· 
a o. 
E' lido o seguinte requerimento de adiamento 

apr~saubdo ~elo Sr. Nuues Maohado, que é 
apoaado e entra em discussão com o outro: 

« Adie-se por ló dins sõmente a emenda substt .. 
tutiva . para ir à com missão de diplomacia e do 
cominércio para apresentar o seu patticar a res· 
peito, propondo as m.edldas que tenderem a des· 
e.ntotver e mf!lhorar as ldéas da emeuda.-S. R. 
-Nunes Machado. » 

O Sn. AI\ANH~ diz que corno o. autor do 

projeeto apresenta um requerimento no sentido 
do adiamento. que hontem . sustentou, cede da 
palav.ra. 

o Sr~ Nunes Machado está acostumado 
a presenciar a exageração dos· partidos cujo 
espirito é sempre ftJrtil em inventos e calumnias, 
mas · estava . muito longe de. pansar que á sua .. . -
entre os projoctos que offereceu à conside1·ação 
da. camara, e os . acontecimentos ultimamente 
havidos . em ·Pernambuco para lançar sobre ·sua 
cabeça uma r~soonsabilidade de sàngue~ . Não 
opporã · áquelles que assim procedam os . prEiàê
dentes ~a su11 vida, que repeHem um juizo tão 
tem.er11r10 e falso. Esperava que esta accusação 

e . para as razões que o obrigárão a apresentar 
esses projectos, que não são mais do que ·a 
expressão de um sentimento nacional, que tinha 
a~q_udo écho prlmeiramen~e 1)8!1 . fo.lhlls dll oppo- ,. 
s1çao, . como o orador demonstra. · Como pois 
achar relação entre a apresente.c;fio destes pro· 
jt!ctos e os fnétos desgraçados que tiverão lugar na · 
sua rovin ia f · - 1 • · 

duvidar~ e em que todos concotdão, e é a situação 
infeliz .dos brazi~eiros pela desproporção em que 
se acbii'l em relac;ã.o ~.tos estrangeiroR a respeito 
dos interesses sooines. (Apoiad(Js.) 

Esse facto não podia deixar de tocar ao urador1 
e entiio. fez votós para concorrer parà o mélhora
mento da condição desgraçada de seus conci
dadãos: todavia vacillou no tempo. Ha muito 
que combinou e concerLou esses projectos com 
seus amigos, apresentou-os a alguns dos ml.lmbros 
do gabinete de 2 d.e ;t"evereiro, que, concordando 

mas não os apresentou no anno passado, temendo 
· qua, se e.avenen~sse a .!JUS . intenção . porque era 
anno de eleições. Este anno, depois dos acon· 
tecimentos dn França, desde · que, · náo uma 
pessoa qualquer, mos uma pessoa qualificada, 
o Sr. presidente ·do conselho raa camura, 
cotn a penetração que lha . é prop1·ia, declarou 
que lemia a repàrcusailo dos acontecimentos du 
ll.:uropa, o ot·ador, intimamente convenci..to de que 
essa repercussão se podia dar pelo estado 
excepcionc.l do paiz qua infelizmtmte em . muitos 
pont\ls é an~logr) ao estado da Europa, entcuJ-.u 
que era cbeguda a occasiào. de poder offerecer 
os sens projectos. Onde. está aqui a imprudeucio.? 
No momento em que se pl:ocurava na população 

· · s · u· -as o e tado e desa r -
ditar . v:i poderes do paiz, apresentou os seus 
Jlrojectos, · tundo em vista. fazer avivar essn fé 
nas institnlções, fazendo vêr t\ populaçlio que o 
corpo legislativo tr11tava de sl3us intllresses, quo 
esperasse dos poderes do eslado, e sômente dellos 
o. remedio a seus males. · 

Tanto tinha razão de espetar que a npresen· - ' . . ... - . . 
salutares. que aquàlles que, desesperado~ de 
subir ao poder pelos meios regulâres, se tem 
lançado nos .meiot1 extraordinario11, vendo que a 
apresentação desses projectos tinhão esse _!esul· 
tado, n1Jressàrii.o ·se a envenenar as intençoes do 
orador, a desacreditar esnas idéas pat1l tazer 
crêr que 1\ população nada devia espt:rar dos 

e qu~ os projectos, ou não pi.\SSar iio, ou não 
seriàu executados. · 

Não se pôde dizer que os factos de Pernam• 
buoo forào á repercussão de idéas emittldtu:l na 
tribuna pelo orad.Jr, E!-!ses factos su!)cedêrào em 
26 e 27 de Junho, e o orador lallou na. oamara 
no dia SO de Junho, e no dia 2 de J:ulho. Niio 
se envel'gonha, nem se arrepe~de de ter proferido 
esses dlsuursos ; se não o · honrão. pelo lado· dos 
óoubeoimentos, não . o . desdoura1o pülo lado das 
cor, venienolas. . . · 
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· Pergunta ao Sr. Taques que asshn o · aecusl?u, 

se acharia que procedia o orador com .mu1ta . 
lealdade se dissessE! que o nobre deputado . ~e 
apresenta como écho de quel~umes que vogno 
no paiz; dirigidos ~ontrn o r11dominio. da córle, 

,. ' I 

mui~as - pnssoas que.intervierão conseguirão 11c~bar . 
com o. <f.esordem; que tão perigosa .e attfirradora· 
tinha começildo. Qual . fui ne~:~ta . circumstancla 0 
pr(jcedimento dos Sra. da opposiçiio? E1n .vez de · 
nos agradecerem por tea·mos_ acabado. com . a de; 
. · · ·· · ão a . c_ruelJade e déstllmamento de 

lançarem .a população sobre nós, accusàndo-nos · 
n~J . outro dia, de tern\os cutilado o povo · e 
dizendo que cada .pessoa do povo tinha o dlréito 

. ~~a-~---
cbàdo, appateceu a sua. CRsa clieia de. pasquins. 
Póde havet um .pr•>cedtmento ma.is inaquo, uma 
prova maior ..)e rancor e da ferocidade desses 
homens? · . .· · 

Para _mostrar a moderação do partido praleiro1 
. e contrastar Cõ111 o comportamento dos homens da 
oppot-lição qun usavão de .linguagem tão assoladora, . 
excitando a população contra eous amigos, o 
!>rador lê um artigo ~o Camarllo, e, finda a leitura, 

. mterrompe o sell dtseurso, por ebegnr a hora 
de tratar-se do or-çamento da justiça. .._ . . · 

... · Oontinúa a discussão do or amento da ' 
com ns emen _~,s npo a as. . .. . 
· São tambem apoiadas ás s~guintes emendils: 

11 C?m o culto publl1~o 451:508S600. - oa,·valhq 
Mot'etra. I> . . · 

privilegiadas (apoiados), cujos interesses os pro- . Moreira, sobre os viga rios, diga· se: - Fica em 
)ectos a.tacão, aquellcs :l quem se costuma recorrer vjgor no exerclcio desta lei a dlePÇleição do art. 

· . « ·•iao passar ·a emen a o r. arvnlbo 

nas occasiões eleit.oraes. SB o procedimento do 15 da iel de 2 dê Ser.ambro de 1846.-C. RtJis.-
• # • . • • • 

, , a . c~rra. » 
de cortejo devera recabir sobre aquelle$ quo não « Onde convier: -Com o pagamento . du que se 
defendem os int!lrea;;es .dos pequeno~, mas os d~ve aos _ treo frades capucbfnho:i que. servirão · 
ihteresses dos senhores da terra. (Apo&odos.) Eo~ na . próvincia dô Maranhão, das suas diarias a 
tende porôm quo quer aqu&lles que sustentãtJ 0 rttzàil de õOO rêls, desde 18U a 1844, 2:1528.-
projecto, quer aqueUcs qu~ o combatem P!ocedem Fu,.tado.» · .· . · · · 
da melhor boa fé e que ntngu.em tem o dm~ito de « ~ S. o Accrescent<'·se: - extincta a dlft'erenc;a 
enven~nar as suas !atenções. . entre os couegos de meia pr~:~bebJa e os outros da 
· E' .verdade que o seu p!ü'tido exaltn. o povo para cathelitl\1 da ~abla, . e .igualados seus vencim~ntos -

.vencer a eleição, .i:Jlas ~omo exalta o povo? Dt~sper· aos que percebem os da do M.uranhào. -S. R.-· 
tanlJo . no povo pernambucano o sentimento da Gomes.llibeiro. « . . ... · · . 

· sua dlgoldads, fallando a seu pati'iciLismo, a · s~us · (( 
·. bries, convidando 0 p~ra que và. · e · . cavallo, digà·se dous, dimfilUindo·se · IJal'a este 

liberdade e lndepeildtlucla ex~rl!er um dos lnats fim ua VtH'ba da fiACretarl•t da eatt~do a lmoortanola 
dl!licadoa direitos da oidlldiio livru. · ·. de 1:6008. Ent 28 de Julho de lS!a . .:.. Gomt~s 

Pa1a prov_ar . a ·mora_.li,da.de do p_<Jvo perbam- , 'b . · 
,,, 8&1"0. I) . . . . 

modo por que a eltflçãu se f~z na sua pmviucin, .o Sr. Gomes de Mene7.e• dis-. que q•Jando 
observando que durante a eleição hão hou.vu senão se di~cuUo <! voto dti graças, lnsoreveu·se llln 

· uu\a troca d~ b,,fetliJas. Para inulcar o procedi· favor do . proJecto . up~esentado pela commiRsão; 
manto do la•lt> co~olrario. dos honter.tl an\tgos da. que quundo se Llhtol}ha a loi da ftxaçilo de forças 
orttena; o _orador lê um al'tigo da qrande Ten~pes· de .rilat, inscreveu- se . tambom para fallar a este 
tads, que flnallsa do tn?do ll~l{Ulllte ! -«Uut·NIS respr.ito : tnall oilo lhe cabendo a pal"vra en1 
parnambucanos ruttoa, uru-vus otd.ldilos ndnptivoa nP.nhumn daslias occasiõtM, por se tar enoen·ado 
aos pernambucanos . leaes, · vós tendes · filhos, a dlaoussii1>, julga que conto d••putado novo, que 
consort.es ; á. lei suprenta da naQtio v.os Rarants p11l '' prh11~:~h·a vez tem ussento na . casa, deve . 
e~ te direito, desem{lenhai-o, uni· vos em um só tua.nifugtar algun~ rle seus pri nclpios para tlxut 

. corpo, em uma só ncÇt'i.o; fazei numor?• e vamo& por uma VI!Z ·a sua posição . . .. · . · · 
todos, marchelllos â urna, e \'oteHI\lS . hvrementa. Acredita que tod,,s conuordão em que 110 sts- · 
Rtlpilla-se a fraude, ,e qunnd,o .dessa cc:rada tema. representativo sãtl os~eciaes os partidos; 
pbalange · l~gahstu cahn· um !endo, morrerão. dez todos us partidos têm n obragaçiio de reconhar.ei' 
pernambuel\nos nato~. 11 (Mu1tos apartes e 1>lvas IHI condições do sy6t~ana representntl vo, e . julga 
rtJclamaç'iJes da opposiçao.) · por isto que se denm reciprocamente rl\speltBr, 

o Sa • . URBANO:-E' -· liol'dvel, e infame, -lnfa- . comquaut\1 se tenha o direito de relliprocaments 
misshno. · . · !anQar em rosto 9qu.illo que por ve11tura _sé 

. Julgue ser um desvio dos .partidos. · · . 
· O Sa. NUNR8 ~Üoa~Do:-Era dasta maneira Percorrendo a hiatoria c nte · . 14 
qUo os botml , · nnnos a e!! a parte, vê que ha ous partidos quo 
ordem procedliio na vespera de uma eleição. se disputi\o o pod~r OI) pait, um de\lP.s . comeoou 

Para dar mais uma pro'\'a da modtn·açlto da por uma opposlçâo _ de Ceno ao pümelro ragenta i 
opposlção em Pernamoueo, o orador diz que (1mpolgaudo o · poder, procurou restringir o acto 
dl'lpois da elelçãu contin\lou o socego por .tal fór111a nddioional1 é quando desconfiou que o poder ·lhe 
que aa famHias se entr••gârão, · como costumào, podia ~:~ah•r das mlios, empregou golpes rudes e 
no me~ de lJezembro, _nos prazeros da festa. 0:! ._violentos. Qualifica o acto da dissolução d& ça· 
portuguezes que se julgáriio · tão ~eguros e tran· mara de 1S42 como o · acto o mais rude e vao· 
quillos, na noite da festa nrma\.r~o um ~rande lento. · 
fol(ó artificial, e quando as fauuhas enchliiO as .. O Sa. Oiiht!!TlANo OrroNl: - AUentado: dlga·se 
ruas, v lo-se · de l'epenle arder todo o fogo de logo_ 0 que é. (Apoiados .) . _ · . . 
artl.ticto, acompanhado de um oüuve\ro de pe-· 
drada~r, St!tas aoarchlcos, etc. As· autoridades e O Sa. CloldES nE MENEz&s:-íl'ol ·nm aot·o o ·maltt · 
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rude, o mais violento de um partido que via 

. sohir·lbe das mãos o poder. · · 
<) sa~ CaRIBTIANó O'i'ToNx: -Apoiado: foi um 

crime. 

traição. . 
O Sa. · GoMES DE M&NEZES: - Quando cahill o 
iilisterlo da maioridade ue com multas maiores 

fundamen os po ta ter d s8olvido a camara de 
18!0. . . 

·O SR. CaaiBTIANo O·rTONI:..;..E talvez o devia. 
O Sa: GoMES DE MENEZES: -O mlnisterlo de 

23 de Março, subindo ao poder, mostrou logo que 
traçava um duro golP'h fez pass1u a machina con1 
que se preparava para vencer Os seus contrarias, 
ainda mesmo depois do golpe. Foi então que deu 
maior desenvolvimento e . mais. pressa a essn loi 

. _ a~elJ:l~-anarchisa~~-0 J:BiZ~ .~:~~i de~ deD~zernbro 
. . . 

Tendo sempre combatido para que o acto addicio
nal tivesse franco e leal· desenvolvimento, não 
duvidou comtudo sacrificar-se quando o prilneiro 
regente do neto nddicional julguu que davia 
renunCiar no .poder. Quando depots se discutirão 
as ltJis pelas quaes este partido não podia votar, 
usou sempre do seu direito na tribun•' e imprensa 
para se oppór n essns leis. Quando e.m 18!0 vendo 
quo o partido que havia subido ao poder não 
tinha cumprido a . promessa de aca.bar com a 
tevoluçiio do Rio · Grande, e . que lançava· em 
rosto a seus contrarias que erão Alies que ditfi.cul
tR vão ess~1 pacificação, o que fez esse partido 'f 
R~eonhecendo que só no inteiro desenvolvimento 
do oxercicio das prorogativas da corôa havia 
aalvú ã.o da atria roclnmou a maiori de 
Qu:1ndo depois chegao o o momento da reunião 
d•a camara em !S!'a, o governo que havia subidu 
em 23 de Março deu o golpe na camara, o resen· 
thnento • . as paixões creadus pelas lutas anteriores 
não podli'io ter um lhnite dàntro das leiR, e. era 
de esperar q11e fizessem . uma explosão. Como 
homem poliUco, oomo homem que falia na tribuna, 
estâ longe de querer justificar este acto ; mas se 
o nlto justifica, tam&em não tem 1\intla oonvicção 
d~ que o. deve estigmatisar. · · 

Cumpart\lha a opinião · dllqueiles que entendem 
quo ó mister que o acto addioional t11nhll nas 
pt·ovlncias franca e leal execuoão, porqua som 
isto as províncias niio· poderâõ gozar de todos o6 
melhoramentos .de que são SllSceptlveis. Nãn serli 
nunon com a oentraliução, diz o orador, que se . . . . . - . 

menor receio de que poqsiio appare
cer no pait idéas de uma mudança de fórma 
de govorno: tem con\'icção de que nàoha partido 
llo paiz qlle não queira por base o tllro~o~ Os 
des6~Volvitnentos que ~e podem dar âs prot'lnci:ls 
de nao poderem de rnaneirl! alguma serem pre
judicndp,s pelo receio de que a união venha a 
sofrrer, porque julga que na nossa ·orgarlisaçã() 
sooiRl, confornte a constituição hli bastautesmeios 
para mante1· a união . Quando $6 pronuncia peln~ 
instituições prov~nt:iaes não se deve entender 
sóm n · · -
vinciaes, acredita que a ll ~ossas ptunicipalidade~ 
orgaoisadns em 1028 estao m01to. àquern das 
outras inatitulcões, e que uma reforma nns mu· 
nioi alldadas traria muitas vanta ens âs lnst' ui· 
çoes provinciaes. Enteude ainda mais qtte não 
tendo nós nenhuma instituiÇão pa1·ochiaf, tendo 
sido um grande mal em sua opiniii<? o golpe 
que a . lei da 3 de Dezembro ders ás JUStiças de 
paz, algumà cousa lnlster +\ fazer 11 esto res· 
Peito. Declartl. que se opporà a todas as leis 
que tenderem a uma centralisação demasiada 
(apoiados), porque entende que a centralieação é a 
morLe dks naoões. 

. 'rUMO ~ 

Passando .a tratar do orçamento .da repartição 
· da justiça, a que o orador dà o seu voto, mostra 

que a creação de relaçõe~ nas provincias é um 
grande elemento de ordem {a oiaàos), que as 

ro · · · · - · 
relações, e que o corpo legislativo est!\ na rigo
rosa obrigação de dar-lh'as. E' de opinião quo 
as provincias devem . ter relações em seu selo, 
como determina a coostit · - · • 

. .an o que estas ~elações concentradas em poucos 
pontos do. importo são um elemento ·de pre• 
ponderan.cie.. Não. se estende D,IRI~ a este respeito, 
.porque sabe que na proposta JUdtclaria vêm estas 
idéas. · · · 

E.nte~de que um membro do supremo tribunal 
dll JUStu;a, quê um desernb~rgador de relação, 
qualquer que scjn, desde que tomn nssonto em um 
corpo vitl\licio como o senado, não deve accumular 
dou~ empregos vitalícios de poder~;s diversos. 
Desejava sal>er se o ministedo. tem já uma idéa 
.formada a este respeito, · é ·no · caso · contrario,-

as cons1 eraçoes. 
Por esta occasião não deixará de apresent>lr 

um e~crupulo que ha concebido . a respeito de 
um facto quo se pRssou no paiz. A lei do supremo 
tl'ibunal de justiça prohibe · que seus membros 
possão ser nomeados ministros da corOa. Um 
dos membros desse · tribunal foi nomeado para 
ministro de estado, tendo sido anteriormente 
aposentado por um decreto do governo com certo 
ordenado. Consiste o escrupulo do orador em 
que lhe parece. que n&~~bum membro do supremo 
tribunal de justiça, ainda que aposentado seja1 
póde ser nomeado para ministro da corôa St>m 
que R sua aposentadoria seja lipprováda pela 
assemblàa get·al ; ali às Ih~ parece que sem . ex.ocu• 
çã~ fit.:a e. disposição .da lei do supremo tribnnal . 

' Passará agor11 n tratnr da verba- segurancll e 
tranqulllidade publica - e espera quo lhe seja ·. 
permittido dizer alguma cousa primeiramente a 
res(leito . . de outras provinclas, e. depois . sobre a 
do Rio de Jàneiro. Oomeçarã por estabelecer que 
a minoria tem formado um systema de queixar· se 
sempre e sempre (apoie~àos); queix.ar-lle contra 
tudo que possa por ventura, inda que mui leve· 
mente, ft!rlr ou prejudicar oo . mals pequeno~ de 
sous interesses (apoiados) ; ma~ o orador j\\lga 
tao1bem quo no ~ouco tempo que tem decorrido 
desde ü abertura da camara até hoje, a .rnuio· 
rial se tem bastantam!Jnte justificado pelos factos. 

O SR. RooiuGUE3 llOB SANTos:-..Apoindo; e bsm 
significativos. · 

cussào 'do voto dtl graças ut~ men1bro da maioria 
se queixava de que o ministerio ,de t:$ ,.-de Mnrço 
tive~Be mandado pat·a as provinctas certos pre
sidentes , o que dizião os membros da nobre 
mhloria T Elles são dignos do serem administra· 
dores das províncias para que . forão norueados; . 
alies hão de pôr termo a. ossn~ desordens que nas 
provinclns la vrão por cnusn das elei~õas : elles 
bàô de f11zer eleições tranquillus, elelçoes legaes. 
Entretanto o Sr. Franco de Sá. que foi aqui 
àccusado. de. se ~or in~e!ldo de uina maneira tão 

empregado a. policia do Maranhão, o Sr. }l, ranco 
de Sô. estt\ justificado (a,t>oiados)! o vosso pre· 
sideute do 8 de Maio não tt~z com tl_Ue não corre~se 
o sau ue niio fez com ue as elei oes ent dive.rsos 
collagtos niio aprtlsan tisãoni mu tas monstruos • 
dadas. Po1· consequ.enciu, o vosso presidonte. se 
são certas as censuras que f11Ziel.s ao Sr. Franco 
de Sã, tumbem é r osponsavel pelo. que se pa~sou 
na proviuoia por oceasiiio das ultimas · eVJições. 
E sta, pois, ~esta :Parte a n1aioria mal~ que. ju~· 
tltioàda, mutto prtnctpalmente quaud~ !)lla JU~tlj 
ficou o Sr . }l'rnnco de Sá nas argutQõos que a 
m1noria lha fazia. 

18 
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Outro exemplo. A provincla de S. :redro~ que 
merece muita attenção ao orador, e CUJB delicada 
posição deve ser sempre . ex!lminada eom muita 
moderaÇão e tento, a provmcla de s. Pedro está 
ao menos no principal montada com membr.os 
do partido da maioria (invoca a este t'espeito o 
testemunho ria minoria), eutretahto foi um Sr. 
deputado desse partido, por uma interpellaQiiO 
que dirig1o ao governo que pOz em . duvida 
o e a o · · · e 
provincia. Logo, não é porque as provi nelas sejâo 
governadas por memlm>s dn maioria que tlllas 
podem soffrer o quer que seja na ordem publica ; 
pois que a. propria minoria confessa que aquellas 
provincias que estão debaixo do seu poder, estão 
sujeitas a. es~e acaso, à fatalidade. 

Ainda hontem senhores uando tne soavão 
a n a aos ouvi os as expre..,sões anca as t1a casa 
por um Sr. deputado da Bah\n, de que a Bahia 
tinha mandado para aqui representantes de sua 
maioria : quando alnaa me soav~o aos ouvidos 
estas expressões, foi quando outro Sr. dept.itado 
da Bahia veio pintnr-uos essa provincla no mais 
mfseravel.estndo. (Ni1o apoiados.) 

0 Sa. GOMES DE MENEZES:- 0 nobre deputado· 
nos pinto\1. a provhtclli da Ba.llia entregue ao. · 
assaRsinato e à. moeda falsa, com toda a fran· 
queza, com t.oda a lealdàde de um homem que 
devia denunc\ar na tribunn o estado da provincitl 
por .. que era representante. (Orttzllo·Se apa,.tes, 
e ''eina grande susurro na sala.) O nobre dspu
tado, até não satisfeito com o negro qundro que 
nos.havia traçado a respeito do e~tado da provinéia 
da Bahia, julgou .que para mai~ justificar, para 
dnr mais ·força a essa. exp_osição devia declarar 

partido. que abi o .não havia •. lApoiados.) Ora, 
Sr. presidente • eu jttlgo que niio se pôde fazer 
aocusação mais formal da nctual administração da 
prgv\ncia da Bahia (apoiados e tülo apoiados); 
porque; se fõra uma província agitada pelos par .. 
tidos, se o presidente tivesse de distrnhi r a sua 
attenção sobro .. os diflareotes factos a que os 
partidos dessem lugar etn sua luta., poder-se·hil\ 
dizer qtte o presldenle não tem tempo para acudir 
a certas cousas, porque elle inteiramente se tem 
de · oeoupar dos choques dos partidos. Mas na 
Bl\hia, que mandou para aqui uma maioria dn 
nobre minoria (risadas), na provincia da Bahia, 
ern que um deputado pela mesma provincia 
declara que não ha espirito. de par~ido, e q,ue 

de partido ••• , ! l E' dP cert\). a censura maior que 
so podia fazer .A a.dminlshaçào da Babla. {Apoia· 
dds.) . · · 

Ora, eu me recordo de que quando membros da 
liliiiorla na discussão do -voto àe graças reparavão · 
em que o mlnisterio de 8 de Março tivesse man· 
dado para presidir a Bahia o nobre desembargador 

• • • • .• . ' t 

liontado , é muito capaz. A Isto ~espondia a 
maioria que não são só as qualidades de honradez 
e n.1oralidade que devem ornar o primeiro .ndml
.nistrador de uma província, màs que era neces
sario que reunisse outras qualidades. Entretanto 
siio hoJe os senhores da minoda os l)roprios que 
vê~ ~causa~ a adtnlnls~ragiio .des~e presidente. A . ' factoa alJreaentados pe a propria minoria. 

Tratei de mostrar que os presidentes que n 
malol'la uiio tinha como que querido aceitar como 
Olen'~bros de t~eu lado, tl que fort'io aliás defen· 
di.dos pi.,là minoria, esta'Víio h o}~ dandó provAs 
de que as suspeitas, . os receios . quo a m.alorla 
enti\1' nuttiâ contra elles el'iio Vt'rdadeiros ; jli o 
mos~tei c~ru tteH provinolas, a saber: Maranhii:o. 
Balna e·Rw Grt\nlle dll Sul. 

',I'irarei daqui alnda outra consideração, e 'Vem 

a ser que notemos que a minoria tem dons modos 
de exercer a sua critica, a sua censura sobre os 
presldent(1S de provlncia ; quando elles são do 
lado da maioria, a minoria diz que, se se deu um 
sopapo · em tal parte, o presidente. é culpado , mas 
quando esse president" ni\o pertence ao lado da 
maioria, então diz a minoria:-.. Elle é muito botn 
· pré~idente ; mas a moeda falsa, mas o. assassinato 
póde se dar na ptovincla I São pois duas classes 

· · · · . , · ao o suas 
regr11s · tonforme. o presidente é de uma ou de 
outra opinião. Os factos estão provando isto 
tambem. 

Quando estava ila pi'esidencia da provlncia do 
Rio de' Janeiro o hom·ado Sr. conselheiro Aure
liano d'e Souza e Oliveira Coutinho , 6 a nobre 
min9rf.a quer~a que esse di~no presidente fosse 

, . er, 
nós não queremos nenhuraa posição officia. ; nós 
temos a maioria da provincis, ma~ esse presidente 
coage .. essa . maioria .. da provincia, esse presidente 
é que nos sutroca a nossa maioria, e por conse· 
quancia nõ~ uos contentamos apenas com que 

. esse. presidente seja de.mittido, nomêe o governo 
a que.m quizer nomear. A vonta<~;e da mi~orla 

foi demitLido da presiden.c\a do Rio d~ J .aneiro, 
e demittido pelo chefe daquelle mesrnt> gabinete 
que tinha siiio chefe do fabinete de 2 de l:i'evo
reiro que · tinha nomeado o· honralio Sr. · oonse
lbelro Aureliano pp.ra . pr~siduute da provinc,a. 
A vontade da minoria foi feita, como disse, porque 
a demissão do hOiirado Sr. conselheiro Aureliano 
uão flli senão um pacto , ou satís!acii.o de uma 
cCindiçúo .•.• Eu na a a mais direi sobr~ 'isto, jul
gando assim t2r cu.mprido para com. este nobre e 
honrado cidadao os deveres da amizade que lhe 

Q SR •. NUNES MAOIIADO:M-E de que ~lle é digno •. 
O SR. GoMEs DE MENEZEs:- Nada mala dlrt!l 

sobre isto: . . 
Porêm o que aconteceu, Sr. presidente P .Denlft· 

tldo o honrado . Sr. conselhelró Aur~Uano , M 
nomeado para o substituir o .Sr. deeembargador 
Manoel de Jeaua Valdeta.ro. Este senbor sateve 
pouco tempo na .presidencia. EU trlbulo ao Sr. 
desenlbarglldo•· Valdetaro toda a tuinba oonalderaoilo 

. e respeito como amigo. Este aenbor julJ~O:l devor 
largar a presldenoia dR provlnola, e foi aubaU· 
tuido por nomeaoilo do actual mlnlaterto polo 
nobre Sr. vlsconda de Baubauena. · 

Entrando na aümiulll~raoito da provln!lia o nobre 
' . Nada que pudoase rnertlcer a censura de um l)Bt· 

tido que não qubesse, como au jà disse noja, 
considerar como· .ottensa e prejulzo a sua causa as 
menores medida1.11 as mais inelgoificantes provi· 
dencias da uma adilllnstraçiio de provincial En· 
tretanto; porque é que jâ hoje no seno.do, · 6 
mes~o aqui o nobre visconde á censurali.o? Oom 

com re1~eio li e (}ue o nobre visconde não ha de 
ser bastautemente llleticuloso, que por quaesquer · 
roucas que lhe faça a opposlçào , elle trepide e 
deixú de praticar utn aoto qua julgue dever pra· 
ticar I Só por esse receio, . ~o porque o nobre 
viaconde de Barb.aeeun não tE~m sido talvez doeU 
em eeder a certas pretenções, jã a nobre opposlç~o 

tal.'da que o nobre visconde. não venha a ser ~eicr 
do que o honrado Sr. Oón~elbeiro Aureliano. 
(Apoiados.) 

Disse·ao que o honrado Sr. visconde de Barbn· 
cet1a tratava de fazar reilltegraoõell, ou que ns 
tinha feito 1 Posso assegurar é. aas~ que a reln· 

· togração . que · aqul se asseverou que ó nobre 
vlsuóude de Barbacena tinha féito do Sr. Manoel 
dos Santos de Andrade, ao mo delegado · de Iguassit, 
não é ·ex.acta. (Apoiados.) O nobre 'VisooudQ 
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podia nomear . o Sr. Andr!lde sem ter me~o d.as. 
censuras que por ventura os membros da mmona, 
ou os de . seu lado no senado lhe dirigissem. O 
Sr. Manoel dos Santos. de Andrade · é. homem 
bastante conceituado,bastantemente honrado para 
merecer o emprego da delegado de policia de 
Iguassú. ( Apoiados.) · Se eu não tive~se outra 
prov~disto, bastaria declar~r que elle fo.t nomeado 

conselheiro Patllino Josê Soares de Souza; que 
foi nomeado major da mesma guarda pelo . Sr. 
visconde de Baependy; que foi nomeado supplenta 
do júiz municipal pelo nobre conselheiro Honorio 
B:ermeto Carneiro Leãó. Era poJs nesse tempo 
o Sr. Manoel dos Santos de Andrade homem de 
bem e honrado, que. merecess~ estes cargos; e . ' . . -

cessos de Macnbé, a eamara se compenetrará 
da prudencia a moderação com . que o pobre 
vJscondá de Barbacena está administrando a pro-
vincla. . 

Entrando nesta exposição, o orador mostra que 
o Sr. Francisco Domingues de Araujo fôra preso 
com toda a justiça; que o procedimento do Sr. 
Antão, mandando fazer essa prisão, não póde ~e 

p~litica, e que· os termos em que se acha. conce-
. !>t~a a o~de.m de habet:JS;•:o.-pus mostrão que.() . 

JUIZ de dtre1to errou dommado pelo medo .. Prova 
n;tnis que o procedimento das autoridades demlt
trdas pelo Sr .. \'isconde de Barbacena é que tfnhão 
o caracter d.e perseguição .· política, pois que jl\ 
tlnbão feito proc~ssos a ·2G .cidadãos para os in· 

cidadão tivera o arrojo de não querer despegar:- nos presos •. Gomo .está.. muito fati~ado, prescindirá 
se até hoje do cargo, e qlle ainda o exercia ; niio agora de outras reflexões que poderia fazer a este 
t;ei mesmo· se .. se diese que a presidencia disto respeito. Limitar-se·ha a. di~er que não lhe paràce 
sabia, e que não dava providencia alguma I .Posso que possamos marchar no · . melhorarnento das 
tambem asseverar, que é uma inexactidão como .prisões, e estabelecer casas de correcção e peni· 
as outras. - tenciarias sem que primeiro se reforme o codígo 

O Sr. João Pedro de Almeida !oi demittido, e pen~l. Apoia esta sua asserção em exemplos que 
desde o momento em que recebeu a sua demissão cita de outras nações. 
não exerceu .mais o cargo de que ~óra demittido. · o sr. J .. J. 'X'elxe.lra. pertence ao numero 
O Sr. João Pedro de A.lroeida tmba bastante daqüeUes que julgao que nem tudo para o. p.ovo, . 
dignidade pàm não nodoar-se' obrando u~a. nem tudo ara o overno; ertence ao .numero 

ois (lOr ventura no iilelo dos auooessos de um ccitltlnuar tal ordem de oousas, nada se poder!\ 
pal1 novo e oreaoente, . no meio de tort \s as alettnçar de bom. Bem dizia o illustradó Salut~ 
ooot\rrenol~s que se podem apreoentat• no nosso Hilalre,. que 0 paLronato era uma moles tia que 
patz, quem dirá que os nobres deputados amanhã roia as entt·anbas do Brazil. o flalronato laz 
hdo de sustentar esta posioão 't Não quero com felleoer 0 merito, e emquanto este não habilitar, 
Mo dizer em pbrl\se pouoq urbana que se ,ban- a constltulQiio serâ l&tr.a morta. 
dê(lm, que passem; mas drgo Que os partidos, ·Dr'sse a·· orado·r· . ue as nos·.sas leis de'Vlã.o ser e mesmo os homens ue austentão altas si-
coes podata mudar de r:uno na direcção da ma1s em pensá as, e á prova es a . ver a e 
politioa, conforme as oiroumstancias àm que se que, apenas saho uma leí do corpo legislativo, 
acharem. · . immediatã.ménté ao pede a sua. to(orma. I Porque 

acontece assim T Por que ·se legisla sem se olliar 
,Ull Sn. DEPUTADO DA O.t>l?OIUQio .:-Não. se falla para as ciroumstanoias do paiz I M.as. o que )la 

msto. . · . · . ae. ser se não ha sequer uma estahshca (apo,a-
0 Sn. Got.~ss DE M&NJUKS :- .... e se isto se dol); Je se legisla por assiDI dizer para um p~iz 

dô. mesmo nas altas posições, como niio se dará que se não conhece? I Se o orador tives.se tido 
eus q~e vLvem em . 90~ 1 a . es, on e ~u1 as a pa avra · no o çameu o e o, e . r -

Vezes as amtzades, as relaQoes e outras otroum- . posto urna emenda autorls);l.ndo o Sr. respecttvo 
stanoiaa oào as que determinão a sua poaiçiio, · ministro· para noQJear uma. oommiasão de esta~ 
e seu partido! tistica. Leu a . este resp.etto no Jornal do 

Sr. presidente, eu devo oontesaar e. casa que Oommercio um artigo mUlto .bem esoripto : e 
não tenho relações de intimidade, nem mosu1o bem qutzera que a oommltlaão se tivesse lembrado 
de amizade, e que até nunoa me visitei com (I destn necessldnd6. .· . . 
Sr. visconde de Barbacena i maa t'U proclamarei Quando us lels ni\o são betn pensadas, quando 
altamente q\\6 todas. as árgt\içõas que se lhe nil.o são faltas <lom attençiio âs necessidades do 
fazettl são Injustas. (Apoiadós.) palz, a sua reforma se tort>a immedintan1ente 

Pela expol:liçào que vo.u f azar usora dos sue· · neoesaaria. Estas rcp~tldas reformas vão aeol!ltU· 
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mando o povo a não ter aquelle respeito, aquella 
devoção necessnria para éom as lei~, e os execu
tores so julgào autoris"dos a dispensar nellas 
por sua conta. . · . · . 
· Declara que esté du;posto a. prestar o sett apo10 

ao governo: }o, porque os seus couunittlmtes 
parecem depositar confiança no actual chefe do 
gabinete. Yê co~ etreito que á testa do gabinete 
está un1 homem encanechto nn. v-ereda da honra 
ll • • 
sentínella da constituição do senado {tzume,-osos 
apoiados), aquelle cuja entrada para o gabinete 
foi auudada por tod<Js ns · partidos ( numeros.os 
apoiados)~ aquelle que, a~ezar de velho e cansado, 
ou~a apresentar-se nas primeiras fileiras em defuza 
das . idéas liberaes. E se alguns ha, poucos em 
numero qlle nã~ partilhiio es.tes sen_timl3ntos~ 'lão . 
(Apoiados.) O ol'ador est~ convencido que se 
!OlHO! possivd consultar a . todos os brazileiros 

. uin por um. mui poucos haveria flUe não con~ 
Cessassem ter collfiança no. Sr.. prtlsidento do 
const'lho. (Numal"osos apoiados.) Vê mesmó quà 
a minoria não nega o seu apoio ao Sr. presidente 
do conselno ; . pelo_ men\ls o quo te~ podido 

Sr. presidente do conselho renlise ns suas ideas. 
Mas o ministerio entrou ba pouco, elle não teve 
llinda tewpo . de fttzer gr11.ndes cousas : jâ prin· 
c1pia, 6$pet6l·áe pois. E' inoRgavel que as in• 
teoções do Sr. p~esidente do conselho são boas 
( azwiados) ; eapel·e-se poia. O o1·ador tem nelll) 
.toda a confillnl(a, e pede a. Deus que o ajuda e 
lho .dê tódo o vigor necessario. · · 

. O Sa. · RolliUGtiEs Dos SANTos : -w E' o couselbo 
m:lis pl'Udante que se póda dar! eapere·se. · 

sau collf'gl\ 'dbp\lta~o por Sergip9. ~ Entende o 
Sr. <Jarva1t10 More1r~ que ho. rt\ZQaS para se 
nagar ,Qpoio llO minlsturio. O orador não entende 
nssim. · 

Alle~ou. o Sr. Oat'valllo Moreira alguns motlvós, 
sondo . o prlrnelro quo o ~n~u.isterio parecia seguir 
a cauuna, isto ê, sar dmgtdn pela camar11 ; a o 
sPgUahlo, que aqui so npreseutQVL'í.O eousas •lUa 
pareciào tel)dar a ctmsurar o ntinistel'io, ·ou pelo 
menos a mo::~tro.r quG . elle uno ousava obrar 
francamente. e niio tlnhR ó vigor nécesstuio ; e 
o terceiro. q110 o miuisterlo não era lillOtiOll\lCO 
cou\o . disse, . u1as dbperdiçado nos factos que 
pratlcavg: · . . · 

A isio responderá o orador q11e o mlnlsterio não . . . ' . 

O Sa. RoD:aio. UEB voa SANTOS :- Elle dirige a 
·· can1ara. 

O Sà. APRIGIO : -Não ha tal; não apllil\do. 
O Sa. 'I.uXEIRA lembra-se. que um d•}S factos 

apres&ntado~ a e~:~to respeito foi o enxerto de um 
arti o na lei dtls inéompatibilidades, llrtigo que . ' . . ' ' .. , 

pelo Sr. presidente do conselho. O orador porém 
crê que se está eo\ tlrro. O Sr. presidente do 
conselho não declarou que o artigo era anti· 
conatitucioual~ mas disse apenas que talvez alguem 
o ac~a.;ss roenos conslit\lcioual do qu~ os outr~. 
(A pocaàos • ) . · · 

Além disto~ que prov~s tern o Sr. 

aceitasse esse artigJ ? . 
O ministerio apresenta suasidêas. mas a maioria 

l>óde ampliar ~s~:;aa idéas. Dlrigir não ó dominar. 
(apoiados) ; do contrario a at\mRra nada .tel'ia 
que fazer. · . . · 

O facto de havei' o Sr. ministro do Jmpetlo 
declarado que aceitava o req.uerlmento a respeito da 
eommit~são pau lr exarnanar a e.lfandega não 
domónstra que o tnlnisterlo ~ dirigi tio pol~ oamura. 
(A'polcados.) Uma commlssão' sahida do seio da 

camara ·seria revestida do certo prestigio que fal" 
ta ria a . out~a nom earla pelo gov-erno: Alla se 
apresentará mosma isenta de. qualquer suHpeita. 
Por consequencia um rBque~i~?ntq destes não · 
thllnonstra que o governo é dtrtgtdo pela camara 
mas que e. catnara deseja cordialmente auililiat 
o govet·no. (Apoiados.) O requet·imeltto niio é unia 
censura ao governo, antes prova que a camara 
e o govemo atiriio a~ mesmo alvo, desejão marchar 

.... • !I 
prev~ricaÇõe.tJ. . 

Não acha tambem razão no Sr. Carvalho Mo
reira, qurtndo disse .]Ue o govetno apregoava a 
economia, nH\::1 que os f~tctos denunchwii(l o . con~ 
traria. Econom~sar níio é deixar de fazet despezas 
necessãrit\s e productivas. Se o seu coHega por 
Sergipe demonstrasse que taes o taes verbas · do - . - - - ' 

' utilidade, e que o ministerio nceUava essas verbas 
inuteis, teria razão; mas di2er unicamente que 
o orçamento de um mi.oisterio inctuia verbas da· 
despez., que se darão a outros mioistl!rios. não 
é bastante. Demais, o orçamento não foi approvado 
alnda; elle tem de sofl'rér terceira discussão, e 

. que~ sabe o que si} fará entti??. · 
. .. ' ' - ' 

emeadils pàra augmeutar a. despeza, como que 
seguia urna vereda contraria àq uella qu.à queria 
o ministódo l 1\fas qnt3 despezas forào . essas? 
Despeus proJuetivas; despeza.s com obras publicas: 
de~po~as que tOm de augmentar n fi;)Ceita publiea. 
(Numer(IStls apo,aàos~) Essas despezas são ver· 
dadeira,; econo•oias, porque n economia niiQ couslate 
om deixar de gtlstal', mas em gastar. productivll· 
mente. (Apoiados.) · . · . · . 

· O seu. collega, levtldo pela falta de confiança 
no minii!Lerio, entende que se não d,t1!6 dar dinheiro . 
rucoohece que um deputado que f11z opposlção ao 

· governo, pelo menos deve descónftar que esses 
dinheiros sejão mal applicadoiJ ; mas que elles 
stio tVICüssarioa, 6 lnd11bltt\Vel. embora diFisesaa 
o sou collega que, no ~ttmpo da policia. de sMristtas 
sranJ&li otiüllnosos tinuão sido lel'atlos ao cadafalso, 
e a policia tinha bem _merecido~ Sente que não 
estaj., nn casa o Sr. Mnttoso, q11e deólarl\ ter 
sido httm ohu!o de poliola, & poderia agora vir 
em MUti li o deite orador. 

A policia E:etn dl•1heiro, é uomo o oraclor dlaat~ 
no seu rtllatorlo á. assenablêa provlacilll da Sergipe, 
um carro sem 1·odaa. Sabe que ha. publlolstaa 
qua t18 oppt)em â esplonilgem, e dizem que eUa 
dasmorali~a : Ulns o orador diri\ que o howem - ~ 

. . 
o vai ser faz o papel de ven~noso:i med{OQnl&ntos. 
Se oa homens arnpregados na policia não .sobassem 
este meio de . viveren1, ~m vez .d& fazerem ba\u 1\ 
sot~iedatle, como iázem, lritto fazer o mal. . Se 
Iilio fosse o dlnheh·o, talvez Lucas esUvesse ainda 
faz~n<iu estrago~. (Neto c~l>oiados .) Elle foi atraiooado 
por um seu oom ánhelro e este o atraiçoou par 

~ . .... . . ' . . . ' . ' 
um . segundo Lucas, posto . que em ponto mauJ 

· peqtlàoo, em c~t'tà proviocia cio imptirlo.: o. pre· 
Didulltu qué . fo1 desta declarou que, se nao tivesse 
dacio dinheiro do seu bolllinho, não teria podido 

. obter a sua prisão, prisão que por outros meios se 
não obteve. Dan1als, si! se recorra so que se pas~ll 
na Europa., vê-se ue .alli a policia, ue .é polie1a - . . 
salta a~s olhos, e por oonsequenoiu não insistirt. 
ru~~. . . . . 

. Ente.ndeu tambem o seu collega qu~ devia 
deduzir du ''onslgilação pill"a o corpo polaoial dte 
perml\nentes n qu1111tia aorre~pondeute á quat· a 
parte da foroa. 6 allegou oomo. raz.no haver-se 
declarQdo t1o relatorio que :niío tinha sidt> posaivel 
completar o corpo. _ 

Orô que nilo é isto ra~ao suffioiente. E' ou 
não . neoessario o corpo de · 'munictpaes perms· 
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11entes? Se é, corno se não· póde negar, deve 
sc1• completado. Pôde ou não completar-se ? Nin· 
I{Uent o. uegt\tá ~ logo, os .Iutu.lo:~ peuidos são 
nt:cessanos. 

Admtra-so de que o seu collega se tivesse assim 
~:xprimido, quando se pronunciou coptra o corpo 
da pedestres, dizendo que era sufficHJnte t1 corpo 
da municipaes permanentes. Como quer elle quo 
se 11ua é com os pe (• r·es, e. uo mesmo empo 
urio Quer que se complete o corpo de municipacs 

. 1•errminéntes? Ef' sabido que ·um ~old~do policial 
11 o Rio de Janerro tem aponas mew dta de folgu, 
anun excessivamente trabalhado. Como pois se 
nàó qu~r que se complete o corpo? Não ê pos· 
sivlll. Pelo facto de so não ter completado até 
agora, não se segue que se não complete ; é 
llf1(ll:t1Súl'IO q e • 
· Longe de cercear a desp~za, o orador entende 

· pelo coiltrnrio que alguma cousa se deva dar á 
p•)Jioia das ~rovincias para quo pos.sa. p~eyellii' 

·· mülhor os ·crtmes a a}(':ançar com mars fucthdade 
a Cllptura dos criminosos. Chefes do policia ha 
que niio têm· senão um triste amanuense, o mio 
puuem dispõr de um ranl; eutrotantG algumas 
pt·ov 1 . . . ' • c' 
stl:ls · necessidades ; a guarda nacional está des
mo.nleluda; de modo que a aut\lridade policial não 
pó~le prender os criminosos e prevenir os delictos. 
Os ricos escondem•se, e só.utmte s .o pregtão a 
auxiliat· a policia os pobres e miaeraveis que · 
lar:<ão a sua lavoura, t.leixnndo seus filhos com 
fonte. Quizer~ pois que se désse alguma oousa 
pura a policia das províncias.. . ·. . 

Como fall11 em segurança individual, aproveitar!\ 
11 occasião paru declat'ar que e!ltá completamente 
enganado o Sr .. d~putado Marinho, que disso na 

' . 
sangtumtada. Duu11 ns!!BSttiua os houve, o silo 
aqtralles a quo se referlo o Sr. deputtldo : mas 
ellsus a\!sassinatos Corão conunot.Lido~:~ 8 ou ·1 dloa . 
Pnt~s uR eleição. Os assattsinados lori\o . dous 
coiLudos que nactâ, por a~shn dizer, po~tauH'Io : o 
t1t'to3s criure~ . tlvori\o lugar por caUSt\il multo 
purticularos ; Ctlmo o orRtlor âeolarou 011 ptuto 
llllillial quo dlriwio ao Sr. ministro da jutltloa. 
Q'lllm quer vonoer uma eloloa\o 0001 o . punhr.l 
f••Na umu. lui1uouola1 o 111\o n um mli\UI'R\'el, 

. Quo lufiuencla tlolldo e':ltiOB dou~ mlatJrP.vel~ quo 
'"''rrert\(\1 pP.ra a a dlz~r nn oaaa quo n. olúlq•\o 
tluha sido cnsansueut.alla 'I De\IOia du elelQtlo 11110 
ti\'urt\o luRnr outro11 · llRtl&sslnnLoa ? E lnfiulo 
uuUes a eleloào 'l Um llomon1 lutava conh•a outro. 

· lnj urioso, 'e t'ra&plla~ou o outro com a sua espada, 
e o IUQLou, Factos detltt' ordem abunda Sorglpe, 
e pro vão falta d~ olvUisação na provli1ci•'• e · nito 
al~um motivo eleitoral. Agora na administração 
do a.ctual presidente alguns assassinatos têm tido 
lugar ; e por vell tur~~o h a ap;ora eleicõas? 

Tmtaudl? 4os j ui~es ~e primeira instauc~a, .pede 
• I 

cújc independencia, cuja . vitaticidada foi ferida 
P•Jr Ut11 UJini;;tw da c<nôa : é o Sl'. bacharel 
João Alve1:1 de dasLro RJso. O orador se enche 
do orgulho sempre que póde levantar a sua voz 
n. favor da justiça. ,Elle tlonsider·a o. ministro 
Qua reCetendou o decreto como uma illustraçào 
du pniz; mns isto não impedirA .que elle orador . 

. - .. . ' 

sc,ft'reu, quando se doclarou de nenllum effeito 

d
n nomeação que lho COra dada para a comarca 

l
o Baixo Amazonas, e não se lbtl · deu outro 

'ostino. 
Não faz esto requerimento por esplrlto de par

tldo; não se deixa cegar por• este · espirlto. Se 
. para o ~nno o actual gabinete nõo tlver corres· 

pondldo l\ flUa eapoctati va1 o orador nno du'Vl
dará negar-lhe o sou apoio i sem por· isso l'tmegnr 
som~ prinolpios, e sem deixat· de oonsagt•ar ao 
Sr. Vtàslde11te ·do conselho as suas Uialol:t:JS 

symp!ithins, e o sou. maior respeito, porque 
quer antes de tudo a felicidade de sua· pntría. 
V_ê quo as intenções do Sr .. presidente do COIJSE!lho 
sno . puras (apo~ados), que o St·. presidente do 
conselho é um homem realmente de bem (apoia
dos); vê me~mo quo a minoria não ousa fertl-o 
e como . é}Uf;l se deix.a por elle .levar ; entend~ 
que realmente a camara podada le at· randes 
· eno c1os ao pàtz . se se nao es tvesse constan
t~ment~ t·evolvendo . o passado, ·o que azeda as 
d1scussoes ; ent.retntittl, se as suas esperanças 

. fore.m malogradas, o orador pedirá . ao · nctual 
gal>mete que abandone o pásto, e não ousará 
dar·lho o seu apoio. . . · 

A'cet•ca das justiças d11 prirnelrà instancia · muito 
t!!ria a dizer; mas r-omo se vai discutir em' bt·eve 

J. 1 · ar1 , reserva· se para en ao. n
tretant.o . irá quo . n,!i.o é dn. ~piniã.o dos que 
enten~em que os JUIZes mumcapaes podem · ser 
romovrdos. O que sente é que o exemplo partisse 
daquelles · me~mos que Ul'lis· se interessárào pela . 
factura da le\ ; mas obsel'va que isto nasceu de 
se to r. uitido a policia judiciaria á administrativa 
em ..:onsequencia do que, Re viriio na necessidad~ 

' . . 
s • n en e 

pois que os j~iz,,s municipaes não podem ser 
removtdoa ; a le1 lhe gflrante o emprego durante os 
4 annos, e declara que depois pelo seu mereci· 
manto .serão removidos para melhores lugares. 

· A. não ser esta garantia, como seria possivel que 
houve~se quem quiz.~sse 11er juiz municip,tl com o 
ordt>iuulo t.le <!00$, SOOS, 200$ e até 150$000 't .. 

· Dlsse-se que por oco11sldo dt's eleições de Sergipe 
o oraJ(lr tinha fert.o · dos juizes de direito com• 
missarlos tle elillçoes. St~ a coinmlssito attendest!e 
!l que na provlnola de SorJ(ipe ha apeuas quat!O 

' . J d\rlll qüo o urtldor hnlii !dito a eleloilo com oR 
julzosdo tUrelto. · Apenas a . dous juizos se dlrl~io 
.ello urado!J o R dat" de suas ordens e postenor 
à do 7 de l.'iOVembro. Logo, alRuma outra razilo 
houvo pnra assim obrar o ,,rndor, que não a de 
quurer fazor dos j ulzes de dlrelto seus comtnlsaarlos 
de elelvtlo. A razdo lo i o interesse publico. Juizes 
do paz aoonaollu\t1<u1 pel,, cheCo do parlido " que 
p8l'Limolllo dnldrt\o do oomparocer no dia da 
ulelv•lo, o porquo rnuito do pror alto não bavlão 
aommunhl•tdo 11oua lmfediment.os aos respectivo:~ 
auL>~Ututoa, · forooso fo mand"r quo os juizos de 

. lllrolLo <JU•J ai\o oll da ruHponsabllhlade cbllmtl&Stnu 
A ordou1 ei4Rt>B juiZ13B lmpt·udentes, para que a 
elel 1lo se efft~Hunss~. Elogiou, ó "erdode, ollo 

' 
Augusto Poroira a Ounha, 0\118 foi por vôr que, 
ape7.1ll' tle . ser e~se maglstrudo amigo. iulimo, 
compadre, e até protég1do e co•rollglonario do 
Sr. Seb"stlão Gailpar de Almeidà Boto, não 
havia duvidado esquecer tudo parQ éUmprir com 
o seti tlover. 

A unica eulpa ·que cuba ao orador t\ceróa da. ... . - . .-
causa na. cnmllm ; lnaS elle estú v a certo de sua 
justiça, e além disso o btim publico que olle 
sempre pt·e.ferio ~ . tud~ r~clamava sua demora 
na prcfvmciR, Se mtencuo trvesse de s~npresentar 
Cl\ndidato . po:' Sergipe,. como se d1sse, e fuctô 
es:;e a que se attribuirão totlas as suppostaa 
h·reguladdades, não baverià declarado pela im-

lo me · 
guardado silencio, não leria consentido que dous 
nomes que niio o seu fossem recommendados 
pala foi h•• offioial . de Sergipe : _além de qu~, 
samp1·e o acompanhou a oouvioçao de qUe seru' 
eleito pell\ suQ provinola., . á qual se havia 
apresentado com a maior franquez,,, 

·Foi o Sr. Boto1 olrett~ do . ptu·tido 'Vencido, 
quem primtliro se aprL>sentou 1to ort~.dor offer
tnndo·lho um dos lug!iros da daputaoão aergl• 
pAnse ; e o Sr. Botü se aohava em . todas as 
posi~Jões olllciaos: e o Sr. Bolo desejava que o 
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orador aceitasse a sua offerta para ser na córte 
deputado que confJtantemerlte estivesse. ao l~do 
do g"verno; e entretanto o orador que só am
bicillllava, como se disse, ser deputado, recusou 
urn triumpbo eertó, porque antap\inha a tudo o 
seu dever; e entretanto esse mesmo homem que 
tal offerta fez, ofl'erta que elle .orador. recuso'l 
constantemente, foi o primeiro a di~er imprudente
mtlnte ao publico qu~ .o orador só tinha curado . ' . , . -, . 

l!}tipera, quando mais tempo lhe couber, provar 
cabnlmonte que nem · a commlosão de poderes e 
nem os nobres deputados que contra elle se le· 
vl:lntârão lhe fizerão justiça; espera aicançar que 
esses senhoras se arrep~ndào de quanto contra 
ello disserão por mal informados. 

l)MA Voz: -Jà alguns arrependidos estão. 
O 8a. Tii:IXEU\A:-Espero o àrrependtmento e 

todos, e deixo de éontinuar a tratar das imputa
ções que me forão feitas para quando houver 
mai~ tempo e fJres_eutes eetiverem os Sra. que 
contra num f11 làrao. . . . . . _ _ . _ .. -··· . __ ·. 

O orador passa R fazar··algi.tiiúts cCJnslderações 
sobre a guarda nacional e seu armamento, a cuio 
extravio se devem o ôr barreiras e termina 
dizen o que, sen o 3 · oras a ar e, ac an o
se ennsada a camara, e em attenÇào â pouca 
sauí\e que goza o Sr. presiden'tá da cnmara, 
gttt\rdar'á aa innumeras reflexões quà pretendia. 
fazer sobre o orçamento e a completa. defesa dos 
seus netos lJara quando pela segunda vez lhe 
couber a palavra. . 

A discussão .fica adiada pela hora. .· . 
Vai o. imprimir com urgencia o pareller da com

mls!!ào de pod~ros approvando a eleiç~o de Matto
. Gro~so. 

··-Sess4o eau St de .Julho 

PRE81DENCU. DG BR. CHlCUUlU\0 D.\ QUU. 
. . 

Su. t.nU.Juo. -Expedlenle.--Emprdgado.t pravàrica. 
dO)"~l· Discursos dos Sr.r. Urbanõ 11 Ohr•iatitUIO 
Ottoni.-N•oocâo., de Ptwnambuco. Dltcw•aó do 

· .sr,. Nunes Macl~ado.-.or,~amdnto da jw·ciça •. 
D1scw•sos dM Sr·a~ Rodt•iguús dos SQn(o.r, Gon· 
çalvea. MtJrtit&$ 1 Fdtr•a.z. -Encdrramdflto da 
(tiscus.sao. · 

A 'a 10 horas e meia da. manhã abre•se " s~ssilo · 
~~:~e e npprová·se a acta a antecedente. 

EXPEI>Ili:NTE 

Um otnclo do Sr. deputàdo Ooelho Bastos, 
participtliado que por h1cotnmodo de saud0 não 
póde cotnparecer.-Flca. a camara inteirada. 

Remette-se ã commissão de marinha. e guerra o 
ruqueruneu ó e oaquuu os omto, oapJ ao a 
qullrta classe do exercito, pedindo uma medida 
que autorise o governo para passar o supplento 
para uma outra classe do exercito. 

A' mestua commissão, o requerimento de D. Anna 
Justinianua F nuca, 'Viuva do sargantll·mór Thomó 
dn Almeida Lara Figueiróa, pedindo ·a concessão 
da dispensa da apresentação de certidão da praça 

e seu mat1 o para o m e po ér roce ar o meto 
soHo que lhe compete. · 

l!'icà'> sobre a mesa, por não poder bavo:r óutro 
dostl\lO a dar~se, segundo o regimento da casa, 
quatro Miclt11çõea da oaaulras muniolpaes de 
S. ,Ohristovão• viU a do L11garto, vi lia da. Oampos. 
e valia de ltabayann, todas d& provincia de Sét'gipe, 
agradecendo aos trinta e dous Sra. deputados que 
votl\rdo contra as ele\çõos da l!rovineh\. 

E' approvado sem debate o eeguil1te pareoer : 

« Foi presente â .com missão de poderes o o1licio 
do §r. deput~do . José Fe,rreira . S~uto, em que 
expoe os mottv:os de molestta que .o tmpossibilitão 
de vir tomar as-sento na. camara · ·este anno e 
attendendo Q tão legítimo impedimento, é a com. 
Ullssiio de parecer que se officie ao governo pal'a 
~er cb~nut.do a vir tomar assento o supplente 
1mmed1ato em votos. ~ · . · 

« Paço da camara dos depu.ta.dós, 28 de 

ALFA.NDll:GA E CONSOLÀl>O DA CÕRTE 

Continua· a. discussão do requerimento do Sr. 
Rodrigues dos Santos para que ee nomêe uma 
comrnissão especial que· examine o e&tado da alfan~ 

o Sr. Urbano julga que o requerimento 
apresentado · com o fim unicamente de examinar 
os _abusos administrativo!:! que exi~tem nas rapar
. tlçoes flscàetl, de examinar ·os me Los de u.cautelar 
esses abusos, de. estabelec\Õr um melhor systema 
de fl.scalisaçiio não poderia achar inconveniente 
algum ; mas depois de se ter encarado o reque· 
rtme o co o. elO e xam1 r 1 açoes 
dos empregad.os pubUcos, de. conhecer os ernpre· 
glldoR . pre\'ancadores, d~ ex1gir dv governo, 011 
ftlcilitar·lhe a punição desses empregados, parece
lhe que o requerimento não só é muito ineouvenlente 
(apoiados), como mesmo inufficaz, acreditando 
qna delle · nenhum resultado se pôde tirar. Não 
ube como po~sa a con:missilo nomeada . pela 
camnra chegar ao conhec•mentó real das preva· 
rl~ações commet.lidas nessas repartições ftacaes; 
porque essas pravarloaçõea não podem ser de· 
monstradas pelos livros, pelá escripturaoilo dessas 

ç . ll . o . 
empregados prevaricadores e preciso ,eatar em 
colltucto, 'lliver com esses emP.regndos, é preciso 
receber communtcações · conftaenciaes de tudo 
qul\nto . alU se rassa. Uma eommisailo nomeada 
do sdlo da camara não poderia chegar ao. conhe· 
clmentl) do quaes si\o esses. e.mpregados, e aio da 
qunndo lnqutrlndo, oonverslindo, communioando, 
pudeese vir a conhecer quaes arão esses &Uipre· 
gadólt · prevaricadoras, esse oonheclmentl) · · não 
podla sar aeullo oonftuenalal, f\Unoa poderia ser 
m~aulleatad~l perante o publloo, porque a oommiasio 
ndo acharia documentos para comprova1· este 
seu conhaclmento. (Apoiados.) Entende pois que 
só o governo (apoiQdOs) poderà saber confidencial· 
mente uaea silo esses emprega~os revaricadore!i• 

• . u 
nenhum resulta o trara, c que, longe de facilitar 
no governo meios de despedir os emllregados 
prevaricadores, lrt\ pelo contrario talvez absolver 
alquns ou muitos que bem mereção ·demissão. 
E' esta uma tnissào que só o go'\"erno pôde 
desempenhar. O governo tem muitos meios de 
distinguir os empregados probos dos prevarica· 

-· - . . .. . . ' . . 
por falta de confiança, não precisa lanoar-lhes 
a pecha de prevaricação ,. não precisa provar · 
perante o publico essn arguiQão. 
· A' 'lista. destas observações, o orador vacilla 
sobre o voto que lla de dar a respeito do regue· 
r.imento; tanto receia da sua appro-vaoão, como 
da sua rejeição. A appro'Vação do requerlllle~to 
p e es a e ecer o 110 o . a · que nas rep r 
fiscaes. ~xistem empregados prevariondores : a 
oommlssuo póde não obter resultado · algum de 
sua11 indagaoões, entretanto as nostlas repartloõea 
flsaaes couttnue.rnõ desacredltG.das, desmorallsadaa 
po!' uma vota91'lo da oamala. (Apo1ado1.) A re)eloio 
ao requerimento \lno pOde produzir um.bom rosul· 
tado, pôde elgnttlcar a sanctltloaollo dos empre· ·· 
s~doa déasas rapartlções ftaoaes ; p6de·se dh:er que 
tendo sido acousadas assas rapartloõea .. rejeitando 
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a eamaia o requerimento em discussão, oondemnou 
essas aecusações, deu como exacto que todos esses 
empregados .são probos e honrados. Poi:' isto 
achava o orador melhor que o Sr. Rodrigues dos 
Santos retirasse o seu requerimento •. Se elle quiz 
sómente dar á camara uma occashio de discutir 
este objecto. de chamar a attenção do governo 
para a arrecada9ão das rendas publicas, acredita 
QllB 

:Entende que não é·· só na. alfandega e no· con
sulado que cumpré fazer este exame: accusac;ões 
e accusações mui graves pesão sobre as outraR 
alfandegas. do imperlo, a opinião publica accusa 
muitos empregados dessas ropartições ; por con· 
sequencia o gove~no ~ só o governo devo. procader 
a um exame mmuc\o;;o ni\o só na alfandega e 
consu a o a c r e como nas ou ras repar •çoea 
fi.scaes do hnperio. . · 

O orador acha melhor que o Sr. Rodrigues dos. 
Santos retire o seu requerimento, e diz que se elle 
não o quizer ·.retirar, votará ·· contra~ declarando · 
pela sua parte tJUu, ou seja approvado ou rejeitado 
o requerimento, não dl\ a essa approvaçiio ou 

• el ã nem a si ni.llca iio de dar co . 
que na aifándega da cOrte &xlstem 111ropregados 
prevarica.dore_s, nem n de. dar como provado que 

. todos elles são probos ·9 honrados. . 
o Sr. Ohri•tlano o&tont entende tambern 

que o. melhor qu.e se póda fl\~er é retirar o 
requerimento em discussão. Não acha que seja 
claro que a commissiio tenha por fim cxatninar 
se ba prevaricação simplesmente ; acredita quo a 
lutençi'io do Sr. Rodrigues dos Santos e que essa 
commissào trate de indagRr o facto de extravio 
da renda· publi6a. embora esse extravio não - .. - . 
por fim . examinar os àbusos. que acompanhão 

.. a arrecadação das rendas de importação, auxiliar 
o governo na remo~ào desses abusos ; lalvaz que 
do exame da commissilo resultasse a necessidAde 
de medidas legislativas, e neste c11.so ninguem 
dirt\ que a camara dava delxru i~to simplesmente 
ao governo. Póde resultar desse exame da com· 
lllililiiio o conhecimento de que taes e taes em
précados prevariciio: não ha ínoonveniente, se 
Isto · so reconhecei'• que a camara recommende 
o nagooio Ro governop todavia reconhece qu3 esta 
missão seria muito difficil, que inesmo os babalhos 
da corumlssdo poderia causar estorvos ao governo, 
e por isto julga que a camara se de.ve coutentar 
com <? ct_eb14te que tem havido, não nomeat1do a 

que uma graude . parte da renda de lmportaçào é 
extraviadat que uma grande parte das meroadorlil~ 
ltnportadas não p11gõo dlroltos, havia nece.ssidade 
que ao menos. em um debate a camai'à se pro
nunciasse a este respeito ainda quando niio fosse 
por uma -votação. . · . 
. O contraba~do se faz etn grande escala, faz·se 

da sua procedencia volumes fóra do monifesto, 
'Vindo esses -volumes dentro do mnnlresto, illu• 
dindo o fisco. on contando com a connivencia 
dos empregados publieos. A respeito do contra
bando na costa, o orador niio vê melo directo 

. de evital-o s1mão cOill os cruzeiros. : mas quo 
resultado se póde esperar desea medida em uma 
cost" tã 

hendidos em flagrnnte são julgados . admini atra
tivamente; mas qurmdo o julgamento e em favor 
do fi~co e contra a parte nas provincitls, ha re
curso para o tribunal do thesOUl'O ; · este recurso 

· ~ uma gar.antià mait(l justa e necessaria; .mas 
quando o JUlgamento é em favor da parte, não ha 
recurso para o thesouro, éntregtH;ã o objecto 
apprehendido, e daqui vêm inconvenientes muito 

1 • . 1 o em-se segu1 o .o 1mpuil1 a · e 
dos . contrabandistas. O orad\lr cita um facto 
acontecido na provi nela do Marllnhão, . para 
provar a necessidade de estabelecar.se o recurso 
dos ;~.pprehensores para o tbesouro publico, e 
sobre isto chama a attellçiio dtJ .ministerio. 

Entende que da parte dos empregados da al
fan~ega deve haver muito zelo, porque, se houver 

' ; .· 
alguns meios que sa empregiio para illudir o 
pagamento dos direitos. publlcos, e diz que se 
pro pala que até ha manifestos cuja traducção não 
con{ere com o original. . . .. . .. · _. . .. · . . 

E:1tende que, se se désse um .exame na. escriptu· 
raçllo da alfandega, ao o pluz fosse tnformado 
com tpda a exacti~ão de ue a escripturaçuo estã 

' . ' t .. ' .. 

honra . dos empregados sobre quem recahe esta 
. SUSpt!ita. . 

Propala·se tambem que as capatazias das altan
degas praticào muitos abusos. O orador cita um 
facto para provar bto, . e ·acredita que pôct.e 
duvidar·se que o regulamento dR alfandega cOn· 
sultasse oa interesses publicos quand() deu prefe· 
re.ncia nestes casos á arrematnção. · 

Respondendo ao discurso do Sr. Vasconcellos 
quando prop01. o. adiamento ao requerimento do 
Sr. Rodrigues dos S~ntoa, mostra 9ue esse nobre 

' proscripçlio contra o~ pais de famllla, m:a~ poupol 
a sua reputaQào, ~ Jà se est11va preparando para 
dizett quando qualquer fosse demltUcto em c<in· 
sequencia de prevaricaoiio: « é uma vlctima da 
prepotencla do miniaterió. » Oouclile protestando 
contra esta proposição, dizendo que a maior parte 
desses exnmes pertence ao mlnisterlo, o qual, se 
achar prevaricadores os deve punir~ · . 

A dlscussito fica adiada pé la hora. 
Contlnúa. a discussito do requerimento do Sr. 

Nunes Machado, sobre caix~lros naclonaes c ca!l!\11 
de retalho. 

o Sr.. Nune11 MBCiba.do, continuando o 
seu dhtcurso lnLerrompldo no · aabbado, moatrs 

ue se al uem · óde ser res ons"val de· ter arte 
irou a o~ lndlreotn nos esgraçado11 accmteul

rnentos que ulthn11mente tlveralo lugar em Per· 
nau1buco, siio gquellos que, sequiosos da vlnganoa 
e de mando, e certos de nilo poderem sattsrazer 
seus dosejos pelos meios regulares, se tinbão 
traiçoeiramente introduzido no meio da população 
procurando Urar vantagem do enthusiasmo a que 
as circumstancias da rovincia, as circumstancias 

· po 1 cas, evou a .pop\l açao. ora or provou 
esLa verdade com lnultos factos; citurli mais um, o 
dn opposioào descomedida que o purtido baronist!l 
apreeeutou em sua provlnci11 desde o dia em qne 
elle e seus amigos forão deslocados do poder. 

Chama a momoria da carnal'~ sobre a imprensa 
que na sua provincia apresentna os esariptos 

· m r a !-1 onde as re uta ões mais bem 
formadas. onde todos os homens que em todos os 
tempos tluhào sido o susto~taculo da ordem, for~o 
at11cados. O fim era dostrutr os ~aços da obedleucta 
o 1\o t·espeito,. ora levar. um R populaouo, a quem se 
mlo podiB mais enganllr, BOB excessos para assltn 
a e llrgumeltttlr con tru o p•uLh1o que ustt\ on1 mulorla 
nB provlnla. O orador uilo tt·ouxa aa tolhas 
t)llO uprogoavtlo o aiUJI\&Blnuto t.la prlmah;a auto~ 
rldl\do da provlnola, o du muHoa oldadl\o~; essas 
folhtu quo dlzUlo que o povo .tlnlla o direito lle 
snorUloar ao orador o aos oeua amigos, de osquar· 
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tejal-os, toda'Via lerá um topfco do fVa~areno, 
que achou que pôde dP.monstrar o cymsm~ desta 
em preza. (L~.) Era assim • que sn e~crevta ~ara · 
umá população 1\ quem BS cncutnstanc~ns polit1cas 
levArão ~ . 1:1m exaltamento, populaçuo 'l':O !)stá., 

sus~~ntem uma guerra . permanante, istO ó uma 
P.oltttca que . o orador não sab~ q~alificar . . O par- · 
t1do da pra1a . egtando em ms.1ona tem convicção 
de que deve governar, entret.anto a ambíguidade 
do ~overno n respe.ito de Pernambuco o que tem 

outrt)S' pontos do Brazil. A essa populaçiiô é quo traçàdo no Rio de Janeiro, e mao ado executar 
cabe· o governo da prov-incia, segundo ns con- pe_lo nortfl todo. . · 
dlções do sys.te~li.. representatiy~. Essa pOJ?Ulàçiio ~Ha algu.e!n no noes? paiz~ ?iz o . ~rador, que 
estâ em matotta, mas a pol1ttc: do · pn1z tem na.o é pol!ttco, que nao tem tdM.s hberaos, quo 
entendido qne se de'Vé cvntrurinl a.. E~a para é corcunda por convicçi\o; este a\guem chamado 
esta população assim eJcnltada que se esCI'O\'ta. nest~ a entrar :pilra o miulsterlo de 2 de Fevereiro 
sentíâo. Para f·•zer conlu:cer quP.m é responsavel · picado em sett caminho, ferido na unica e essencial 
pelos ultimos acontecimentos de PMnnmbuco, parn. quali~.lUS . qui) se lhe reconhece, que é o org\\lbo, 

· mostrar até onde póJe chegar a imnioralidade do despe1tado pr~ssou ·se para o lado liberal, procurou 
um partido que pa•·a subir não escolho meios. . unir-se ao partido liberal. Nessa situação, comG 
(L~ ttm a1·tigo do Tribttno.) . o partidô liberal não o acompanhou em uma 

O ofador as~a a móstrar · ue nem o aza- des .· - -· · 
reno, Jtem a V _o.;_. do n,~a..zaZ perten~ ao seu · em qu!Ífoi derrotado, esse individuo, dando sóment~ 
llldo·. . · . . impulso · ao .seu coraçiio, or~ulhoso, votou itnme· 

E' ninda na. contlnuaçiio do_ plnno de ntírar .n diatamente odio ao partido liberal, jurou -vingar-se, 
o ula ão sobre si mesma e de -o nr com todos e dalli Và c · a · ' · 

os e emen os e éMr om, quo o pRrtido gua 1rú o purtido . liberal, t~olitica que tinbn por ftm a 
saudou com enthiiSiasmo os movimentos da dissoluçíio . da camara {apoiados}, pãra o que se 
Frauça. Qu11ndo o Diario Nouo coU\bntin o Grito . nomeou presidentes ad hoc. Foi por isto q11e. 

· d!! P!!f,.ia, o Lidâdor festejava o seu àppareci-. Rabendo·se · ue vinba ar a · o 
men o c\1lll 1ymnos e Gn Usta~mQ. um nn e o nrnambuco, se mandou o Sr. 1\ anoel 
a,·tigo do Lid11dor.) de Souz11 Teixeira. Chegou · esse Napoh~iio de 

Para mostrar n Yllllileira· por que a Imprensa do nova espacie · (risadas), que o Sr. · José Carlos 
seu lado tem escrlpló em Pernambuco em relnçito escolheu para a provincia de Pernambuco, em 
aos aoonteclment.>s dn Europa, M alguuli artigos que dei:tou os esporões e as azas : ern vez de 
que o govérno. no entender do orador deve manaar . s~ collocar no meio dos parti•los, ácbando a 

. publicar : .tal ·é a maneira . luminosa .por ;que provlncia em um estado · que o governo não 
estão escrlptos. bl é a santldnde dnii doutnnl\s ou~ou approvnr na camarn, vai por diante para 
que eonsngrn. . . sacritlca.r a província. · · · . 

D.lsse-M que na desordem appareeariio alguns 9 .. orador .tem .um documl!nto quo enttegara 
amigQB seus que .aMsl.gnt\rão a -tiegund!\ rept'esen~ ··· · nas mãos do governo para que dê. a RUa opiniilo 
tild\o i\ nssembléa pi'Ovinclal. · . a respeito, . e que h a de oumdar publicar parR 

· Este . facto am lHRBt de ae . · âade dos fnctos e acred1tar o 
contra o seu pnt·tido, · mostra ainda quaos sdo celebre juiz de direito José Pereira Llblano de 
o~ seus prh1eiplo11. Esl5eB amigos do orador que Castro . 
se nprt'sAnl!\rdo ttQ meto da dt.~sor<!em. otrereeôrt\o ó SR. P&REinA. DA 
o RIUlriftGio de suas p . - . . omem mu1 0 

SILVA lt OUTROS SENUORES:- . 
em, mu1to intell gen (), 

párta da popnlriçl\o que se tinha precipitado · (Apoiados.) 
nesta desordem . · Como o fim do part\dn baronislll . 
ili'é p~ovocar tlosordens RobrA desordt! n~. o Sr. ·O Sa. NoNu:s MA.CHA.no:- 'rrata,se. de um p!anu 
Franr.ls~o Oarlos Brnud11o1 quo niio queria spnito lll>n"oroso para snct·ificar um11 pr,,vinoia, trata·tH" 
pi·ovilcar R desordem, escreveu 1\ primeira repre- de um maRistrad\l quo o não sabe sar. (Vivas 
soutaçiio .em urna llnguagum extravugaute, e lat1çou . · t•f'clamaçl1es da parte da opposicao . } 
u po~\ulaçüo snb\·e t\ asllembléa proviueial para a (O orador pass~ a . ler .· n seguinte s~nlénQl\, 
sROrifloRr, . O que fizarã.o os 1\llli~os .do orl\dor f que pro oca · repattdns vezos " bil1uldl\u6 geral 
Como moi o d•' c<inlar i\ populltção; . a de tazor · lia camara e dns ~nltlrins.) · ·· 
e!l~ll!fl\T tudo dlls Jnl!ios cOnet.iluoionnes, r,,rmulârt1o « 0:~ recorret1ta~ mterpt~zo~ilo esta recurso do 
unu1 aogundo. repres~mlnÇl\o, a qual nsaigrdm\o de"pauh'l de pronuncia <MtLra ellos proferido pPlu 
eom esses mesmus iudi vit.luos do. desordem, e il juiz municipal pritnf:liro supplenle, obrlgand. o-os 
levàri.\o á assembléa provincinl • enlvondo-a de à prisiio e li\'ramento pelo crime de smHpiió, 
moloras desacat.tis, conseguindo com h;to . fa~ l'i' clnssillcado na f'lt>gunda parte do art. · 111 do 
retirar a populaoão. . codigo punal. 'romv dolle conheolrnento, é }},e doU 

Entende que a causa .directa ou indirecta dos provlmento, vislas e examinadas as dUfercnles 
faótos que appatecerüo, e que por ventura pos,;ão peças instructivaá do mesmo rf!nurso, ê o hil~is 
apparecer; e ~sta politicil excepcional, e esta. que s~i pelo proprio conhecimenlo nesta materla.-
ambiguidada · do governo a respeito da proviucia · Porquanto o fncto da culpabílidalle dos recorrenins, 
(i e Pernambuco. Este Cactll é o resultl\do dossa em l'ela •ão ao c i i · · - um 
po 1 1ca gnouun osa, proc ama a por esHe nun S· facto complexo . que · suppõe lia parta dos delín· 
terio de 8 de .Março, que se dura mais quitlZ6 quentes inteução, execução, e meios para et~tl\ . 
dias conflagrava o imperio todo: lá está 1.\ Paruhyba, execução: ora, . os recorrentes tiveriin ao seu 
o R•o G:raude do Nortt~, o Oaarâ, o M:arauhlio alcance os moios, isto é, a Jorça reunida, armnda 
pagando caro as consequencias dossa hypocrisia e municiada uo en~euho Bujary1 meia. legul\ 
mitun·avel. Comprchenda que a just iça t1 n tola· distllnte desta cidade , e . de nenhuma. fórn!A 
rancíu devtJ ser 11 base de todos · os governos nl•1Uif~:.tt\riio por algum facto externo à intença~ 
cotHicíenliillsos, mas entende qne não póde sorvit· de comtnetterem o · delicto do sedíçiio ; tauto 

1 . pa1·a . , l'rogru.mma t>~pecial de um governo. assirn ; que na noite do din lo do ~Iaio a cldal e. 
(ApoicuLos.) Gom prehende que .u pulitica da lole· nãü foi ataouda, e ilãO Invadi da pot· es~a f·.l~lil\ 
rulléio. e da jui!Lica c:tieto lia Ual tl:Xecuçiio dtiS tu·mada de Duja1·y, & nem isto. leve lugar nos dll\8 
leis (apoiados) : ma\i pór nó po.iz os partidos uns aeguintos, posto que em multas destes estivesse 

· em fraute do outros, anittlar e auxiliar pata que .a cidade sem força alguma reunidu, ao n1esm<> 
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tempo que o d~l~gado primeiro supplente sempre tario do engenho Bujary, a · logo voltei para a 
esteve no ex.erctcl.o do seu . emprego, e não soffreu cidnde. · · · · . . . 

·. ob&tRCulo algum na execução e cumprimento de « Na noite · desse mestílo . dia procurei aõ de-
qualquer ·acto ou ordem .Ieg~tl de . sua ligitima legado 1o supplenta em sua caso, e por mlnba · 

_ __ _Jl)llO_rJi~d'ªaQd!!Je '-ºCO!?_!n~s~e~r~vªan!_l,dl!'oº'·'_!jllLJ!S.!!ii.,___ey..u.esa~~.e__j~H----G-SP:J~tann.e:eaa..·JJle!llmnu.b~ra;un~çf'lll4-1 e-não-suggerida-p.or alguem, 
appareceu a referida força armada .em Bujary até pedi·lhe que cedesse o exeroicio da vara . ao seu 
ser demittldo do cargo de delegado primeiro sup- immedinto, respondendo·me pela negativa , põr 
plante. · · . · · · entender esse procedimento contrario á sua . di· 

« E como devito concorrar con'untamente os tres n' dad n - • -
requ s o ae~ma . ro ert os - mtenção, meios, e intenção offender ao seu melindre. . . . 
execução para que exista . o crime ·. de sedição, e · « Eis-aqui tudo quanto se passou até o dia 2 
· sómente so aclla provado dos seus . elementos; do corrente rriez, e até este tempo nunca. houve 
isto . é, a força armada em Bujary; segue-se'l}ue de alguma das pessoas que se acha vão reunidas 
os reeorrentes não commettêrão o crlmo ncima em Bujary n ameaça de que em menoR de 20 
mencionado, posto que estivessem em Bujary. horas a c1dade seria atacada e violenhda a sua 

<I Acbn·se provada a existencis da força armada guarnição, e o delegado lo supplente privado 
em Bujary de · mais de vinte pesson.s armadas, do exercício do seu emprego se não transferisse 
não porque esta prova seja ministrada pelos · · ~ vara so seu· immediato, e nem proferi seme- . 
depoimentos das tE-stemunhas de fl . .13 a 11 . 25, Ihante proposição quando ultimameuto f,\l1ei com 
porque, ·uns de vista . e · outros por ser publico, o . mesmo delegado lo supplente; fnço esta de· 

.. não . meréCem · ~redito em .jui~o P.e~a . razão dae .clarução solemne pernnt~;~ Deus e os homens. para 
1 . l - ç . 

devida, exiglndo·se dellas a . déc aração do tempo « De tudo isto devo concluir quo a reunião 
·· e lugar em que presenciárãci os factos referidos armáda existente em Bujary até o dia 2 do 
por seus depoimentos ; assim tambell} os depoi· correo tê milz e.bi esteve sem . autorisnçiio da 

·. mantos de ouvida por ser publico devii:io conter autoridàde cOinpotente, e continuou a estar; 
a declaração das · pessoas a. quem ·ouvirão, e o · iiégundo me consta, por ~sta f6rmil . em u1nior · 
tempo e Iugar 'em que ouvirão contar (IR factos que ou mellor nuinero até o dul 8 do corrente moz, 
depnzerãn, fnltando-lhes estas circum!ltanci.ls que em Qüe p~Jr · occasliio de certos nr.ont.~eirnentos 
Influem para . bem discerllir a veracidade ou de qüa . tive noticia, e me pnccêrào . contrãl'ios n 
exactidão do dMpoimento das testemunhas, ellos ordelti pllbliea, tive de tomar a deliberação de 
se to r não suspeitas: mas sim porque desde que ficar com a força ex\steuto em Bujary, e alli 
appareceu essa forç& em Bujary o tive della co· p>3rmanoéer e requisitar DIRia força di\ guarda 
nhecimento, immediatamente segui para · aqucllo nacionnl para ncant~lar aquillo ,'lu o· por Vllutura · 
luRar, afim de saber e $Xamioa.r o motivo dnquella pudesse. succAd6r, á v1sta dos movimentos armados 
sobreditl\ reunião que con11tava nll\ existir. que se manifast!\ri\o nos municipic1s circumvizi• 

« Com effeito, chegando âquello ponto, .achui nhos a osta comarca; o nesta collftJrmidn•ln obrt~i 
_ ___ .ltlce~r~caa_,.d~e7._.vC.l!iu.._tldeL-.Ja.._· ---="'truiCIJn"':tt.._,---'-tp"'e"'s':"s'...,la<1Js"''e-:"e------"d..:e~s:"t'...._'-'. ~'-fc-ftj~tmtla-89 ordt~ns dt) gA·;erno tles~a provineia. 

eómente tres armadas -da espingardas • . P·l'·OCU·r·ei rc Neste periodo de. alnun!l dias qno ~stn.v~ t'ssn 
sabflr o motivo dessa reunião, e tratundo . o. O!\te " 
respeito . com 0 commanda.nto, . 0 commondndor to\·ça rouniua eu1 Bujary sem estar legltlmnnumte 
Francisco de .Paula . CavalcimU de A\buqut~rqua rounltlR, .uiio consta •. pelo 1}1\e fica po11deratlo, .Que 

· Lacerda, e 0 coronel Antonio Alves Viannll; que elln no menos n1nnifostnsso n inteno,;iio de cr•rn· 
ne!lso tempo · cheg. ou respoderão-'me que a reunido . metter o crime dt} sodlçàl), ameoçllndo .vir privat' 

d ~ d BO delegado prlm1liro supplente do OXI!rcicio do 
arma a era pará do3 eu l'rem suas poRsOas e ·rro· seu emprego, poiR mto npparecem nssnR amcnçns 
prledndes, pois que constava ter o cbofe de po I ela por palavras, escriptos . ou de. qualquer outro 
Antonio Affonso .F'erreira expedido uma circular aus mCldo que denunciasse o. dispoglçi\o Jltlra oommetter 
llmpregados pollclaes demlttldos pelo QôVeruo da 0 delicto d. 8 a.etli~d. o:. conse"'nintomo. nte nill:' existo 
provlnola, para que oito 86 dessom por demlttldos . y e 
e 'contitluassem no exerclclo, . não obetaute as o orlnte do nmeaons. · . . 
auas deutiesões . · {1 Finalmente, n reuntlto armada . am Bujary, 

« A' vistn disso, declarei-lhes que não achnva quo posto se compuzesse de mala de vhito pnssoas 
esta razão justiflcavel, por ut\o haver novidade armadas, daqui ·uno ·segue. nooes11nrlnmeuto que 
alguma nesta comllrcn, a que se rtlcolhessem po.ra as assoas ue ahi se roumrilo pud~ssem só ter 

· . • e s q o a s m p(ll' m c cr me so ç1w, m 1 ' ~ , 
fossen1 para o Reoife: não annuirão á esse meu algtttl1 outro, como se vê do nrt. 28<> do oodigo 
conselho, r éplicnndo-mé não poderem fazer assa penal : orn, como niio se mostre da pnrt.e ~essa 
Dll\danoa por serem as suàs familias pesadas para · reunião armada haver manifestado a int~'nçao de · 
&llmelhante mudança , e . pt'i'clsaviio garanti!' suas !18 ajudarem . mutu!lmente pata . commett,.r a~gum 
pessoas e bana. . dos delictos menc10nados no cltRdo ~t. 285 do 

• «. J:?tlpois disto voltfli para esta . cidade, do~i:de mesmo codl~o penal,, segue-se . qu~ !'lao se com· 
· c\mgt duas cat'tas, uma ao comrnándtmtõ supertor metteu o .cnme ue aJuntamento llhc1to. 

e outra ao coronel Antonio Francisco l>er.oira, " Poi'tnnto absolvo aos recorrentes, o comtnan-
proprietario dó engenho Bujary, declarando-lhos dante suporiot 0 commendador Francisco de Paula 
que repro~ava a .reunião armada, como proll;ibida Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, etc: , . por 
por lei; e que em virtude desta devia sor dtssol· terom e~tildo nà. reuni1i o armada em BUJary, e 
'Vida pelos meios competente , · como on oçns e o.u ores . . _ • 

lQ 
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bRQ.ul~'l'O ·DA. JUSTIQ!. 

Oontlnúà a discussão do orçamento da reparti~ 
'çiio da justiça. . · ·· 

O s~. Rodrigues dos Sq,:ntog vota elo 
orçamento em scussao com as emen as o are~ 
cidas, á escepçiio daquella que· o nobre ministro 
da justiça impugnou por não· julgar util aJ serviço 
publico gue fosse adoptada. · 

N ao põde deixar de . emlttlrlllm~~r-unttrtãcr.,~Hf-U~W---~GOOmfSr--!)(~U8:-~m~imt~~wti·~iili-_:_ __ 
muitas vezes enunciada, · sobre uma emenda que . não podem ser reme ados · pela providenéia u-
tem por fi~ determinar que pelos corpos geraes mana, ' as . inhabllltarão para occorrer âs · suas 
sejiio pagas todas as despezas do culto pu- necessidades· · 
blico. D.isse uw. nobre deputado que actualamente 08 

Desde 18!5 varias tentativas se têm feito para parochos são empregados geraes. O orador não 
se passar esta despeza para os cofres goraes; o quer entr"<~r. na diffici.l Indagação desta questão em 
orador tem constantemente combatido aemelhnnte presença do acto add1clonal, e da lei da interpre· 
idéa, e por isto bole niio fará mais do que repetir tação. As compliC::a~Jões {que essa lei · trouxe 0 
algumas observaçoes que tem produzido a este barulho que introdnzio na legisia~ão provin~ial 
rospeito en1 otttras occaslões. em relaíitiO à geral. difficultou de tal modo o 

· A~é 1841 reput~~:Ya-se quo os paro~hos, juizes de e~tudo ~essas matarias que um_ homem conscien-

I!! tO sorvio .de pretexto á. interpretação do acto 
addiclonal ; e de então para cá antend&u•s& que 
esse~ empréga•los erão gel·nos, e passou·se a . 

· Ü~sfjar qtul ft)Ssem. pagos pelus cofres geraes. 
O ort~dnr diz que a·1uelles que ass'im opinão 
não con~iddrão usla questl\o em to<l!lS as suas 
relioiÇÕoJs, porque se o fize!lsom 'Verião que para 
sustentur hoje esta . opinào era mister que pe· 
diRSt'lh umn rovi.-fi(l dâ lei qt1!3 repartio as rendas 
gnram> Cl pi'O\·incia.Ps, afim de oxi~,otira~n <\as pro· 
viuciss ;~quulli\S tllndas que for.iio dadas no intuito 
U(~ 18 •or t'a!>es fuuculouarlos. Séndo isto certo, 
pa•cce IJVhl~·nta que a ntenoão e pa,;sar es5a 
de~puu. p1.n·~ os cofre<; goruetl importa o mE!smo. 
quo 11ggravnr os enc•trgoa do thesouro _publico, 
deixaud() todo ó bsneflcio t\s provuacias. O orador 

mu• o nu n~· o n Sll~'~ en ar 1 s prero~a vo.s a 
provlnclas, a àpplloar muita altEmção na defesa 
dos Interesses d~Lins, tna~ esLa inellnação nãO o 
póde distrahlr da cil!íosa dos iutorel!ses da uniiio. 

So tosse eonsidorar t~xclusivamento Olt lntorosses 
dl\ sua provlntJia, Rorla ii1duzhlo a approvar essa 
t~menda, porqno ella pouparia .nutls de cen1 oontoa 
do róls que poderJa oppllcar nos divvrsos molho· 
ramento11 mntetlnos do que preo1aa. Maa julga 
n~o estar na camarl\ simplesmonto pl\ra. promover 

. os lntoresses dá sun provlnola, e vendo que uesta 
questllo ha uma ooUisão entre os lnteresaes 
geraes e o das provluc\as1 se pronuncia a favor 
doa lntuesses seraes quo . se pretaude. com grave 
injustiça oft'eoder. Não quer attrlbulr áquelles 
que sustentão a· oplnlt\o éontrarla a lntançilo de 
ofi'ender os interesses da união, mas o resultado 
de suas opiniões traz como coróllario necossario 
otrensa aos interesses do thesour.o . naclonal. 

Uu . Sa. DEPu'!' Ano dá um aparte. 
O Sa. RoniUGUJJ:s nos SA.NTos.diz que é em apoio 

da sua opinião a observação do nobre deputado 
pelo Maranhão, de que os meios dndos ás pro
vineias forão tão limitados, que . foi necessario 
dat-lhes supprimentos annuos. A idéa de um acto 
de bene-volencia do est!ldo para com as provlnclas 
e~clue a ldéa de direito. l:ie a idàa de beneV'o· 
lencia exclue a ldéa de direito, o orador o pó de 
contestar. Depois do acto addiclonal. quando se 
deu ás provlncias ampla liberdade de decretar 
Impostos po.ra ocoorrer ás necessidades provin~ 
ciaes, · entende que nenhuma. . provlncia tem o 
~~relto de pedir au:slllo 0\1 prestaoões para as 

·· ndmittindo ·por )riómento que os paroehos são 
empregados geraes, pergunta se não· se ·darão ãs 
provlncias os meios necessarios para pagarem a 

U:r.t Sa .. DEPU'l'ADO dá um aparte. • 
· O Sa. RooruatrEs no11 SANTos:- Se os nobres 
de utados ue sustentQo está o inião uizer 
concorrer para que se aça uma me or repadl~io · 
das rendas, eu prestarei o mala fraco apoio para 
que todas as prt)vincias sejão dotadas com meios 
sufficientes para fazer essa deapeza ; eu não hesito 
em p~estar o meu concurso : mas podemos na 
actuahdttd.e; d . vista . . das conalderaçõea que fiz, 
quando nlllguem põde prevér at~ que ponto sera 
ltJvnrlo o desfalque do cofre geral, lançar sobre elle 
encargo~ que pertencem áe.J!rovlnciaa 'I' Se passar · 
como dmuto que os paroeboa Bio empresados 
getMs, e que como taes devem ser pagos pelo 
cofre ger!ll, seguh·-se·ha . q11e o escrupulo que 

. e 
ffegutJ:~;Ias desapparecorA • . e qUe assim o cofre 

· ~:~~~z~~noa podort\ saber em quàoto moota essa 

. to 
em dtscusst o, e. convencido de que o debate 
sob~~ pQlltlca geral não róde ser util, . porque a 
utll1dade era fazer~ae conhecido, e . jà todos aao 
ba.stante conhecidos pelo palz, recusa apreciar 
algumas proposições proferidas por alguns nobres 
membros da minoria ; mas aaLes de sentar-ae 
etnlttlri\ uma oplalilo do que estA profundamente 
convencido. Parece·lhe que a opposlçiio tanto da 
oamara dos . deputados como dó senado nAo tem 
dado o devido valor â moderaoão e A reserva 
com que o governo se tem conduzido. Esses 
membros nio t~~ visto que o gabinete desejando 
acalmar ao pautoes, desejando serenar · oe espl· 
ritos, tem.se . conservado de braoos cruzados, 
tsm·se exposto Ali censuras de amigos do orador 
qtle acousão o gabinete de lnercla. Este sacrlficia 
generoso que o governo tem feito a favor. da 
paciflelíção dos. e~;piritos, não tem sldo . devida· 
mente al)recia.do ; a opposioão em vez de reco
nb.eoer nesse com rt mento a t o mala 
puro pa riotismo, tem qualificado este comporta• 
men~o ja como lneroia, jà. como fraqu~za. O orador 
c~ntmuan:do a desejàr que a illustre opppsitJ~Q 
nao tenha razõeEi de queixa, contlnuando · a 
desejar que o governo pt~la sua óonducta, pela 
sua moderação, mostre que não é um governo 
revoluclona.rio , aconselhl\t'ia · · ao governo que 
c~mtlnuasse a ter moderação, mas q\le nunoa !e 
esquecesse de que . a moderação s~m energia nao 
é moderação, é fraquen. Quando deseja q\le o 
governo seja moderado e energlco coiXlt> deve (J~r 
todo · o ·.h. omem tno<terado, nllo . quex:. l.ndl.~"r. . ql,le 
o g~ve~n~. se precipite em aotos de Vl9leA01~ 
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contra aqrielles que combata; quer que o governo 
seja tão forte que supplante toda a resiatencia 
que se levantRr contra seus principias ; se a 

slstencia artlr da o osi ão tem dir i 
combater, se part r e outrà pinte, tem a obri· 
gação d~ a c~mbater, porque combatendo-a defende 
seus pr10cip10s, sua causa. 

E' sua opinião de. que na actualidade sendo 
uma con 1çao · essenc a a mo eraçao e a energ a, 
niio se pôde dispensar em um govt)rno a con
fiança plena do· paiz. Podem alguns cidadãos 
lllustres terem mais completa e justa reputação 
de energia, podem ser r.econhecidos como homens 
capazes de · dominar todas as resistencias; de 
lmpôr silencio a todas as revoltas, mas entenda. 
que na actualidade não á este. o merecimento 
principal dtl um governo. Consiste este na pro· 
prit.ldade do inspirar confiança a todos ali partidos 
do paiz. O gabinete actual tem o -diréito de 
hispirar essa con~ança a todas as opiniões. Não 

. ' . 
das pessoas que compoem o gabinete, mas di rã que 
o che!e dó gabinete, os princlpios e as idéas do 
gabinete siio tão desinteressados, tão puros, tão 
pàtrioticos que têm sido aceitos pelos· adveasarios 
mala extremos. 

Alguel!l d~vldou qbé_ o governo .tenha a energia 
.necessar1a para dominar as res•stenclas ; mas 
aquelle8 que asshn pensão enganào•se ; o fiiOVerao 
tomou por Limbi'e, fez capricho . de evatar ao 
partido mais extremo todos o8 motivos de queixa; 
foi obrigado. a cruzar os braços por al~um tempo, 
esperando que a sua conducta produzJsRe a con· 
vlcçilo do seu patriotismo, da sua aptidiio para 
reger o pat:.:. · O orador cuida que esta esperança 
ê v§, culd.a que os factos convencerão o governo 
de · ue . elle lllu lo u d · 

_ seus adveraarlos, quan o mesmo con.flo.u ém 
declara~õea de alguns orgiloll dlatlnotoa do püdldo 
contrario. A proposta . que mereceu o asaebao doa 
membros maia dlstiootoa da mlnorla da oamara 
eat' aoft'rt-ndo graves dlmouldadea no senado;· 
ahl empresAo·se todos os meios para impedir a 
sua adopoao. · . · 

O oraaor concluo mostrando que. tal é a ver
satilidade. de opiniões do part1do adverso que o 
paiz ndo põde !lcreditar nelles. · · 

O . SR. PaK~IDENT~ larga a .\ladeira que · é 
occupada pelo Sr. Muniz Barreto, vloe·preai· 
dente. · 

São lidas o apoiadas as sogulntos emendaR t 
• Para ser ooUocada onde convier.- Terão o 

ordenado de t6 o u 
t verem meoor.--s. R.-TO$Cano de Brito. » 

ir Emenda ao § 8~ o Acoreaoonte•se a quantia de 
810QOS para continuaoilo da obra da cathedral 
da B11bla • ....- Moura Magalht2s3. ~ 

• Ao § 16 ..... Passe a ser o Sol alterando-se a 
numeração doa paragrapbos sogu ntes. 

a E elev&·se a oonaignaoiio para todo o lmperlo 
a 50:000SOOO.-B. A .• da Silt,a TaqUBr. » . 

o sr, GonQa.lve• Mnrtt:O• tomando a 
palavra, não tem em vista protelar as discussões: 
as clroumstanoiaa que . o o~rigüo a fallar são 

que estas declarações do Sr. presidente do con
·Selho, provando suas optimas. intenções, Iundnvão~ 
se na sua ine:xperiencia. dos negocios; porque 
tl • • ·. 

Rição ao governo, e não estava no traquejó dos 
negocias, onde se conhecem verdadeiramente as 
necessidades do paiz. · 

O orador vai me 
ver a de fundos secretos. Elle espera que o 
Sr. ministro da fazenda, como chefe do gabiiHJte, 
ha de dar·lhes applicaçiio tal que se não hão 
de repetir Axemplos de serem estás . sommas 
distraliidas em 9bjectos n1uito ~Hrerentes daqueUes 
que teve . em v1sta a assemblea geral. Estimará 
que não àppareçiio portarias. mandando dar contos 
e contos de réis, e logo com a clausula de não 
dar dolles conta, em tümpo do eleições, e em 
occasiões de festtljos publicos. · . · . 

Nota apenas que sej:lo ·os fundos secretos 
gastos qu~sl exolusivamen~e no · mtmicipio da· 

, - · . m tclp o · u c r o · 
fosse o unico importante, como so a união tivesse 
só dever e obrigação de mnntel· a segurança 
publica dos habitantes desta capital. Qunrido o 
orador avalia a importancii1 da pol!cia d!i cOrte, 
estnbelecida em uma cidade populosa e illuKt~ada, 
onde todas as ramificações do poder, e n!:l difi'i~
rentes repartições concorrem para acudir e de~· 
envolver a actlvldade da policia; quaudo consldora 
os elomentos de ordem que aqui e::d~tem, e os 
compara com a policia da pl'ovincia dt\ Bahln, 
ou Ptirnambuco, em uma ~uperflcie da ml\is. do 
duzentas leguas do extensão, com perto do um 
milhão dCJ habitantes, com diftortlntlls d•matJnto~ 
de . desordem ; quando \"t\ a im portancin dn p!llicin 
da córte, com um grande pot~soul, amq1ua.uto n~ ou • 

. objeotos : .o .orador seria -qua11l . lt~vndo a votar 
contra 08 rundos secretos; oilo porque udo sejüo 
precisos em multo n&alor quantldado, liHS porqua 
pàrecem liml tarem·ee á ljegurauça · pu.bllca da 
oupltal do lmperlo~ · . · . · · · 

Por fallar eni segurança publllla, o se te1· 
tratado. do estado de segurança publica da pro· 
vlnoia da Bahia. parecendo-lho tor-sa querido 
deduzir da exposição do estudo da pravlnoia o 
direito de a móntar do uma outra lnlllielk'B : po~ 
fallar neste artlgo1 lE~mbrado ainda o orad,~r. do 
que se disso a respt>lto da provlucla da Dahln, 
julgou·se multo mais . obrlg11do a tomo.r a pnluvra 
para prevenir, se pos11lvnl Mr, nlgun1o. lndillctlp· 
olio do governo, quo ll.&ja .nestes pontos vloUrua 
de interessei mea uhtlloa e. 1ndlvlduae8, quo 

quer sustentar e propagar, proou1•em estentler a 
sua 1mportancla, embora coinpromettão mais a 
ordem publica. · 

Disse· se quo na Bahia não tein parUdos polltioos; 
a dls"'o•se tambem _quo alia está montoda · no 
sentido saquarema. Uma destas proposições deve 
ser verdadeira ; mss o orador vai encarar a 
questilo em todos os pontos. 

Não tem pàrtldo nenhum polltioo a pt·ovlnoia 
da Bahia, ergo os crimes, o estado de faltB de 
segurança provém desta falta de e.dstencl~ de 
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Se a Bahia não tem um pàrtido, será porque 

ignore que hl\ parti<los politicos no ptl.iz ? Ssrá 
porque ignore o quo se p~.ssa em todas as pro
víncias do imperio ? 8orá porque a BalJh está 
ãquem da civilisaçiio das outra3 provi ncias ? E 
se ninguem ha que possa affirmar nem a Bahia 
ignore o que se passa em outras províncias, 
nem que a Bahia esteja áquem da civilisação 
dellas ; se a B 1hia não tem partidos políticos é 
porque os não quer ter. E quem está autorisado 
para exigir que se plantem os partidos na Bahia 
contra a vontade da província? E com que meins 
se irá plantar um partido, e fazel-o predominar 
na província? Com qu& força? Não tendes já 
bastante a combater ? Quereis crear mais esta 
difficuldade, para impôr uma condição contra a 
vontade da província T E se teimardes em assim 
proceder, quR ·recursos empregat·eis para plantar 
e fazer predominar o partido ? Os recursos que 
o governo poderia melhor empregar em dis
persar aquelles que perturbão a ordem publica 
nas outras províncias. Portanto, se a Bahia 
não tem partído, não é justo que lh'o im
ponhão. 

Mas examinemos a sogunda proposição:- A 
Bahia está montada no sentido saquarema,
Consideremos por uma hypothese ter a Bahia 
um partido politico, que alli está em mai0ria, e 
ser esse p~-tido politico aquelle. a quem vós 
appellidais vosso ::.dversario; então prevalece o 
raciocínio a favor da minha opinião, que não se 
deve plantr1r na província um partido contra a 
sua vontade ; que existindo nella um partido 
em maioria não se !deve plantqr outro partido 
.á força. (Dirigem-se differentes apm•tes ao 
orad01·.j 

Concedo que não é dominante na Bahia nem 
o partido saquarema, nem o Santa Luzia ; 1n~s 
não podeis negar uma verdade, e é que desde 
1831 as idéas que se querem propagar, ou que 
se quer dar pelas da maioria da nação, e com 
que se quer governar a paíz, não têm o apoio 
da província da Bahia. (Apoiados e reclamações.) 
Eu o provo. Vós todos allegais sempre a re
presentação como um meio de conhecer a opinião 
publica de qualquer província: ora, desde 1831 
até 1834, a vossa opímão foi combatida pela 
deputação da Bahia (apoiados e 1·eclamações) ; 
de 1834-1838 a quasí unanimidade da deputação 
da Bahia combateu a vossa opinião (apoiados e 
novas reclamações ; de 1838-1843 uma grande 
maioria da deputação da Bahia defendeu os 
vossos adversarios; de 1843-1848 a patrulha 
compunha-se quasi toda de bahianos ; e observai 
o IJUe se passa em 184o, e vereis que a maioria 
da deputação da Bahia cot.nbate vossas dou
trinas. Por consequeucia, se a Bahia não tem 
partido, temos um facto, e é que constantemente 
a maioria da sua deput'lção combate as vossas 
ídéas; o que -quer dizer isto em politica? Uma 
reacção eonstante de um partido contrarto ás 
vossas idéas. (Gru::ão-se diversos apartes.) Eu 
tenho demonstrado um facto, mas não tenho decla
mdo que me acho autorisado para dizer que 
o partido suq uarema predomina nà província 
da Bahia. E.t sou bem claro: quero que se 
conceda que ha um partido negativo. Ora, com 
que recursos quereis plantar na Bahia o partido 
chamado Santa Luzia ? Qlle recursos tendes ? 

Sr. presidente, eu lamento que os males dos 
outros não tenhão ensinado a nós todos, até 
mesmo aquelles que se querem julgar meus adver
iaríos políticos. E' por esse erro que eu tenho 
ouvido sempre aqui fazer classificações estranhas 
até á verdade, de indivíduos que á vontade se 
poem neste ou naquelle partido. Realmente eu 
lamento a cegueira de um partido que se suiciia 
desta maneira. Dons granlies rívaes no imperio 
romano se disputa vão a influencia; Cesar e 
Pompêo : ninguem duvida que quem merecia as 

sympathias dos homens políticos do poder, do 
senado, era Pompêo; mas vêde, senhores, como 
o erro o precipitou I Pompêo disse, quando sabio 
de Roma para IJS campos de Farsa lia- quem não 
se achar nos meu~ alojamentos é meu inimigo. 
E o que fez Cesar, que percebeu o erro de seu 
adversario? Disse: quem não fôr com Pompêo 
é meu amigo. (Apoiados.) E quem se achou com 
Pompêo ? Meia duzia de soldados 1 E quem de
sejou a victoria de Cesar? Todos os que temerão 
a vingança de Pompêo; o imperio romano todo. 
(Apoiados.) 

Dous l'!lOnarchas em França representárão o 
mesmo, e diverso papel, Luiz XVIII e Carlos X: 
o mesmo papel pelo lado da restauração ; diverso 
papel pela diversa política que seguirão. Quando 
Carlos X, então conde d'Artois, apresentava. a 
Luiz XVIII nfiexões sobre os homens que tinha 
a promover, il dizia que elles tinhão commettido 
em tal occasião erros contra a sua dynastia, 
Luiz XVIII respondia:- todos quantos se achão 
commigo hoje, têm estado sempre commigo -
(apoiados); e o flUe aconteceu 1 Luiz XVIII morreu 
no throno ; e Carlos X que teve ·outra politica, 
morreu no desterro. (Apoiados.) 

Sr. prllsidente, com facilidade pois o partido 
dominante se suicida , declarando sa(juarema 
(apoiados) seu adversario á qualquer homem que 
por nenhum acto em sua vida tem mostrado que 
elle tenha sido homem politico? I O que faz com 
isto? Não aliena de si? (Apoiados.) Não faz o 
que fez a restauração em França, que, como diz 
um grande escríptor, tanto excluio, que afinal 
se achou só 1 

Trata-se da nomeação de um presidente, os 
senhores não sabem quem é pela maior parte; 
mas com qlle precipit•dos vindes á tribuna dizer: 
« Foi saquarema em tal época! >> Até tenho 
querido tlízor este e>Jign· •'fi'\- quem é? E' um 
magistrado muito probo, muíto hoürado? O ho
mem é saquarc)ma. (Risadas.) Fulano o que é? 
E' um grande propriet ario, de idéas muito monar
chicas, do velho rojão ? O homem é saquarema. 
( Risadas_ ) Só . por este motivo podeis faz~r 
qualificações que tendes feito_ Qllem ousa quali· 
ficar o presidente do Maranhão de saquarema? 
O que ha na vida publica delle? Tendes alguns 
actos praticados por elle, para poderdes dizer que 
elle é vosso contrario ? E logo depois fallando -se 
sobre este saquarema improvisado, immediata
mente queixas apparecert'io contra elle de sangue 
derramado nas eleições? Eu, senhores, eu conheço 
este presidente : nem por sombras , nem por 
seu caracter, nem mesmo por sua constituição 
physica, elle é capaz de entrar nas intrigas 
eleitoraes. (ApoittdúS. Ouvem-se diversos apartes.) 

Dizei-me qual é o acto da vida publica do 
presidente da Parahyba; apontai-me um só, e eu 
me retracto, por onde elle possa ser qualificado 
de saquarema. Vós, deputados da Parahyba, dizei· 
me um facto 1 Vejão como se querem suicidar I 
E o incluis logo na lista dos proscriptos I O que 
sabeis é que elle é muito íllustrado. 

ALGONS SENHORES :- Qllem O nega ? 
0 SR. GONÇALVES MARTINS :-Então é saqua

rema? Ouvi dizer: a Bahia está montada a 
saquaremu, e que bastava o actual presidente, e 
o chefe de policia. Eu quiz dar uma grande 
risada quando ouvi dizer que o chefe de policia 
era saquarema. Eu tive provas do contrario 
quando elle nas ultimas eleições até me quiz 
tirar a presidencia do collogio eleitoral. 

Outro é o presidente da Bahia. O Sr. Joaquim 
José Pinheiro de Vasconcellos é um magistrado 
honradissimo (apoiados), e um pai de família 
exemplar. (Apoiados.) Se estas qualidades o 
fazem saquarema, elle o é. O Sr. Pinheiro de 
Vasconcellos principiou a apparecer na política 
do paiz só em uma época, e foi na independencia 
do .Brazil, sendo um dos membros do govQrno 
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provisorio,. Depois desapp~receu da poliLica, e. te~ 
sido magtstrado ou admmlstradot de provmc1a 
quando o. governo o tom nomeado. E' homem 
bonradissimo, e. de mais da uma moderação· ex.
traordióaria, e até d~ habilidade para nas crises 
fàzer o governo sah1r bem e com honra, sem 
emprêgo mesmo da força, . . . . . 

o orador confirma esta sua asserção recordando 
o proco me . . . · . . n ~~ .o 
concellos nils · provmc1as que tem adnnmstrudo, e 
oil serviços que alli prestou; mostrando mais que 
este senhor. tem uma politica, e é uão gostar do 
homens políticos. Se se não quer mudar de 
programma, se o. programma do governo é a 
moderação e tolerancia, a moderação e tolerancia 
não aconse!hão que se supponha que o Sr. Pi
o . • ; 
ou pelo 1nenos se deve conceder que é saquarerna 
mocteradlssinlo, e tão moderado que quasi nin~u!l!ll 
sabe o que é. E que mal pó de fa2el' & O pintao 
dominante que um hol:ll<lm moderado, ainda ·que 
àdvi·rsarro; ·reja· uu'la provincia, ·.se . elle não se 
oppõa ás ldéas quA lhe querem impôr? Não vós 
dão recurso~?. 9s dinheiro9 uiio vem todos pa~a 

os cofres provinciaes t Se não ha nada. isto, 
que motivo tendes para interromperdes nesta 
parte a política da moderação e tolerancla sem 
motivo? . . . . . 

Dizeis que ha na Bahia contrabando e moeda 
falsa 1. Se procurardes estud11r os homens que 
têm presidido as diVt~rsas provincias do imperio, 
não encontrareis um 01ais inimigo do trafico de 
africanos como o Sr. Pinheiro de Vascolilcallos. 
(Apoiudos.) · Se prlicurardee examinar aquellea 
que são indigitados de .Pae~ar · moeda falsa, 

presidente. O orador não quer com isto dizer 
que o governo não demitta o presidente da Bahia ; · 
faça o governo o que entender; mas nilo venha 
dizer depois que bouverilo estes crimes que RS 
autoridades oa proteglilo , e que era preciso 
mudal-as. 

Oom a mesma indtsorlpoio com que voa arvo· 
rau .em · qualificadores de saquaramas a não 
saquaremaa . a homens que nem por sonhos se 
têm envolvido na politica do · palz~ eu voa ouvi 
cllzor que na Bahia um quinto da magilitratura 
era Santa · Luzia, e quatro qulntos Saquarema I 
Oomo. se sulcld!l.o 111 SenhorAa, eu vos estou 
fazendo um beneficio : pAlavt'a de honra que 
a98lm o crelo. . · . 

do palz é a prln~elra. classe · Ulutttrada 7 ·do digo 
que nilo haja multas Ulustraçõea f6ra desta classe; 
mRa no todo é della quo tem pa.rtldo 1\ maior 
clvilleaçilo do palz, porque lhe foi Incumbida. no 
principio. Ora, quando vós vlndali ao parlamento 
dizer que f!Uatro quintps desta classe é vosso. 
adversarlo, nAo vos sulctdais 'f Então esta ola.sse 

No cooomerclo ? Não, porque vós mesmo dizeis 
que elle é quasl todo estrangeiro, e que é saqua· 
rema. Nos empregados publioos f Dizeis que 
todas aa reparti~õea estão cheios de saquaremas. 
Em que classe vos quéreis firmar ' Na dos 
proprietnrios e a agricultores do paiz' N&o duvido 
que em uma ou outt·a localidode haja maioria de " . . . 
malorl!\ não é vossa. O que admira, 
é como Vós estais ·aqui; mas eu vos. dirai des· 
cnrnadamente que ttào podeis vir sem o governo. 
(llt!clamaç<1es.) . . . • . 

Fazendo uma resenha dos diversos magistrados 
que existem na Bahia, o orador mostra qUe a 
sua rnaiorilr não a saquarema, e que por con· 
sequencia é in~acto dizer·se que a magistratura 
na Bahia estl\ ·montada t\ saqunrema. 

Attrlbue â _poüco conheohnento da hist9rla da 
}:lrovhtcla dn Bahia o dito do Sr. Eduardo Franoa. 

de que o act11al ·. presidente daquella provi nela 
tinh4 a. infelicidade de no . sen tampo haverem 
as gr~n_des cntastrophe~J. Nn. Bahia houve 7 ou 
8 serhçoes, das quaes 8 nas presidencias do 
Sr. Pinheiró da Vasconcellos, sendo todas ellas 
abafadas e111 2 on 3 dias. E não foi só na Bahia 
·que . occõrrêriio · taes . deaordens nessa época · 
h<;>uve-as em quasi todas rovinciaes. Nii · s~ 
po e pOis 1zer que sao ac os prorrios da pre
suiA~lcia do· Sr. Pinheiro de Vasconcellos. 

Na•l menos_ exa.éto é o que se. disse a respeito 
da pArturl>açao da ordem publica nos ·sertões 
da Bahia. Do relatorio do Sr. Galvão de 18!5 
se vê que o Sr. Pinheiro de Vnsconcellos deu 
tào acertadAs providencias qué êonseguio acalmar 
essas dio~sansões particulares deixando a rovincia 

. , que a con 1 uaçao as esordens 
no Pilão Arcado nasceu de os seus successores 
não tomarem as medidas que devià•l ser· tomadas 
para que essas desordens novalllent.e se não 
ateassem. . · . . ... ·· ... .·. . .· .. . . . 
. Sr. presidente, deixando os negocl•)s AspAciaea 

da provincia da Bahia, pedindo sohre ellllil to.ta 
a r .. :flex!lo do ROverno e da nobre t1laior&a, con· 

· . 6 a v& pr·•Cul'tlr 
su11tantar em.,•>ra as ldéas de. partido, ma" sus· 
te tal~ as Cl)m tolera. nela e moderação, attend··ndo 
és difficuhtades em . que se aeba, e á época em 
que estA, precisantlo do. au:i.ilio de todos oa b(lJOP-08 
que têoa. receios de desordens, para cowpr~oúl·aa 
e~ qualquer parte que appareçào i coufhndo~ 
d1go, nestes sentimentos do governo, espero que 
eJ:!e pela . boa fé de suatentar auasadéas politicas 
nao se de1xarâ levar do interesse lndnldual que 
por ventura entre na ·organlsação. pessoal da 
provincla da Bahia. _ · . 

provinoia i até aqui não consta ainda ql!e entrasse 
na lista ou chapa de um governo qutalquer para 
ser deputado : por consequencia . tenbo sahido 
deputado ou como lndiftarente ou como opposição 
ao · governo i esper~> por consequenola que dê . 
at.tençlio a estas coORiderações e obre como en· 
tender. Eu ftz a n'linha obrigaolloi porque cllnsi· 
dero as cousas multo seriamente; hel de -dizer a 
verdade ao governo e A oamara. · · · 

Entrando agora nas verbas do orçamento, o 
orador rebata os argumentos apresentados por 
alguns Srs. deputados a respeito do . pagamento 

·doa parochoa, mostrando que com a suppressão 
dos supprlmentoa As l>rovlnolas algumas dellaa . 
flcêr4o multo mal artil!ladas. D~aenvolven~o 

de seu dlsourao que a maioria pelo menos devia 
ter convidAdo a commisaão do oonstltuloilo para 
rever a lei da Interpretação do acto addlcional. 

Conclue mostrando que não é bam . cabida a 
censura de que no senado se principia a pOr 
ob,;taculos A passagem da lei · das tnoompatlbi-
lidades. · 

o SI.". Sll•a Ferl."az, ã v sta da d1reco o 
que tem tomado a discussão, nilo p6Je deb:~tr de 
ocoupat por algnns momentos a attenoào ds. ca
mara. por julgar de sua obrigaoào emittir . com 
franque:~:a a 11ua opinião aobre negoolos de sua 
provincia em que tocou o precedente orador. 
Priucipiaré pelos rundot> secretos . ... 

acha o aiz a sua e 
outras provincias o lmpsrio, crê que esta verba 
é muito limitada. Se o orador não tivesse con- · 
O.ai1ça no ministerio, . e ua .sua moralidade, GUe 
é especialmellte symbolisada pelo Sr. presidente 
do conselho, seta quorer fazer injuria à mora· 
Udade dos outros Srs. ministros. niio daria utn 
voto de tanta confiança. Mas tendo a maior 
confl.<lnoa no ministerio , e espMialmente no 
Sr. pre:~idente do ctmsélho, dasejára não só 
que sa vot,asse pela qu~niia oroada, mas por 
1\lguma mt\ls, que aa c1rcnmatanclaa do pahs 
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es.i em. Or6 que o estado de Pernambua() ~ um 
po~eo melindt()so, e que é d~ neceasldr.de fornéo&t' 
ao governo meios para ma1s ou Dlenoe obetar a 
que COIItinue a desordem. · . . . . 

Dir-se-ha na vertlade qu& algumas medidas 
poHLlcas e de administração silo as mais. neces· 
sarlas, mas . o governo deve estar armado de 
todos os meios suffioientes para levar ao cabo o 
grande fim que o interesse pu~lico exige. O 
es a . . . . , . 
Bahia· tambam. O orador dése}éra q11e a eamara. 
se· compenetrasse dos elemen'-os de desordem 
qu~ a lU existem, não· desordem política, ma·s de 
uma desordem essencialmente dirigida oontra a 
propriedade, e a parte mais lllustrada· da pro- . 
viocia, e a par della de todas as outras que 
representao o palz .. A as~embléa proylncial se 

' . ' 
;eito muitas sessões secretas para tontl!-r alguma 
med1da a elite respeito, Espera que alguma cousa 
se fará~ mas cré que o governo geral não tleve 
deil:.at de tomar todas as provi4eneias que . fóretn 
de mister ·para que à ordem publica .nilo seja per-. 
turbada. e para que a populllçilo . nilo se} a aasua.• 
•adà pelos boatos de lnRurr.~loi1.o. 

; 

manénola de certa.a autoridades· pollclaee. . ma 
delllle· contra a q~al c gôverno deve tnmar 

. prnvldenolas, é O chefe· de pollela. D... todoll OI 
llldos nà~ ba ua.a VOi: que não mo&,rtl 1\ lno•pa· 
cidade deaa& homem . naa grandes url&ltll; ])Ir~ 
mais q"_,• se acaso o orador e outro . Sr. dt~put •• do 
qui~.,tem produzir aqul· .certidões da~. dtiOIIIGttl 
judlcuuias daquelle chefe de policia, a citruara 
rir·,.& ba &a nto qui:\o&o rio-se hoje da dt!ollllo da 

· um naliRh•trll•fo aliâs probG, honrado e lntelltgente. 
Badar·lhe•ba· dizer que este magistrado em um 

· attetiuant·lft\· e aggravant. es. e pro. nunciou nb. grAo 
maxlm~ (modas): baatar.·lbe~lia dizer qut' quando 
fol barbaramen\d asaaaslnado. um magfatr11do 
bonrado, e o~go:v:t~rno teve neoeasldade de mand~r 
o chefe· de policia para aquP.lle lugar, ~lle deu 
parte d& doente. Refere ftnalmenttl que nas ul· 
tlmaa elelç~ea este magistrado ee l)orto\1 · de 
maneira que .aviltou a sua· autorldad6, a· aua 
dignidad&. (Apoia<iot,) · · · 

Aoha! que é do seu dever, quando· b"ta deste 
homem .com\) maglettado, fazer-lhe todos os elogio a 
que· merecer; mas quando se trata de. um emprego 
de' policia, de um emprego de .confiança, no mo.· 
mento actual em que e · ttanquillidade publica 
da Bahla põde soft'rer m~ito, n'ão sa deve du 

da. sua·. próvincla reclam~ a· · demlssio desse 
empregado~ 

Nade. din\ sobre <> presidente da Bahla• . DaseJa 
que o governo a 'f88peito. dos. em pregados a e 
wnt\"noa tenha a malór Hberdade. Se o governo 
entende que . o . actual pres.ideote não · é lduneo 
para desenvolver a sua pollt1ca 4u~ o demltta. O 

dade eom q~ reeebeu o emprego, c'oln a mes01a 
vontade receberà a demissão. (Apoiados.) 

O meu collega da Bahia (diz o orador), trouxe 
o · exemplo de Pompêo e Oezar; de Luiz X.VIn e 
Oarlos X. Eu tenb.o toda a conftanc.a no presl· 
dente do eo~selho, e estou l»ersuad~do de que 
elle por medtdas um pouco lev1anas nao farà com 
que em vez de crear amigos crêe inimigos. As suas 

alavras · as suas· lnten ões são e serão bane .· 
ospecla men e em uma provlnula oildo não ê 
mister crear inimigos . nem sust~ntar amigos , 
porque cada um de nós da BabuL tem muito 
interesse em que a proyincia mar~he progressl· 
vamente para. o bem. O que deseJO só mente é 
que o governo nomêe autoridades que desempe· 
nhem completamente a sua missão. · 

O Sn. l<,ERRAZ :- A immoralidade na Bahia ~ 
menor. do que em qualquer outra provlncia. E' 
verdade que alli t~m apparech~o alg~ns , !l.e.sv\.os 
dos dinheiros pubhcos; mas · cnde nao tem is~o 
havido? Pernambuco, que parecia intacto desse 
mal, agora mesmo sotrrttu. A; alfa~dega .de Per· 
nambuco desde ue Jovo teve . barbas tol um 

a r es. 1 g•o·se u a om amen o 
de detalho paTa se escoarem muitas e muita~ 
faiondas que uliAs sahlio muito lhnpamente pelai 
porta• mais .largas. . . · 

Preteod.atl·se lnl!inuar que certos lndlv\dnn• 
que traftcão com & ünmor~lidade, com a· moeda r., ... ll, . perteoclio s este ou aquelle . partido. E' 
prcscltH) que nua convença~o:J. de que estes indivi· 
d~oll hlo de pertencer sempre a todos o~ partldos 
d·•l:Dinantes quando elles lhes derem guarifla, lhes 
derem . lmpunidade: . o que elles querem ê lima · 
bandeira para sarvar-sa. O que ê facto ~ que os. 

e. •. o 9 R m a p o v .. a 
apolo . ne~ de· um 11ein de outrô partido. o ·apoio 
qu.e têm 6 da policia. pela lmpu~\dade com . que 
os deixa correr~ Os traftcautes de esorllvos ·tnfe· 
lizmante hoje t~m protecçio em toda a parte.; ·e 
se a não t~m. em alguma parte, é porque o lnte-
i'ésse o. não· chama·. ·. . . · . 
. O orador conclue com algumas, observações, e~ 
abono do presidente da· P~ra.byba .e do juiz d~ 
Jtrelto Francisco Jorge Montetro. · . 

O Sa. 0ARVÃLHO MoaiiaRA pede qu.e se dê para 
ordoro do dia o ptojeoto offerecido . pelo Sr. Antão 
para a reforma dfll. cooatituiÇiio. aftm de que·aejão 
direotas as . eleições. · 

0 1 SB~ R~nain'!_E~ oos s...~Tbll p~de o e11çerra· 

O Sa. lo SÊ!caE-r.l.tuo.lilforma qué ·ha seis dl&· 
cur~oa pró . ~ seis contra. . . · 

Por não haver casa, fica a vota.çãó do encerRo 
mento para a sessão seguinte. 

A ordem do dia . é a meuma, comeoando- pela 
dlsous. ào daG eleições do Matto·Grosso. . 
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1848 
GAMARA . DOS SRS. DEPUTADOS •. 

Sessão em t de Agós&c) 

PRESIDENCIA DO SR. OHlCHORRO DA. GAMA 

Sur.rMAH.Io.~Expedlente.- Al(andeg~ da c'ó"te.'
Adiamento por 24 hnras do parecer sobr6 as 
eleições do .Matto Gro:tso.-Caimeirós nacionaer 
e rasas de retc~lho. Discursó do Sr. Nunes 
Machado._.... Votaçllo do o,.çamentó daju.stiça.~ 
Orçatnento dos nego cios estrat1geiros. ·Discurso 
do Sr. Etue'l!io de Queira~. · · · · . 

A's dez horas e n\eia da mauhii, abra-se. a sessão, 
·se e approva·se a t\C a , a an ec 

EXPEDIENTE 

a . . . - _. . erque,ra fn e.- . · . on,.» 
· F1ca adtado, por se pedir a palavra, outro 
par~cer d~ .mesma commlssiio sobre a represen- · 
taçao da nssembléB provincial do Rio Gr.ande do · 
Norto, que pede se não tome em consideração a 
pretenção dos babltantes da provinda da . Pa!a~ 
byba, . q'!e reclarnao para esta provJncJa ·o rn
curporl;\ça~ da parte do território da villa Nova 
do Pr1nc•pe do Rio · Grande Norto sendo a 

. co.mmissiio de · parecer que est·a repres~ntaçiio seja 
reservnda para quando dess:. objecto se houver 
dtt tt·atar. · · · · 

O Sr. Fernandes Chaves pergun a ao 
~r. pr~sid~nte qunndo darà para ordem do dia o 
raquer1ment() que apresentoü pai'll se rescindir 

U. m officio do Sr. ministro do lmperio, remet• 0 contracto 'para. 8 publico.ção · dos · debates da 
camará, . · · .. 

tendo outro da directol'ia geraltlos correios datado O Sa .. PBESIDENTE d.lz ·que· no sabb. ado· PllBsado· · 
de 2 de Malo ultimo, bem como os mnis papeis 
Inclusos. ãcerca da falta de communicaçii.o entre . venceu-se uma Urgencla, e que 8!1Sim ticárâo 
!IS villas do Rio Pardo na pruvlncia ct,e Minas preteridos todos · oe. objectos dados para orden\ 
Gernes e de S:1nta Isabel do Paragua!!su na da do dia, a Informa quo no sabbado serà lida n 
Babia.-A' segunda c()ümtissiio do orçamento. · indicação do Sr. Fernandes Chaves. 

Outro dn Sr. secretario do senado, participando Continua a discussàú do requerimento do Sr. m i d · i t · d d Rodrigues dos Santos, para que se nomêe uma . 
que por o c 0 0 mm stro e secre arto e ·esta 0 commissão que examine a alfandega e consulado 
aos negocit•s da gusrra, constou ao senado que da côrte. . . 
S. M. o Imperador consente na resolução fixando 
as forcas de terra para o anno financeiro de 18!9 . o ~r. Moura Magalhães voto contra o 

.- ca cam . · · · • . . , 
,Outro do Sr. deputadó Livramento~ oommu· porque pó<ie resultar delle algun1 prejulzo dos 

.tucando qUé pOt' Cóntinuar O StlU inoommodo . de interesseS publicos. . 
saul}c não podê comparecer hoje á sésll:lo.-Flea E' lmpos~ivel que ao governo .seja desconhecido . 
a camnrã inteirada . . · . o grito qa11sl u11aoime de que nas repartições 

Ni'iG ha màis e:Xl1edlente. . · fiscaes, principalmente na alfandega t.ia córte; 
E' approvado o seguinte parecer : . · · ·1 se commetlem grandes abusos. e prevaricações. 
« Foi . presoute ã commtssilo dé estatistica a Muitos membros da catnara ~ê~ recebido oartas 

1 ept esentucão da assembléa provincial d , 
· que reclama a cessação de um parecer esta ricü.o : e aCJredita mesmo ttue o govetuo tem tido 
commlssão npprovado .é lh o ai1no transacto, e . informações · a este respeito. Quando se vê um 
r~mettido ao governo para o tu mar em considera· empregad() publlco • de uRta . repartição tlsoal com 
ç:
1
•o..! no. qual se declnra nntl-constituotonal a dl- um orcten~do mesqu1ubo de um ou dous contos 

v sao fe1ta pelo decreto n. 823 de 23 de Abrll de de réis, apresentar um luxo. nsiatlco, uiio tendo · 
1813 do t erritorio limttropho n esta provlncia e adquirido fortuna por haranoa, etc ~ , consequencla 
~ dn l3ahia, nos lugares denominados Abbadln e é que pre-varica. · · . . · 

· i!~Bpirito ~ Sallto, por ser a div lsit6 aotig · · · · ' t nde 
o ~utra provincia o tio Snguem, e nào o. que da córte basta comparar o rendimento desta · 
~e1 stgna o referido decreto. J ulgando n cottlmls~ào alfandega co•il a da alraudaga da Bahia. Por um 
u gnaa de · attonção as razões com que justifica a caloulo pro~orclonal devera a alfanuega da córte, 
nssornbléa provincial a necessidade de serem attendendo As diversas provinclns · que sup~re 
conservados .os limites . marcndos nesse d~creto, cou1 mercadorias aqui impt>rtt\das, render o triplo 

. · e desconhecendo entretanto o uso que por ventura · ou o lJUodruplo dt1 alfandega da Bahia ' . mas 
. t enha feito o governo da' recommendação desta Isto lliio s e dé, o .qU:e prova que a maior par te 

casa,, e de parecer que so ~ucn o go'Vet•no. a osse dns mercadorias aqui são eubtrahldüs aos dl· 
. r eape1to, afim de, com mtelro conhecimento, roltoa. 
poder (lfferecer o seu juizo. Entende que no governo ê que incumbe apre• 

'rOVO ~ ~0 
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sentar·se t\ testu dostn refoi'tna. Se o go'Verno tem ·I todos os documentus relativ?~ a essa eleição na 
proclamado u insufficiencia. ilas leis, se se tem camE\rB, quaesqut~t que ~e) ao as retlexõos que 
posto á testa . da reforma. jwlialada, àa ld de uma úu outra reprP-stmtaçno faça, não poden1 ter 
incomvstibilit.lades, spre~eute·ae tambetn à tl:lsbt tnau~ p<3so uo qu&u~ prupt·ios documentos ·. 
da refMma financinl, qut> ó um dos rümos mais E' .lido, !lpoiado, e approvado seu1 debate 0 
importaHtes e 1uais essenciaes do nosso poi~. segumte requerimento do Sr~ :Wanderley: .. 

O or.ador pnssa a demonstrar que uatt\ com• u Reque,lN_ que se adie a .d_iscussi\o do parec"'r 
missão Ju camara nada mais poderá fazer do d - b 1 u 

que servir do pretext.c á ioarcia d.o go· verno. a commJssao 80 re 68 e eu.;oes dá Pl'O\>incia de 
(Apoiados. ) . · 

pensõos e ntdenados, porque não. é por ahi que 
se hn do molhorar o estado fiilnncial do p11iz ; o 
~~stado financiai do palz serâ melhorado quando 
sa systematls~trem vcrdadeirnmellb as nossas 
imrwsiçõ•.>s, qtHmdo se. reformarem os defeitos dos 
rtJgulnmentos fiscnes, qtto.nclo ·se cnx.otarNn CSi;t\S 
~ upias ue andito e~vo.açando sobre ns repnrtít;ões 

chng!lr a. 30,000:000HOOO. . · . 
O orador C<mclue f8zendo uma aJvortencia ao 

go\'Omo, e ó que -vivomos em um Hocu.lo em q11e · 
os peccado~ do orr.is!lão o fraqueza se puMm com 
tni.\IS s1wer1dade do. que as fattas quo resu\tão de -
umu força suporabundante •. . 

. O Sr. Eu:.t.oblo do Qualroz limitn-se a 
(,Jtp etlt' a razão o seu votl) coutru o requeruuen •J 
vls toque st~ tl!w pro.curádú dar n entender ei.c~ 
algumf:is · fulhas q.ua a 1opposição 'liota coütra o 
reqt1emo~nto emdl!::léll~>siio cou1 o. fim dé proteger 
o~ de ov1 lar que l!e possa uem fiscalisar quaes 
suo os prevnricador~s que existem na alflin. 
doga. 

O orador terUJina cnm algunws observaçõ&s eto 
abono uo Sr. Joaquim Teix.eira do i\l•1cedo, e 
mostra qúo, se a ópiuiiüi publica no Rio de 
Jnn~irll estâ convencida .Ja que existem na 
alf.t ude a ·muitos revuticl\tlores : se a este rGS~ 
pe .. o nao · a. a menor. uvt a, t:ltt .s meu e o 
govtll"uo paroce Ignorar qUtJm ellti.S :são, à neceasatlo . 
rec,o~~ecer. ta}llbem . um outro facto, e é .que !\ 
opm1ao pubhca lambou1 reconhece que ha em
pregados nossa l'upartiçào que não rnerecew e~;ta 
paoha, e que a sua ptobidado é tanto mais avre· 

· ~i&vel 4uauto te.111 resistido á setiuctou opuiencia 
uupun.e . dos prevaric:ldol·os .. (Apoiados.) 

A discussão fica. aJiaJa pt!la húra. 

ORDEM DO DIA 

. Eu~ra ep:t di:~cu~siio I) parsct}t' Un commlssãu da 
conshtuiçao e podet'tid npprovamlu a~ tJlei\)Õtl& tltl 
.M"tto ·Gl'os.;o. 

n counnlssàn de pO!ieros informe sa ten1 presentes 
. todos os pnpeJs qun vlarão remettldos ia ,. Wlats 

n respeito elas l:lleicões de Mt\ttoJ·Grusso. 
O Sa. Ronat<!UÉ~ oo1:1 S.\~ros rt>.iipontle qUiil a 

comnil~sào · niio to v e presetJ tlls outros documentos 
alêm daquulles que estàt> exttactado~ no píi• 
tacar. 

O Sa. WANDERLEY diz que telldo sido pre· 
sentes á mesa em uma dos sessões preparntoi·ias 
u~a rep~santaçilo e yariotl dom11nento15 a respeito 
da~· ~ltnçoes ua provmola dll M,t\tto-Grosso, pos· 
tenormente constou·lhe que havu'\o do~apparecldo 
e que_ sendo procurados na secretor ia, não. s~ 
acli~vao. 9 orador requer que so àdie llté BIIH\hllii. 
a d1scu sao r e a · fl\(1 
novamellte axam\nar na s6cretaria, atlm de v~t· 
se apparece a tal representação. .. 

O SJ:'. :Qodrlgu~• doa Sontos observa 
qu~ ? Jot·nal dd Cammerda dtl. 261 de Abril da 
notlllla de ser apresell.tada uma. rep1·esantaoào 
com 46 documentos a respeito das el~ições de 
Matto-:Grosao ~ o orador ô.lostrt~ Msa represent~ção 
e <Js documsntos1 e diz que não nousta qué se 
apreaentasae ma1s alguma.. Nota que. estt\ndo 

Matto•GrosBQ por 24 horas. » · 

mande ex11minar nas actas da presente sessão se 
algum_:\ ~utru. representação veio além da que a 
comm1sSRo teve presente. · 

O Sa. Pl.!:l:to:ro DE: At.ENCAR deseja q\le a COlll• 
ruis~ão du conatituiçiio dê o seu parecer sobre à 

· elt:tiçt1o do collegio do drato · da pt\.~vlncla do 
Oeará. · 

O Sa. PRESIDENTE: -Os membros a eomuussâo . 
quo estão presentes tomaráõ em eonsideraçii.u o 
pedido do nobre deputado. 

Coniinúa a discussão do requ~rimeuto da. adia· 
manto do Sr. Nunes :Machado, ao projelllo n. 22, 
sobre caixeiros nacionae::J e commercio a retalho. 

o Sr". Nane• M,a.c:iho.do conUnttantlo o 
de rectiticar uma opinião de um nobre deputado 
pelu B.!hia, qus de\1 uan~end(;r que o coutrabl\ndo 
da nfricilnos, que a lntroducçiio de cedulas fali!aa 
não pnrLencia a nôo.hutn. partido, o\as â con'9a• 

· nieucu1 Ja policia. O orad<lr pede llO nubra 
c.leputado que distingll as àpocas : se u pollclll 
algum tempo protegeu o contr~blicldO do afclcanoi, 
e n ínta·oducção de culiulaa falsas na prov!ncla 
de P~ruambuco ; no dmuhtio ~.tu pr1\la a per&e· 
guição do trafico, o seu acabamanto abao\uto, a 
~ppruhensiio das cedula~ !ttisas, e n IU'laào llos 

Pàssando . . a tratar do projt~oto 11. 22 · dlz que 
lhe pareci? que o nobre doputado pela Babl1l que 
entendeu que . a opinião do orador a reapultG do 
tratadt~, reseotia~ae de egolatno, não dtlu ã pl\• 
lavra-egoismo-a davidtl slgnlficaçilo •. O orador 
entende por-ugoisuw....;o prindpill Llu exoluslvlamo 
abst>lllto; e acredita que a \lpinlão que aua~enta. 
que os rrtigos p"rpetuos com a . Franoa, que 
trazelil a ruína do palz, são subsistentes e olirl· 
gatorlos, e que pôde ser li.\Xuda como resentln1lt>· 
se do priucipio lle egoiemo : mas a oplnlill) que 
prllo conh·tu·io sustente que tumbum t.ratauo pMe 
ser r~:>putaJ.o sub.iistont\l d6sde quu c\lntrtula e 
ÍUl(ltlUU uma R!lQàll de 11romover a SlU\ Celt<lldade., 
esRu. oplnldo nllo póde ser taxada de egolata. 

que se deve e~:~por.•r pt!las providencias · preUltll• 
mm~s do gvverno. O orauor tlstA cansado tle ver 
npplic11i' au pniz a pnnttcáa du-espore-lie-quantio 
seus males vão em uugmento~ QUiH' o ~governo 
íuzer do Brnzil o Jwl11u ErrQttte · dt~ E. Sue, 
oondutnüado a um~ watoha eterilR . sem nunca 
chega1· · n aóU term() f. · · 

dll fra.tsrnhbde. O principio da fraLernidade ali 
naçõll& só exi~te 'luuuuo eHtlll se re:::.p~itã.o u1u· 
tU!\1116Uttl a acatiio SCUB intsl'E!88El8 reoiproOOS ; WBB 
des1te qt\~ uma naçi\o so convei·te eu~ u1lnotauro, 
e quer viver à custa do sangue dl! outra. essa 
naçit'' tecil destruido todos os pdncipios · de fra· 
ttlrnillad~. Não sabe até que ponto .possa ser 
· · · · · · i ue se 

rjjp;e por: instituições Hvrt:Js não J.eve quert.~r res· 
tdngir as vautllgons que um estrangt:tlro. posllll 
til'at• da suà. lmh.t~tria ; mas o que acredJtll qua 
ê certo e que não pôde existir lgutlldade ab~oluta. 
São as oircun~llt~ncias, o estado do ~\)BIZ que 
devem deterrniuilr o ch'culo tnals ou menos §rau~e 
da oouceasão de favores aos estrangeiros. oó nao 
se pôde conceder ao estrangeiro o uso oomn\UU'\ 
d& toll~s as oousas; colúo o orador · prov" com 
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alguns exemplos que produz, sendo· um dellea o 
commercio de cabotagam, por uma analogia de rnziio 
se deve concordar em que · sornpre quo h ou vat· no , 
p!\\Z uma imlust\'ia. facil, para qua\ ni'lo sejão 
precisos muitos es·for.;os, . deve· esta ind11stria 
portencer ao. Brazil como unt direito seu, que 
lho per~enee pelo facto da· sua associação. Do 
cor!..trario a socied~de. seria apenas uma compo-

Se u~ste caso o commercio de retalho é uma 
expeculação p~quf!_na, pnra qual. nfio se pedE:Jm 
gral)l\es ha~1btaçoas, nP.m cap1t~es ,; se aos 
littcsonaes nll·) podem perteocar o duelto de com· 
mel'ciàr .excl~sivnm~mte a retalho, o ·que ó que 
fica ao ctdndoo braz1leiro 't · 

Entende qul:l suas doutrinas não tend!lm a 
• P. \ • -

Mtuto embora sP. chame l>étiro ou Paulo : tnuíto 
embora seja brazlleiro ou arntricano o especulador 
do commercio de retalho, as neces!:!idadt!s do con
sumo, e as vantagens do capital são sempre as 

· --mesmaS\· ·O E~specu1ador em ·gmsso tem necossl· · 
dudo de. dar sabida a seus generos, elle procura rã 

·mercado. Em um paiz novo como o. nosst\ 1 es-
nd o · e - . · 

11strangdro um emprego mnlS productivo do que 
o commerelo de reta' :> ? . 

Quanto ao argumento de afugentar o projecto 
a emigra.;ão, diz o orador que já pussl:\rão os 
tempos em que se considerava como um sigual 
de felicidade o nugmenll) de população consi• 
derado em si mesmo; hoje tiotendl)·se que o 
augmento de polJulnçiio sam meios de sttbsistencla 
ê um sfgual de desgraça ; ahi esta a Europa 
para attestl\\' esta verdade. · . 

· Parece-lhe que, se pnssasse o projt:~cto não.(al· 
tarlno brazi irll com as bll' •õ oa lt s 
necessarlos . para satisf11zer . as necessidades do 
.coanmerclo d_e retalho. Se não é. assim •. pergtmta 
no · nobre. mtnlstrQ se os patuléas que . entrão 
todos . os dias no Brazll têm as habilitações 
prel:it~aS1 têm O!l Capltaes necessarlos para se 
empre(Sarem co. commer2io de retalho ; se terão 
mais mtelllgencla; se serao mais pontunss no cum· 
primanto dos seus deveres de ·que os brazileh'Qs 'l 

Oonolue cbatna.ndo ·a a'tt~nvno do governo SGbte 
a Platerla em discussão. Julga .que as idéas 
contlda.i no ptojecto são idéas.nsclonaes (apoiados), 
qué é o deseüvolvimento do acto da nossa in· 
dopcndancla, e a realidade <iell.e. (.Apoiados.) O 
governo co11stdera ·o estado do pai~ muito melin· 
droso : o governo confia nruito e~ RUa reforma: 

RÓtneAte nellsB, entende que deve concorrer pnrll 
qu~ alguma cousn se· faça que conobore a fú 
doi! brazileiros nas instituições. ( Apoiado$• l 
Entllnde quo o govórno deve m1xillai:' a camara 
com o concurso de suas luz!)s; que deve empe, 
nbar-se para que Rlguma oousa se faça mais ou 
numos no sentido dos projectos, e por isto vai 
Otftlr • • · · 
eotos Bujão adiados por 15 dias, indo à oomtnissão 

docomtnercio pata da1· a estes projuotos o deseu~ 
volvlmento preciso. O orado.l' não quar embaraonr 
o governo, pelo contrario está di~posto a ajudal•o; 
·t
1
uas o que quer é qutl attellda ao paiz pot esto 
ado. 

d 
E' lido e apoiado o requt!tlmento de adiamento 
o Sr. u · 
. A. dhmussão fica adiada poltio hora. 
0 SR. PRESIDENTE diz que vai pór 11 votos o ·. 

d
oncerramente requerido na sessão da hontem, dn 

lsonssão do oroamento da justioá. · 
.t Dando-se por dlscutldo o orçamento, prooede-so . 
ti votaoão. 

Silo approvadas todas ali oo1endss da commJseiio, 
lneuos a que foi apresentn!la ao ~ 18 sobro o 
eorpo mumeipal permanente soudt> approvarlo o 
llaragrapho 'da propo!!ta do gt>'f~rno. · 

São i~ualmente approva~ias as seguintes emen
das do sr. Oarvalbo Moreira : 

« Arlditlv.o. -Com o ·culto publico, 451:508(1680. 
·. '' Additivo. -0 ~overnufien autotisado a reunir 

tJm um dos edific10s publicos desta cõrte todas 
as justi.;as de primeira instancia com todos os 
cartoríos clveis · e cdminaes; bem como a relação 
.e o supronio tribunal da justiça, dando o com-

itn~eriq, que será aubmttido é approvação do corpo 
leg_1_slntlvo, despendendo até a quantia de 50t0008. » 

Entra em discussão o seguinte : 
<< Art. 4,o O ministro e socratario de estado dos 

negoclos estra.np;~iros é a~torhmdo parn del'tpen
dar con1 os obJecto~ das•gnado:; nos seguintos 

·par11grap!ios a quant1a da........... 50J:25oaooo 

~ l.0 Secretaria de estado ..•. ,... 39:0008000 
S) 2.0 Legações e consulados ao par 

de ú7 X. .. .. • . • .. .. • .. • • .. • .. • .. • .. . 157: lOOSOOO 
§..3.0 . Despei:as e'X.lrilordlunrias_ n<L.. .. __ •....... 

exterior, idem... .. . • . . .. .. • • . • . . • . • 25:000HOOO 
S) 4:.0 D. ~speza!l dentto do imporia. . I5:000HOOO 
§ 1).0 Dlfl·~rença entre o carnhio, 

par e • e o e etn qué so 
CalCU}IiO BS i'émessas pai'll pa~amento 
dás qtumtias orçadas no!! ~·S) 2Q é 3o 
deste ot-çámento •..•. • ..••..••..• ; • . 273:1508000 

§ 6.o Exero\c.ios ftndQs.... . • . . . . . S 
·.O Sr. Eu~eblo <lo Quoh"o~ antes de f,útrar 

na tusalyso do cada uma das verbas dô orçamento 
da repartição dos uegociu~ eshangMir·Js, fará 
ligeiras observações a respeito da política que 
o governo tem saguhlo nas nossas relações exte-
riores. · 

respeito do nul!sas relaçõ~s com a Inglaterra uma 
polltlca .de humilb~_oão, uma poHUc•t metictdOIN1 
que não pÔde deixar de envergoubar aos cidadãos 
lirazllei roa. . · 

DesE~ja saber sa o ministerio actual eetá resol
.vido a continuar sobre este . ponto a llnba ·de 
t~onducta traçada por seus nntecossores. E~ige uma 
declaração muito e~pHcttn a tnl respeito, por(1\l.e 
crê qu'l é ohcgado o tampo de . não esta'Otllecer 
comq priuçipio, corno r~gr~ gE)tal sobre materla 
de dJp1omacla, ll noeess1dade · da roserva ém todos 
os n.ego~ios · l)On(lentes. Não . desconhocé que 
algumas vezes .é neeéssaria esta reserva, porque 
om col'i..\ls ocuasiões, •1ondo delnasi:tdnmente .frnr1uo, 

· o manifost.íu1do nté q__ue ponto. o!::t!\ railolvido a 
lllvnr t\15 suas cuncossoes collouar·st.J·bl•l ont tlma 
posiçtio muito desigual quanda trata~stl dn esll· 
pular com outro governo que não Uvosse tdo fr!\n• 
énmenle emittldo seus prlnciplos: 1naà assas reeer.
vns hoje ni\o sito üdmisslveis sen«o como exceppno: 
aetualtne1\t11 a e~perione\a mostra que a pub\io\dade 
dov11 S(H' !orada uté os aroanos da secretaria dos no
gooios estr1\ngeh·os, e ostabeleci.da como regra gêrnl 

ara. ue o o~ruo numifestando ao ublioo da seu 
pa1z qual a ll.nhn o con uctil 9.,lle pril en e segu r,. 
ch~tma em torno lle sl a (\plniao publica. A.sstm 
podel'á ollo obrar com ·mais seguranoa; porque o 
mainr elemento de força qua um governo pó~e 
oflereoer para com outro por oocas\iio da oelebraçno 
de trntallos ou convenQões, ó seguramente mostrar 
QUO estr. a{Joiado nesta parte com a opinião unanlme 
tto priiz. Quer portanto quo o governo seja 
mu o exp to o a resps1 . • 
tei'lde seguir para . eom lnglatetra, ~apeelt\lrnente 
âcéróa da convenção sobre a ropreasao do trafico ; 
tanto · mais quanto o governo inglez fol multo 
explicito a tal respeito em relaoito ao Brazll. 
· Pela oon\'onciio de 1817 entre a Grii·Bretnnha 

a Pad.ug!!.l, co~tvimçi\a que fol oanalderada ootllo 
trnnscrlpta no tratado posteriormente colébrado 
entre o Brazll e o governo brltann\co, foi esta
belecido que o governo do :Srazn n.bollria }f!~el· 
ramente o trl\tlco de escravos o ma1s breve que 
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}>udesse, e ·que "t5. an.nos depois dessa abóliçãE, ·· 
se· 0 governo .do Brazll e ·o governo lnglez n~o 
tivessem podido chegar a um acordo que substi
tuísse as estipulações da convenção de 181'7, essa 
convenção . se consideraria extincta. 
. A abolição do trafico teve lugar entre nós em 
1830: deoorrêrão 15 annos desde 1830 atê 1845 
àem que os doas governos tivessem podido chegar 
a um accordo que substituísse a convenção de 
1817. Esta falta de acc~rdo veio sem du.vida alguEla 

. - .. . 
a que ~. governo. do Brazil não podi.a a~nuir. 

Nós tmbamos tldo a lição da expenenc1o. sobre 
o modo por queos cruzeiros inglezas sabião usar 

· das condições concedidas no tratado. A convenção 
de 1817 dizia que não podia nenhuma embarcação 
ser apresada como empregando·se no trafico sem 
. ter escravos a b~rdo. ~i'io obstanta~ os cruzeiros 

. , 
sem prova alguma de que se empregavão no 
trafico, e sem iudicios mesmo de simples tentativa; 
e a commissão mixta muitas vezes ju1gou . boaR 
présas assim feitas contra o tratn,do, ... ~6 .. P9r 
ob~decer ..... a-,-iuatrucções- particularét:l'ão·.governo 
iuglez. ))epois de um à tal experiencla, era possivel 
que _!I9uvesse governo no Brazil .qu~ ftzosse con, 

' e de aprish>namen. tG, do que as Jeitas-'pela con· 
venção de 1811 t Não era de esperar. Entretanto · 
as extgenclllS do governo inglez erã<> taes que sUe 
querla que fossem considerados boas presas navios 
apprehendldos pelo facto de· teretn caldeiras e 
aguada maior do qne razoavolmellte pudesae 
exigir a sua trlpolação, sem considerar que, 
devendo a cessação de trafico trazer a necessidade 
de oolonisação, poàla dar-se a precisão de maior 
numero de caldeiras, e de maior aguada, . sàm 

u& comtudti o flllvio fosse destinado ao trafi!lo. . ' . . -
nunca esteve da parte do governo .do Brazil, e 
que · não ditoanllrão deUe as difficuldades que 
têm obstado ·a que se chegasse a um acordo que 
B\lbsUtuisse a convenção de 1817. 

Mas pasaàrão·se os 15 annos; · e o· governo do 
BrazU, usando .do direito que lhe concadla a con
venção, notificou só governo da lnglnterra, que 
considerava finda, rota a convenção. O governo 
do BrazU encontrou alguma relutancin da parta 
da oommlssilo mixta estabelecida no Rio de 
Janeiro; mas, não obstante,. o governo lnglt~z 
aog_uleseeu. · · 

Entretanto1 pOr um àbuso inqunlificavel o'governo 
inglez não QUVldou faze: no parlamento Dritan· 
nico a proposta de um blll que tlnll" . or fim 

navios brazileiros, e autorisava a apprehenaãll 
dos navios que n6sse trafico se oecupassem, e 
sujeitava ao julgamento do almirantado ioglelll sub
ditos do BrazU, e suas propriedades. 

Este bill envolve a offensa a mais flagrante 
de que a· historla dá noticia dos direitos de 
soberania. naoionat O nosso governo se comptl-

ella um protesto a todas as nações cn tas. Não 
examinarA se o governo se dtlViR ter limitado n 
este protesto; admlttirâ. mesmo que sim; mas o 
que não acreditaria, se nilo constllsse de peças 
ot'llolaes ~·.que o governo do Brazil,- depois dessa 
grn vlssima offensa, se humilhéra a ponto de receber . 
do governo lnglez propostçõea. para reno_var o 

1817, sem que .o governo inglez lhe desse a menor 
satisfação pelo seu procedimento. 
. Para attenuar Quanto tem de ignobil esta modo 

de proceder do governo do Brozil1 não duvida 
elle desaulpar·se -dizendo que a oonvenoiio de que 
se estava t~atando envolvia a condloio expressa 
da revoge.çeo do blll. Mas pareceu ao orador que 
o governo com este a eu paralogtsmo ·não prooura 
nada menos do · que fazer com que a nação não 

aprecie ~em.até que ponto foi levado o menospreço 
de sua d•gmdade; porque o governo inglez des<le 
o principio declarou que llq.ue~le btll seri~ retirado 
logo qne o gove.rno . braztleao chegàsse a. um 
accordo e subst.ltu1ase a convenção dt!_l817. Se, pois, 
em consequeoc1a de nova convençao, o governo 
inglez retira o bill, não é como satisfação dada 
ao governo uo Brazll. · . 

Acc•·esce que o governo do BrazH, depois de 
haver_ dectara.do que não admittia a menor pro. 

10 coro 
a Inglaterra, esta mesma declaração soffreu mo
dificação no sentido da politica meticulosa; porque 
o governo brazileiro. depols de ter feito esta declara• 
ção, ~dmi~lio propoaiç?es feit~s ~alo govG~no inglez 
neste sent1do, e o plempotel\cl&rlo braztleu·o chegou 

. ate o ponto de redigir um projecto de tratado 
de comm e rei~ entre o .!Jrazil e a Grã -Bretanha . 

!UI· 
lhaçào o nosso governo, a segunda não tem no 
diccionario qualificação que assaz a. caracterise. 
Achará por ventura o governo. do Brazil desculpa 
qe~te seu procedimento na dt.ffc-reuça das forças 
enti'e o imperlo e a Grã-Bretanha.? Seguramente 
não; porque a dignidade de ·um palz ou de um 
i~dividuo não se mede pela força de que possa 

nós mostrao o que pôde uma nação fraca quando 
seu governo sabe ctiarnar ém seu. apoio a opinião 
publica .do paiz e mostrar que preza a sua digni
dade. A republica ArgenLina é um exemplo do que 

. o orador acabá de referir, tendo aliâa um govârnó 
cuja orga.nisação não póde ser comparada com a · 
nossa. . · 
· Talvez ee queira achincalbar este rriethoclo . de 
at·gumentação, dizeodo~se que se provoca a guerra, 

·e que se quor fazer de espadachhn; mas parece·lhe 
que o Sr • . ministro tem bastante illustraçiio para 

voca imprudentemente o rompimento, e aquelle 
que sabe ·defender Ci>m en~rgla a propria dlgnl· 
dade. e a dignidade da naçao. · . . 

Fuendo estas considerações, o orador tem por 
fim vêr so o Sr. ministro responde na tribuna 
brilzileltã . pelos mesmos .consoantes com que lord · 
Patmerston declarou na trlbuna · lngleza qne o 
governo britannlco .niio estava resolvido a retirar 
o bill sem que o go7erno do BrazU ilccordaRse em 
uma convençRo para a repressão do traftoo. O 
orador tein por 11m vêr se o Sr. ·mintstro doJJ 
negoeios estrangeiros declara na tribuna. brazl· 
leira que o go-verno do . Brazll ni\o ontra em 
convenção alguma. oom o governo lnglez emquanto 
!lão reth·ar o bill, emq,uMnto não ratlrar es.aa in· . . 

Os. artigos perpetuos .do tratado oom a F r. anqa · 
têm. sido objeeto de disouaaão tU\ casn.; O Sr • . 
ministro jà declàrou haver encetad() negl'lOlaoõe• 
com o fim da fazer com que deixe · de eldatlr 

· aquelle tratado. Limita.r·se•1ia ·r.ols. o orador a 
observar que; sobre n conven\eno R de fazer cessar 
esses artigos perpet11os não ha duas opiniões no 

termo a essas estlpulaçõos, e eubst1tui1-as por 
outras que não tenhiio o defeito abuslvo · da 
. perpetulaade. ·Se ha alguma divergencia. é Bpeuas 
sobre os meios. · · 

O mesmo dirá a respelto das importantlsslmas 
relações do 1mperio na· sua extrema meridional 
c~m as duas~ ropublioas do Rio d,!' Prata. Sito 

nest!l part~. tem sido mesmo esta . mataria tão 
profundamente dlsctttida na casa, que o orador· 
não farâ sobre ella. observação alguma. Podlrã 
elltretanto ao Sr. ministro que trate de esctarenor 
a tal tespelto. a opinião pubHoa quanto ser possa 
sem oomprom&ttimento dos Interesses do lmperto. 

. porque não ~ do interesse do orad<Jr croar em· 
baracos ao governo, principalmente em . anas 
relações para com o estrangeiro. Mas qonstdera 
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bom não perder o governo do Brazii ocaasião para 
fazer sentlr do mocio o mais solemne que não 
esta. disposto a . recuat• diante da contingente 
algum, mesmo de rompimento, para ··manter a 
independencia da republica Odental. 
· Quer Lambem que o governo seja· ex.plicitó 
Marca da política que ·· preteitde 1:1eguir sobre o . 
Para~uay. Niio fa!a perguntas po~itivr's a este 

t . 
Sr. miuistro ; deseja porétn quo seja- explicito,· 
porque está ptlrsuadldo do que é um dos prin· 
cipaes lntetesses do govErno do Brazil manter. a 
indapendencia que ·proclamou aquella republica, 
e qlte constantemente até hoje tem querido 
maliter. 

Sli porém algum~ reserva ó necossarla acerca 

reserva e intelrament~ dispc11sa~ol. nas nossas 
relaçõe'l com a Bt)livia, que.são da maior im· 
portancia, e sobro t\8 quaes o Brazll j ar. na. ma.ior 
ignorallc,ia, porque o governo não se te!D dignado 

. commumcar. o estado . . da. questno. de. hmitea com. 
aquella republlca. O relatorio sobre este ponto 
lhe parece demasi~damente láconlco. 

neeéssid.ad~ de promover . a colotiiea~ão no p<mto 
da provmcta de M:atto·Grosso, prox.1mo á. divisa 
tom a Bolivia. Felizmente o Sr. inifiistro está 
a . este respeito de Recordo com o orador, sé 
ainda· conserva as me:\tfias idóas que emittió 
quando se discutin o projeé~o de colonlsaoão 
otferecido pelo Sr. Rlldrigues Tl1rres .. Oonv.ré. 
portanto com elle em que é necessarlo abandonar 
o metho.do de . promover a colonl.sação directa· 
meti~e como se tem feito até agora para desgraça 
do ltnporl.o e desoredito da colonisação, e uom 

' 
regra admitte e:x.cepoiio em casos espocillea, como· 
por exemplo de Bd tra.tar de colonlsar a f.ro.ntelra 
ila uma provlnola central cómO Matto ·Grosso. 

· EntE~nd9 mesmo que o governo nao dovo ser 
indifferonte . sobro a . naçiio que deva fornecer 
e~ses colonos. Se se tratasse de organlsur uma 
colonia mllltar, poderial fazer-se com bra~l\elros; 
ma~ como a noeaa populaoito . nilo se presta 
mu1to a. isso, e é necossarlo admlttlr colonos 
e~trang,~iros. leotbra que a oolontaao~o portugueza 
em Matto·Grosso . seria a melhal' (ctpoiados), n 
nilo tJóde ter os inconvenientes que tolvoz algu&m 
dosoubra kta · cohlnlsaoilo de lndlvlduo11 tJaquellll 
01\çilo em outros pontos. . . • 
. DeAeja t1unbem que o Sr. ministro daclare com 
~a . 
sobro que enLeode que devem ser Mtos oa 
tratados de oommerclo, abstrahlndo tntolralnente 
das. uoaatu• olroumstanolas ao tu aos om relt~oilo. t\ 
lnglaterra. Parece lhe que o ontucesaor de S. Ex. 
se ex.prlmlo a tal reapelto no seu relatot•lo oom 
tanta reserva, que n~o é posslvel oonbeoer " 
sua opinião. Entende ue a naoiio tem direito de 
Rabor como o· r. 11 · 
amunba lmportan~ia. Nilo vê que haja o monor 

lnoonvanlente em que S. Ex. seja explicito em 
matt!ria Yen1elhante. Talvez siga S. Ex. a opinião 
de que, embora c~e adoptem as .. bases de Igual· 
dade de direito entre os subdltos brazilelroa & 
estrangeiros, esta"' bases. devem ser adaptadas 
para sobre alias se firmar à nossa leglslaoão ; 
mas entretanto entende ue niio dovem essns · 
. ses ser firmadas em convenoõas ou tra ados. 
com as nações estrangeiras. Não é porém lsso o 
~ue se deprehende do relataria, porque elle se 
lil'rtita a declarar que não acha inconveniente ou 
diffiouldade et:n . que Isto· se t'aoa . por meio das 
noseasleis~ A queeti\o não é se ha dlfiloulda.de em 
e&tllbAléeéi' esses prlnolpios pela D<?SSR loglslaçilo, 
n1as se convém que essas bases !leJilo adoptadas 1 
e ainda mala, se convêm que sejão oon~lgnadas 
em tratados. Sobre tato guarda~ae uma reserva 
extrao.rdlnarla.. · . 

. Nenhum incohvonlent~ descobre em diziJr·se que 
estamos resolvid•H a fazer as concessões as m~&ie 

. liberaes na nos~a legislnQiió, para 'offoreéei' aos 
estra.ngeiros todas as garantias necessarias . afim 
d9 os ~ttrahlr, rnas · que não estamos· resobrldóil 
a constguár os mesmils favores em trfltados com 
nações estrangeir~s quo nos ex.ponhão . ãs colepres 
interprot{lções que fazem esses tratados multas 

. · · ' · ac a escr1p o. 
(Apoiados.) . · . 

Entretanto não exige que o Sr. ministro venha 
engajar-se a não fazer tratado algum, Não quer 
levar tão lollge este principio ~ mas deseja que 
S. E. x. soja mttito explicito sobre a regra geral 
de ·sua conduuta, embora. se reserve a fazer 
uma ou out~a excepçtio, porque ha ~asos que 

ciaes. 
A França réconhece nos estrangeiros que nlli 

habitão uma certa somma da direitos · que faz 
sempre dependente de reciprocidade; mas, pela 
redacçiio. da lei, ·.os ... tribunaàs francezes .· .têUl en~ .. 
tendido que não basta a reciprocidade de trata· 
menttl, e que é preciso reciprocidade de tratado ; . . . 

possa julgar conveniente ao palz celebrar uma 
convenono especial afim de a~segurar aos subdltos 
brazllelros .em éertas porções ao globo o uso de 

. certos direi tos. · . 
. ~os mais . casos. porém pôde-se · ostabeler.er a 

reciprocidade por melo de leis, independente de 
trat~ttados e convençêSea. Ha casos mesu10 em que 
talvez se dova modificar o prlnclplo de reciproci
dade, e convenha conceder favores aos estran
geiros, · mesmo · quando favores equivalentes noa 
sfljão nagadoa em oJltros palzes. · 

estrangeiro possua bens lmmovels: e convida 
estabelocer , " me11ma prohlblção no Brazll ? · 

As nosi.-s oiroumHLanclas exigem que aejamog 
essencialmente protectoreli da. colonlsatiilo : e o 
que tem feiLo o governo 'l Parece que desconhece 
que a occaslilo é urgentlsslma• e · nito p6de ser 
mais propria •. Urge que estabeleoamos prlnolplos 
que dêm aoA estrangeiros rt!sideutea no paiz 
con heolmento perfeito de. seus direitos, que lhes 
dôrn tavoresl por uma leglsle.oão reclamada pelas 
olrounllltllnc a~:~; . e entretanto tem· a& tratade> de 
qu~aH5att de elelçaes, quE>, embora muito · im~ 

r.ortantos, nilo têm comtudo um~ applioaoilo tilo 
mmedlntn, e nilo trarlilo. nenhum perigo ao palz 

se tossem adiBdas. . 

tratar quan a antes, é relativa a.o reRulamento · 
de 18i~, q11anto ã arreoadaoito das heran9as 
jaoantea dos eatrangelrott qne morrem entro nós; 
~ neoeRsarlo estabalEioer regras a tal respeito, 
que dt!svaneoito quao'.lquer receloo que · poselo 
ter os estrangolrlls a respeito de _fr.lleohneuto. 

O orador faz ainda consldsraoõos sobre a ne· 
sl a e de · ar fa uo acom anhou o 

reHulan1ento feito para os consoles brazlleiros, 
nilo só para que os navios brllzlla!ros não paguem 
nos nossos consulados maiores . elrtoluillentos do 
que os estrangeiros, como para que os emolu· 
mantos dos consulEJS niio continuem a floar 
redu:lidos a tal ponto que, como agora, em 
alguns casos até apresentãó deficie. . . . 

Não menos neoessario lhe parece ue ae esta-
beleoa um ragu amen o que e erm ue o mo o 
pratico do julgamento das presas depola .. da 
extincoão das commlssões mi:dns. 

O Sn. MINIBTR'l oos N&aooxos EsTRA:NG&IROB 
declat·a que estt\ quasl prompto. 

O Sa. EuzEnxo o:m Qu:B:moz â vista desta deola· 
ração, não continuará a tallar ·neste objecto. .· . 

)?assando a trmtar das v1:1rbas do oroamento, 
pareoe·lbe que a conimissiio deverá ter propoeJo 
as reducoões <ttte jnlgasse deverem se fazer, e nao 
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lhtiitilr·sé a dizer que na discussão; á vista do 
que disseaso (I Sr. ministro, as proporin.Esta ~ecla· 
ração da commiesão 9 movéu quasi !'- pf)dtr ao 
Sr.· ministro que ôzés'-'e uma excepçao á regra 
estabelecida , .o começasse . por diz,Jr quaes as 
retlticções que entendia poderem-se fazer. 

O Sa. MtmsTao I:Jos NEGoC!os EsTRANGEIRos:-
Oreio que haverá já emenda na mesa. · 

O SR. PR~eioE:-~·r.e: declar'l que a commissão 
man on nma erpen m sa, a qua nao 01 
apresenta1\a por estar o orador fallãndo. 

O Sit. EuzEDIO DE QoEÍRbt aventurar!\ algumas 
rotleltões a respeito do orçant!'nto, porqri~ . na 
rtlalidatle lhe pareceu que hàvia grande exageração 
no numero das missões da segunda ordem 1 espe~ 
cialmente na Europa. . 

A distinc à entre os ministros da 2• e 3a ordem 
tinha a . maior importal\Cia e alcance no tempo 
em que o mundo era qunsi todo ·dirigido por 
monart~has absolut(•s, que decidião directamente 
os negoclos ; mas hoje qne a waior parte dos 
monarcbas são constltucionaes, e que os negocias 
siio . resolvidos pelo1J. governos·, e mesmo ua~ 
mona.rchias a.b~olttte.s este e-xemplo tem sido 
imita.do esta ditieren a. ue era muito hn ortantd 
em ou ro tempt), hoje não tem a mesma força , 
o mesmo interesse. Não desconhece qtie em certos 
casos de negociações importantes póu~ influir o 
caraeter . mais. elevado do diplomata• e que os 
estylos dfplomaticos . mes~r.o exi~ern como prova 
de defereucla t~m certos casos m1ssõ:ls Q.e earader 
mais. elevado; mas crê que nàó aão tanto!\ os 
negocios e relaçõ(\s q\16 tc>mo~:~. com ">~ dift'erentes 
córtes, que possdo exigir um ministr11 da 2• ordem 
em Londres, outro em Pa1is, outro. em Roma, 
outro em Vianna, outro om Berlim, outro em 
S. P~terabur etc. ParPce-lhA ue basta ue 
ten amos um dap omata esse caracter em Londres, 

· outro elll Roma e outro em Lisboa. Embora as 
outras nações tenhio. ontre nôl'i a~ttntea diplotna-
tJcns deue caracter, o prlnclplo da ro~ip1·ccldade 
nl'lo noa deve ·levar ao ponto d~ conse1·var diplo
matas nosooa com o meKmo carl\oter naqua11Rà 
nações. 

Pareca·lhe ocoasill:o opportuna tle SÁ _tratar de 
uma lel_ que RR~flgure a 11orle doe dlplom~tas, 
para que depois de · encanecldooJ no serviço ndo 
se vt~jilo reduzidos ó mlarri~t . . . · 

Faz oblorvações sobre o modo de retlu~lr os · 
ordeJladoa do éorpo dlplomaUco ·ao pBr de G7 l/2. 
O que quer dltar tant<.•a contos de róis cnlouh1t1os 
ao par aa 611/~ t- Quo DlOI\d \ exprime' Exprime 
o nusao lll~;~lo ulrouhmte ? A MINl moedn fraca .! 

eo espeZI\ com um m rua ro em uenos· 
Ayt·es, sem que por isso o governo flque privàdo 
ds mandar para alli agente diplomatHlo, quapuo 
assim fOr necegsario. 

São approva:las as seguintes emendas: 
« Emendas da commidsão ao art. 4o, · . 
« ·~ 1. o Secretaria de estado, .em vez 

· de 39~000 00 i · · 
(( ~ 2.o r .. egações e consu ados, em 

vez da 10'1: 100$000 diga-se •. 120: ooonooo 
<é ~ S. o De&pezas ox..traótdluarlas · 

. no exterior , elll vez da· 
2õ:OOONooo diga-se. • 2o:oooaooo 

« Wa·nderley.-Sou.3a .h1rança.-Dr. Ramalho.» 
._ dlectJsaão iica adiada pela hora. 
Levanta·se a sessão ás 3 horas e um quuto. ....... 

Sessl\u ena ~ de A~Rto 

PRESIDE!'ICIA DO ea. CBICHORRO DA U.U,U, 

Sur.t~~ARlO. -Expediente. -: Discurso do Sr. Ro
dt•tgues dos Santos . retarando o seu requeri· 
m~nt~ para se rtomear uma commissao que 
examme a al{andega da c<J•·te. - Eleiçêíes de 
Matto Grosso. Orador, o ,sr. Carvalho o~.\foreira. 
-Or· · · · 
CU!'S?! dos Srs. Ferraz,. Souza Franco e Pereir~ . 
da s,zva. . . 

A's 1_0 horaR e . 20 minutos da manhã, abre-se 
L\ sessao, lê·se e approva-se a seta da antece
dente. 

o .· ~:J:O. 1\<J:untz .Da.rl'eto não . impugna a 
. . . , . · que o 
P.ar~cer · a que s~ refure o da comll)lssão de esta· 
ttstlcl\, npprovado hantem, não fora ainda remet· 
tido 110 J:toverno em consequeneia de ahi existh·am 
seis . actas que não fC'lr~o âJ:.Jprovada~ . .. "po_r.Js110, .. 
lembra 9~e serã--.co.tt\'ententu- qué a : mesa demore 
a expfl1~çao do avtso ao governo atá que essas 
ac.tes seJao npprovadas. 

a. a~stDENTE respon e que as reflexões do 
. nobre deputado oada têm co~ ·a cedacção da 
acta, a qual declara approvada; 

EXPEDIENTE · · 

Um · àtilei.o do Sr. ministro do imperio, devol
vendo o requEirimento de Irenêo Evangelista de 
Souza, em que pede o emprestimo de 800:0008 
para uuxiliar a sua fabrica de fundição de ferro 
tia Ponta da ;Arêa, e declarando que julgou o 
overno lmpenal conveniente ouvir ao r i 
11 EtOV!OCltl O 10 ·. e anetro, em cuja infOr• 

maçao e c.looumeutos a elle juntos enéontrarâ a 
camaru dos Sra. deputados os esclarecimento~ 
qtte extglra a respeito do numero e nacionalidade 
dos operados o aprendizes empregados na dlta 
Cabrlca ; declarando mais o s ... milllstro que, elíl 
virtude de taea esclaréohnentos, . parece ao go· 
Vel·no. icuperlal evidente a utilidade daquelle 
eetabolecimento, que tem jl\ prestado verdadelro 
sorvlço á lnduatria do paiz; como o attestiio as 
dlvorsas obra\! q•le nelle se têm fabricado. -A 
qu•un ft!z a raquislçi\o, ·. · · . 

Outro do tnosmo minlRtro, que, em resposta 11t> 
oftlé\o desta camota de 12 de Julho ulthno, sullol· 
tand\) cópia dos offlclos a que s& refere o de 2S de 
.Fevneiro dt'IBtl! ao11o dlrlgldo elo residente da 

ov notll . o . 10 ran e o u , o oonae e t9 
Manod Antonio GalVilo, declara que na documentos 
lle q ut~ trata o dito otdofo já v lerdo com elle 
remattldos 4 camarQ em tniao de 27 de Abrll 
uHimo, uão ex.tstindo na. secretarla de est1\dO a 
seu ci!.T'go alguns ·outros documentos sobro o 
etnpr~go da fl)rça o sedueção da policia na eleloão 
de lluputildos, e nem dellail se fez menQíio no 

c e a eve1·e ro. - quem ez 
a reqn1si~iio . 

Outro do Sr. ministro. da guerra, remettendo 
o requerimento documentado de Gustavo Hen· 
ri9ue Brow~, e a con::~ulta · do couselho supremo 
miUtar relattva. ao mesmo, que pede ser readmlt· 
tido ao serviço do exercito. - A' · commlssão do 
blatlnba e uerra. · 

Reme te-se A . oommfssiio de constituloão o 
· requerimento de Joaquim de Azevedo }1ernandes, 

pedindo carta de naturalisaçiio do cldaduo bra· 
zUeiro . 

A' commlsst\o ds fazenda uma represontaoão dll 
éamara mun\elpal da villa doa Sll'veiras1 pedlndo 
a conc.essão de duas loterias pak'a as o oras· da 
igreja matriz da dita villa. · . 

Não ha mala expediente. . . 
Lê·se o ent,ra em disoussilo. o parecer· da com· 
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missão de constituiQão Eiobrl!l o projecto de lei 
adaptado no senado revogando urna lei provin
cial da Bahia· que autorisa o presidente da 
camnra municipal a remover de umas para outras 
freguezins oà tlscaes do inunicipio, entendendo a 
commissiio que deve ser revogada a referida lei 
provincial. · · . . · 

Suscita-'!_e ·uma questão de ordem_ sobre o 

sobre a mesa para ser .lido pelos Srs. deputados 
que o qulzerem ler , em que tomão parte os · 
Srs. Ferraz e Rodrigues dos . Santos, e a final o 
Sr. presidente declara que fica adiado o parecer 
por se pedir a palavra~ · . · . 

Continúá a discussão do requerimento do Sr. 
Rodrigues dos Santos sobre a alfandega e o ~on-

o Sr. RodrJgue• doill Santo• julga-se 
obrigado a fazer algumas ligeiras observações para 
demonstrar qual foi a raz_ão porque apresentou 
este requerimento. · 

· .,--·Qulltfdõ'mõU'Vou ·o· sêtf't'ê uefiilié'fitõ -~tundou~-~e · 
rincipalmeote na necessida~o de averi,guar o que 

• . "à 
. êm relação á admlnlsiração da alfandega é .do 
consulado da cõrte. Entào não tinha factos mu1to 
significativos ~ara poder formar um juizo a res-

. peito • da exact1dão desses rumores; o unico facto 
mais lmportanles era o p~recer da ·ta comm~ssão 
de orçamento~ Pareceu-lhe que era multo perJgoso . 
deixar de tomar algutnB providenci!l quanao esses 
clamores tinhão merecido a aceitação. de uma 
commissão respeltavol da camara. Entendeu quo 
a camara dos dAputados devia com razão ser 
nccusada de indUferença · para com os interesses 

. c 8 

conservasse silenciosa. 
. Alguns nobre,s deputados parecêrão duvidar do 
direito que tem a eamllra de nomear ~ma com-. 
missão de inquerlto. O . orador acred1ta que a 
discussão tem mostrado que a camara .dos de· 
puta~os nsa de um direito incontestavel quando 
nomêa uma commissão · para examluar alguma 
repartição, e cita a commissão qUe todos os annos 
se nomêa para o exame do _thesouro, que tem 
por fim examlnar se a leglslaoão respectiva é 
exercida fielmente, se os empregados no desem· 
peuho de suas fancções a observão, para depois 
dessa indagAoi'io . so conhecer se algum mal exhte 
para o reparar •. 
· Se se .reconhece 

e 
para exeotttar com todo o conhecimento uma as 

· attrtbulções do parlamento, que é a c11nsura das 
administrações . que tolerllo e consentem ossea 
abusos. O orador dá multo valor ao dlrelto de 
cent~~rn que exercem os parlAmentos ;, na alla 
oplnJilo é talvez esta a missãO principal do. pAr
lamento. Para exercitar em toda sua latitude o 
dlreH · · · 11 a ct•mara tenha 
tn3ioa proprioa para que a possa:fazer e caz, e 
nenhuma póde ser 6ftlcaz se não se conhecer a 
existencia do:l· deliotos ; mas para se conhecer a 
ellstencta dos delictos é neoessario o estudo, este 
estudo não se pó de fazer senão por . meio. de 
oommtssões.; propondo portanto o orador a no-
meaQão de uma commissão, procurava hablllta.r 
a camara dos d tados ara exercer da m.aneira · 
a mais perfeita e convenlonte uma das suas 
~ttribuições, ou o direito de.legielar. ou o direito 

e censura.~ Oonslderava quo uma oommissão ti
rada do seio da camara podia . ser mais. util do 
que . qualquer . commlssiio nomeâda pelo ~oder 
ex.eoutlvo; porque o poder exeouUvo s_e havta da 
dlrlgir aos empregados que tivessem conheci
mentos especlnes dessas repartições, o e quaes o 
orador acredita que~ niloi[Si\o~ ostmelo8 propl'ios 
pa.ta· e_xal:nlna'r essas reparti~ões. .donsidemv_a 
me.e.Lno que uma oommlssio Ura~a ,do t:~elo da 

ca~ara .. teria mais prestigio do que uma com
n:ussão nomeada pelo governo e podia mais com· 
(11etamente . preencher os . deslgnioH ·da camara. 
O orador · pensava tambem que a commissão 
quando tivesse ·de desempenhar seus· deveres 
hnia de limitar-se a um programo:ia de seus 
trabalhos ; assim a commissiio poderia tomar como 
um dos J)ODtOS do 8éU. progratnillB exan:t!lar O 

alf';'nd~ga, e se . é proprio para assegurar a fi.s-
cahsaçao dos direitos. · · · · 
Sen~ó uma parte essencial e tal:vez a mais 

c~nsideravel da fiscallsaçiio especialmente incum
bida a?s guardas da alfandega, que têm · apenRS 
o. ~enc1m~oto de 400S por anno, devendo ser 08 
:v1g1as. m~1s zelosos dos du~itos da alfandega., 8 

omm1 a e 11 

modo por que se acha. montada a repartição da 
alfand~g9: . não é convenieute para a tiscallsação 
dos duettos ; e a camara dos deputados havia de 
augmentar consideravelmente os vencimento~:~ dos 

··· ~~~!-'\':~m~:0/~!~~~~~8;tie 11~!riien~\16pr~b%~zi":e· d~ · 
uma posição muito elevada pudessem prestar 
esse .servi o, · 

Quando fundamentou o aéu requerimento. disse 
que um dos motlvos que o lmpellia a apresental· o 
Pra o respeito, o clume mésmo. que a camara 
devia ter pela honra dos funccionarios do pab:. 
Ainda hoje o· orador continua a pensar que a 
camara dos deputados e o governo têm o dever 
DlUito rigoroso de zelar a -reputação e a honra 
dos funccionarios do paiz. De~de que passar sem 
contestação a !déa de que os tuncclonarios pu- . 
bllcos sno · corruptos e prevaricadores, o governo 
do· paiz erderâ o seu prestigio, p~rderl\ o direito 

a primeira vez q\te em discussões com gover• 
nos tlstraogelros se nos lançasse em rosto a _lm· 
moralidade ·das altas administrações. Julgou 
quo. fazia um serviço apresentnndo o 11eu .requerl
lllento, para StJ indagar se eriio. exactos os factos 
que se fmputavilo a essas . admlnietraçõeii. 

Se a honr•' e a reputação doe e01pregadoa pu• 
blicos ·é a riqueza nacional, se n . oamara dos de
putados deve velar Dll conservnção dessa rlq ueza 
com o mesmo escrupulo com ~ue zela todos os 
outros · bens naolotlkes, entendeu que proporclo· 
nava A camara dos deputados o melo de cumprir 
osse dever, mand~ndo examinar por uma com
mlssllo 80 eritD_ verdadeiroa os factos que cordãO 
em dosabonodosaas repartloõe& : em todo o ál\so 

t~sultado do oxame seri11 ~anta oao ao alt ; 
ao foa11em vor a o ros, o unmara os aputu os 
.usava flntito de suas aLtrlbulçõett, ou oonsurunuo . 
as admloi&traoí')es pato delclxo, ou daOk'etti.ndo as 
medld"s legialatlvos t)U& julgas~e ntlcessarias •. E 
quando se reconhecesse que esae~:~ boatos erão 
lnftindado~:~, trnnquilllsava·se o espirlto publico, 
regenerava-se a reputacão de uma · grande classe 
de em re adoa ue tem direito a ser respeitada, 
e em ultimo ugnr prevema o pr nc p10 corrot~ v 
de todos os governos, que é o aviltamento. 

Um nobre membro da commissào de fazenda 
julgou que se ria iu,possivel que a oonunissão 
nomeada pela catntlfa · pudesse indagar quaesqu.er 
abusoR que bouvessen, . na alfandega e consuladO i 
que chegando a alfandega e ~onsulado, exami
nando, com pulsando todos os doou~eutos, não 
po era assegurar aa a. 
camara nomeal!se indo â alfandega, compulsando 
todos os· documeutos, exigindo todas . as infor• 
maoões, nada p11desse consegull' em relação ·ao 
conhecimento da verdàde, quaes forão as provas 
que teve em vista ,, oommlssào de orçamento, 
da qual faz parte o Sr. dars:;ão, para dlz~r que 
havia uma prevaricação cons1dora \fel nessRS r e· 
pl\rtlçoes, que o desvio dos direitos naclonaes 
podia . importar em 3 ou 4,000:000H ! E~ta sua 
:observação não tem outra applloa9ão senão .1\Q 
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. que disse o sr. Oarriio, porque estê. eonv:éncidó 
que ·a com missão .de oréamanto · teve motivos 
mais . que. sufficlentes . para fundamentar a sua 
opinião. . 

Alguns membros d~ maioria J?Onderâr~o que a . 
spprovação do requerJmento pod1a importar desar 
ao governo, podia ser traduzido como um ésti
múlo qué se fazia ao. ministro para cumprir seus 
deveres. Desde que esta opinião se manifestou, o 
orador hesitou sobra a conveniencin dEi instar na 

' . . . 
bro da maiorià, a desvaneoeudo·se de prestar o 
seu apoio mais leal e desinteressado . ao governo. 
não queria· p~r sua lnsistencia dar causa a illações 
contrarias á reputação d•> gabinete que sustenta: 
por outro . lado tem motivos muito importantes 
para fortalecer-se na convicção ern que sempre 
esteve, de que o governo olhará _com seriedad_e, 

dos abusos da assetnbléa, e muita impressão lhe 
. fez o aeto praticado pelo governo, nomeando uma .· 
das illustrações da camara para se · pór ~ testa 
da mais importante repartição do paiz. (ApoiG~ 
dos.) . . . . .. -·· ··· · · ···· 

. Sendó a · sua cón'Vlcção de que · o góverno está 
animado d_ps me~h.ores . desejos, fortalecido por 

mas hoje que em geral os governos são represeu; 
tativos, j!.n.ão é mister isto, e sim que elles tratem 
com o minJstro de relações exteriores. Ha ·uma 
dtff~rença . entre acredltar·se um . agõnte dlplo~ 
mattco JUnto do monarcha; e tratar direotamente 
com · o nlonarcha. Os ministros de . . primeira . 
ordem, os embaixadores podem tratar direeta
mento com o monarcha; mas aquelles que são 
unicamente . acreditados juntos do monarcha, não 
ttat~o directamente com elle, mas .com o seu . . 

Acredita q,1e os mJnlstros de segunda . ordem 
· são ~quelle!J que mais favoravelmente podem 
dfscubr os Interesses do pe.iz que representão. · 
Suppoato em theorJa se . possa julgar que os 
negocios devem ser· tratados e discutidos pelos 
ministros responsavels, é facto que a respeito 
dos . negoclos exterior~s sempre a vontade .lr!éS~ 

• de toda a polltica externa ; ella deve imprimir, . 
segundo as tradições, segundo os estudos, aos · 
seus ministros a maneira por que dov~m proceder .. 
a r_espeito .d?S· -negoolos -·exteriores~· Se ôs mo· 
nai'chas maJs experimentados ma1s ou menos 
influem sobre os negócios exteriores., supposto 
que .devem acatar todas as theori.as representativas, 

veniente insistir na · adopçiio de um requeri· . attender a esse mesmo facto-; se o Brazil, desejoso 
mento do qual se põdé tirar illações desairosas . d~ obt.er algmua vantagem desse, ou daquelle 
ao governo, ~ por isso pede licença para o .i'e· .estado om que o monarcba dl\ rua1or ou menor 
th'àr. · dirécc;ão àOli. negocias exteriores, ó orador ·acre· · 

A catnara consente · fià retirada dÓ . requeri-. . dita que o ministerlo braúleiro · faltaria ao .sew 
· mento. dever se não empregnsse · todos os .inelos que 

ORDEM DO DIA julgasse conducentes a ganhar a benevolencla · 
do governo com quem quizesse tratar, acreditando 

.Entra em discussão o parecer da commissiio de perante eu e não só um ministro de . segunda 
poderes approvando as eleições de Matto•Grosso. ordem, mas mesmo ee o negocio demandasse 
. O Sa. lo SIWRXTARIO (pela ordem) . informa que um ministro de ptjmelra ordil!ll• · 

niio se achou a i'epresentaçiio · a . que . se referio 
o Sr. Wanderley ; consta na secretaria que pro, 
curando·se esta representação com · os documentos, 
uão se .acbê.rão em poder da commissão de po~ 
deres, mas sim que forão encontrados os docu
mentos em . n1P.o do Sr. deputado membro da 
commissilo espacial. . 
· o .Sr. oarrão {pela o,.dem) declara que unica
mente tem · em süas mãos os documentos, que uão 
vierão acompan}lados da ret-resentação, ·que até 
ignorava que existisse. · 

o Sr. Ot\rvalho M'orotx-o. impugna · o 
parecer da colllUlissito de constituição e poaeres : 
apresenta diversos argumentos para mostrar a 
nullidade da eleiçiio da provincla da Metto · Grosso . .. 

· · ·se 
.o tempo das eleições para deputado todas as 
parocbhts de algumas villas sem juizes de paz, 
sem camf)ras munl~IJ?aes; não só . fez. q~aUficaçiío 
por~ue ni\o havia JUl?.~s de paz ; os JUU:~s. da paz 
de Santo Antonio do Rio BaiXo farão espalhallos . 
pela pr\lvlncia para coin elles se fazer as eleições 
de differentes pârochlas ; no mesmo dia da eleição 
para aleitares ltSZ· Be eanjunetanaente a elelç
JUh:ee de paz e dê camaras munlcipaee. 

Interrompendo o · orador o seu discurso por ter 
dado a hora. o Sr. 1rosta pedE! urgencla para con-
tinuar está discussão. . . · 

A urgeucia é apoiDdn e rejeitada sem debate. 
Oontirliu a discussão do orçamento dos negocias · 

estra ngetros. · . 
, r ma 

\I.Ublicidade peúíd1\ bontem pàlo Sr. Euzobio em 
nagocios exteriores, . Oombate lguahuente utnà 
thaorill hóntern apresentuda pelo Sr. Euzobio. 
Esse nobre dep'UÜ\Lio patoceu querer acubr.r com 
os ministros de segunda otdem, porque d1~se que 

.. quando oii governos edio em gtJra1 mon~rchlas 
absolutas, mister ara q1.1e . os op,entes diploma~ 
Ucos tratassobl dtrectamente com 08 monarcbas : 

julgl1 que . a Utlssão de .Yienna e de tanta 1m· 
portancin . quanta · à a inlssão . . de Pôrtugal. 
A,predita desnecessaria a legação da Bt!lglca, e · 
nao sabe que necessidade ba de ter o Brazil um 
mil\lstro · de segunda · ordem em Berlhn. . 

Entende que o Sr. Euzebio teve razão quando · 
disse qtle a sorte . dos .·empregados do. corpo 
diplomatico é mesquinha, · quo não tem segurança 

· no futuro, que de um momento para outro podem 
. ser sacd!lcados e reduzidos a n1audlgar o pão. · 
Nilo acha justa a accusaQi\o que o Utesmo nobre 
deputaào r~z ao governo, de dormir a som no solto: 
o regulamento do corpo uiplomatico està dapen· 
dente da approvaçilo da oamara dos deputados; 
atê hoje ni\o houve um parecor a este respeito. 

I>iz · · · 
podé,rem os emprega o!J do ()Orpo dtplomatlco 
servmuu · ntl secrtitarla dos negocio& estrangeiros, 
o mesmo ostà convaítcldo .que utn empregado do 
cor!Jo · diplomatico . de primeira ordein · não se . 
sujeltol'ia · a Ir servir de offielal na sur,,tarlr. 
dos negocias estrangeiros. O que é de üiister 
é ume. leglslncão que conceda ap()sentadorin, que 
conceda al uuuJ. in e l · ao 
empregado do corpo dlplomatico quando não 
esteja êm exercicio, quando a sua missão fór 
revogadü. . . . . 

Lnruonta tatnbem que não hnja un1a legislação 
.a respeito da succéssão dos estrangeiros, e tanto 
mais quarHo o regulameuto de 1842 contém tanta 
lueuMs, t~n~as irwdidas iutempestivas, que convé_!D 
reformar. Nm uetn contestarl\ ue uma le lslnçuo 

. a és e raspo o o erece · muilas diffi.cU a os, 
porque não póde e~tabelecer·sa sobre uma bas6 
fixa ; a verdadeira base vem a ser a do reolpro· 
cidade. A legislação deve set· excépêional, dev-e 
ser de retallaçàt> a respelLo dos subditos daq~elle! 
paizes . que não concederem o8 mesmos favores 
ilot:~ cidadãos brazllelros. 

ntsse-se que o BrazH te01 neoessldado. de lmmf~ 
gração, o que por consequenola todo o favor quQ 
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. . . 

se dér ·será · bom para animar a mesma lmmi- 'zileiro mostra suas boas disposições e a couscienei.a 
gração. Em these, isto é urna verdade; mns ·que tem de sua dignidlldEJ. (Apoiados.) 
uma legislação .estabelecida àobre esta base deve O nobre deputado Íl3'l. a.lguns elogios a Rosas; 
ter effelto para com os noiilsos visinhos 'l Por o que tem feito Rosas nas . negociações com 
certo que niio: nem nós podemos esparsr que · os dift'erentes . go'\ferrios da Europa 'l Negou-se 
timba lugar a immígraçào dlls nossos visinhos algum dia a çonferenciar sobra quaesquer bases? 
para o nosso tertitorio, pelo contrai'io h!i. immi- O oradot or•tetldê que () Brazil não foi humilhado: 
raçã~ dg: sr~ditos braziléiros para o territori~ quanto tempo não . ba ue a In !aterra tem 

gonsavel p· ela . falttl des:~a lei regnlametHa_r 'l roclli'il o tóü ecc,onar um tratado. de cbmmercio 
com o Brazil f Ditrerentes ·vezes os ministros . 

· eshdo de nossas rliscussões póde trazer a espe· brázihir(.>~ têm sido convidadôs · pttra asl<:l . fim, 
· r1uiç11 de que essas medidas. passem r · · ma~ .. çômo as coniliçõe~ que . a lnglateri'a exige 

Não ncha iu~ta a censura feita ao regQ\a.mento não siio cl)mpt\t\veis com a dignidade do paiz, 
consular; é de opin!fio quo e!tse regulall\ento foi nenhum ministro ainda eff.;ctu.ou, nem pótle effa· 

· elaborado com .. mu1to cuidado, fot obJP.cto de r.tuar . um trntad_o de cornmer.;i•, com n Illglaterrn: 
· IJ:!UÍt() . e_studo, qu~ pó~ e conte.r uma ou · ?utra . Será uma . posição hutllilhante a dat ut!lle t\e 

usa e ar con 1çoss con ra a sua 1g11idade, 
que é uma · boa obra. contra seus interesses T 

Disse o Sr. Euzeblo que foi uma prova dil Não concorda com o Sr. Euzeblo em que o 
subn•issiio, de grande medtl, aquellil. Q\le .deu o relatorio seja escuro, e não . tnanift~ste na base~ 
go.~etno .quando .acq\liesceu á vontade do ~ovàrno · em quo deve fundar-se uro .trntado .do comm~:~rcio. · 
inglez de conferEmclar sobro as bases de uma · A vontade do ministro l'e-sumbra de suas palavras, 
co1wenção com o fim de acab.ar com () trafico porqull dpl\as c\aramenta S•l -vê que elle entende 

· de ~scravos. Se se recorrer à historia deste ne· que ml tratados do comtnercio I!Jii.o deslle.;ossnrios; 

estei,uo ouiolll! ~:~oliticos, (Jue nàu moslre o tllclldr etn reht~ão á pLirte do seu dlsourao em . que res· 
deseJo de cottf~tonciar sobre bases para reallsur poudeu ao Sr. Euzeblo. ·. _ . .. 
seus do<~ejos, Ruas obrigações? . Aor~:~dita que · é . Defende a oommlssilo, ·mostrando que se ella 
do htttlresso do Brazll fazer alguma uousil pura não apresentou logo uut parecer com as reàucções 
acabar com o trafico de afrloa.noa. Um bomem t\ue Htl podlão fllZl!r, foi . de combinaci\o com · S. 
político lieve conferenciar sobre ba~eá dá un1a E~. Essas reducções na repartição dos negocloa 
convenção .etlrnelhanta com a coudioiio do' niio ser ostrnngeiroa são unl pouco delicadas, e dependem 
e[!" r~:~tltlcada seui qu13 .o govel'liO lnglez primeh•o · do ex!lme. · . . · 
reLire esse bill atli.mtato~·lo da nossn soblll'anla Nilo . obstante a reflexão feita pelo Sr~ Ferraz 
e inl.lell&'lldebCI~ naolonal i assilil o go"erno bra- a respeito dos fundos secretos, s. Ex. declara 

TOYU ~ · 21 
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que aceita as reducções proposta~ peia. commls.são •. , 
o goYerno não s~ limitarà a estas sõm~>nte, .mas 
desenvol\'erà o seu Aspirito de economia, reduzmdo 
a quetro as legaçõ~i da segunr!a or~em, e fa
zemJo outras redUC\iOfl!l 9ue possao tet lugar sem 
prejuízo do serviço publico. . . . 
R~sponderâ ao Sr. Euzeb\o quando snbir h:n~ 

presso o seu discurso por ex te liso. 
o Sr. Pereira dà Sil.,.a. contesta a opl nião . . .. 

nesta 'parte p~rfeitamente de accordo cótn ~o que 
diRke o Sr. Mattoso na sessão antecedente. . 
· Concorda .com o Sr. ministra quanto á re- · 
ducção · a quatro das nossas leg~ções d~ segunda 
ot·deUl, parecendo-lhe que as mtus legaçoes podam 
ser reduzidas a simples categoria de en~arregados 
do nl'lgocio •• 

Euz~bin sobra a itéCessidade de um re~Ulameuto 
que dê estabilidade ao nosso corpo diploma· 
t!co. . . . . 

Considera á fixRçii•l de limites uma das ma10res 
necessidades dt) paiz, e- sente que os nossos go· 
vunws não tennã<i tratado de a satisfazer. 

.Dosaia. !labe! q.ua~ tem sido o resultado d.a 

é o de Portngal, á.cereâ. <te nossos. n•IVios que 
têm sido apreza1os pelotl cruzeiros da Portugal 

· sem que houvesse con'\'enção entre as duas 
· nações. · . 

lguaes jnformações pede a respeito das recla· 
mações feitas .por. parte dos suuditos brazi\eiros 
contrR o governo iugtez por apprehensõ~s de seus 
na\'ios julgatias illegaes por senLauça das com· 
rofllsÔeff míxtas. . 

Ooncord~\ com o que disse o Sr. Euzebio 
bontem uando lançou· estygma sobre as adminis· 

- . . I I 

· rlepoís ·do famoso bill de 8 de Agos~o de 1815. 
· Pilreee-lbe que nenhuma proposiQiio do _governo 
inglaz é admiss\v.el s~m a prévia revogação do 
bHl. {Apl)iados.) Tem sutnmo prazer eiu ver que 
~sta opinião, un\ell eonsentanea com 1\ soberania 
e . dignldo\de da nação . br~zileira, foi partilhada 
pelo . illustrado senador Manoel Alves llr,\nco, 
quando presidente_ do con.se)f~o ; declarando que 
nenhuma propllsiçao adtmtttrt" da parta do. go· 
'Veruo inglez antes da revog1tção .do bill. · 

Pato a extincçõo do trallco parece-ll:ie desm~
eessario trt\tar com a lng~aterra ou com nação 
nlguma, e expór-uos a .essas celebres interpreta
ções de tratados, de que tP.nlOs tido ti\o triste 
~xemp!o~ O Brazil tom em si meios· ~utficient~s . . . 
ad~quadas. independente de intervenção de nação 
aiRuma eflbangeira. 
· Quanto aos neRoclos do sul, ent.ande q~e o 

go-verno deve su!':tentar com toda a forca ,l\ tnde· 
pendencia da republ\ca do Uruguay. Oensnra a 
poJitica atê agora seguida, e tn<lstrs a necessidad~ 
de o go-verno 8~ achar preparado I!Bta. qualquer 
evantlllllidade. 
. A d acusa no fica adiuda pela hora. 

A ordem do diQ á " discussão do parecer sobre 
as eletçõe~ de :Matto·Groaso: ao meio dia discussão 
do orçamento dos oegoclos estrQ.ngeiros, e na 
ultlDH\ hora, aleição da .U1esa. 

lo~evanta-ae a sessão às 3 hora6 e n1eia. 

.-.. 

Sessio em 3 de Ago~to 

PRE'i\Il)ENOIA DO sa: OHtCHORRI) DA. GA.l<A. . 

Su:t.x:auuo.~ Expedlento.-Ordam do dia. - Elei
çt'$e~ de Matto-.Gros.•w.-Orçamento dos negocio:~ 
estrrtngeiros. Disctwsos dos S,·s. Rodrigues ào$ 
Santos e Paulino. 

'· 
· EXPEDIEN'i'& 

Um officio do Sr. ministt:,o da marinha, remet
tendo as Informações originaes que . nos annos 
de18!5, 46 e 48 forão dadas 8 secretaria de estado 
a seu car o el" residente da · · · 
Rio Grande do Norte acerca da barra da caiJital 
daquella. provincia. ~A quem fez. a r~quisl~ão. 

Outro d(> Sr. secrotarío do senado, p~rticipando 
que o senado . adoptou e vai dirigir à sancção 
imperial '' resolução ·declan~ndo ali hypotheses Gnl 
que não .. é applicavel a disposiçãu do ~r~ . .SO da 
lei. n. 387 de 19 de Agosto de 18-!6 •. ~F1ca a ca-
ma r a inteirada. · 

ao reme tt os eomtmssao de . constituição os 
requerlment(>li de Jasá Antonio DrHord, subdHo 
portugt1ez, e Bartholomeu Ravenllà, atibdlto ge
novez, pedindo carta de naturalisaçào de cidadãos 
brnzileiros. 

Não ha mais expediente . . 
o Sr. Poroh."a dll. Sllvu. reclama contra a 

\nexa:ctidào de 'lm aparte quo vem publicado em 
seu nome no (Jo,.reio Mercantil; a pede 4 tnesa 
que. dê o SI)U pl\recet• Acerca do requerimento do · 
Sr. Fernandes Obav43s, p:na sa rescindir o con· 
tracto da ubllcn ão do 

O ~R. Pa&siD&NTI!: diz t.J.Ue o reque.rlmento foi 
constderado coroo lndlcaçao : que não póde ser 
lido no sabbndo pássadó porque se venceu uma 
urgencis que preterlo todatJ as outras matorise ; 
mas que serà lido no sabbado pros.imo íu· 
turo. . 

o sr. TBquea proponrJo-se a JnturpeUar o 
nobre ministro da ju~tiça àcere:\ da queiltiio que 
d\z re-speito á intArvónçiio que .devt\m tt~r ca 
bispos diocesanos il8 divisão dos par .. chlas, mande. 
á mesa; a segulute t(lquerlmento, que o Sr. 1° se· 
creturio ltl : . . 

« Declaro que, no dia que fór designado. bel 
de ioterpellar o Sr. ministro dl\ justll)a Acerca do 
ponto se~uinta: 

' 

palo nrt. O ~ lo do acto l\ddiclonal eoanpBte és 
assembléas provincba.s d& legislarem sobre a 
divisão eeclesinstlca, possa &xoluir o concurso dos 
prelados diocéSànos. 1:1 prejudicar os direltoa que, 
pelas leis .ecéle:>lnstioas, lOtn este~ na tustit~lçl\o 
daB parocltias, fiéiU\do tiS mesmos prelali<ls como 
mero.s ~xecutol't3S doli decr~Jtos. das assemblêas 

« Sala das sessões dl\ camara dos deputados, 3 
de Agosto de 1848.-:.B. A. de J.\!ágalhaes Ta· 
qu.~s. n · 

O Sn. PRESIDENTE diz que no fim da sessão 
indll!tlrd o dià p~ua t.el' lugar a interpellação. 

O S\t. TlT,r;,nA \)áde ao Sr. preslllente que con· 
\'ido a cotntuissào de llOiHJt\tu\çào a dar o seu 

arecer so re a m zoaçao que o ora or apresen ou, 
àfim de que se Miba qual Q resultado que devem 
tilr as interpellações. · .· 

O Sk. l:>aEstOEN'r&~-Os tnembros da eommisaão 
que estilo presentes. tornarâõ em consideração o 
pulildo do nobre· deputado. · 

O Sn; G~K:i . fa1'.. uma reolamaçito contra ltma 
lltauatldd<l_t{ua ha 11a pubHoaoão do seu dfsourso 
uo Corrctio M e~rccmHl. · · · 
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ORDEM DO DIA . . . ' 

Oontinúá à discussão do . parecer da commissão 
de podares sobre as eleições da provincia de 

· Matto-Grosso, cuja conclusi'io é a sllgUinte: 
l.o Que 88 . declarem legitimamente . feitas as 

eleições da provinda de Matto·Grosso; 2o, que 
sll . declare deputado por .aquella provincla o 

. Dr~ João Cbrlspiniano Soares i ao, que SEi rec.Ol_!l· . 

· de 13leitores rias freguezias de Pedro . li e . Para
nabyba, visto que não se fez no tempo competente~ 
4o, qué se declarem legitimos os eleitores das 
parochias da mencionada província; â excepção 
das duas em que se não fez a eleição. 

o Sr. úarvo.lho Moreira continúa nó 
exame dns eleicões da MattiJ·Grosso nos seus 

1 P.ren eo M eg10s para provar a nu 1 a e tlssas 
mesmas eleiQÕes, e couclue o seu diacurso citando 
alguns factO!! para mostrar que elhis forno · feitas 
com o ernrrogo da força, . da fraude, e até co~ 
del11pidação .dos .cofres públicos. 

A discussão fica adiada pela hora. ·. 
Continúa adlecussão .:Jo orçamento da repartição 

dns n<>gocios ·estrangeiros com as emendas da 
ISSBO . . 

O Sl". Rodrla;r;ue• do• Slf:~n,o• julga-se 
· dispP.nsado de fazer · 4ualqu6r ob9ervnção em res· . 
· posta Aquell6s que mauifestarão .o desejo de qu~ . 

alguma economia se fizesse na repartição dos 
negoclos estrangeiros por meio da . suppressão de 
algumas .legações, visto que o nobre ministro jl\ 

· declarou que elle Unha tomado à pei to (azo r todas 
as· reducções cómpativels com as necessidades do 
serviço, aceitando a emenda de reduc~tão que a 
comaaissão apresentou. 

stlrvaçiio em sustentação da polilica que o governo 
tem seguldo.t.. porque a poUbca que eouvlrá .seguir 
no Rio da !'rata já está de ba muito assentada. 
O ·governo seguindo . a politica . da neutralidade 

·. nnd1\ . mais fez dó que dar seguimento á. politica 
adóptada desde mu1tos annos no palz, e contra 
a qunl não se tem telto obs~rvação alguma de 
grande peso. · . . · · . 

Alguns membrllB da minoria têm procurado 
chamar a attençào do governo sobre n eonve· 
nlenola de fuer uma modificação na sua politioa 
no .Intuito dl'l coblbir 11lguns excessos . praticados 
pell) governo oriental a respeito de bràzlleiros 
ré!tldentes uesse e11tado. O orador a este r~spelto 
concorda com os nobres deputados em que . o go· . 
ver no 
suatentaoilo dos intuesàes desses brazllelros, mas 
no que diverge · ê rios meios com que cumpre 

.. sustentar e dcfendttr osaes interesses. As nações 
nas suas rel.tções · com outros es~ados acb.ào-se 
frequentemente em eompllcacães mala ou menos 
graves para cuja reparação se empregiio meios 
mais · ou tneuos fortes. A polltloa dos tempos 
tnenos esclarecidos não ofterl'o\ ara a r 
ou vmgança de qualquer offeusa senão à ~uerra, 
mas os pro~ressos dos _estudos, o ~esenvolv1mento 
do cbristianlsmo modificarão a política dos povos ; 
h<•je t1iio é mais .licito apresentar o recurs9 da 
guerra como o unico recurso; pelo cootr.ar1o a 
guerra tem sido estabelecida como. um recurso 
excepcional, e não é empregado seoilo qutlUdo a 
honra nacional tem sido rofundnments oft'endidll 
qlia o n o se sm · n o uma rep11raçilo conve· 
nlente, ou quando interesses vltaes de uma nação 
são ag~ravados por outra, sem que os meios di· 
plomalleos possilo obter a reparação desses gra· 
~ames. Aoredlta que .estés unloos casos silo muito 
diflerentes daquelles . que se dã.o a respeito das 
no91111~ relações com o estãdo Oriental. 

· .. Oonvàm em que os brazllàlros no estado Orlental 
soffrem vexames considerllveis, mas dahl não se 
segue que para o Brazll defeniler os intarasses 

dos braztlelros alll estabelecldo!i esteja nn obrigação 
de declarar a guerra ; óutros mAio!! ha para se 
obter a reparação desses mRles. Se ni'i.o é possível 
obter desde já, não sa póde dP.monstrar que seja 
imposslvel obter dllqul a maia algum tetnpo. Sabe-

. se que predomina no estado Orientfll um govemo · 
irregular; ninguem dirá que o governo residente 

. em Montevidéo, e que o governo estabelecido na 
(.lampanba .sejão . governos regulares ; . nenhum 

ac a·se em CJrcums anc as e 
adaptar providenel.aR que demandiio uma perqta
nencla e uma consciencia de leg!llidade qu~ raltl?. 
a ambqs. Ora, se . não .é · possivet obter alguma 
causa em circumstancias excepcionaes, deve-se 
desesperar obter de um . governo regulhr qne 1if1 
de v e estabelecer, todas as s aparaçõm1 desoja vels f 

O t1obre n1inistro do~ negocies eslr~ongairos de-
- 8 O llOSaS e 

qno se queixão os nossos conterraneos sra mister 
distinguir nqüellas que partem do go\'erno estabe· 
lecido e aqnelias que partem do estado revóluclo· . 
nario do pniz. Esta doutrinR. · pnrece · ao orador 
incontestavel : · entende que nenhum gov~rno pó·le 
ser responsnvel pelas oflensas e ptejuizos caut:itúlos 
. a qualqner estrangeiro quando e:~se~ ~rejuizos não 

' .. 
do governo ou de seus delegados, o estado Oriental 
tem obrlgaÇt\o da indemuisnt·; mas se os pre
juízos · partem de qusll"(uer bando de rebeldes, o 
estado Orie.ntAl .niio · serâ obrigado á iademuisar. 
O dever tio governo bra4ilelrn em taaa circnmstan· 
oiàs limlta · se a reclamar do governo .oriental cout 
toda a energia a defesa dos .intetesse!l dos cidadãos 
brazilelros. E' necessario que se . reclame lnces
srtntemente, e com energia, a favor dos interesses 
dos. nossos conterraneos e(;tnbelecldos no estado 
Oriental; mas os prejuízos e as oflenaas que.tenhilo . ' . . . ~ . . . - - . 
desde já uin facto que obrigue R abandonar os 
melos . pacHlcos. Nós roderemos obter por melo 
de negociações diplomatica~, e por outros . meios 
ditr&rentes dl\ guerra, a reparação dessas otfeoaas. · 

A unioà co usa a lnvestlgar é ae i:r governo aetual 
tem a capachlede proprla para manejar essas 

· negociações. Sobre este ponto nada tem a dizer, · 
· porqua cuida que nlnf.!Uem, 1\ excepcilo do nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro., negou ao mlnlsterló 
capacidade de bem tratar . todas as questões in· 

. . ternas e externu. Entende que a opinião desse 
nobre deputado não está suftlclentemente tunda· · 
mentada ; acha que não tem factos para declarar 
quo o mlniatsrio ê ·.composto de medlootldades, 
De ordlnario, para. se qua.llfiear ~Jgut\m de medio· 

. . . 

superioridade lncorúestavel. Aquelle que qualifica 
os outros . de medloorldades, arrisca· se a que se 
discuta o seu merecimento. 

Não p6de deixar de fazer extensiva esta resposta 
a out.roa lndlviduos que dentro e Córa da oamara 
fazem ldentlci\ accusa<}ão ao governo. Os homens 
que têm corisclenciada sua superloridade, quando 

· · o. a es orçao· e por 
elevar-se, ptlra obter uma posiÇão igoal que excita 
a emulação ; os .esplritos pequenos, aquolles que 
não têm capacldadCil, nem voutade de observar-se, 
em vez de procurar igualar ao. se1.1 emulo, prQourão 
cortar-lhe as pernas para aba1x.al-o. Applioa lato a 
todos aquelles que DI\ ·Imprensa e na · tribuna · 
procuriio desvanecer o conceito de que o minlsterlo 

, .. 
' Vota pelo oroamento. 

o Sr. Pau:Uno la.mentà. que no relatorio 
apresentado este anno ao · corpo legislativo · nilo . 
•a seguisse o t~xemplo do honrado Sr. bal.'tlo de 
Oayrú,quo no relator!~ que apresentou.cm 1846-_41 · 
deu .ao corpo legislatiVO algumas infornlt'çõea quo 
o babllitavi'i.o parll . formar uma idéll sobre o.ertas 
qutlstõel! relativas ~s nossas relações exteriores •. 
No relato rio ti este a uno apen~s se · diz que as 
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710811as actuaes relações eom 11 q_rã·Bretanb!lsiio d > P rtltã, faz um rapido exnmA das duas ulUmns. 
· mti\ graves, .que as n_ossas r~laçoes com Po~t~1gal do desfecho que .tiveriíot e das <1ausas por que 
· 6 Franca taml>em o sao; mu1to pouco. explle1to. é se !l1alográl'iio. RAcorrendo ao protocollo da ul· 
. a respoito do estatlo t.ctunl dos. negncl•JS do R10 ti ma nr.gociação do barão Gros e de Mr. Gore Cóm · 
da L-'rãta ; mida diz f!obrt~ os llt'f!OCtos do Pata~~~y. Oribe, e o presidente da republica do Uruguay, 
e a rasp eito .dàs nos~ns questões · co~ ~ J3ol1Vla, l demonstra que olla não teve effait() porque Rotiás 
ha um lsCOI\ISUlO que despera . . Desejt\na QUA o ' intimou R Oribo que não accedesse. Compara 89 ' 
nobro ministro subutini.lltrasse algumas informa· diversas soluções que essas negociações tlverão, . 
çõe!l quo !lUpprissem essns lacunas: . as caUBl\S porque se rompêrão, e faz vér quo o 
· N:\o Pt:et~nue no que tom · ~ dtzer tocar em. general Rósas não so1 quer obrlgàr .por estipu. 

flSBtHnptos q~ão comprom~~Ler <l noss _ .- · . · • c r 
verito (. re!enr~sl:l·ha. s6n11mta n factos. entregues com os bra<;os lintls p~ra obrar depois segundo 
à pubucido.de pela · ünprlln~a est1'ange1ra, fllctos as ctrcurnstancios lhe permittiresl,- e s0gundo os 

··dos quaes p~lá maior pai'Le não ha conheciltlel'lt'? nu seus interesses, 
paiz, por qu_e ô prt)ciso confessa r 51ue quem qUJZtlr A p(•litica do. Inglaterra t\ . .da França naquelle 
a~ompanhar <:•Hn alguma attençao a murcha dos lugar é para o orador Inconcebível. · Niio póde 
negocios, tem qe recorter a publicações feitas em . act't\dilRr que fosse da h1tençiio dessas duas pó-
pa1zlls estrangeíros, vistt) que o govarrio não sub- tencias perpetttar no Rio da Prata a luta deplo· 

~ ~ .. . . n • . • • - .. . . 

oonhncim en to. . . 
·A diplomacia dos governos t'êpresentativos é 111!\is 

· dlflh:il do que a tlos goverMs nbsoluh)s; esto.s 
)>iio têm necessidade de ir l>uscar no assensO de 
uma re~resentaçno nscional elementos · de forç~. 
porl}ue a tôm loda em <1t ; n13s goverMs . rtlpt~
$tmtnti'Vos poré1n, depcndeitdo a Qxlslencia dos 
ministerios da opiniã . a' · · 
á necé:-!Sar.io que a desta e a do minlsttil:io .vüo 
de conrormi•\adl} para que ·este tenha'' ut!cess:1rla . 
força. Tem-::.e d\tó, e tem·se escripto quo em 
But~nos·Ayrcs nào ha reproaiJntá.çiio, to que a da . 
sola é fictlcla . Não compete ao otador examiuar 
esta questii.o, não o . quer, nem deve fazer: ma:~ 
diz que o qüe se . vb e que-Rosaa pl'üCUta. sempre 
ft!l&ociar essa representaçllO ·tal qual exU:;t6 S•JS 
actos da slla diplomacia, 1ue procüra fortalece· 
ter e apoiar·se oo espirlto da uaclonalidade. 

· · Desejaria que entre nós · so procedesse da 
núisma. maneira. As ne ocia ões tratadas elo 
governo · o ueuos · yres sao " .llresen adas A. sala · 
do~ representantes que ns . d\scutaan; a11 peças 
re\iltlV~&S a . essas ·. negociações, e todas as 

.·· aiscussõos 8iiO entro~uea A publicidade, C!Nnliio 
por tóun a parte, e nã·> h a um argooUno que 
dttsaje acompanhar a marcha dessas neguciações 
que não t'lncontre nas publicuções (eltas por 
<~rdem dú goverM do seu paiz todos os ncces· 
sar\os esclareci mantos. · · 

Não se occuparil. coril o estado das Mssas re · 
l!u;õ.-:s com a Inglat1nra, tem recato de ontrar 
tHJssa dif;cnssiio, p•nt:tu~ não quer ser arguido de 
colllpllcar lunis .. osse<~ nogtlcios cotu o qut3 teria. 

. a dizflr • . No éstsdl) eru ·que estüo os negoeios com 
· a Inglaterra é de reoeiar que n longa crise em aua ~m estallo tenha brevemeute uma soluçiio 

easgr . gu r n·sn para epo s, e 
•l essa et•luçiio fOr de.viaa t\. mâ direcçno dada 
t>elas administrações anteriores a esses uegoilins, 

· ha de usar nesta casa do dlreilo de censura que 
tem como t-epresentallte. por lsto pnssará. a tn~tar 
dos negucios do .Rio da Pratu. (LI o t•elatorlo 
àeYtll at&tto.} 

Nn ralàtorlo dos nsgoclos estrangeiros corifes.sa 
' . ' u O· 

clação para a paolficaçuo do Rio de. Prata, re
conhece. que lhe faHão os dados poslt.hos 'p11r~ 
calcular se~ exlto final; enttetanto confia que a 
independ~ncla da Banda . Orienta\ não soré. com· 
pro~nettida . . E' isto Pm verdade . nottlVell Esta 
ne~uclaQão jA teve o seu. deafeobo, e acredita que 
não aera\ lmprudento ·ergunt•ndo no Dobre minltttro 

h:oporlal de c>piniAo de que nAo snrA compromd· 
&ida . a lndapfadenola dCt estad() Oriontnl. 

O orador tez uma reesnba dalf ruõo~& cow que 
o governador nr~teMIIlo 'Justificou, para oomnuaoo, 
a invaRi\o da Banda órhmt8l em . 18:12, e das 

. fRtÕl\8 pe\~8 Q\1088 88 MgOll Q ra\lftcar O tl'(\ltldO 
de 24 de Março de 1!:3i!S. Reférlndo·~e âs 4 m issõr.s 
mandadas pala Inglaterra o pela Frt\UÇa ao Rio 

; . 

qu~ el\as não têm dado a devida attenção áqueUel:J 
t'lPgocios, porsua.didas tahez de que . o general 
Rosas tle cut'VIüia diante do apparato da f<m;a. . 

Ds tudo qua11 to O oranor tem dito resulta que · 
a i1•fiuencia de Rosas augmenta•se cada vez mais, 
não . só na Banda Oriental, como nas '>Utras 
republicas que nos cereiio, ao passo que ~a 

definha, e desapparece. . . _ 
Aprüveita.se · da occasHio pata perguntar oo 

. nobre n1inistt'o se houve mudançn . na pt'llitica 
quo de 18!2 a.té 18-16, ou principios de 1847, o. 
Bratil Sf>guia J:lO Rio da Ptata. O orador tem uma 
r!lziio · muito fvrte par!l erér que ello se mudüu, · 
e funda ·se na · wensllgem ll prestmtada pelo gover~ 
nador de Buenos·Ayres á sala dos rapreser;t11ntes · 
em 27 d~ Dei:embro d·o auuo pnssal.lo, que não 
nus s~ndo tão hiJstil corno a de 1846t declara tn\lito 
positivamente que hou-ve mudunÇa M nossa poli· 

Q~e mudança foi esta? Por ventura renunciamos . 
a algum dos prlncipios qu& sustentsroos pelo q_ue 
respeita Ro Paraguay, fizemos alguma concessao! 
O governo actual st>gue a politica anterior, 011 
segne a politica mudada, indicmda por: esta men· 

· aagcm ? , E' unt .Ponto sobre (lue de11ejava que o 
nobre nllhistro hvesse a bondade de lhe dar alguns 
esclarecitnentos. · · · 

O orador passa a mostrar que a infiuencia d.e 
Rost\e cresce e cerca-nos . . Pelo lado da BolivlR 
entende Ql48 e!!sa influencia nunca esteve mais 
forte do que eolà. hoje. O · genernl Velasco acaba 
de spode~ar·ll() da cadeira presidencial. Derrfltado 
na primeira invast\o pe\o . preàidento Balllvlan, 
refugiou-se Elm Salta, l'olflncla argP.ntina, e foi 
com auxilio do onera o n · 
em que foi hem euccedido. neoe11aidade da ;cua 
conservação allia•o, o torna·o depothlente do 

. governndor argentino. · . . . .. · 
A respelto do Part~guay, que é o lugar onde ti· 

. nh~mo$. mais symp~tlitas. perguut~ se atlas ainda_ 
hoJe ex1sLem. Receu• muito quo uao .. O Psraguay 
cstà hoje segre~àdo do mundo : a sabida \lelo 

. Pal'am\ lhe está trancada elo o Vd o · 
ne uma em arcação pOda navegar o Pararu\ sem 
bendelra argentina ; e . isso repugM a indepen-

. dencia de 'PMaguey. O Br&zil commllnlcava com 
(lssa republics por s. Borja .e Itapuam ; hoje essas · 
cornmunicnç•5as . esLdo cortadl\s. Ut'quh:a noaba de 
expulsar ~\m destacamento. do Paraguay uo ~ugar 
cbatnndo Tranqueira do Loreto e de apod&rllr·se 
do terrltcirlo pertencente ao Para ua das anti as 

KR as e ore o, • • os • andolar a o outros, 
. terrltotlo hoje Incorporado n Corrlentes, pi'ovlnolf\ 
argontloa. · . ·· 

D\z.ae que ·1111 lntençi\o de dividir em duilé 
a provlncln de Oordentea, com o fim .. polltico 
8em duvida de dlffioultar . novas revoltas e tal vez 
de embarnoar ritals de uma oommunloaçuo cotn ·. 
o Pa.raguRy. O que tflm feitp o .Brazil para evitn~ 
que o Paraguay seja asttlm ségregl\do do resto 



SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 18~8 165 
do mundo T Não se póde deixar de reconhecor 
que a republica do Paraguay' independent6 é um 
contrapeso contra a demasiada prepondorancia de 
Rosas . no sul da America Meridional. (Apoiados.) 
Não se póde deb:ar de J'econhecer quanto nos 
convém que esso. indepencia seja mantida, 11té 
mesmo porque o Parnguay cobre uma parte im
portantíssima da nossa fronteira, (Apoiados.) H a 
na America Meridional duae nações fortes, o Brazil 
e nuenos-Ayres; ninguem descon hecerâ que a 
confederaç:lo Argentina procura firmar a sua pre
ponderancia com prejuízo da jus•a parte de in
fiuencia que nos deve competir. 

Ninguem desconhece que as missões e intervenção 
da Inf!laterra e da França no Rio da Prata, e os 
diversos_ bloqueios que ahi têm tido lugar é gue 
retardavao a entrega da praça de Montevideo; 
porém, o procedimento dos ullirnos agentes in
glezes, o levantamento do bloqueio pela Inglaterra, 
e o estado da França fazem crêr que esta lmmi· 
nente o desfecho da contenda. 

No estado de convuiHào em que está a França, 
o R6U governo cercado de tantas difficuldades, ba 
de se dar por feliz se achar alguma sabida para 
lívrar-se de mais cornplitJações em paragens tão 
longínquas. E' portanto de crêr que em breve 
Orílíe eotrarà em Montevídéo, e então, que des
tino terão as suas tropas e as argentinas? Qu11ndo 
Oríbe entrar em Montevidéo, ha de se vêr na 
necessidade de estabelecer um govemo regular. 
Vai achar esta praça exhaurida por uma longa 
guerra , a nova crise por que vai passar ha de 
exbauril-a ainda mais ; e faltar-lha-hão os auxilias 
com que Rosas o coadjuvava. N ão serà pOS$ivel 
que essas forças sej:\o destinadas a invadir o 
Paraguay ou o Rio Grande ? 

O orador entende que o governo deve olhar 
seriamente para a província do Rio Grande. O 
estado dessa província é um dos primeiros ele
mentos que deve ser tornado em consideração nos 
calculas da nossa diplomacia, relativamente ao 
Rio da Prata. E' do sul do imperío que nos têm 
vindo immeusas de\lgraças e enumerando-as, diz 
que tal vez rn0tade da nossa divida tenha sido 
originada pela guerra da Cisplatina, do bloqueio 
do Rio da Prata e da rebellião do R io Grande. 

A convenção de 1828 foi o resultado de tantos 
sacrifícios ; e qual foi a posição em que nos deixou 
essa convenção ? Reconheceu a iudepellt1encia da 
Cisplatina, isto é, collocou entre a confederação 
Argentina e o Brazíl um perpetuo e constante 
pomo de discordia. 

Creou alli uma pequ ena nacionalidade em um 
pequeno territorlo muito cubiçado, rico de recarsos, 
com o melhor porto do Rio da Prata, cujo clima 
muito se assem elha a o da Europa, e que por isso 
convida para alli a urna infinidade de estrangeiros, 
e assim dá pretexto ás nações da Europa por 
este principio a virem intervir e a envolver-se 
nos seus n&gocios com prejuízo nosso. Creou alli 
umo peq11ena r epubJica que, pela sua limitada 
extensão e pelos seus antecedentes, tem tido, tem 
e ha de ter natrut~lmente sempre caudilhos que 
disputem · a dominação, " o disputem com incom
mod<J nosso : em ultimo resultado n ós é que 
i!vffremos. (Apoiados.} 

E m 1828 fez-s e essa convenção preliminar até 
que um ~ratado detinitívo de paz fosse celebrado; 
entretanto têm decorrido 20 annos sem que o · 
tenhamos podido conseguir, e difficilmento o 
conseguiremos. Assim todas as difficuldades daquel
la época estão ainda diante de nós com todas as 
suas exigencias. (Apoiados . ) 

Nessa convenção JJl'elimioar se nos assegurou 
a navegação do P arana e seus confluentes ; 
entretanto ha pouco tempo descendo duas canho
nei ras de M.atto-Grosso pelo Paraná, a leg ação 
argentina pedi o satisfação disto e protes tou. (Apoia
dos.) 

Julga tanto mais qecessario chamar a attenção 

do Sr. ministro sobre este importante assumpto, 
quanto crê que, depois da pacificação do Rio Grande 
do Sul, essa importante província tem sido 
..:ompletaroente abandonada a si mesma. 

Em 1844 tínhamos naquAlla província, conforma 
os mappas que acompanhão os relatorios da 
repartição da gueHn, 11,1387 praças ; ern 1845, 
12,537. Erão est~s as forças que os gabinetes de 
23 de Março e 20 do Janeiro tinhào deixado 
naquella província. Em 1846 estnvão estas forças 
reduzidas a 9,~32 praças ; ero 1847 a 8,780; a 
no corrente anno, segundo um rnappa apres~ntado 
pelo Sr. de putado pela província de S. Pfldro, 
mappa que não foi contestado pelo Sr. ministro 
da guerra, temos quando muito 5,000 praças 
a pé. 

O seu amigo deputado pela província de S. 
Pedro, propóz ultimamente algumas interpellações 
ao Si. ministro sobre os negocias da sua pro
víncia. O orador espera v a com anciedade por 
esta discussão ; esperava que ella se alargasse 
e désse alguma luz sobre negocios tão importantes; 
entretanto essa discussão foi suffocada. Dirà 
mais: parece- lhe que o Sr. ministro da justiça 
a illudio completamente ; e o que mais admirou 
ao orador, o que achou mais notavel, foi que a 
maioria applaudisse 1 

O que é que se p erguntava ao Sr. ministro 
d!l justiça? Qual a opinião da administração sobre 
o estado da pro.-incia do Rio Grande. do Sul. E 
o que fez o Sr. mi IJi f-1ro da justiça? Fri busca 
o presidFnte da proviu cia do R io Grande do Su 
e disse-lhe-responda. 

O orador tem prvcurado estudar o jogr, as re
lações que a constituição est abelece entre os 
diversos poderes do estado ; mas na relaçiio das 
camaras com o poder executivo, vê ministros, 
não vê presidentes. Não era a opinião do pr<·sí
dente que a camara queria saber,. era a opinl5o 
do ministrv, porque é o ministro que pela con
stituição é responsavel perante o poder legisla
tivo e o paiz ; os pres identes respondem aos 
ministros. 
""Reconhece que as informações que os presidentes 

dão ao governo, são os primeiros e principaes ele
mentos em que o governo deve fundar-se para 
formar suas convicções, mas não são 011 unicos; 
ha outros : se assim não fóra, serião os pre
sidentes que governarião o irnperlo, e não os 
ministros . 

.Mas, prescindindo destas considerações que 
acaba de fazer, é por ventura no relatorio que 
o presidente da província dirige á assembléa 
provincial de que ello deve da r conta de quaes· 
quer complicações qne possão sobrevir nas 
r elações exteriores ? C e r t an;.ente que não . Tem 
ouvido muitas opiniões tendentes a e~tender muito 
as atlribuições das assembléas provinciaes , mas 
ainda não ouvio nenhuma . que asseverasse que 
lhes pertencia o conhecimento dos negocios ex
teriores. Ass im fóra inepto aquelle presidente 
que foss e perante a assembléa provincial dar co
nhecimento de factos que só ao governo, ao governo 
sómente devia refe rir. 

Essas informações directas da parte do Sr. 
rninistt·o, a declaração de s~u modo de vêr os 
negocias naquelles lugares, parecião ao orador da 
maior necessidade à vista do desfecho que os 
acontecimentos do Rio da Prata vão tendo ; 
parecião -lbe da maiot• necessidade, porque agora 
ha quem assevere com alguma certeza que Rosas 
deu ordem para que as suas forças e as de Oribe, 
a pretexto do perseguir rebeldes na linha divisaria, 
entrnssem na província . do R io Grandé. dq Sul. 

Notou mais o orador que, quando o Sr. ministro 
dos negocias es trangeiros renpondia ao seu amigo 
ptlla província de S. Pedro, disse que o Brazil era 
uma nação mui to f·Hte, e que uma nação muito 
forte não deve ser aggressora contra os se~ts 
vizinhos .fracos e divididos. 
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Quem disi'e, sE!nhoi'êS (excloma o orador), q1le 

devíamos ser · ag:gressor!'B ? A maior necesaillnde 
do paiz hoje 6 a. puz: não devemos aggredir a 
ninguom, r.orqu~ uão nos a~m\·ém, e porque s.eole
lhante B!!gressão . fôra c&ntrllria aos prindpios de 
jusliçll,. màs ninguem aconselhou a aggressão. 

MaR dis~e o Sr. tninistro que os nossos vizinhos 
são fracos, estão divididos I Quaés suo. os nossos 
vizinhos fracos no Rio da Pra.tn ? Quaes são os 
nossos vi:thlhos · dividido~ ? . Esta vão · divitiidos · 

os as e · . · - • , , 
pr(lposiçõtls são .funestns, principalmente quando 
sahem da boca ~e um ministro. 

' . ' ' ' 

O Sa. MuusTao o os NEaomos EsTRANGEmos:
Então nós é que somos íràcOs'P 

O SR. PAot.tNo: ..,-Eu não disse isto ; nesta parte 
ne~ toquei. · . · 

somno da iridilfereuça, e na imprevideucia, e ó da 
iudifferença e da imprevhJencia que nós devemos 
suhir. . · 

Increpou-se ao lllnigo do orador porque referio 
que corria notlcla de que Oribe convidâra a Netto. 
para pór-se ~ testa de nG\'O~ movimentos , e 
disse· se qu~ são proposições estas que. col!lpro· 

Rio Grande do Sul ; entretanto quem fez esta 
increpaçi'io tii'io sE recordou de que o Sr. Limpo 
d~ Abreu, antecessor do aclual Sr. minlsiro doa 
negocios estrong&iros, em urna nota á lrgaçào 
argentina que vem impressa e jtlnta ao relntorio 
de 1846, pedio t>x.plicações cont o fundamento de 
que D. Athanasio Aguitre procurava na provincia · 
de S. Pedro agitai:' o com mover os brazlleiros que 
túmãrão parte n~ rebelUiio daquella provinclll, 
prometlendo-lhes o auxilio dos gen~raes Urgulsa 
e Oribe I de modo óue o antecessor do Sr. miillstro 

odia a resen ar ·• facto sem fazer reviver 
odios; o. antecess~>r do Sr. ministro fazendo ost11.s 
reclamatõe~, _não c~m promeL~la os nossos nego cios 

.. e a tranqutlhdade na prO\'lnóia de S. Pedro, e 
um deputado que ]l6tle ser unico, que póde ser 
uma vo~ isolada na (lamara.,conlpromette·se pedindo 
ser esclarecldo sol> re factos semelhantes. · 

Dessjaria. tc.mh~m que o Sr. ministro dos 
negoeios estrangeit(S désse algumas informações 
11.oore o e~;\ado das nossas questões tom Bolh•iR, 
relativas a limite~. O r<>latorlo da repartição dos 
negoolos estrangeiros nenhuma luz dt\ sobre este 
assumpto: spenas.!llz que aqu~lla rtlpublica ainda 
não desisti.J de su1u prelenções 1). margijm direita 
do Patagu1.1y, em sua contluetlcia cotn Jauru. 
Crê que a questão entre os dous pait<!s é mais 
ampla do que p6de deduzir-se do relatorlo. Pari\ 
ser me 1or · c<.1mpre en a a sua pergun a, ar . 
al~umns conslderuç()es _préviall. 

O tntado de 13 de Janeiro da 11150, rel,brado 
·entra as corôas da Portugal e Hespanha1 teve 
por fim regular os limites dos tlomioios da ambas 
as corôas na Asla ~. America. As dlffiouldaties, 
porém, que sobrevlsrrlo na execução d~ss.e lratado 
oonvencêrão de que elle era im rf\tic?..vt!l. Enti\o 

Or~. durante todo o tetrir··· o decorrido dt>sde o l'r( 
m~r~o tratado, Port•Jgil foi-se estendendo pelo 
terr1torio que de':lco~rla, por direito de .occupaçào ; 
mas os portuguezes não se limita'Viio tl descobrir 
esses terrenos, e a occupal -os temporariallleilte, 
povoárão os pontos oa mais importantes; levan-
tavi'io n'outras _fortilioCações e mouumentos ,da sua . , 
do Prlncipe, e val'ioa estaheh•cimentos como C11sal· 
vascó. A morte d'eJ. rél O. J'Mé fl.\zendo desappa~ 
reot>r as. de. slntelllg.~nclas que exis.tião ent.re o 
governo porluguez e hespanhol, abrlo a porto a 
ttovae negoclaçõe11, e em 1711 · fol celebrado em 
Santo Ildi.I(Ut\80 o tra tndo do lo de Outubro intEll
rameut.e favorável l& Hespauha, porque por elle 
perdlamoa l\Uasl. lodo o terrltorlo adqutrldo por 

um diréitó legitimo, · qual o· de occupaçiio e de 
posse, e perdiamos a navegação da rios muito 
itn t1ortantes. · 
E~te t.ratnd~> caducou em vir lu de da guerra 

declarada dep:>is Eltl ~r e . Portugal e Hespanha etn 
1801, porque e d'! . d1ra1t() das gentes que ntna 
g~Hli'ra . s_u per.ven ~eu ta rompe os tratados que 
BllHla nao tt\'erao execução entre os beUige-
nnhs. · 

I}. o to assim es!!e tratado,. as ~ossas fronteiras 
"" .. 

pel~ occup~çiio e . ~osse, fronteira~ que nos siio 
mats va.ntaJosns, . nao só quanto a Matto-Grosso 
como tan1bem . pelo que respeita á provincia d ~ 
Rio Grande do Sul, que a execução ·do .tratado <te 
1777 teria reduzido muito. ·· 

Assim o principio fundamental do nosso direito 
publico nas •tltt'stõAs •le limites, é o ttti p1lSSidetis 

• ,• • • • . I 

te~ q~ttl,slõfl~ de .to•lá. a Atueriéa MeridiGnal. Este 
prt ucqHo tot recon hoc Ido pelo governo boliviauo 
atn uma notu de :.!3 de Abril de 1828. Entr~•anto 
est;\ principio cardial, ínndamental, é posto em 
duv1da, e contestado forkltalmento. O congresso 
de Bolivia decretou nHimamente a fundação da 
uma vílla del Marco del Jaurti em terrltorio qua 

T ' . 

o orador uma nota em que o uosso ministrojunto 
áqutli!e governo reclama contra semelhante de· 
ei·eto, e .outra em C:Jl~é o ministro· dos negocio& 
P.strangetros do Bohv1a sust~:~nta que o tratado de 
1717 está etn vigor, e descunhoce · aquello prln· 
cit>io que o governo bolivhmo jt\ havto reco
nhecidu. · 

E' esta a questão. 
A questiiô . portnnto é simplesmente sobro a 

fundação <.la villa de Jaurú., d8 que falia o relatorlo: · 
est1t questtlo é incidente. A questão prejudica a 
toda a nossa fronteira desde o Paré. até o Rio 
Grande do Sul. Entretanto o reJa\or o não diz 

: qual o é~;tado e-m que se aeha ll~tã questi\o. E' 
quanto ao princlpio.quo o orador falla. · . 

O Sn. MuusTRo oos NEoocxos Es·tRANG.KIROs:
Tem sluo contestado pelo governo brazlleiro sempre, 
em todos os tempos. 

O Sn. PA.UL'I~o espera que o Sr. ministro dê 
amplas oxplicnções a tal respeito. 

Nuo é do numero d<1quelles que entendemque 
devemos am '\ uaesq uer clrcumlltancias ja Cazer 
tratado!! de limites; nilo · sabe. mesmo se o 
WJtado da~ nossas relações, e as clrumstanclas em 
que estão algl\mas r&publlcas vizlllhas silo aa 
utais. azadas para lsso ; ·mas entende que devemos 
guudar a"' nossas posses, ouldar das fortllloaoõa• 

perder. 
Em que estado se achão as tortil!cacões qua 

temos uaa fronteiras de Matto~Grossa ! 'l'êm ellaà 
artilharia ? Não ba muito tempo ~ue uma pessoa, 
e!n qut!m o orador confia., lhe disse que, tendo 
s1do remottldas pe\o AmAzonas algumas pe9aa 

. p~ra essas fóttalt~~as, com um trabalho e despilza 
' . 

Mamoré I O Sr. Pimenta Bueno durante a sua 
administração em Matto· Grosso tinha dado uma 

· altençu~ particular a esses assumpto~, tinha res• . 
tabeleCJdo as anUgd~ rondms na fronteira, res· 
t 1ursdo Cazalvasoo, e outros monumentos da 
nossa antiga . posse. Os seus successores têm 
procAdido assim ? O orador receia que· não, e que 

. u 
o Sr. deput~~do por S~rglpe, tratar. o das eleições 
de Matto Grosso, os tenha desviado completa· 
ml\nta deste Mgoolo de tl\nta irnportanoia. 

Quer tatnbem . saber qual é a maneira por que o 
Sr. ,ministro encara a gtande quefltiio dn navegaQão 
t!Uv1al. · 

Dep11ia de rererlr-se a uma nota junta ao relatorlo 
de 1846, e artlgo a.ddieional da convenoão de 27 . 
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de Agosto de . 1828, . refere que, tetiJo duas barcas 
canhoneiras nossas descido de Matto·Grosso . 1:\ 
.cidade da Assump~ão d~ P~raguay,, a legação 

· argentina· nos ped10 sat1sfaçao por 1sto; e . pro· 
tostou. E eomo respondeu a este protesto o no!\so 
governo · ~ Diz.endo que nós t1ão . tinhamos nave
gado o Paraná, o que essAs barcos tinhâo vindo 

· · ,,r 1a ens ambRs 
pertencentes a essa: republioa ; Q , orador quizera 
porém que ness·a resposta não nos limitassemos 
a di~er q~e não navegãmos o Parauá, po_rque i~to 
pôde em algum .· tellipo ser eotendtdo como 
confissão de que nós não temos d~reito de navegar 
es;;e rio. . . . . . . . . .. 

Lastima que estas · quest~es sej~o tão no~as 
nó uanto · ellas sao exammadas e dts-

eutidas todos os dins pelos nosaos vtzin os. 
. . A repnblica do Bi.llivla . como ribeirinho das 
cabeceira~ Se julga COtn direitO a .naVeJ!&ÇàO do . 
Paraná. Essa republica é senhora do rio Bermejo, 
qlie desaguR no Paraguuy, e de umil · mar~;tero 
!lesse rio, vê-se na absoluta necessidad~ de. pro
curar sabida para o Allantico pelo Paranã.; por-

e està encravada e a enas tem um porLo 
ln!lufficiente no Occeano act co. . 

A confeJeração Argentina · sustentl\ o dlreitt1 d~ 
negar passagem pelo Paraná, ainda em caso 
innoetlnLé. A doutrina contraria appareceu não 
hB muito tempo no R8staurador da Bolívia, jornal 
offitínl. Essa doutrina foi immelliatamenté. refutada 
!18 Gaceta do Buenos·Ayres em uma s<1rie de 
artigos muito bem . escriptos, e nos quae:i . vê in 
lnvorados todotl os princípios do direitos das 
gentes, e todos o.e exemplos com que se p6da 

. pretextar a. preteuçào da repu~líca Argentina • . 
. Nós não cu1damoa destus qut~stoes, · que corr11m 

nossa reve 1a. n re n o a e r p o · tnerl· 
canos como Whe•lton . e KAnt que sustentAo que 
as_ ua:ções que .po.asue.m as partes su(>eriores · dt! 
um · rio que vai ter ao mar têm dire&to de sahir 
por: elle ao mar, embora as marg~ns iofariores e 
a sua emblloadura pertenção a uma ilação dlft'erente. 
Esta doutrina fui adopttlda pelo congresso t.los 
Estados·UuidtlS, que 11 ''utoriaou nns qut~Rtões 
flllativas á navegação do Mlssisslpe é de 8. Lou· 
reliço entre os E~tados-Unidos e a Hsspanha, t\ 
entre os .EI!tados·Unldos . e. a Inglaterra. · 

Nem s~ digt\ que não '&los. convém estabelecer 
ssta doutrina, . porque nos póde prlljudicar • pnr• 
que por ella daramos dlreltu 1\ Boliviu, alo Ptlrit, 

. ao E~uador, etc., pa~a descer pelo Amazónns . . 
Mas por VAntura nilo con-~ervárltunos nós o di· 

das gentes que estta navegação só pódo ter lugar 
para usos innocellte~ 't A.s re\11.~ÕI!S q\19 e~sll. 

. cotnwunioaçào virlR abrir; nlto contribuir,do pude· 
roaànt11nte . p~ra povoar e e11riquecer as immeusas 
e desertas mariens do Amazouas? Para estabelecer 
ut~llas omporios qne seriào necessarlamentq nnss1Hi? 
Dt!us ,niio f'oz esses rios immt>i\SOI!,. não abrio 

fica~setn · trancadas ó. coutmuMoaçào de povos 
conterraneos I · . · · · 

. ~.! Otãdor deseiára que formutas.;emos uma opi· · 
ntno sobre esto ponto. Nota quu oPartttu\ tem 
quatro naçõ~s rlbeiriuhllS, a cotií~deral)iio Ar· 
geotina, a republica de Bolivitl, a do P~~raguay, 

· ou Brazi\ .; .o rio Uru~uay tem tro:s, a oonft!deraçào 

Não reco~heoe o direito a semelhante navegação 
seuão as nações ribeirinhas. -

O orador . entende que é muito duro que a 
republioa ·Argenlna, són\ente porque po~~u1e duai:\ 
nll'!'gens em pàrte do Paraná e u.ma no Utuguay, 
s
1
e JUlgue com dlrelto de tt·aneal' esses rios, e de 
Dl})adlr assim para sempre o desenvolvimento 

e riqueza de territorios immensos, privando· os de 
llll'IR Sabida para . O mar. ·· · . · · . · .· 

Passa ~ facer algumas . consldél'ações sobre n 
ilha de MartJn Garoia, a qual pela suá oollootwão 

e pouco fundo do Rio da Prata n'outros lugares, 
é a chave da navegação dos rio~:~ Uruguay e 
Parauã.. Essa ilha san~pre pertenceu á republica 
Oriental, e pertenci i\- lhe ai.mia no tempo da guerra · 
que tivemos com Buen<>S·Ay:res, e esteve por isso 
·em ~(1sso por\er, quando a Cisplatina f11z1a parte 
do Braz i I; Rosas depois apodarou• se della • . 

a um , a1·te. · 
E' verda!.le que está hoje occupadR polos fran· 

cez.es, que púr nenhum principio podem ficar com 
ella ; maa ·cumpre notar que .nas ulLimas nego
ciações . que têm tido lugar no Rio da Prata., 
tem-se tntado de a res~ituir á repubHca . Argen-

. titul.. . . . · 
. Crê que é tempo de formularmos uma polilica 
sobre · uestõds tão raves e de tàmaobo alcance, 

· jmnctpa men e para o u uro. . ao mos u~sr 
. a qu1:1 os nossos netos nos accusém de desletxo 
e de imprevidencla, · impravldencla e desleixo que 

. nosso!'! .!!Vós. _não tiverão, porque se a. tivassem 
tido, ·niit1 possuiriamos as fronteiras que temoi 
hoje. (Apoiados.) · . 

Posto haver dito não pretender occupar·se por 
o ora com as nosse.s relações, pelo que respeita 

ra- re ao a, nao po e etx a oc m 
ponto que de algum mndu lhes diz respito, e .é o 
cumpritnento de uma obrigação q\le nos ó imposta 
pe\a convenção de 1828; obrigação nos~o. e BÕ· 
mente nossa 

Quarldo passou o. codigo criminal. a de processo, 
· a lei de 7 de Novembro de. 1831, e finalmente a 

lei de S de Oezembro de lBH existia em vigor a 
convenção de 2~ de Julho de 1827, regulamento 
e lustrucçõaR respect.ivus. Es~a convenÇão tinha 
proviàertciado sobre ó ji.llgamento das embarcações 
apprehendidas no ~ralicf~, e estabaleci~o a · oom pe• 

maR, . q~ando . em 18. de Matço de 1 15 caducou 
e~;sa eonven;;iio, deixou na nossa legislação !Bcunas 
cqnshJtlravei~ .. Nós Unhamo~ leis que conslderaviio. 
crime a importação .de africanos no imperlo, e 
i01punbi\o peuo.s aos importadores e regul"vão o 
Rcu julgan1euto, mas flcàmos sem legislação que 
dticlarasse os trlbunaea qus · haviào de julgar as 
embarcRções apre11adas e que impuzesse a pena 
do pe:tdiment.o dá carga e casco. ~~~ tl\e& embarell·. 
ções Um dos antece11sore·~~ do ~r~ trtinisUo dós 
negoclos estrl'ogeiros ponderou a existeoclll da~sas 
lacunas em . seu r.alatorlo e pedlo pr~>videnoiiiS. 
Entretanto ha tres a1111t>s que o governo !ez sentir 
l\ CRIIIarB a ne11es8ld1tde da subst.ltlllr a juris· 
dlcçRo dn!l commlssões mlxtas pilr outras, a natta 

snntlr que ba~l~ Umt\ l11cun~~o na egislaçtifl, porque 
n~\\a não luw\a a pt>~na do p\\rd\mo11tú do caseo 
e carga tiRs ambliroaçõila que se empregassell\ . no 
trunco e neubumtl cousa se fez alntla I Entre· 
tattto é uma obrigaQiio que pes~ unicamente sobre 
nós. · . 

O Sn. MINI~Tao nos Nt>aootos EsTR~NGEIRU~ 
m a 

p~·omptos . 

O Sa. PAÚLxNo recorda.se haver o Sr. u'linistro 
dito que estava confeccionando um regulamento. 
Ao orador pareca que vom tardu; verdn1ie · é, que 
mais vnlo tarde do que nuooa; iuns uiio póde mesmo 
C(llilprehenlier cotno isto · sejl\, Temos ou nilo ila 
nos1t1a le isl11çà1> u·"a jurisdie9ito par~ julgar essQs 
casos? l:le emos, 1n 1 o es n • 
não temos, o orndor por sua parte não reoonheoe 
no governo autoridade pan crear jurlsdlcções. . 

O 8a. Muw~·rao nos NKGOdios · EsTaANGJUROB 
· declara nào háver dito que ia. aprasuntar Ullt 

regulamento ; disse..:.. um . trabalbo. · · 
ó Sa. PAULINO ainda assim não considera que 

o governo oHteja multo disposto a entrar nestas 
matarias. Infere lato dos trabalho~ da commlasão 
encarregada dt~ . dar o seu parecer sobre à pro· 
·posta do governo para a reforma d.a lal de ~ dQ 
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Dazembro de 2841, tt·abalhos em que foi Inteira
mente posto de parte o que de born tinha a pro
posta do Sr. Pinsenta , tendente a rernedtar' os 
defeito!! dà lei de 8 de Dezembro rell\tivos á 
questão de · que o orador estavn trtllando , e 
prov~nientes . de um~ . rménda apresentada ao 
senndo pelo Sr. prestdente do conselho, tE~ildo 
aliás a. m6sma commissão declarado quo os seus 
ditos · trnbolhos tiuh.iio ·· merecido a. approvação 
plena do g~ve!no. · 

a qne nos obr1g:n1~S pela convenção de 1$36, e 
tanto mais ·impol'tantc no estado em qua esLão as 
nossas telt{ções com a Inglaterra, para que os 
inRlezes não tenhão direito de MS accusar d!3 que 
niio cumpi·hnoa nquillo n que nos obrigámos, 
obrigação que descansa sómente sobre r.ós, que 

. depende de nós só mente, de prQposta. do mfnls~ · 
. . ,- . . . 

Conclue com algllutas reflaxões sobre as -verbas 
do orça~ento. · · · 

A discussão fl•;ll adiada para so proceder à 
elP.içiio da mesa. _ - · · -

· .·. Saht>m eleitos: 
PresHente o Sr. Cbicborro com 49 votos, sendo· 

ltnmE~diilto em VCltos o Sr. Tosta com 21. · . , . . . - . 

votos. 
Soacretarios os Srs. Godoy com 47 ~otoa, José 

de Assis 49, Barcellos 47 ~ Pamplona 46. Sup· 
plflntus os Srs. CasteUo 13ranco 26 e Policis· 
slmo 10. · · · · . 

A ordell) do dia é a mesma, e no dia 21 ào meio 
dia as interpellaçõlls do Sr. Taques. · · 

Levanta.se · a .sessão ás 3 horas menos 20 mi· 
nutos. . 

PRESlDENCIA DO SR • . CHICilÓI'l.RO. DA GAMA 

SúMUAn.xo~-Expedl&•lte.-Ordem.do . dia. Eleições 
do Matto·GI'osso.-:-Adiamento po1• 15 dírts :ios 

· projectos sobre cai~ei1·os ?iaci:mae.~. -Orçamento 
dôs ottegocios esttangei,·os. Oradores os Srs. 
Fel't"G.z, FllrnartdtJs Ohav.ts, Furtado e M otwa 
Maga1Me3. 

A '3 10 ·horas e 2.) minutos da manhii abre· se 
a sessito, lê·S~ e appr~>l'a·sa a acta da antece
dente. 

EXPb:DIENTE 

Um oflieio do Sr • . tnllli ro 
pando que · na data da ~ do corrente 
expedio n necessarill ''rdom para quo s.e remetta . 
o competr•nto diplomo. ao süpp\ente quo deve 
tomar aaaent.o na camaru dos Sr~. dnputaJos 
pela pro'Jhu:ia d:\ Babia en~ lugar do d. ep~tad.o 
·Jc>sé Fetreua · Souto. - F1ca . a camara mtel· 
rada. · . · · 

Outro do Sr. secretario do senado envian 
proMs Çaó o sana o au or1sando o go~erno a 
passar carta de naturalisaçào no padre Luiz Moi\· 
teiro Pereíra.-A imprimir. · 
· Outro do Sr. visconde de Goyanna, remettendo 
100 ex!lmplares do balnnço da caixa dll omortiznc;lio 
do seJ;tundo seme8tre d l) anno financeiro do 18·17 
a 1848, e lr;tutcl num~ro de quadros demonstrati· 
vos das traosncções da uella re arLi fió lira !lerem 

1& r u1 os lle llg rs. epu a os, - Man a· se 
d iF;tribulr. · · 

Remette.se ã commitlsão de mnrl nha é guerra o 
requerimento de Luiz Bernardo Machado, major 
r eformado de cavalhula do exercito. queixant:lo-se 

· de sua refortnn. · . · · · · · 
A' mesma.eQmmlssão o requeiimento de Bernardo 

'Utbanó de .Bedegorry, propondo o estabelecimento 
de .gymnas~os normaes. 

Não ha mais expediente. . . . . · · 
g• approvada saro deb~l~ a redaéção da resolução · · 

que approva a pensão <lo falle~ido conselheiro José 
Joaquim da Roch~, .e1n sobrevivontia a SUQ mulher · 
e. filhos, sem preJUIZO de qualquer outro vencl· · 
manto. · · · ·· 

ORDEM. DO DIA . 

O Sr . . RnxnalJJ.o · nuo podendo dei~ar de 
~omar part~ nesta diseussiio, não só porque · esta . 
1nforma.do âcerca do quu . ~e . passou em Mátto
Gro,sso nas EIIP.~çõ~s.gerae.<J, . como por quà é amigo 
do Sr. Dr~ ChrtspmtaU\), e te$temunha do conceito.. 
que elle gllza na provincla de . S. Paulo, · não só 
~ ~ . - . 

moralidade, sustenta o parecer . da . commíssàol . 
e refuta as accusaçõP.s que o Sr. Carvalho M:ort>ira 
fez. _ ... _ . · 
· · O Sr. 1\'iõX.:líeg Sarmento entende que 
eomquanto o Sr. Carvlllho Moreh a den~onstrasse 
grande numero de frattd~s, '<iolenr.ias e iniquidades 
que fnrão. CtJ_lpregados para O triUUlpllo d.a eleição 

. ' forão e!lsa$ iniquidades, violencias e fraude~. que · 
não pódo deixitt de occupar.se oom a demonslraçi\o . 
delhs, e parA. estil fim analysa uma parte do 
parecer da commissão, .intt>rrompendo o seu dis· 
curso para continuar · amanhã por ter dado a 
hora. . · . 

A discussão fica adiada pela hora. 
o Sl'. Urbano. (pela ordem.) sabendo que bB 

na discussão dQs projcctos offerecidoa · pe[() Sr. 
Nunes 1\:lacbndo a respeito do ~ommerelo de 
retalho e caixeiros brazilt'iros o numero de dls· 

· . p~ra . a encerrar a · ~eussao, 
propõe urgencia, afim de que · ellea entr.em em 
discussão, paro. ped(r o encerramento da discussão 
quando seja approvada a urgencla para R\lea 
irem á commiSSl'iO de conunerclo a ver · se se 

. pólo f~zer algt.urta co usa peste n~no para satisfaz&~ 
necessnladus réclamadà!l e sentidas. · 

A urgoncia é npprovada senl debate. 
. E' apoiadà a. seguinte emenda do Sr. Nun.ea 
Mucbarto: 

« S~jl\ remetlido o proj~ctu com as emen~aa ã 
eommu~si\o do commerdo ~laro. propôr com urgencla 
as medidlls que julgar mnls con veulertttl, e obter o 
mesmo Um, ficando ent.ret.~nto adiadn a discussão 
por qninzu dius, u · . · . 

pnra retirar o seu pritMlro requêrlmento de adia• 
manto. ·· · . . 

O Sn. Fm~~AZ pede e oht~u' llc.er~a pàra retirar . 
o s.eu roquarunonto dê a•Hamento. · 

Dando-se por encorrada a discussão do requeil· 
tnento ~e adiam.ento, ~ elle Rpprovado. · · . _ 

Contmua a dtscussao do or ·amao to da re art• ao 
o c• s es rattgerros. . 

o SI:' . Ferru.z diz que ex.amlnando· ijO os. 
discursos dús nobres · membros da minoria, não 
ao encontra um só tópico que po<;;sa offt~nd.er . 
ne~n le'rtllllente o gabine t(J : essr:s nobres depu· 
tadua parecêrào l'Specii\hnente censurar ao minis· 
tro dos negocias estrangeiros do minlsterio de 8 
de Ma o u · - -
SI'. Puulino que ht,ntem fallou, pareceu dirigir-se 
dir~ctamente 110 e:x.·mirilstro dos nt~gocios estrau· . 
gétr<'s <>Sr. Lunpo .de Abt·eu, quando • . lament!lqdo 
a .f 11ta da esohuoclmentós sobre nossos relaooes 
exteriores, dis!la quo o r élatorio apressn~~do este 
am1o, npa.rtando·s~ da . veretla elJlabeleClda pell) 
SI' • barão de Oayrü., poucos ou nenhn.ns esclare· 
cimentos deu sobre os n egoaioá axterlores• ora, 
ê sabido que o . relatado .apresentado .pel() .sr .. 
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barão de Oayrú ·foi confeccionado pelo . \llust.re Sr. 

· Llmpo de Abreu, e nem podi~t deix.ar de o ser, 
porqne o Sr. barão de Oay~ú entro.u para o 

. ministerlo em 2 de· ~alo, e poucos dtas depois 
apresentou ·f! seu. relatorio. E:~te fact,o es.tá. por 

nem 1,500 praças. Aforça ·de Unha .fot tambem 
distribuida por di.ffarentes províncias, por assim 
o exigir a tranquillidade publica. Conviria· manter 
o exercito no pé que se deseja? De certo que 
não : . mesmo as praças que fornece o . re.cr11ta-

_ - · ·· e e 1 o no 
barão de Oayru. · · · . . pé em que o decreta o corpo legislativo. · 
· Qüàndo os relatorios anteriores a 1846 erão Em outra época houve facilidade de elevar o 

magros; raohiticos, . 6 · não da vão a menor idéa exerclto a 12,000 . homens ; a pacificação do ParA. 
_ _ _dll!'Uill,Çb~il~sa~sL!r~el~awõ~esue~x~t~e[Ji~~~llll.·a.aJ~r'}ua~().._I-I>«J~u.orr~caíu:cmn<o91ull--la~~l:&s!fi,VQB-:fR'!m~~ue engrossou 

um ministro estrela. 11m caminho novo, . furnecsndo muitos corpos de 1• linha; a paCificação da 
1\ Mtilara · os ·esclarecimentos necessarios para província da Bahia forneceu quasi 't ,000 homens 
podar formar um . juizo sobre aquelles negocios, ao exercito do sul : ~ pacificação do Maranhão 
será justo que á esse ministro que assim . procede, e . das ·. AlagOas algum· cousa produ:iio, e tam- · 

·se fação censuras. a 9ste respeito? .Combine-se o bém os movimentos de MinRs a S. · PAulo. Hoje 
relatorio ·aotual .com os relntorlos anterlore.s a será difficil de elevar o exercito ao seu · estado 
1846, compostos de quatro pagina!!, que niió davão completo . . . . . 
idéa alguma de nossos negocios, que se. limi- Acompanha o Sr. PauUno na sua sympathia 
ta\tlio a dizer que se tinhl\ pngo e11ta Qu aque!la ·· sobr.e a sorta da républlca do Paraguay; mas; . 
reclamaçiio1 que tinha sido feita esta ou aquella QUilfl~QliEH'. q~t9 .fQr~m .as sympathias que possamos· - - ·. 
pre2.a pelo cruzeiro .ir.gle?:, e. ~er-se-bn · que ne~ · ter a respe1to da sorto desse povo, cumpre attender 
nhum outro documento traziiio senão o quadro do principalmente aos interesses do · · ' 
corpo dlplomatieo nacional e estrange1ro, e oR ver a e que o ·govt.Yno btazileiro reconheceu a 
officlaes ·da secretl.ria respectiva. · ·. . independencla . do l?araguay, mandou um encarre-

0 orador s:ustentando que o principio que enun- gado de negoc1os para tratar de certos negocloa; 
ciou. da que i\ respeito d~s negoci?8 exteriores. mas o . governo deu as instrucções que eriio de 

, er para fazer quMsquer bases de eon-
excepçãQ a publiéidade, apresenta dher!JOB ex.eui-. vençilo1' · · · · 
ploA om apoio da sua opinião. O .s.a. PAULl.NO :-Deu.. ·· 
Une~se com o Sr. Pauli no para chamar a 

---l:UMíl-nç~--U\}---J~>l-l· Mt· ~HtlOS~· as--1-----'~:m.-:J!~lWH.,-~~~·m mlnhft eaaa doeu-
. relações com as · repubUcas do Rio da Prata. ll\entos donde · se poderia provar que o nosso · 
EntendA qne a polltlca dG Rosas tem sido sempre encarregado de negoclos no Paraguay rião tinha 
a poHlica d& temporisação ; algumas vezeN parece instrucções, quo e1lé mesmo se queixava, que · 
ceder emquanto 88 · notlciall pódem ser levadas dl:da que se o seu procediwento era erroneo, que 
pelo paquete, ma& logo · que partem 0 . paquQte lh'o advertlssem, pedindo que se lhe dê11se todos 
ou ae embarcaÇões qua Hnn de levar essas nottcias, os dados que erão dà mlstar para obrar. como 
muda a sua llolitica, novas exigenclàs l\presentll, oonvlnh~ aos interesses do Brazll. . . ·· 
e asaim tem r,onseguldo manter·SQ. a.pRzar ~lo · N.iio SQ'be o orador a que tendão . essas · eym-

.. poder colossal · <!a França e da Inglatenn, assun pàt.bias: serã por ventura myja nlllança por meio 
ê que tem sempre fe\t() com o Brazil em toclos a a qual nos van1os em penha.r em umn guerra · · 
os ilegocios. · . . · · quasl dllo!arnda entra R rep?bllca do Paraguay e ·. 

Perguntou o nobre d9 utado a e t\ . . ontaderaÇi\i\ ArAe.ntirul Y Nossos interesses exl• 
•ca o gn ~e te aa uãl n respeito ~os · negoc os glrt\õ latC?? E ' prechto attender a . quo os ln.teresses 

do Rio dn Prata , se st~rll. a meeml\ eegulda oommercllaes do Brazll com . as . republtcas dt\ 
em 1848. O orador . acredita que é a mesma, margem do Prata si\o .de gr.andó momento; é 
qualquer que sej" a face or ue · é encarada. O 
~ • n qu z ec iuár que a.po ca agora ni\o c\nes soffreri\o grande minRilll irnmediatamente. 
era · de estricta neu~ralidada, o orador · responde que os generos de igual natureià nos .ll08S08 quo 
que a . polltica segulda até . 184S nilo f\)l tambem produz o Paragu~ty abastecerão os mercnrlns do Rio 
C1e eatricia neutralidade1 e auste11ta com diversos dn Pra_ta; · a fAOll11lade do serom trausportlldos 
i~totos a sua proposição. · · · . · por agua, a facilidade da sua eond\teção farà com 

Obamou tnmbem a nobre deputado a attenção que nossas mercadorias posl\lão concol'rer com as 
do minlaterio . sobre o desejo que tem Rosas de <tassa Npub\iea . . 
lnvadlr ·o nosso tarrltorio. Esse . desejo é coube· Qual é o outro lntaresl'e que a ls11o nos .possa · 

. ddo de ba multo. e· aoredltn . que em dhetsas determiuar 1 O interesse poHtioo f O órador de· 
6pccas O$ Rabinetes o pretond~rão salisCa%er. Em sejt'ua , que a rep.ubliaa do P~rag!_lay tomusa a 
1831, quai'HJo se tratou . de fazer uma al\iança dlantetra no canuttho da civ\hsaçao, que sablsse 
com Rosas, R unloa ratão p()t qu~ o projecto de do ·estado em qlle se acha, qttü .th·esse um 
trntndo naüfrngou foi a exigancia do entrada da governo esclarecido e . r egular; mas acredita que 
forças para a provinela do Rio Grande; em 1843 presentemente quaes51uer relações potltiens . que 
c traLado de 24 de Março estabelocin esta entrada pudessomos obter. não trarfdo !lquellàs etfeitDs 

· com o tlm de acRbar com os rebeldes. Entende . que devemos deBeJ\U. Q\taes forno ns vantagens 
que · a l!olitica do gov~rtío · deve l!.er · R politlca da que colhemos dessa. missão f O orador as Ignora . 
ne?tralidade estri-cta ato quando os negoolos o absolutamente, e pede . à camara que permi~a 
ex:1gttem ; logo que o gabinete conhecer quaes são ~\19 sel·a reservado neste ponto. pOl''J.Ue nao 
os fins sinlstros a que tende a reunião de foroas. P,óde d zer oà deCeitos ou .erros que . alll se pra
de ~enornl Oribe ou · do . dlo~ador Roa 
tnu iu a sua polltica. Para este fim é necessarlo · O sr: Paullno rallo'' na tontada por Urqulza de 
que o gabinete esteja prtlparado. Mas como estará uma parte do terrltorlo do Paraguay_. O · que 

. :P~eparado, dissa o Sr. Pnullno, sa o exercito do importa Isto no Brazil 1' Quaes silo os interesses 
Rro Grnnde do Sul diminuto de um modo os• que nos poderáõ determinar a intervir para q\\e 
)lantoso 1' No momento em qlte à paclflcaçiio do essa parte da terrltorlo seja reconqttlstada peta. 
Rto Grande do Sul tGve lugor, a minoria exlglo mesma repub\lcn do Paraguay. T()dOB sabem que 
a dlmic:utçtlo das f?roas, porque ellas uiio . eriio l!le abria uma luto. armalia entte o governo do 
tnals tao necessat1as. Então ex\stta um grnnde Pnraguay e o governo de Bllenos·AyteP; ·ó re-
nut:nero de guardos naolooaes destacados,. este sultado de iletnelhantes lutas que por ora '{lat·ecem 
llUIIlerc foi diUllnuido proporcionalmente: · em 1843 amorteQidas; Co i · .acnbo.r pela poese do tenltorlo; 
o numero de . guardas nacionaes destacados era portanto o ctne temos nós com isto 'l Deve o go• · 
orQI\do em 8,500 e tantos, hoje talvez não tenha verno do Brazil tomar uma posloão hostil conlra 

'l'OK'O 2 . , . . 22 . . 
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0 governo de Buenos-Ayres só por eete facto ! 
Quer o Sr. Paullnn . que o go'!e!no do Brazil 
sirva de mediador para a restltUJçao desse terrl" 
torlo 1 Se o quer, · o orador nisto concordará, 

01·que uma mediação não ótle c~mpromettar 
. a gn1 a e 1 . • 
· · Entende que nã:o foi bem justificada a censur.a 
que o Sr. Paulino ~iriglo ao Sr. mlriistro. da 
justic;a. O nobre ministro da justiça respondendo . , . 

dentes de que a provincia. do Rio-Grande do Sul 
não estava · no estado em que elle affirmava ; 
estas provas são nquellas qua todo o governo 

. pôde fornecer á cama("a, s~o as participações de 
seus delegAdos. O nobre mmlstro leu um tracbo 
dll um ofticio om que o pre~idente affirmava que 
a provinciá toda t•sta\'a etn paz, que não erão . 
fundados os boatos de insurreição. Qtie.l ó o 
vebiculo mais proprio para o govomo il\teirar·s.a 
do estado de uma provlncio. ~enào as participações 
officfaes de seúa delegados Y Merecerâõ mala 

• r ic l 
. . poden1 . nilo e~tnr bem ·ao . côntinta os negoclo.s 
· aa . provlncia Y .Em todos os tempo", quando se 

trata di\ tranqulllldade de uma . provlncia, o 
lnlst(lrio se re ula · elas artit:i a ões de seus 

delegados. A. qurwto tempo oiio so f•llla em mo\'l· 
mentos de NeltQ Y· Desde " pncificaç~o do Rio· 
Grande.. Dhla·ae que Ne~.~ . não tinha querido 
aceitnr a anu\islia, que t.inba ido reunir gente 
om orr1e•1 es, o que a. ao ... 1z a·ae . que e e 
tinha sempre em pá de guerra 200 a SOO homens; 
dvpois se soube que essa noticia uão era verd"dolrn, 
que Notto tinha :ilguma força para proteger R 
sua propritJdaue, {Apoiado$.) .Estas noticias datiio 
-3e multo tompo, fr.ri\n dadas . por canaes talvez 
suspeitos, e p•1derâõ por venturA me1·ecer na 
honras d~ . dlscussil.ll a vista da declaração do 
nobre ministro, que leu um trecho da · umi\ 
pattlctpação offi<iial de aeu delegado, quo deular.i 
aqlleUa província na ·tranquUlhit\de? Acrtl•lltR quo 
o eata1io fie todas as provln<ibll ó bojt~ multo 

para mostrar no pttblico que tluha a maiúr 
. seguridade do que o mo~tado daquélla provinda 

nito era ll.quellll que ao dlzin. · 
Entende que o Sr. Pnullno tornooeu desouJpn 

ao governo por não t&r obtido resultado de suas 
rflclnmaoões tom n Bolivla, fazendo A historio das 
dissenções quo. alll tlverão ~ugnr. Se as dlssen· 
ções nessa republlca niio perm1ttem o permanenota 
de um governo regular, quaes os meios que póde 
t.er o go'Verno de bem elaborar suas proposta!! de 
tratado de .lhnites, e mesmo de bem dlr,glr as 
nossas reclamações ! . · 

E' preciso. que se saiba. qual o estado da occu
paçã:o do Marco ·do Jauru. E' verdade quã se 
decretou a erecoào de uma vllla nesse -lugar, 
mas tambem é 'Verdade que essa decretação 
não foi levada a effeito. E' \'erdade que se pre
parou urna expediQão, mas n marcha de torijas 
nossas na J.lrovincla. do 1\IattoOrosso fez com que 
essa expedição não chegasse ao termo . que devia . , 
á. um certo Sebastião Ramos que foi governador 
da provincia llmitrophe. Esse bo'mem avido de 

. r~quezns, turbulento, tendo-se opposto ao prin· 
crpio, à lnllependencia dessa parte àa A.merioa, 
refugiou-se no nosso terrltorio, e depois foi chafl:lar 
a attenção do governo boliviano para a oocupaoiio 
de certos pontos itnpcrtantes de que estavamos de 
posa e. 

Acompanha o Sr. :Paullno na censnra que fez a 
algun~ âe .nossos agentes que tomê.rão por base a 
respetto de . nossas reclamaQões sobre · limites o 
tratado preliminar de paz de 1"177 . . Esse tratado 

1\thnittido geralmente pelo direito das gentes, nem 
por todos óll estados deva ser adaptado 'l O:~de 
fioal"ia a nossa navegação do Ama~onas 't Algu01as 
nnções d" Amerioa não terião o dlraito de exigir 

. quo esse g1·ande rlo fosse aberto parn sua nave· 
gaçilo 't . .. . 

Entende que sito infundados os protestos do 
dlctador Rosas contra a 11avegação de duas barcas 
co.nhonelras que se dlrigião da provi nela . de 

. Matto-Grosso para AssumpQão i acredita que são 
daquellas · queix:as que elle oustuma fazer sem 
nenhuan fundamento, e que lhe servem para 
encher as longas notas com que constantemente 
nccusa o governo brazileiro ; mas pede á camara 
que se lembre que o procedimento deese dtctador 

. é determinado ta~bem pelo nosso ;soffrlmepto, 
pelo quasl silenc1o do nosso governo em ·ddfe• 
r entes épocas. · . . . . . 

Q11a11do o governo do Brazll teve de mandar 
em duns dlfforentes épocas enviados · nossos t\ 

. a , · XI , o na . 
pedio permissão . pata que uma embareaçiio de 
guerra bra.dlalra · fosse transportar esses nossos 
agt:l ntea dlploolaticos, e o dietador Rm!as negou 
constantemente o seu assenao a essa exigencia, 
ou 11 essa pedido : de 80\'te que o raoto do protesto 
do governador 'RoEias ha pouco tempo dado sobre 
a navegação d1'9 · duas cnnhonelras de Matto· 
Grossó para Aa.sumpQão é faoto que teve em seu 
apoló os . precedentes ~ue o orudor allegou, e 
quo bem pôde orêr•se fundado nas oplnlões dQase 
dictador. . 

Traz este facto para mostrar que esse homem 
I 
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sempre desprezou as ~ossas reclamações, e nunca 
quiz estar pelas obrigações contrahidas pelo ar
tigo addicional an tratado ou convenção preliminar 
de paz entre o Btaztl e a republica. de Buenos· 
Ayres; e que por consequencia fundando-se os 

o • • • • 

auno em nossos portos: bos ao nos . pâssados tl 
importação foi não menor. e, se~undo os docu
mentos «lue annualmente se distubuem no par
lamênto inglez, vê-se que val em augmento a 
importação de africanos no nrazil. . 

Não tendu pois · &pparecido censura alguma 
alétn daquellas gue o orador referio~ e qt~e não 
podem ser ~rocodentes • . ou reoahe. m prJnolpalmen.te 
sobre .adm1ssões anteriores, . crê ·que devia 11-
niit~r-se ao exposto ; mas tocarA ainda em um 
objectos. · . · 

Disse o Sr. Euzeb1o ue -
nos de regu amentos ou leis sobre a admleai'lo 
de eet.r augeiros, e âceroa de empregad.· os do corpo 
diplomatlco, do que do ealvuterio. · Pareoe~lhe 
que a e\mples enumera tio das leia e re ulame to 
que ez o r. e pu tl o emortatra a sua sem . .. 
razão. O que ha. de oompa.raoilo ontrà ll nocea· 
sidade desse rtJgulamento, . (lU da lei do ttuccesstlo, 
e a reforma da lel cl~ 8 de llezombro. quo póz 
o palz em um estado anormal, colloeando a sorte · 
doa lndlvlduoa nas mãos do agentes do governo, 
a quem incumbia julgar certo& factos? Utna lei 

· que. póz a sorte da pro11pertdode dO cidadão bra· 
zlletro . entregue a Juizos aOlo\'lvo!s, de pouca 
du1·ação e .sam nenhuma hldepeudencla ? Lei 
!lU& entregou a sorte da propriedade do cidadão 
orazlleiro a juizes que, alélll de não terem il\de
pendennla. póde·se dizer mesmo que não podom 
ter a lnotrucçào necessaria para o julgamento dns 
causas clveis, e que do mala a mais por um fucto 
qu~ .na . opinHio do orador é lnqualiticavel, estão 
SUJeitos a continuas remoções ? Niognem pois 
contestarA. que a necessidade de uma legislação 
a este resl:JeJto é multo maior do que a necessidade 
de um tegulamento .ou de u~u. lei que '\lê ass.e· 

relat~vàmente á sucaessão, Não se conclua porém 
d!lqut que o orador pretenda demonstrar a 
neoesslda•:le de ficarmos no estado em que nos 
achamos .sobre() objeoto da suocessil:o; fez unioa· 
mente estas reflexões para mostrar que, segundo 

d
a
1
atla neaessidade. estes objectos não podliio to(llal' 
antelra aos outros. · · 
Pede novamente a attenção do governo sobre. 

os pontos que mebclottou,~,. especialmente a tesp.élto . 
de uossns relações no ~lo da Pratu. DeseJâ.ra 
que o governo actual tivesse muito tento, multo 
cuidado sobre essas negoclos, e providenciasse dé 

mnneira que as no11sas qbrJgações fossem eum
p~idas, e que a indepen.delicia da Banda Orlentat 
n~o ~offress~ quebra. O nosso intsresse, a nossa 
dtgntdade e:x:.tge que esse estado fique independente, 
e que R0sas não obtenha maior influencia, acabando . . 

. • tn 
o Sr. Euzebio em que a publicidade é .nos go· 
vernos _ repr~sentativ~s a regra, . e a reserva a 
excepçao. D1verge pots ne~ta parte da. opinião do 
Sr. Ferraz . 

. Post() estejão já muito debatidos os negocios do :nw da P~ata, como o orador a elles liga muita 
JmportancJa, e o seu desfecho deve ter grande 
l~fluencia sobre o Brazil, occupa·se com elles 
amda por um pouco. 

Analysando toda a politica de Rosas desde quo 
en~rou p~ra o poder atê hojA, em relação ao 
estado rteuta ·· · · - · ., · · 
deve suscitar da nossa parte multa suspflita e 
toruar o govérno. do Brazil mals cautelas& ; e 
que o mesmo succede a respeito do governo do 
Para ua ue tem todo · 
sua m •lpen eneia. •. . e com quem ó convenients 

. que tenhl\Ulos relaç(;es. não sómente por ser estado 
importante, que pôde abrir os seus portos ao 
nosso commercio; como pot'< ue no caso de uerra 

. p . e sArvtr·nos . e tnu ó. r ostra igualmente. 
quanto aos negocios da provinciu do Rio Grande 
do Sul, que elles reclamão a mais séria Httenção 
do governo , p~ra . que ella previna a tempo 
qualquer acouteclmentQ que possa · occorror para 
o futuro.· · 

o s,.., FuJ:-tB.do entende · que a respeito dos 
negooioll estrangeiros os biazlloiros deviiio todos 
esta~ de. uuan!m~ acc~rd~, ~ . q~e a.ntre elles niiu 
de.vla havar dtvl.aê:o. a tal respeito; .porqtte na 
verdade hilo saba qui\es sejão os titulas de gloriá 
da o os! ito a nilo ser o a tunouto dé Gullherane 

oung tt 1\ po àQ vorsn l que tem seguido sobre 
os líéf(oolos d.l ·Rio iiu Prata. :Mas, posto se ndo 
tenba nlndn obth.lo este feliz re))Uital.lo~ o orador 
tem o pl:'l\~ar do obsorvar quú hu. "t\ actiordo sobre 

n o mpor Rn ss n1o, a o ro '' 1 v o 
necéashluc.le d11 rop&'oast\ó do trallco de afrll.}anos, . 
que tam aldo olltlgm!&tllfado por ambo!i os lados 
.dli oasn. Elltll CtUe~th~o pula; rtue tem servldo do 
pretexto As vloltJIII.llas quo ô8 lugle:r:otl tê111 pratioado 
para oonlUosco, paroco l.jl\6 tt!m ohegtlúo a seu 
termo, porque 1111 · opwlõos que tem defendido o 
tr11flco oowo mohl clvlllaador, jé. mudt\rilo, o hoje 
ooncordila em eati~matlsal·o, .. · 

Pude ao Sr. mlmstro que doolare oe lloe\ta a 
extradloi\o quo fol esta.beleo\dll por um da BEtus 
antaoessores, o igualmente se couoorda em que 
!lS cartns precatorias para ex.ecuoiio de sentenças 
civeis passadas · por autoridades estrangeiras 
sejiio aq ul executadas. · 
. Ho. pubUclstas que entendem que a e:&tl'adioiio 
é obrigação rigorosa ; e outros, que ellR só póde 
Dllscer em virtude de tratll.do. Mas o qutJ tez 
o gabinete de õ de l\'Ialo? Aceitou o. .extradição 
l!ómeute com a oond\ ão da reciprooidado, a aem 

direito à exttu.diQiio ; quando a oplniao mais 
corrente na Europa, é que é Erectso haver tra· 
tado que dê direito á extradioao e . que os crirnes 
devem · ser bem definidos. Não sabe como poderá 
haver reclproaldade no cumprimento de sentenças 
clvels, quando a legislação frllnceza não admltto 
tal reoiprooldade. A França é um paiz constitu· 
olonal, e o orador não . sabe oomo o goveruo do 
BrazU podia . persuadir•se de que os ministros 
francezes podliio convir em uma oondloão· c!:Jn· 
traria á legisl!\Qiio do seu palz . . 

Qu.erla tambem ·tocar no regulamento relativo 
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aos bens dGs estrangeiros que íl'lorrem entro nós, 
mas por muito fatigado reserva-se para outra 
occaslão. · · · 

velar convenientemente sobre oa intl3ressas do 
. Brazil, quer políticos~ qiter commerciaes. 

En.tende que póde soffrer alguma reducçi\o a 
quaútia do 25:00()8 destinada para differentes 
objactoR, como são pagan1ento de ajudas de custo 
ao.s que siio investidos de missões diplomaticas ; 
soccorro a.os brnzileltos desvalidos, que por ventura 
se achem em miseria em paizes estrangeiros, 
e oulrEts 1tosp~zas que não vêm definidas. 

O orador desejára que o Sr. tninistro informasse 
que outras despezas . event.uaes podem <!ccorrer 

negar ao ~overno nlguma quantia para soccorrer 
brnzil~iros desyalídos que se pm•siio achar etn 

·· miseritt em algum ponto do globo : nem que se 
marque quantitativo razoavel e justo para o 
pagamento de ajuJa.!\ . de custQ . áquellas qlia são 
encárregados de qualquer misR.ão; was nãl) qui· 
zera que se mal'caase um algarismo . tão volumoso 
pata despez11.s eventuaes e impre:vistns, que se 
não. sabe verdadeiramentà o que si\o. Parece-lho 
que tambem · alguma reducçiio pócle · soffrer a 
quantia de 15:000S pedida para despezas dentro 
doimperio. Não quer porém que faça suppressão 
alguma · ácerca da somma pédlda para e:cploração 
dos limites, quer ao norte, · quer ao sul~ quer 
ao ·oeste do Brazil ; mas deplora que o governo 
não se occupe seriamente. desta mRterla. e que 

U . .. C O I !! O, CODl 
aconteceu em 184.4, o pubhllo Ignore Inteiramente 
os trabalhos dessa commisaão. Nâo duvlda que 
a com missão apresentasse ttaba.lboa . nliolloa 

· é9uelle respeito, mas o que ceíl.stlra ~ ·que nada 
dtsto oe publicasse, nada él\sto vlelltte ao conheci.· 
mento do publlco, Qual é o Inconveniente de 
se torMrem publlcos eates e outros Lrabnlboa 
semelhantes t Nio teré o publico neoeaaldada de 
aaber easaa grandes questões suscltádatt entre nós 
e .n{lsaos vlsinbos a respeito de liatltea f Concorda 
em que haja reserva tim revelar oertoR negocio~, 
mas não a ponto de nito rovelt\r aqulllo om que 
níto ba inconveniente; Quo lnconvonlente, por 
exemplo, pôde hne.r em que o governa . declare 
118 suas vlata11 . sobre tal . e tal negoélaOilb, som 

e I · · 
· a ~Jfei o t Oaaoa ha oeeorrldoa om naoões mala 
adiantadas do que nós, em que antes de conolulda 
uma negoolaçRo, ella é· levada ao oaohechnento 

· do JIUbltco. Olta em apolo de &\11~ oplnlilo o to.cto 
. de nlo ter atnda chegado ao aeu dGsfecuo o ne· 
gooio relativo A. desáRradavel ooourrenola havida 
en~re o gabinete de Madrid e o Dlln1stro ioglez, 

. . e . Jt\ no parlamento ser stlgmatlsada a.· conducta 
do minlsU'o, a · suas histruccões li:nptudentes 
para o diplomata lnglez se Ingerir na admlnts~ 
tração interna. de uma naoão Une e . indepen· 
d&nte. 

superior, e a. Btla aposetltadoria. Nada até aqui 
se tem feito n este respeito., a o relatorio apenas 
diz que ·o governo toma em consideração esta 
mataria, e que brevemente ~atisfa.rá a anciedade 

mantos ; mas se o governo conhece que hà estes 
in.convenientes no regulamento dos consules 
porque não trata immediii.lamente de os remover~ 
e mesmo dê· · C<Jrrigir otttros defeitos que s~ 
encontrão nas disposições do mesmo. regula· 
manto T · .· · 

Diz, por exemplo. o regulamento que os consules 
braziléiros em paizes estra ngelrús para poderem 
arrecadar heranças dos sttl>ditos braziloiros alli 
fallecidos, ou que lhes pertenção, devem estar 
munidos de procuração. Para isso não carocião de 
aulorita ão de overno or ue 86 o consul recebe 
a bcr11nça o su 1 o rnz1 e1r.o em .. 'Vli' ude da 
procurayão da parte inter.;ssada, não. é como 
C()IISUl; mas comó mand{ltario instituído pela 
vontade da parte. A•r mesmo tempo porém, . no 
art. 86 do regulamento elti ste esta. diHposlção ; 
nos arts. Si e 85 se diz qae os consules brRzl- · 
leiros em paizas estrangeit'<JG são procuradores 
officiosos para. recorrer a rEspeito de tudo o que . 
i<} r a bem dos mteresses do~J subditos bràzilelros. 
Existo pois um~A oapeCie de contradicção nestas 
disposições .. Esta contradioci\o se torna ainda 
mats seosivel quando se eotnpara o artigo citado 
com. o )3l do reg11la.mento, pelo qual o consul 
br.IZlleao em pa1z estra\lgelro é Investido de 
attribulções mui~o valiosas IL respeito dos navios 
ab~ndonRdós, uanJo por v~ntura no paiz não 

lamento lhe incumbe então. pelo Reu . caracter 
de consul, a arrecadação de todos os .bens per· 

. tenc:entes ao navio abandon.ado, e ultimamente 
de dar conta é~ partes lnter&:~sadas, como fór de 
dirélto. Ora, se em mataria tão ~rave o consuJ 
6 procurildor otncloso, por<tlle do o deve ser · 
tsmbem no caso das heranoâ&' O regnlamento . 
conservou a ldêa obs~rvada e11.tre tod11s. as nnQõaa 
cultas, quo o conaul do un palz qualquer o 
repre!lenttl até corto grt\o, & 6 tutor nato dos · 
lntareasoa de aaua cotr.patriotaê, de qualquer na· 
turnzl\ que AejAo, a ponto tal que em algumas 
naçõa11 as ~tttrlbu•çõss dos consules não se llmltilo 
t\ Jurlsdloollo :voluritaria mas 8~ estendem em 
certos casos 1\ lurladlcoilo contenciosa, taes como 
os ronsulas no "Levante. · 

aven o po ~ . o e 011 no ril~·u. amen o, espera 
que o Sr. mlnts.tro haja de ()8 corrigir e pór o 
mesmo regulamento em harmonià · com os prin· 
oi pios . adoptados pelas nações <l\lltl\8 sobre esta 
materla . 

A discu:Jsão fica adiada pela. b.ora. 

La'Yanta·se a sessão ás 3 hor~s e meia • 

Sesalo em 5 de A.ror;~Co 

PRll:BIDENOU.. DO SR. <lRlOHOI\RO DA. <U.JtU. 

SUJJM.uuo. - Expediente. - Otdam do dla.
Desa ro riaçlio do thea.tro d" s. P11dro. Db· · 
curso do Sr. Nunes Machado. Disp6tUa f 
imprsssclo. Urget4da. . Votaçl%o.- Eleiç'lJes 'd• 
M~tt()•(}r_osso.- Orçamento do.s negocio$ ostra"· 
getros. Ducur-sos dot Sr1. Sou.la Franco, Moura 
MagalhiJ.es ~ Furtado~ · · 

A'a 10 horas e tres quartos da manbii abre·ae a 
sessão, lê-se e approva·liG a aota da anteo&· 
dente. · 
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EXPEDIE~TE governo faça desapropriar o theat.ro de S. Pedro 

de Alcant~ra éncorpu~ando-o aos proprios nac!o-

· ·mappa demonstra.tivoda liUbstituiç:Io e assiguaturl1 duda's a esse theatro. 
do papet-moeda._ . · . · A direcção des!ie theatro não ó a mais regular. 
·A' 2• commissao do orçamento o requer1mento Seus trabalhos resenieu.1-se da falta de eco!lomia, . . ~. ~ - . 

para que se renove na lei do orçamento que ora 
aa · dit~cuta o. autorisaçüo que passou nâ lei do 
orçamento que ficou adiada no senado. . . 

A' commj~são. de marinha e guerra o requeri
mento de D. Marianna Theodora da Cunha e 
Almeida, viuva do brigadeiro Lourenço Mnria 
de Almeida . Portugal, pedindo que esta augu~tn 
camara declare que a supplicante devo continuar 
a perceber a tença, sem prejuizo do vencimento 
do meio soldo que lhe . pertence. 

A' commissão de justiça civil uma represen
tação da camara muuicipat da ch.lade de M&tianna, 
provme1a. e . mas _ eraes, pon eran o. a !leces· 
sidade de uma relaçao psra aqualla prov1nc1a. · 

Não ba mais expedieute. · · ·· ·· ·· 
Julga-se objecto de deliberação e .vai a imprimir . 

o projecto da commissão de constituição autori
sando o governo a mandar passar carta de 
naturalisação de cidadào brazileiro uo subdito 
portuguez o padre José .Mend!)s de ·. Puiva. 

O Sr. Pél."elra da. · Silva pede ao St; . 
presidente .. haja de convidar u commissão de 
estattstica a dar o seu parecer sobre uma repre, 
sentaçiio dos moradores do município do Bananal, 
da provincia de S. Paulo, que pedem ã nssembléa 
geral que por uma lei desannexe aquolle terri· 
torio daquolla província para o annexar á província 

· do Rio do Janeiro. 
Requer ambom ao St. presidente que convide 

. a com missão de fazenda a dar o seu parecer 
sobre um projeoto de . lei vindo do senado revo
~raudo. uma lei provincial da provincla de Minas 
G~raos a respélto da ta:xa itinerat'ia quo se cobra 
na entrada daquella província. 

O Sa. PRKSlDENT&. diz que os membros das 
commissõos de etltatistico. o commercio que 
esliio pres'lntes toman\õ em consideração o seu 
pildido. · 

o Sr. Ohrhtia.no Ottonl diz que a com~ 
misssiio de estatística tem os papais sobro o 
objecto de qué fallou o S. Pereira da Silva, que 
ba de examlnal-os. Não tem tido grando ·pressa 
nesse negocio, porque vê que a camara não ter!\ . . 

. I 
en\ende que se deve prat~n·ir a questão de llmi es 
entre a provincia do Rio de Janeiro e a de Min&s 
Geraes, . porque ha a l'espeitu todos os esolare
cimantos uecessarlos para ser resolvida. 

ORDEM DO DIA 

LEITURA DE PROJECTOS E INDIOÁQÕES 

o Sr. Nu.no• Ma.oho.d.o induzido pelo pro· 
cedltnento da camina que tem procurado . Rl'llmar 
as artes e . pretniur o merecimento, vai otfareoer 
\lm projecto de "resolução que nada mais é .do 
que . a reproduooào de uma medida que a CROO'lra . 
\'otou o auno pRssado na lei do oroanHmto, e ·que 
não foi levada a effuito .visto que o orQnmento 
empaéou no senado. Esta medida é para que o 

' stanci~ts essenciaes para. que semelhante instituição 
preencha seuli firiii. (Apoiados.) Dirigido e entregue 
á. OOI\is absoluta ignoraucia, o thtlatro de S. Pedro 
de Alcau tara offorece ao publico clvilisado o es
pectaculo do mais ridículo charlatanismo. A 
especulação acha alli o maior acolhimento, entre
tanto que as portas desse theatro se fechão com 
fortes ferrolho:;. ao merito e ao genio~ Nesta parte 
refere·se o orador t\ perseguição conhocidll com . 
que luta um arti~ta de mereéimento, que é um 
verdadeiro genio. Allude ao Sr, ·João Caetano dos · 
Santos, que tem procurado levar a arte dramatica 

que a . per e1çao e que capaz, mas que vê 
todos os seus esforços frustrados ante uma r.esis
teuéia que o l.lratlor nilo sabe (lUallicar. 

O tbeatro de S. Pddro de Alcantara ainda· não 
mandou contractar um unico artista na Europa: 
contracta os que para aqui traz ú acaso, e mesmo 
assim não procura contractar esses artistás pelo. 
aeu merecimento, mas pala sua barateza. Grandes 
siio as prestações que esse theatro tem recebido; 
por or1de se eseo.iio seus muitos fundos I O publico 
do Rio de Janeiro diz muita cousfl ; a opinião 
publica se declara contra a m~ direcQio daquelle 
theatro. E' admiravel que em uma cidade como 
a do Rio de Janeiro não ell:ista um theatro publico. 
O theatro de S. Pedro de Alcantara; que bem 
dirigido p~esta~a utilidad~s reaes, entregue; como 

o governo não póde exercer uma inspecoil·· lrnule· 
dlt~ta, pôde, em vez de aproveitar, ser .de multo 
wáo resultado. . , . . . . 

Em ·1837 a camnta concedeu aõ lbeatro. de s. 
Pedro duas loterias annuaes con a ooildloão de 
cons"rvar tres éotnpallhlas-dramatlca, de oanto 
e do baile-. No anno lmmP.diato o tbeatro de S. 
Pedro de Alcaritara pedlo a revo~ac;i\o da · flànÇi\ 
quo era obrigado a dar, e a l\i&ptmsa de uma dl\ll 
companhias. Ooncedeu-sa·lbo. Em 18-10 padlo mala 
a concesdo de 4l•lterlas 11nnuaes do moa~no valor 
das outras : concadêrio-so essa.~ loterias. ·. . 

HllVIa tambem as conoedhlo palra o tbentrQ de 
S~ Januarlo allr••maslotetlaa, mas a admintatrao4o 

· dl.l de S. Peáro . o t~z dar o o mo e&u estado de 
ruina aftu1 de o teclu&r, como de fl\oto ao aoba 
ao a o, can o . os co r e . • u 

produoto das lote!'las, o obtenl.lo a dispensa do 
pagamonto do arrendamento, porquu a Rdminlll
traoilo o que quer á augmentar ae suas rendas, 
não para · melhorar os trabalhos aoenloos, mas 
para espeoulaQões odiosas. Con11ta que are. cebedorla 
da .· cõrte '(\ !.'apresentou ao governo sobro a 
convenienc1a de se rescindir o contracto; o ora.dor 
ignora· o .. que fará . o governo ; mas o oerto . é 
que o thesouro niio recebe aluguel ; e o edldc1o 
se não esta v a arruinado, agora estando fechado 
o fi.carâ. certamenta. 

que é julgado . objecto de deliberação: 
<< A assemblén geral legislativa reso~ve: 
i Artigo unioo. O ·· governo é autor1Sado pàta 

e ro ria ão do theatro de . 
S. Pedro de Alo~ntura, ,afim de ser ello incor
porado aós propnos oaCJOnl\es, . sendo applloudo 
pni'n este onso o producto das lotarilla _que para 
sustentaoão do mesmo theatro se achao conce-
didas. . , t 

1 c< Fioão revogadas as d1sposições em con r ar o. 
<< Sala dos deputados, 4 de Agosto 1848.- J. 

Nunes Machado;-'-Pomp~o . -A,·ruda Oamara.
Ayl·es. -Macedo. -Saboia. -:z:oscCJno, de Brito.
Acauaa. -Abre·t' Lima. --J obtm.. -S1.lva Ftwra$. 
-Dr. Mora'' Scarmento~-{1ómes Ribeiro.~oar-
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~alhO Mor8~ra.-Tosta.- Paulino.-Dr. J!'qr~<~· . 
. -Affonso Fert•eit·a ......... z. R. Barcellos.--Ay,rtgto . 
-Pamplona.-J. A. Alves Brancó.-Mello Fra,tco. 
-Godóy . -Peixoto . de Bl'it?.-Pesso~ .de ~leU u: ~· 

· r ; Vilel/a .-Pedretta .-Brtto .-Dr.Ji1ança Letto . . 
_;.Lopes Netto- -Fetnandes .Dat'tlls. -Gomes e 
Mene,zes.-J, J . Teixeira.-:- J. A. Gcwrão,
Oot•valho Mendonça. -Saldanha.- Mendonça . e 
Cast1·o . -Barbosa de Almeida. >> 

camsra, a pe . r o ·o r.. un . ae a. o, 
dispensa a impressão do projecto : e em s ogutda 
approva o. urgencia proposta pelo mesmo · s enhor. 
para entrar jn fim dit:cussão o projecto. . 

A urgenci>'l é apoiada e approvada sem debata~ 
Entrando em dil>cussão o proiecto, ó tambem 

approvado . som debate, adaptado e rctnéltido ã 
cowmissão de redàcÇão. . . 

SEGUNDA PARTE DA .OHDEM DO DIA. 

Conthiua a discuRslio dó parecer da commissão 
. . - -·· . 

~eglin~a orde!fl inn dlvereos paizes ·que têm . no 
1mperw legacoes de seguntla ordem. O principio 
em que 1> . or~rlor se firma é um principlo mais 
su~tentavel, e firmado na neces!lidade da econornià 
que vàmos reduzir ai umas le - · 

qua o se rmou em um ac o que não existe • 
citou um paiz a respeito dó qual aempre se te~ 
d11do •·eciprocidade, por isto que não é de agora 
que Portugal tem uoj enviàdo extro.ordinario 0-
Brazil. o Sr. lhlefonso Leopoldo .Bayard era en-

. viado extraordiuario. · 
O SR. MouRA I\'h.alLHÃEs:-0 Sr. Vasconcellos 

era cncarrt?gado de negocil)s. · . · · 
O Sa. M I NISTRo nos NeGocxos ~13TRANGEIROs · 

- El'n·o, porém interinamente. Legações dê 
segunda ordem existem que são diri~idas por 
encarregados de negocias interio•>S · pol' terem 

• · · · ~ se.us governos. 
de Matto·Grosao. .. Acha que ó nobre . deputado pela . Bsbla e o . 

o Sr. ~J:oraes Sarm.ento eontinúii e finda nobre deputido plllo Rio de Jo.noiro QUe fallárão 
-- ·--o- seu ___ discurso bontem interrompido, no quat em ultimo lugar não têm razão · quando julg~o 

--------:+..;;;;~,;:~t;;:-~.;;;~;;;~~~Mi~itiT-:c.:.:_:::..:_~-,-:-~_q_~~-'--Ji-~~·k .. -_ #___.:·-4~9 sx tr aerdi a a rias no 
impu~na tfldu o parecer da commlss . exterior pôde ser reduzida . . Qual é o principal 
· A di11cussão fica àdiada pela hora. emprego Llessa verba 't O pagamento da passagem; 

Continua 8 discussão do orçamei\to da repartl· da ajuda de custo dos etnprtlgados das legações. 
çiio dos negocio$ estrangeiros. · · E' . ... rem 

o S:l." • . Souza Franoo (miniStro dos ne· tontas reducções nas lsgações, que querem tii'ar 
. gocios esfrattgeiro$) não pôde prometter dar todlls ao governo os meios de poder pagar essas viagens, 
as informações que! lhe forão pedidas nas aessõtlS da 31lti.&Cazer as ajudas de custo? Oa nobres 
antecedentaa porque s.ão muitas e muito variadas; . deputados querem diminuir a ·verba dae · despet:aa 
tnat' eseolherd as · que ·julga · mais hnporlalltes c:x.traordinaria:~ no exterior em · tempo em . que 
para responder-lhes. · prlnciplandó pelo orçam~tnto não pót.le ser dlmlnulda. 
por ser . materia mais propria da discussão, que O ·nobre ·deputado ·pela Bahia · achou que a 
entende dever primetraments defender . . · verba de deepezas extraord.inarlas . no locerlor . 

A camara sabe que as reducções nas despo2:aa podia ser reduzida, reCerindo·se a certas grall• 
com o corpo diplomaUco forão apresentados pelo fleações. E' preciso dizer '}Ue ba · uma .. l~éa 
mlnlsterio, fol o orador quem as iuiolou, quem lu~xacta .e multo inex11otn a respeito dos trabalho• 

. as apresentou A commisaõ.O .• ·.Alguns nobres -depu· ··· dl\ 11eoretarlll · de estudo dos ne Go!oa ealran elroa. 
--~~.tottatt<dtnos · tê1t1 falto · a este respeito . ob'~~ • .:...=.:;::.;;;.:_~. ~e ...:.:;.rl.,";~.o~p~es"'s~o;.n~s~. ;;q:;:;u=.i=e~n:;;u:7.n~o~a=;;e~affi<v~er~o~i~~e~• ~---

nenhum provou que essas reducçÕos- uâo . são d~t{Uella reparU~1lo fazer uma ldóa clella · multo 
ooaven\entes, ou que mais reducçõcs orãó ne· dlffllr«mte daqudlla que furmi\o d$poli que para 
cessarias. •. · . . ollll ontrão. (.t,polad~l.) Os trablllhoa i:le111a ra· 

· ~ , · ar. a oa, a meam 
Janeiro que fallou em segundo luRar, entendeu 
qua a reducção dus entogorias poderia ser levada 
ainda a maior grão ; eut~ndeu que não ara bMs• · 
tRnte quo pelo esplrlto de econontlll .sa reduzlsae 
a caleRilria de multas legaçõtiS do lmperio da 
segunda para a terceirâ ordew, o como que 
exlglo que se reduziasum toda!'!, A excepçdo · de 
do uu)l\ só, a da Loutlres. O orador ud!l ·pôde 
aconlpaubar o nobre deputado nos seus dt~s~jo&t ; 

. trc:s outras legações do aeglinda ordem edo de 
lmportllncla tal que niio vodem lier reduzidas A 

. terceira ordem. . 
.E como póde o nobre deputado . conciliar esse 

desejo de uma redúcoão que se pôde considerar 
como &xeesslva, com o desejo que olle Leu' de 
v~r as.segurada .a sorte doa membros llo corpo 
1.hplomut1co? Se o nobr.e deputado snbo . que o 
pes&ol'l~ d<? corpo dlplOUillttco é superior l\~s lugares 
aispomVels. se eabe que essa reducçao tratla 
comsigo o desemprego de muitos d iplomatas, 

govet·no. consu an o ao 
mesmo tempo os direitos desses . servidores do 
estado, fizesse reducções taes que trou~essa 
grande llumero delles a um desemprego, ou a 
pesar sobre . o · theso1tro publico :r Portanto o 
pobre dGputado foi além daquillo a que é poaslvel 
lr· Sil. 

Um nobre deputado p1.1la BabJa qui: sujeitar asta 
questão {I necessidade da . reciprocidad~. Se a 
necessidade di\ raoiproohlade com os pai2:es que 
nos envHto dlplon1ataa de certa cntugoria tosse 
o que sómento deve!lso dirlglr·uoe nesta maieria, 
bGrlamoi obrigados a continuar a ter legações do ' 

óri\ do tempo : ha oco&aiõea etn que é · preolto 
tr&balhar di ,, e noite, om que tloa a teparUçlo 
.abllrla fóradu horas. EmpregallQa ba na ropa:tl· 
Qão do~ negooloa . eatranw1lro1t, e principalmente 
dous oillclaea chefe~ de aeooil\), que têm trabalho• 
ruul Importantes, multo mais cuaLoaoa, multo mail 
continuado!! do que do ordlnarlo alo em outra• 
rt~pnt·tlçõet\, Lllmbrl\ que ba outros .oaaoa em que 
e nocellsarlo ünrl!tn·Be gratlUoações; quando uma 
prao11 ~ 11ithida. e lztuuldu por tato o oonaul llca 
aeut eu1olumentua, t\ praolso dar·ae uma graU· 
tl.cação ao consul, (Apoiudos.) . 

Não aoeitl\ ·as redueQões propostas, porque ji 
propóz as que tetu de fazer, e se lhe fór possível; 
leval·as·ha multü adiante na execução ; mas não 
pód~ dher dllsde jà até O[lde ellas vão porque á 
prc!clsó llttender â sorto dos empregados do corpo 
ôipiomatico. . 

Não taiido visto nenhuma objec<Jão a respeito 
do o r atilento ue das . r ' - · esantou 
en t'm e que a catltal'n pódo \lotar em conscienoia 
pela quantia pedida. Não pode findar esta paite do . 
seu di~curso :>eui r~spouder ao nobre dsp~tndo 
p elo R10 de Janeiro a respeito de uma espe~ne de 
accusação que ftjz ao ministro dos uegooios es· 
trangoiros por . uma unica. demissão que fez. 
EntenderA o nobro deputado que .o governo lml)erlal 
não estâ autorlsado para fazer demissões f Pede~ 
lhe que o dispense de t: . 1' " rado dcss11 den1issão, 
porque nilo quer contribuir para pslorar a sorte 
da um sorvliiót d l) estado. Oeosurou o· nobre 
deputado . que, sendo demittido esse individuo, 
não fosse ocoupado em outro. lugar. O · orador 
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rasponde. quê o corpo dip~omatlco e o corpo 

. consular eatà todo preench1do, .QU9 o governo 
substituio esse ~ndividuo .por · uma pessc)a mais 
oompetenté, e que, attendeudo â sorte futura desse 

d rocurará dar-I 
partição da fazenda. _ · _ . 

Não pódo fazer uma idéa das opinlões dos nobres 
deputlldos a respeito do que elles entendem por 
ublica iio de ns ociós estran eiros. Una uerem 

a pu icaçao e n~goc1os n os; mas o no re 
dsputado pela Bálua chegou a perguntar quaes 
são suas intenções, o que pretende fazer. Em 
matarias diplomaticlis ha factos acabados, em . 
an·damento, e ha intenções • . A respeito da factos 
acabados, quererá o nobre deputado que o ministro, 
occupado com tllntoa e tão importantes trabalhos, 
~enha fazer na camara um curso hlstorieo de 
todas as nossas rel1tções exteriores 7 

O SR. FERNANDES CHAVEil dã um aparte. 
O SR. MINISTRO nos NEOOCIOS EsTRANGEIROS:-. . . 

anno passado, Nenhuma cent1ura pódé Claber aos 
ministros e.nt~niores pertencentés a esta pi>lltica, 
nem ao lbdividuo que hoje ·lccupa a pasta dos 
ne ocioA tran - ·· 

quando as grandes Q.Ue9tõas com os nossos v!Slnbos 
nunca serão g_uestões de Limites, mas aim questões 
de outra ordem 'i Ainda que h ou v esse a possi
bilid:tdtl de achar homens para empregar nessas 

~ - - ' -. 

EntendE! que os nobres de~Jutados laborao em um lixou-se llói! terrenos das salinas do Jaurú; desd~ 
eguivoco, psrsuadiudo•se de que os negoaios estão então todas as reclamaÇões que se têm feito não 
tão occulto!l .que niio se sabe deites. Oom algum puderiio ter atreito. Em 18t6, por uma lei da 
trabalho podem os nobres deputados consultar ropublica boliviana, mandou-se formar uma villa 
as memorlas part\cu\Qres que ex1s~em s. este l'~s- perto do chamadll marco dó Jaurl\. A promptldão 
peito, como o fez o Sr. Paullno, que apresentou a com que o nosso agente diplomatico em Boli·..-ia 
bl~torla do quasl ·todas as . nCissas ralações ex· deu noticia . ao governo lmperiül dessa .tentativa 
terlores, · bl!bendo·a nessas fontes. Dlrà alguma f!3Z com. que quando os bolhlanos chegê.rão 
cousa para oolllplo&ar parta das lnformRçõtis quo a esse lugar, o acharão oocupado . por torças 
dt1u o Sr. Paullno. ·· ·· · . brazUe.l.r.as, e em ·consequenuia farão fixar-se 

A rtt11polto de UfilJO{llos findos, nem todos podelll em urn lugar quo se chama Ooncha Grande. 
1or · ubllcadoa. A .rea elto dos ne oolos endente Havendo deE!de 183! até a o('a a occu a ão do 
o tou-ae .um fi\OLo com. multa inoxooUdllo, e é o no!ll:ltl terra orio por nossos vialn os, e a exist(o 
r(lllllho A Bllhlda do .mlniatro ln~laz Buhvor da loltnhem no tempo de algum ministro dos negocias 
Ilot~pt\Ohl\. A li&Qt\o lnglezR preuiBI\va sor inf~>r· estraugeiros gue entende bojo que do seu tempo 
IU!idll. d11 todoe oa ormenortla t Ut' t\nhito occorrhlo ni\u houve d\tfiou\dades qua niio fossem sanadas. 

os o roapo o : ora os o, oo "'o um nogoo o n o, ~ o ra ~la ara um11 oommuo oaoao o pres en e 
ao ·monoa litn lnoldenLe findo. Alguns membros de Matto-G1·osso de 28 de Março de 18!8, refe· 
do parl:mumto ôxlgldo a expllcaQllo c.l!l um fReto rlndo-so a um officlo do commnndtmte dll fronteira 
tAo oxtraortllnarlo ; ei•trotanto na soRsdo dá ú tle oou1 data do 6 de Mat·ço deste anno, na qual 
Jnnhu uan homeo\ lla uppóslçdo, Sir R. Pt~el, c.lelllarB que os bolivianos desampnrârào esso lugtlr. 
decl~&rou quo · ainda. ara negocio pendont•!• e que 'Apoiados.) Não sabe He todo o nl•stJo territorio está 
ntlo ttudlll anr publloado. A d\~oussão fin-icu, desocriupl\dO porque .se ignora. a posição exo.cta 
dtJixou·eo para o outro dia quando tlvesse acabado destes pontos ! ·porém é certo. que o~ bolivianos 
oato n~gooio. · se retirârt\o para mais longe; e que seu ponto foi 
·o s · occuptldo pór forçns nossas • . 

. · a. P. DA SILVA. :-Lo~o, não ora negoalo · Acre.llta que a camara estar!\ Inteirada de tudo 
tlndo. · qualito convém saber sobre limites com a Buli via; 

O Sa. M1NI8TRC) nos NEaooros EsTRANGEIRos:- trata·so deste negocio, ptocuriio ·se todos os. meios 
Era um, lncldoute finJo que estavü mais em cir- para fazar cessar essl\ questão d e uma maneira 
cumstancitts de ser explicado, segundo a opinião honrosa e pacifica para ambos os paizes . 
das uobres deputados, que querem aliás que se A re~peito da nossa questão da limites no norte 
etplique tudo. do Brazil, diz que é sabido que no Pirárn as 

,Os nqbr.:~s deputados querem que se diga quaes ÍQrças ing\eza:~ quA em consequencia dt\ exploração 
afino as mtenções do gover no, })ela necessldnde de de Scl10mburg sê tinbiio estabelecido na aldêá de 
.rmnr.se na opinião publica. Em matarias dip\o- Pirúra sob a direcçi\o do mis::~ionario Yoad, fórão 

matlcas . ri · ' r s · · e se t o re o!l t\o estão a ora os-
su.s entar os interesses do palz (apoiados) ; a suidos por forças estrangeiras. TeD)·SO feito ten-

t
segunda, poderà ser a popularidade do minis· tativas, e o governo cootlnuará a fazer pàra se 
erio. oouoluir est.e negocio. · 
Quarem os nobtes deputados -que o ministro Aoreditl\ porém que os nobres deputados que 

do~ negooios estrangeiros . oooupado hoj e · com 11ito q_uerem · que se trate de uu1a convenção sooro 
otb)ectos multo lmportantos, como repressão do o tralloo snm a revogaoilo do bill lia .\84õ, .ni\o htlo 
radao dt5 ascravos, artigos perpetuas com a · de aoouaelhnr que se pi'ól>onba uma negoclaoiio 

Franc;;1\, dlre\toa ditrerenoiaes, sobre qlio ha a\glima . a uate respeito. · 
oou11a a decidir, reducoi\o do· corpo dlplomatlco, .J!lsquooeu·se de um ponto a reRpolto da Bolivla. 
regulamento do corpo dlplomatloo. estabelaoa Ot1 ilol.lrés deputados tllssari\o quo o estado d• 
c\omtnlosões de limites em todos os pontos do llollvla nilo era favoravel ao nosso palz que aa 
tnperlo. EDJ uma ãpooa tno · meUndrosa sert\ revoluções que ao tâill suooodldo QG&se pala 
Ptudonte pl'oourar novas que1:1tões e disputas, trouxerilo ao governo dessa repubUoa um homem 
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que não nos é nffP.ct'o . Seria por ventura na occa- O nobre deputado traz a tcidos os momentos essas 
sião ·em QUe Velattco, que dlzP.m os nobres depu· reclamações ; já se . disse que essas reclamações 
tados que · não é affectu no 131-azil, ·está na pre- têm:se mandado (azer por muitas vezoR, e quasi 
sidencia dess!l repu~lica, que os nobres d~putadós . t~das têrn tido resposta; · Ha 15 ou 20 dias que se. 
frião · tratar de linutés com essa republtca 't d1ssé na CBD}ar~ que o estrangeiro . entra_va pela 

Entende· que o ·Sr. · . · - - . . . . . açoes que 
· tegoricamente á.~ lncrepações feitas m;'pecialmente 0 goverilo· tem .nada d1zem a este respeito, pelo 
pelo Sr. Eu?.ebu) ao . governo a respeito da poli· que se '\'ê que é inexacta éssa noticia. · · 
tlca havida com o governo inglez, que ac-redita · FalloU·f!.P. no interesse qüe. o 13razil deve_ ter nl\ 

_ _ _..;Jin<ii~«OJ----pOder accresce . · .. . . · . • or 
· que disse o mesmo -nobre depu~ado. Declara ventura têm os nobres deputados provàs de que 

que o governo imperial, impressionado do dever o governo abandonou o lt\teresse que toma pelo 
que tem de fazer executnr os tratados em que . Paraguay T . . · . · . 
se engajou, . e principalmente Impressionado do o sn. F.sRNANQEs .CHAVES :-Os factos.· · · 
estado <i O · palz, procura rã todos os meios de tlór 
obstacillo ao trafico de escravatura, do que re· O Sn. MINISTRO DOS NÉaocios EsTRA.NGEXaoa:-

. sultará a cessão desta questão. · Que factos ? . . · . . _ 

O Ss. FERNANDE$ ÚHAVES :~Pondo em esque- O Sn. FERNANDES CttAVKS :- A negociação de 
cimento a coloni~:~aÇão. . . . um tratado. _ . _ . 

O Sn. MINISTBO DOS NEGOC10s EsTR.lNGEIROs:- · O Ss.. MINISTRO Dos NEGOatos E:>TRANGEIROS 
Não se pode dilier ao illdividuos que occu a bo· e a entende que não é obri a do a ex licar·se m ' 

· c - R gerosque e e .n!\o enba r s epon.o. · · . . . . · _. , 
muito e muito anipenho na colóni!.'laçiio. (Apoiados . ) ltouve um .facto ioexoctamente referido : o · 
Sabe· se. que foi elle que nn casa. apresentou a idólí. Paraguay não foi atacado ainda pór forças de 
d~ colonis,.ção pelo syatema muderno (apoiados) ; seus adver~Nrios. O pté!lidente do Para ua ven-

--n-s-o---s . . m empen o na •. e nservar. o · errs or1o que 
colonisação. · · fica áquem do Paranà, retirou s11as forças, aban· 

Notn que o mesmo nobre deputado que disse donou aquelle territorlo. · . · 
ue . os estrangeiros não têm ga.rantlas no · O .sr. Fernanda~ Oh!!~es que pugnou pela ne:.. 

___ ,....E~m.-:-fl"'l-ll*i-IH!Moo.HJWr(lrmttrtm-Crnnm'lmllrilffiirl~r&_ S-J. Maruf}-d-e ter tropas 110 Rio Grande. é o mesmo 
das vantagens _que goza no paiz~ é aqueBe que que censura o recrutameuto naquella provlncla, 
dabi a P.ouco ~1sse que <!B artigos perpetuas devHio que não quer que se faça o reurutame11to no Rio 
ser modificados no senttdo de proporcionar mais Grande. . · 
vantagens ao!:l .brazileiros. · · O Sa. FERNANDES ÚBAVKs:-Oque"eu niloquero 

A respeito dos negocias do Rio da .Prata, alguns 6 que se r~'>crute a uM 6 se Isente 0·utros. 
nobres deputados, principalmente o Sr. Paullno ·· · 
e o Sr. Fernandes Obavtls, fizeriio a resenha dos O SR. MINISTRO Doa NBooctos EsTRANGEta<ui:- · 
factos para -mostror que ha intenção continuada e . •• • de_tiorte que para a guerra Q•le no Rlo Grande 
an~iga de 1\cabar. com a independeucla da. Banda do ~ui é feita de um modo multo os~ecial, que 
Onental. Se _ essat tentativas si\o tdo antlgatt, 0 prectsa de g11nte mesmo daqueUa . provlncla, s6 
orador desejava saber 8e forllo desde enti\o com- . contrlbukâõ as outr!'s provi nelas, entrt1tauto 1\ue 
batidas . ou se ae . roeu · · · • a do Rto Grande na d r · 

. me as a e um caracter muito extrilúl'· · · · · · · · · 
lnarlo, conlo exigir a mudança do politlca? o nobro Ato uNs SENnoass DO NonTs: :;....ISto tambom t 

. deputado llelo Rto do Jl\neiro, 0 Sr. p 1lulino disse verdade. · (Apoiados e risadas.) 
que se creon unlo entidade lntermodlarla pe'rlgo8a O Sn. MlNl&'i'ae DoA ·. Ns:oocr~lt EsTnANOKIROS: - .. 
donde nos . Lõm \'Indo hnmenaos pariMos. So om Acrcdlt<) quo no Rlt\ Graude ha multtl f(lrça para 

. todos 08 tempos d perigosa esta entidade, e preclilo f~tzel' 1\ defes.n da. provi nula, e que os rlo·grahdenses 
. que de~t~appareoa ; o como ? Cedendo ao~ nossos serldo os pnmeiros a se revoltnrom contra a idéa 
ad versar_loe ! N 1\o eorln vr_ eolso para isto n flUorra ! . de lliiO serem chamados para a defesa da sua 
chamando a nós a Blmda Oriental? Acrodltt\ que . . provlncla. (Apoindos.) · .· 

. a lntençdo do Lobre deputo.d1l não seria em uma o t> 
occaslt\o delitlls d~fendttr a necessidade .da uma sn •.• ~g!luntNTB larga a cadeira, que é occu· . 
guorrn pelo _principio de chl'lmhr a Brtnt.la Orienta\ pada pelo Sr. Godoy, to secretario. . . 
ao Brazll. Entendia que um discurso de um de · ~Sr • .Mour~ M:u.aalhâ<-"" noia que,quando 
putado que fol ministro dos negoeios estrangeiros disse quo se podta reduzlr as nossas legaçõ~s de 
que goza de credito, e que o merece, devia tot segunda ordem, pa!!sllndo-as paro. a terc~ira, lem- . 
a!gun1a conclusão. E o orador . as tira, e julga brou,se do. principio de reciprocidade qtte é sempre 
que. é esta, porque alh\s n não Séretn · as con· inyoc~~o neslef'l casos, e então disse que esse · 
ólus?as, red~zlr-se·bla o d_iscurso a siil1ples curso pnnctpto nem sempre era obser\'ado pelo Brazil, 
de htstorla do passado (apoiados); sem valor algum e pal'a com o Brazil, eomo lllostra oitando alguns 
importante na actualidade. · · exemplos . ~ão se tendo . seguido sempre este 

rinciplo de reclproçidade , entendeu quE! se pedia 
a concl~siio. (Ap~iados .) a~er_ alguma alteração na · oategorla das nossas 

ti\IS!loes. , 
O Sn. MINISTRo Dos N!i:G~ctoa EsTI\ANO'EIROS :- Não entra na questão se a reserva diplomatica é 

O nobre deputado faz injustiça ao governo suppondo principio ou é:t.eepção ; tmtende. que casos ba em 
que elle não olha pa.ra o Rio Grande do Sul como que o ministro deve ser reservado, mas julga que 
pnra. todas as. ()utras prov.incias do lmpedo. essa reserva n ão de \Te ser levada a turi ponto tal que 
(Apo~ados.) se oeculte ao paiz negocias que podem ser publi • 

. O sa,. FEnNANDEB CHAVEll .: ~Dê protecçâo aos cados sem nenhum inconvenlente. O que não 
brazllet i t t d 0 1 quer é que o governo intrlnobairando·Sfl coin 

ros que ex s em 00 08 a 0 rienta ; ó pelo essa murulha t}n Chit1a, da· i ... e de or· •entar a. cn· · que au b'lals cltuno. · ·· · · . .. ·" ' mara e o publico a respeito de negoolos que são 
Q Sa. Ml~lstno Doa NEGOCio a EsTtu.Naelnos:- do seu lnlereaee saber. Não sabe . qual é o lnqon• · 
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yeniànte de se publicar os trabalhos de commlssões, 
empregadas em e~ploraçiio de limites, nem sabe 
porque rião convém tratqr . deste objecto quando 
v(l pedir-se quantia no orça~ento p~ra. elle. ·· . 

Disse-se · que . nossas uestoes de hmttes estão 
' 

este um estado eploravel. Niio ha quem desco· 
nheça · que n6s temos; . direito ~ . esse terreno 
cóntestado pela repubhca de Bohvta ; ent'retanto 
naEia se tem cooseg - · · · · .. 

u imamen e . acon ll'! os cre a que o ga inele 
os terá profundamente desappróvado . . Parece· lhe 
que atgumtl.!~ reclamações terá o nobre ministro 
recebido do ministro port~guez . o o que convinha 

· 1 e.o m e ao ser•a eonven1en e que 
essas notas appat·ecessem para que se soubesse 
de uma maneira terminante. a opinião do governo 
so?re aquell~s. occurren.cias para d~ alguu~ a ma· 

zes naquena. provincin ? · · · · · · 
Nós nos BI}Jiamos em pnz com o genero humano, 

mas nom por Isto .· doixão de ser os nossos direitos 
. constantemente vlolndos, e tornar-se a nossa 

situaçao cada vez mais gravé~ Terminou o tratado · 
com a Inglat~rra. Talvez fosse mais conveniente 
que elle continuasse, do que sei· subst.ltuido ·yor 
esse . bill de 8 do . Agosto de 1845, . pelo qua o 
govotno lnglez se. arrogou o direito · dé visitar. e · 
apri~Jionar os nossos navios suspeitos de se em· 

. pregaram no . trafir.o~ Protestou-sé,, é verda~e, 
c 
ntê o presento infructiferos, sarvem s6mente de 
apontar ao mundo que por parte da Inglat11rra 
t~>m havido àcerca desta mataria a mais. e:donsa 
r ••scri ão dos nossos · ire' os 
Sejamos ft·ancos (exclama o orador), o trafioo 

da escravatura se faz entre n6s de · uma maneira 
patente e escandalosa, à face das autoridades, 
algumas dns quaes . talvez ne niio possão livrar 
dn pecba de connlvente~. E se assim é, o que 
cumpre ao governo brazllelro · fazer 'l Oumpre 
ettvldar todas as suas forças para a repressão do 
trafico por todos os moioa posalvels (apoiados), 
Bllm de tirar esse pretexto à In~laterro; bem ou 
mal tundado, dtr que da parte do governo.brazl· 
zllelro ha como tolerancia a respeito do trafico. 

. Se as leis que regem a mataria sito lnsufilclentes, 
o que faz o ~overuo que a.li não reforma T A. 
nossa situação ficou empoiorada alnJa neste ponto 
com a lei de 8 . de Dezembro no art. 1'1, quaudo 
considera que o cont1;abando de africanos deve 
ser julgado no !ôro commum . · Em linguagem 
iuridicn não liei o ·que é cot&traba,tdo de african•IS, 
Pol.'que no codlgo do .processo, que dove ser mo
delado pelo codigo p!mal que lhe é subsidiaria, v • . . 
lnlporta\)iio e exportação d!! mercadorias, probi· 

· bindo;se a · subtracção 1\os direitos nacionaeR. E · 
o que tem resultado de tudo isl.o? Etnbaraços e 
h·!lpeços na );>ratioa, o iuconvenlentês nos nossos . 
tttbunaes ; e o governo que \fê todas estas cousas, 
porque não . trata de apresentar medidas colicer· 
Dentes a retJíover csees defeitos, essas difiicttk 
dadas? l O governo é o prilneil'o que proclama a 
h1suffioiencla das le!s ; o governo fez disso de 
a~gu~1n maneira um pro~r111nma na sua circular 
d1~igtda a todos os prestdtmte~ ,: ahi se diz que 
~e lhes recotnmenda a estrlcta obsernncla das 

TOMO~ 

lei~, mas que, etn virtude. dos defeitos Qlle nellas . 
extslem, podem resultar graves inconvenlentéd de 
sur~ execução, e q~e o.s preslden~es de provincias 
tratem de neu traltsar . essa scçao nociva, :resul· . 
tanta dos deMtos da legislação I · · 

. . , nao · uvt o que oas tn ençoes adop· 
tassem essas palavras ; mas ellas, levadas ao 
cadinho da critica, podem ter intet·pretação multo 
desfavor~vel ao caracter; á. dignidade do governo~ 

. . _ _, .· o,- a .reepe G 
d? trafico d11 escravatura, . entao os tnconve~ 
ntentes sobem de · ponto, potqll~ tem·se dito. que 
é uma verdade geralmente sent1da por todos que 
o trafico como que· se acha lncluido nos costumes 
de todos. ~or consequencia, de que .maneira se 
poderá reprimir o tnfico, se 6118 reslt!te a esta 
opinião dom~naute, e se de mais o governo con
stdora as lets defeituosas, e diz aos seus dele· 
~ados que tratem de as cumprir, mas de neutra· 

· hsar os máos effeitos que das leis podem resultar 'l 
E' }lor · isso que · eu qulzera chamar a attcnção 
do . overno s · 

· as o governo não cura destes objectos: basta· 
lhe que passem . as incomputibllidadesl E' o 
delenda Oarthago dn governo (apoiado_ç) : passe 

·essa reforma "udlciaria cu'o ont. · · 
consts e em sa e r · se o c1da ão brazilfllro deve 
ser processado por utn juiz popuiar ou por . um 
juiz nomeado pelo governo; . (Nllo apoiadós.) Se 
pa~sarem estas medidas, arece que descerti sobre 

. 1 o rema o e - a e a urno • m ma- · 
terias tão ln1portnntes como esta, que JIOtlem 
trazer graves compromettimentos para o futuro, 
nào se cura. Eu quizera que o governo sobre 
Isto envidnsse todas as suns forças, porque· estou 
convencido àe que · se acaso o governo empre~ar 
todos os . meios efficRzes .para reprimir o trafico · 
de nfrlcanos entre nós e sujeitar os contraven· 
tores a um sevaro casti~o, . o governo inglez «l,Ue 
até aqui uão ttlm àcced1do âii j uàtas reclamaçoes · 
do governo do Brazll, poder!\ cbogar a um ac· 
cordó. . · . . . 

. I . . 

que oocupil a attanoão do governo, só para 
tirarmos o pretexto· 1\. nação l>rltanntea, que em 
suas . peças oftlclaes, uo seu . patlomento e nóil 

do Brazil, ·mas ·alodQ para so cur111' dos interesses 
legitlmos dos cidadãos · brnzllelros ; porque estou 
persuadido de que das õ3 embarollções appre~ 
bandidas na costa d' Arrica pelos cruzelroslngiezes, · 
.desde 1845 até o presente, nem · todas talvez: 
fossem destinadas no trafico · da escravatura. 
Multas · têm sido apprebandidás e julgadas sob 
estos . indlclos frlvolos, sob essas conjecturas 
muitas vezes falliveis; que apenas podem ter, grão 
de certeza, de prova plena, na presença de JUizes 
apaixonados. · . · . 
. Ainda mais eu qulzerti que o governo eluci

dasse esla malorla tão transoaudonte, conside• 
rando que a imporlação de africanos no . nosso 
palz .não s6 é nociva e penllciosa pelo lado da 
mornl, pelo lado do commercio e dos inter~:~s.,es 
industriaes, mas ainda porque ~ um e~emento :de 
deso.-ganlsaçno e de desordem. (Apoaados.) · Eu 
me recordo ainda com dór das scanas lucluosas 'do 
que ~ui tostemunhn na minha provincla em . 1887. 

oraddr concorda oom o governo ·em não ter 
.querido tratar com o governo lnglez sem a ·revo
gaçkio prévia do blll. . Julga que nesta mataria . 
tem obrado mui asslsadamente . .Asslm, ·cumpra 
qtie dignmos no governo . inglez o mesmo .. q,ue 
outr'óra dizia o sAnado ro~ano a Pyrrho q~ando 
propunha tratar da paz : - Evacuai . a Ita!i'a, e 
dopols tomaremos . em . consideraQão as · "ossas 
medidas.~ Assim devemos dizer á Inglnterra:-· 
Revogai o bill1 e . entraremos nas convenções 
neoessarli\S e utels . para a repressão do trafico . 
-Mas ·emq\úmto não chegamos a esto deside-

~S 
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ratum, . é conveniente que o. governo olhe pa~a 
esta mataria, e elilt>regue todos os meios mata 

. efiicazes pura reprimir o trafico. Desta mnntJira 
apresentará .uma prova ao mundo de '"que não 
asylamos em nosso t-~eio esse.flag>'llo, ess~ trafiao, 

guitlo dÍ'} satisfilctorio, ellas e!!tào da mesma 
maileira pelo que respeita à Frimça. e Portugal. 

Pelo relatorio do Sr. barà·:> de c-.yrú apresen· 
tauo· no anno P''ssatlo vê que os cl'uzeiros por· 
tugu11zes ua costa d' Afri()a têtn aprisi.0nauo alli 
na:vios bnziloiros, do~ qttatls apenas um fr)l 
encohtrad-n com escravos ·a htmlo. Nota-se mais 
qtttr os outro~_ f11r:io cundcmua.do~ pAlo tribunal 
do presas de L·Hlndrt, d!lclaranrlu·se ua sent~;nça 
- apezar de u•\o existir illtiicio . justificativo do 
tralico. Ntio .sabo porqtHl mnne\ra incóncebi\r'ol 
o overno ortuoué:t tt:lm 1 lttlri o 1 a " · 
sivo uns navios brnzileiros o seu dect·eto díl 10 
do D~zembro de 1835. Sabe qua reclanusçõtls 
nossas lôm sido dil'igidat! pelo . gov.eniO, mus. 
natla se tt:Jm odid.o obtet· . . Attribue isto ou á 
1n a par e o uos;;o governo, ou t\ 
inq ualiíicBVcl inhabitidade da nossa oi i plllmacia. 

O Sn; MtNts1'ao nos N.e:aocros EsTRANo.Eraos:
J 

. O Sn. MouRA MAGALHÃS:s nno Ciiz a injustiça de 
suppór iubabuidat.lé .tJm nossos diplo!llatas ; co· 
nhec~ qua temos h•lmens babeis nasltJ ssrviço ; 
doplora potém que nada tenhamos podido . con· 
SÉ!I(UÍr. . 

Se lança suas vistas para o lado da França, 
observa .a Dle~mn cousa, O goveruo francez te10 
cunstautemente lia tio i •istrucções aos seus cruza. 
dores para a captura dos nossos n flvios. O 

. güvertio ft·aucez tem feito applic,lçiio · do seu 
dirolt•J prlvado aos nn~ius bmzileil'os, con!llüe- . 
r.~ntlu,.os . có in• i ·· ·· · · 
A pirataria do um~ito . das gentes nno póuo sur 
cou:Jidertdtl tio Stlllllllhl\nto uumeil'a ; .:lia se 
acl.l1\ ch1rnn1outo definida ·· uo art. 82 do nossu 
cud il(o punal uo lu\u t\ mui~ Jo UP. uma có la 
~ o qua a L\ respllltl\ puu orii.o os es..:tiptunJS 

de direito t.h&s g•mtos. Bah•J quo u~ trilnmúes frnn· 
ceil's. tê1u absolvhft) tutlt>.~ , t.'ll qu ttsi tudo~:~ \lS 

· navios capturat.los ua ousLI\ d'Afdt:u: mas apt1Ztlt' 
disto aunJa ti:tlstem rt~ólamat;õcat multo illlpi>r· 
tantas n H!t!p~ito due. imllliUniJaJes .los prt!jUizus 
CIIUsadoa aoH donos dessas llmbureaçõês : e llH•la 
a tê . ti pt·e~:~onte se teiJl contit!guit.lo, e us lustt·uc
Çõt~s dttdus aos oruzadort;s frunceze:1 ainda sub· 
.sist.lllll . para continuarem UI\ captura do:~ noliSti!J 
ntwios. Purtaniu, qutllquor qtta aejn o hluo J.>lllo 
qual nos ouusldot·emus. as uos~aa relac;õt!!l politwas 
com estas duas poteuoias, nadt\ t~UltiS · conse· 
guido. . · 

E ' I)Coasliio agora do chamar a nttonçfto dó Sr. 
mluistro a · ref!peito . dos artigos parplltuos do 
tratado aom a Ft'allOa• Elles · tõm sillo discutidos 
na casa, e analysados sobejamauto, mas o orador 
os quer etlcarur debailto dé outt•o pauto tia 
vista • . 

Orê · e o 
qua esses nrtigos 
teu tas. 

O Sn. MnusTRO X>os NEl1ocros Es'l'nANal'i:mos t 
- Sim, seithor, uão ha nc~o qlut . os ~:evo
gasse •. 

O Sn. MouRA. l'iiAGALllÃn:s apréSflotàra M St•. 
mitlistl'o alKU.ntlls cousidem~õtH, l.ltil,as quaes lhe 
panlue ter justos 1110tivos puro. C•hlàides'llf como 
sub::~istente!! esses artigos ptwpetuos. P ara os 
apresenta . oaroce fazer um t'etrosptlctu dtl acou~ 
teolwtJiltos Qllij tiverào lugar etu Portugal. 

.. ) , . . 
I,)S chamadt)S direitus Uo porto, cuida que se .O 
Brazil tivtlssa reclamatltJ, a su.a reclllfiUl9ão seria 
attortuida pelo góvtll'no portugut\z. · O governo do .· 
Brazil~ porém, nào l>l'ocedeu dt~sta fórma; pelo 
contrario mandou iustrucçõos ptu·ticulares ao 
nosso . ministro em Portugal paru que deixasse 
de reclamur, aceitando o facto Ct)mo um aban
donll , como uma cessação do art. 5o do .tra~ 
tàdo. . . 

Quanto. ao segundo . argumento,·· não sabe . se a· 
ne·~ativa õu recu&a rla. admittlr nas possessaes 

vnlloso par!\ q ua se reputasse imlllediatameuta 
roto o tra tadó. .. · 
P~lo que r~spaita 1\s lmposicõ~s em nossas 

bebhias ulcoohcns vô ue · 
mu1 o pouco depois do tratado do 1&Jú, e o Brnzll 
d~s~a · eul1lo corno · quo acqllillsceu a eiJsa hilpi>• 
stç11o, lnnçundo lgu!lltnt.lrtte ilu8 ·vinhos porLu· 
g~ezo~:~, e dapois eulu nova tarlfa das alfandogu, 
tnbutos e lrnposiçoei! mais gro.ves sobre os gentJroa 
de product;tlo portugUtJ2!1l. . 

Quanto 1111 ultimo urgumonto, paroco·lhe que 
íór11 couvenlenta attand . r l'ls ópooils, 1\a oooa~lõea. 
(Jor mot1vo dt\S quaas .o govet·no d~ PortuHnl não 
ttllll dtJ ull(lllllll sortt1 re:~ponJido a eal'llltl uotas. 
PL1rtugal uo11sa épooll so acluwa alll luta com uma 
revohiçt\o formi~avtJl; 9 tluono da . raiuha se 
acba\1. a at~le&Qado , e. tinha da lutar com Rrandea 
fot·oas eXttltllnttls no porto. Saba·se QUe fol pro· 
cl::~a a h1tervenoão da tres potai1cias para que 
nquellas des.ordeus fossen} suppl~tntad1u:1. Em h&es 
ch·cumstanoras o governo portuguez n~erecliu p~lo 
met10s alguma desculpa por nilo haver respondtdo 
às reclamações feitüs nessa época pelo govemo 
do l3razil. · 

btttzihliro nesta nott\ dirigida no ministro por· 
tuguez para o caso dos artigos perpetuos do 
tratado com a Franca. 

Não temos reclamações contra a Franoa por 
essas capturns injustas dos uossos navios? A 
França tlãu teln doixado igualmente de dar·nos 
áu~rca desta wuteria umu sath;faoão conveniente' 
:E se l\Uaso àiise argumento foi sltfficiente para 
.Portugnt, porque nào o será a rospt1ito da Ftan~a' 
Aind~ mnis: as injustiç~s do gnverno francez 

não se têm limitado a esta ponto. Os llllSSOS 
navios têm sido capturados nas aguas do Prata; 
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independentemente da existencia de um bloqueio 
effectivo. e efficsz (apoiados) co11 tra os princípios 
pro,,lo.mados pal1L mesma França, de que a. ban
deira cobre a. carga, e que os navios neutros só 

I , , -

JiU(ll'antes, quando por ventura h.nja um bloqueio 
fffectivo e real , ba.vendo inti~r~ação prévia. A 
França se tem opposto ao pri11eipio contrario 

· do elo overno in lez. · 
se assim é,. se vemos que no Rio da Prata os 

nossos navios têm sido ca:pturados sem haver 
bloqueio, sem haver intimação prévin, e ainda 
mais julgados · por uma commiesão consular , 
qnando~ segundo o proprio direito francez, sómente 
se podem . crear tribunaes de · Jlreaas naquellas 
paizes com os quaes a Frauça tem estipulações 
expressas : se são estes os prino!pios da França ; 
S8 é ella propria que resile dESSilS principio~, 
como niio devemos julgar insubsistentes os artigos 
perpetuas do tratado francez Y · . 
Ac.cr~sce n tudo isto o occorrido com .um navio 

~s ba estas infracções tão flllJlrantes d$ parte 
da França ; se tanto não foi prAclso para julgarrílos 
roto o art. f)o. do tratado com Portugal, como deve 
o orlldor ter apprebeusões t~m dizer qua os artigos 
perpetuas com a França não eslilo subsistentes 

·enlre nós? 
Ainda mais , os artigos perpetuas sito assim 

chamados, não porque dutem por llma etarnldndo: 
ó esla, segundo a h1 telligencia de escrlpt~1res 
illilstrados, e entre. tdles __ Silvestre Pinhalro nas 
suns notas a Vatel, a htelligen<Jia obvin de diM· 
oalções arpt~tuas ó\l armanen'tas. Se ha estas 
li C 'l8 o agra n es con rll. o re o a nt\ç o, 
co~o nilo devemos julgar quebra!lo!ií esses nrtlgos t 

l' inalmenttl nilo nos podemos S()c~orrer a reRpelto 
desta Dlaterla com .a opinião de um dútt chefes 

o ranoeza, q 'Uan o pron amo 
ao mundo to oJnllubsistente o t.r11tado do VIanna 
d'AtisLrla, o upena11 o aceitava <lo mó nrn · facto 'i 
E se ba razl\o quo taoa aceitar como \un rao~o o 
trat.ado do Vianna, por IRao que tom sido violado 
uma e mata v.ezcs, u ulllmame~lo pelns llttlsm!\8 
potencl~a que garantlrilo . a lndt~penduuola da 
Crilcovta, porque ni\o devemos \llhll' do& ·mesmos 
llrllUtnentos a respeito do11 urtlgoa~ pArpaluoH 1 
qu11nllo ae deu da pa1·te dn Fl'anoa tilo fltlgrnnto, 
ll\o .notada inju11tlça ? Julga pois 'lue estes nrtiROB 
ad mstGr do que se pratlcâra C()lll. PortURDli ili\o 
podom pernumooer. · . 

Mas demos como subsistentes estes artigos , 
cot!vém por ventura que subsla11to esses favores 
U~1cament~ conoedldos â nação franoeza, que lhe 
dao os art1gos perpetuas, a de~peito de todRs as 
outras na~ões, . ao mesmo passo . que o Bra~il 
reclama que t~das as nnções devam ser tratadas 
no mesmo pé de igualdde 'l Dever·se· ha por 
ventura. fazet uma exco · iio ()diosa a tes eito 

camente dos subd tos france:ías ? Deverâõ os 
seus cousules utilcamente ter o direito de arrédal' 
as heranças dos subdltos de sua nllçi\o, que 
morrem entre nós ? · . · · 

Tem-se conhecido defeitos O() deoreto de 9 de 
M:d aio de 1842 ; e apezar de modificado pelo decreto 

e. ~845 i e ultimamente e:tplicado pelo aviso do 
tnl~tster o da justiça de Sl dE Janeiro, ninda 
llSBlm COtitinuão duvidas, e duvidas muit() graves 
na Pratica a respeito das heratJ~lla dos subditos 
estrangeiros. O governo reveln isto âs camaras : 
os seus relatorios tratão desta. mataria; mas o 
governo não inicia uma l:nedlda • não trata de 

apresentar propostas convenientes · para regular 
esttls . pontos da nossa administrnção publica , 
mataria es.sencialissima p~ua assegurar a sorte 
dos · herdetrós dos s~bd•tos estrangeiros .qae 

fav'or das· províncias nessa materla ? De quo serva 
. a disposição do acto addlcio•ial, que incumbe âs 

nssetnbléas pi'ovinciaes promover cumulativamente 
com a assembléa . ge•·al o estabt'lecimento de 
colollias TO qua se tem feito o f·•vor das provinclas 
sobro materin de tanta ma~nltuda? As asoemblóas 
provincine!i niio p<>dem dispOr de um palmo de 
terreno I Niio se. trata ds promover entre nó:l a 
eolonlsnliiio pelos maios illt111trados que a scieucla 
e. a .pl'aticl\. ensini\u: esse projectó jaz no senado 
sem que o · go,•erno p1·omovl\ o seu Rndamento, 
entretanto ue se ocou a com óutrall materias no 

·· en ender do orador,· de muito menos mportancla, 
de túullo menos gravlda•le. 
. Tocar:\ u~ora em outrns, maleri~Si sobre . ns · 
quues des.t>Ja ouvir a oplruão do Sr . ministro. 
•u Rl' em pr me ro u~ur tlil Cf\r na rogn or as. 

Võ que u govomo as tt1m admltlldo, annuir1do ao 
principio . ob:wrvndo pelo u11o geral . das nações: 
porq\w, nlnda t:JUO aul rugr•\ um tribun~it~ualquer 
ni\o ·· d obrlgndn n noqult:Bcer 11 uma rogatlva de 
um trlluanul estrnn~t.~iro, il . isto em vh tude da 
lul.lopundonolu1 dn soberania das nações, todt\vla, 
por 118(\ dnllns totn-s& g1•rnlmente allmi.tlidú es:~as 
ca1·tu r11g1ltm·tus no cituw de citnçdo mn óbjectos 
olvols, 11u ca~o do lnqutrlçi\o de testornunhns, e 
Ant outrotl samelhantos. A Inglaterra A ns .Estudo· 
U nldos silo us unloas nações quo He aft\slão deste 
principio, o m\o se dirigem a tribunaes ostran
~uiros; o quando querem inqu\rlr . sobre qual!]uer 
ponto contestado oom subditos do sua nação, 
commettem essa comml~siio a outroR subdltos 
residentes nos . palzes estrangelr.os. Entre nós 
adoptOU·SO O USO aumittido entre todas àS nações, 
como se 'iÔ do relatorio. Quizara pói'éi'n o Ol'atior 
perguntar ao Sr. ministro, .po•·quo isto não é 
ex ,Jicito no relatorio se essas cartas ro atarias 
devem sEH' sempre a?ucedi~as em o ?S . os 
casós, não hávendo esttpulaçuo de reciproctdade. 
•rodas ~s naQões que as admit~em, purticularmen.te 
as naooes da .Ailemnnha, nao admittem cadas 
ro~atorias sem esse protesto de reciprocidade. 

A ex.tradiçüo dos estrangeiros criminosos de um 
paiz tem sldo encarada pela. s diversas nações de 
diff&reotes modos : um~ts não a admittem em caso 

· algum, outras tão sómenta em virtude de ti-atados 
estabelecidos, e outras mesmo independentemente 
de tratAdos, uma vez que se trate de crimes 
individuaes. desses crimes contra oe quaos a 
humanidade toda se revolta, debaixo da oonslde-
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ra()iio da convenloncia, da utilidade reclpi'ocá. 
Vê pela circular da ·4 de Fevereiro de 1847 que 
0 Brnzil sdoptou esta ultima idéa, e tlese.in sabPr 
se o Sr. ministro aJhere a esse principio da 
circular dirigida por um de seus Qntece:~sores ás - . . . 

ceuparó. agora a attenção do Sr. minl.stro sobre 
na nossas relações politicas Mm os estados ·da 
Ametica; fallará dos Est!ldoa-Unidos. O relatorio 

n~gacio I Q:..1e doploravelé a nossa situação l Parece 
ao oraJor que . quem analy:mr bom esta negocio 
n~o poderâ dei~ar de tirar a conse~Jilencia de quo 
sao acLoll repet.1doa de nossa bunulbação t Julga 
conveniente que o governo obre com mnis pru
dancis sobre certas matarias: esté. cQnVéncido d~ 
que se o governo tivesse obrndo com julzà 
prudenolal em sua origem, esse negocio não 
chagaria ao estado. à que chegou. Fóra. melhor 
não prendt~r o tenente, e. lnncar sobre · o neRoalo 
unt véo logo no oomeQo, elo que fazer·at) .. tanto 
estr~ ito ua sermos insuUadoli ar notas us 
o orador eu, 13 . ex atem no no aro Ivo da 11eore· 
tnrla; para dApoia de alguma maneira ao menos· 
cabnr a .. iodependencla dos trlbunaea. Qll.a lnde· 
pendeucln dos trlbunaes & esta 1 Dt1 que sorve o 
nr o a cor s u ç o. e, e erm na que a n ti· 
pen eí\Oia do poder JUdlolano é um dlrt~ito nllenavel, 
e que. nenhuma autoridade pollera\ avoo11r, sustar 
qualquer processo? MeQn purta11to o guvt~rno a1 
su11s fôroaa, e se as não tem para lt~v&r o neR''clo 
a . um tértno que seja. satlsfolol.orio pnra o t.u p~rlo, 
ó melbor declinar então delle em sua oriRum. 

Entende porLanto que não ba naQ•lo 11\guma oum 
que tenhamos relnyõea, da qual ni\o Lanbtunoll 
soffrldo lnaulLos, injustlQRS e viol11..;õea dos nuRao• 
direitos que BRgravt\o mnis a nossa sltuaç4o. 

blr_â agora alguma co usa. a . re9pelto da 1\0flll•lll 
relaçoes oom Buenos·Ayras. Os IIOI(ucl()s üo Riu 
da· Prata têm $ldo encarados dú divoraos tuoduat 
nada · poder~ pois aooreiloontar ao quo jâ por 
ve:&os _se tem dito sobre a materlll. Ant11s porúm 
da . Ja:~:ar a1snmas lf~e{ras obaarvuçõott úoeroa da 
oonft3deraçao Argeu t.1na em relaçl\u oomnOsCt), 
não póde deixar de observar qua a tribuna nlio 
ê lugar competente para se e~tigmatisar o chefe 
de uma na iio ami a. . A oiados. e d vid 
60\0B queixas muito fundadas contra Buenos .. 

Ayres, tanto pelo que respeita ao mo~o por que 
somou tratados em seus papt~ls ofllmaes, cotno 
mesmo attendendo aos interesses dos subditos 
brazilelroa, alguns dos quae& têm sido trucidados 
ou sUI\s. propriedades devastadas. Parn provar 
o que acaba de dizer, lê o trecho de uma nota 
dir1gida em . 18 Janeiro ultimo pelo ministro 
argentino ao governo austrlaco, por ter aqueBe 
governo reeonbMido a ind~pendenoia do Paraguay, 
em R ,qual nota depois de se protnndor . provnr 
o dirtnto que hm a oonredetaQt\o Argeuthu\ á 

incorporação do Pa.rag11ny àquella rep•bllca• se 
leVBllta o testemunho de que o Brazil anda 130li· 
citando pelas côrtas da Europa e Amet·icB 0 
roco~b~citmmto da republ~~a do ~o.raguay. 
· Nao pôde prever quaes seJU.O as Vtsto.s dé Rosas 

" . . . . 

chama' a attenção do governo imperiaL Sabe-se 
o estado <te Montevidéo, sabe·Se que aquella praça 
ss acha nos ultimas apuros ; que tributos onerosos 

..... - . ' - . . . 
tudo. faz acreditar um proximo · esfecho da luta; 
tudo faz crer que ·em tempo Oribe baterê 
com sua lança á porta da capital dt> UruRuay. 
E se isto acllntecer, o que fará o Brazil? Nilo 
Astà elle ligt\do por uma convenciio a manLer a 
inJependencia .daquella repu\)llca ? O que faz o 
Braz.il T O q11e teni foi to? Ttllll·Se dito que o 
Brt'lzil const~rva·se na Unha. da neutralidade, O 
orador nãC> . sabe bem compNhonder esaa lJêa de 
neutralidade: se olle con~ulta o.s esorlpto.rea aobro 
esta. ml:ltat•ia, và que ellos eet&.bolecem multa& 
h othtlsos multoa eaaoa ara Urarl)m a conae· 
quenc a .6 que a neutra I a o · uma Vtlt a ara 
1lcorto. Pllder-se-ha cuatnar noutro Ulí' pllll que 
reeebe em seu solo truJ)Mi batlda1 \)Or uma · daa 
p::~tenclas belllgurante11? Poder·ee·h'\ ohama~ 11outro 
um paz que em a r sorolnl r s:tno o ' 
paasal{em a tropas quo ae vi\ca oomb~ter 7 .EUal o 
outrott pontos differentes Cozem aorollltar QUI) a~•aa 
neutrl\lidllde é mais . uma nooi\o <lo que uma 
raalldade: e daqui . tlrão. a.. conaoquonóla atgun1 
A&crlptores do rtue ella é um absuriiD p~ra o povo 
quo a adapta, r·ara seull vlahab<ll; qu11 4 
ooutrl\ria .aos ,P1 ~ O!! da · u1ornl o du dlrl'HO j 
e que o muttl •aral·a eu\. dtrello QUAIHlo o 
lu~ub!lls\ente em H• .to. 

Nllo IIG acredite, l:lt)m ae tiré dt•ltU pnlnras .1 
llle.Qi\0 dti que O foi'Udl)r qUOl' <jllU O firlllll 10 
tlUVIilvll om uma guerm: mlo. órô quu ba t)Utro• 
motos, quó Rlmla se nl\o eti&alârl\o. Por ventura 
jl\ ll•l tiiiiUilou •I melo da. mudh\!Ji\o Y J~ oll'llrec.eu 
n governo do B~asH a sULl medlaullo a Bueuoa· 
AyttJtt, ou . all Rovur111> de 1\Iontovldôo? Pareoa 
que se dovla tent"r el!te Nonrso para trazer 8 
um l\cuordo . l\quellas republlous vlzluhll. s, para 
desta l.lll\Mlra velar melhor sobra o& interussea 
dos nosso oon trlo a iio r a etnànte côm ro·. 
mettidos na Banda Oriental : o . parà finalman e 
assagurar de um modo mais etncaz e effactlvo a 
indep~;~ntiencla do Uruguay, pela qual o Brazilse 
comprometteu por estlpUh~Qão e~pl'essa. 
. Aquelles q11e diseorrem a respeito das vistas 
d1> general RilS!lS, oonsiderão a sua ambição não 
só peló que respeita á occupação dil parte do 
nosso territorlo, aomo mesmo a n"vegaçiio dos rios. 
Jà foi 11itona casa por utn Sr. deputado pelo ~io .de 
Jane .. ,,, que Ro::las sa quer reputar Olllll dtrelio 
exclusiv-o â navegação do ParBnl\, ào m~smo passo 
que Oliso Sr. doputm.lo. sustentou. o . prmclplo, de 
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. I 
(,uropeu. 

U:r.íA Voz:-Não apoiado: a Inglaterra não re· 
conhece esse direito. ·· . 

o Ss MouaA MAGAX.HÃEg:~Quando houvri .eon· 
tllstnção entre 11 Ilesp_anha e . o~ ~s.tados·Unidos 
n re!lptlito da navegaçuo do MlSSISSlpl, os Estados· 
Unidos estenderão o seu direito de navegação 
livre a tOdo~ as nações ribeirinhas, porque dizião 
quo era de .direito naltiral; que tendo as nações 
o iivre uso do mar, o tivessflm a respeito dos rios 
neees~arios para sa communicarem com o mar ; 
l' que a pro 1 ça que s p en 1a nao eramt\ s 
do que uma prepotência do forte contra o fraco, 
contra a qual clamHvs toda a sociedade em geral. 
Se o orador olha parti o direito publicc;> positivo 

I . I 

~é que todrts ns uações signatarias dessa trntlldó 
r.lmcordflrão na livre navegação dos rios europeos. 
E~te principio sancéionado nu tra~ado de . Pàri~, 

os recursos .necessarios para o setl andament:> 
progre$sivo: os campos d11 Curitiba são fertilis
simos; o · proprios para a orialii'lo da todo o 
genero do Rado ; 1\8 suas mattas são abundantes 
de m11tleiras de oonstrucoão, dizem que o . sôU 
clima ~ · excelleute; emfim, a comãrca tem em si 
~eoursos naturnes pnra ser elevada a uma pro· 
vinúia, e vir augmentar mais uma pedra preciosa 
no dludema imperial. . · . 

Se pois se crear umn provinoia na oomurea da 
Ooritlba, ser·nos-ha mais facil estreito r nossas re
lações com a republlca do · Paraguay, porque com 

se pretende pôr ein execução este decroto •. Por 
elle se Mllrcou a época de sua execucão de Julho 
deste anno em diante; mas, por uzn aviso do 
governo, foi espaçada para o 1° de Janeiro do 
ann11 vindouro. 

Pelo citado decreto deve ser considerado debaixo 
deste f11vor o commercio directo, que é aquolle 
que é feito pelos navios da nação respectiva com 
quom se trata; trazendo mercadorias da sua 
proced~>n~ia ou genúros de sua producçi\o. Esta 
dispo~.lçào porém do decreto ba de ·encontrar 

rave€0 ~ b r11 ·n nvenie · 
por i~so que o orador deseja que o Sr. miei irmo 

declare . se pretende ou não põl·o em execução. 
Apresentará. uma bypotheae;· . 

Um nRvio vintlO de Portu al com uem temos 
essa 1gua a e de tra amento,. carregado de mer
cadorias não pllrtueza!l, mas de outra nação, estarê. 
ciu não sujeito aos dil'aitos dilferanclaes no Brazil, 
ou deve esse navio ser tratado no mesmo pé de 

a e os ouros 
Supponhn·se que mercadorias portugut!zas e 

geueros de prQducçâo de Portugal são importados 
em um navio bollandez com quem não. tElnhamos 
nenhuma convenção a respeito dessa igualdade · 
de tratamento, esse navio hollandez estnrâ sujeito 
aos direitos ditlerenolues, ou serê. tratado no 
n.1tlsmo pé de lgualdada como as outras nações ? 
.Outra' muitas hypotheses se podem estabelecer. 

Além disto, o orador considera que grande 
diftlculdllde haveri até em se verlflcar ·a natu· 
ralldade e ~ature:ta de diversos generos vindos 

' . quem tenhamos estabelecido . igualdade de tra-
tamento. .. · 

Terminar!\ o seu discurso fazendo ao Sr. m\ola· 
I t 

e é o que pretenJe fazer o governo brazilelro & 
respeito dás sortes daa prh,cezas brazlleiras 
(apoiados), uma das quaes so acba expatrlada, 
oomeudo, pur asslrn dlz&r, o pão do deatarro 

· (apoiados), por un1 desses aconLeolmentos doplo
ravelsi por uma· desoas fatalidades improvidas. 
Nilo s~be qual é a oonduota do governo, . ou o 

· que pretende seguir • . 8a não é algum mysterlo, 
se nllo é algum daquellea quo oompoem o grande 
catalogo das reservus dlplomatlcas, o orador duse
iava &1\ber se o governo pretende conservàr-se 
1naoli v o, ou se pl'etende otlereciet os seus bons 
ofilcios ao Sr. prioclpo de Jolnville e t\ sua asposa. 
O orador vio gue Portuglll, quandó appareoeu . a 
revoluoito da França e soube que o Sr .. prlnoipe 
de Joinville sa achava em Argel, immedtatameute 
expedio ·um vapor . para o receber a seu . bordo • . 
Esta oonducta do governo portuguez é digna de 
louvor. (Apoiados.) O governo brndle!!'O talvaz 
tenha feito outro tatlto ou mai~, poràm o orador 
li{Dor , a · · t · lt 
ora:ior muito se i~toressa pela sor~o. de. ão a as 
personagens, 4eYeJa que o Sr. nHnlstro alguma 
cüusa communtque t.\ camara a semelban\e res· 
peito. . . 

Oonclue com algumas observações a respeito da 
secretaria. 

o sr. :Fu~.-ta.do, quando tocou hantem na 
extradição, não a reprovou; mas disse que o · 

abinete de 5 de Mlllo, quando admlttlo a extra
~IQdo lndep.endent~ do tratado, não S& conformou 
com a opbuiio ma1s segulda e a mais conformo-

' IIH \ l 
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com o &ystema . represent,•tivo. Disse en.tão tnaia · 
que o mesmo gabiheta não havia observado as 
regras qud se col:ltumão seguir em taes casos, 

. pula que não_ deflnio os crimes que dão ~ireito á 
extradi ão; oao estabeleceu o modo pratico de a . 
lavor · a efte o, nom ee arou o empo en to u 
qual tem lugar a extradição, e _passando . o qual 
ella prescreva. Quânto ás execuçoes das sentenças . 

. oívei~, repete que .o · gabinete de ~ de Maio se 
o r go . a pf!l o JUS rne 1 e p co UI 1 . 
nação que não póde admittir reciprocidade, nem 
·mesmo pot meio dA tratado, porque essa recipró- · 
c.idade é contraria á legislação frnnceza. . . 

Hontem manifestou o orador · o prazer quê 
sen,ia por \'er 9ue a idéa do inf~ttne trafico dll 
escravalura é st•gmatiaada por ambos os lados da 
essa ; e hoje l11.Ultó se alegrou ao . ouvir a po· 
derosa e eloqueute voz do Sr. deputado pela 
Bahia que o precedeu, orando largamente Sllbre 

. esta materia, é stigmatisando tiio infame trafico. 
O orador acomp!lnba a esse Sr. deputado nos seu::i 

· patrioticoS-desejos, a lamenta quo os est1 
.do nosso paíz não tivessem já preparado trabalhos 
para quando cessasse o tratado cóm a Iugla· 
terra,. a,fim. do não fitarmos sem legislàçãp a . tal 

o meio porém.da alegria gtjral que deve sentir 
todo o homem que é verdadéiro amante de seu 
paiz e da humanidade, um receio tec.n .at.taveasado 
o seu ~ora iio . e é uo o es lrito de artid 
que no nosso palZ tudo explora, tudo perverte, . 
de tudo lança mão como . m~io de opposição 
(apoiados}, arrefecendo o ardor . que hoje se ma· 
nlfeata em f:tvor da humanidade opprintida, não 
emprêgue esta ar1ilB éomo meio de guerrâ, não 
envo11ene a-a medidas . que tomar o governo para 
acabar com esse infame trafico. . . · 
· Não farã aos seus adversarios politicos a injus
tiça do acreditBl' que sejiio capazes de um tal 
procedimento ; antes espera que a opposição nunca 
deixart\ de acompallhar a maioria neste lou-v~w&~ 
empe~ho. _ · . , .· _ .· .. ... . . · ... ·. . . ···· 

Levantc\-se ~ se~siio às 3 horas e S/4. --
Sessào em 'I de A.go11to 

P.kSSIDENCIA DO SB. CHIOHORBO DA. GUl~ 

BOMMABto.-E:c:pàdiente . .,...Oniem do dia.-Appró· . 
v ação das eleiç~es de M atto·Grosso. DispensQ 
para a matt•iculG de um estudante. -Orçamento 
dos negtJcios estrangeiros. Discursos dos Srs. 
To~·ta, Souza Franco e Ohristianó Ottoni. En
cerramento. Votaçao.-Orçamento da marinha. 
Orador o Sr. Pereirca <0 Silva. · · 

A's 10 horas e meill da manhã abre•se a 
ses~ão, lê<se e approva·se a acta da . antece· 
dente. 

requh~ttados . pela oamnra dos S • epu a os 
relu~ivos à appreha!lsão feita por barcos de Buerra 
braz1leiros de · naVIOS emtJregados no trafico d9 
africanos, cujos processos tinhiio sido submet-

. tido a aos tribunaes ·do BtaziL-:- Fica a camara 
iuleirada . · · 

Outro do Sr. ministro do imperio, remettendo 
a consulta da secoiio do conselho de eslado dos 
negocias do imperio, datada de 29 de Agosto do 
anno {>assado, bem como a coUecção de leis 
provtnciaes do Rio Gr~nde do Nort~ per t imoente a 
184.6t afim de_. que a catna.ra dos Sra. deputados 
~te d1goe da tesolv~r lcero!:. da nullldade daa duaa 

leis dé que trata aquellá consulta.- A' commissiio 
de assembléa.s provinciaes. · · 

Outro do Sr. miuit~lro · da jusliça, ·transmittlndo 
6 consulta da secção . da justiça do conselho de 
estarlo éeerca do atacho Subtil a e d . · 
a rtcanos ordo · pe o vapor de guerra Correio 
Braiileiro, e bem as~im os documentos e papeis 
relati vo11 ao brigue Leopolàina e a .eacuna Do· 
mingas; não podendo dest~ mesma occaaião fuze 
gua remessa, os que tzem respetto a quaes~uer 
outros barcos apprehend!dos, porque demanda tsso 
de mais trabalho pela circumstancia de existirem 
semelhan~es documentos por alguns juizos e .tri
bunaes, e sómente com mais vagar P"derA s.llr 

. sati::!foita a exlgencia da camarã dos Sra. deputados. 
-A. quem fez a requisição. 

Outro do Sr. deputado Pereira . de Vascon· 
ce\los, communicaodo que pot doente não tem 
podido comparecer às sessões.- Fica a camara 
lotrilrada. . 

Não ba mais expediente. . . 
a apl'rovadott sem debate os seguintes ptl· . 

receres : · 
l.o Da comml!!sào de mari.nha e guerra, remet• 

tet1do ao governo · os requerimentos do IDI\jor 
. ~ . \ . -

'ernandes de Andrade e o tenente João de Si· 
queira Caltlpello, para informar sobro as eircutn· 
etauclaa ern que se acbiio as S\}as pre!anções. por 
il . - - . 

póll~ tortnar juizo seguro. 
. 2.ó Da rnesmâ com missão, para que seja . im· 
présso; e entre na ordem dos trabalbos, o projecto 
do Sr. de\)utado Soares de ·. Meirelles para a 
orRnnlsaçiio do qua.uro dos officiaes de. saude da 
armada. . 

So e 4.o Da commissão de . fazenda, . pedindo 
eselarechnentos ao governo sobre as pretenções de . 
D. Oatharfna Fortunata Ricce de Lim~t. e Zeferioo 
Vislra Rodrigues. . · · . . 

. (>. Sr. Furtado. r peia ~rdem) . declara que 
· · - · . . · S\lUl.uO~. dHor-~--

seu discurso publicudo no Jornal do Comm.:rcio 
!is hoje . Não dietia que o gabinete de 5 de Maio 
nilo deftuio <lB ~rimes que dão direito à extradição 
-dlaae- u nã · · · 
Observa mais que não disse que a ·França não 
podl11 admitlir reciprocidade, ~em mesmo por 
melo de tratado ; o . que disse foi que a recipro· 
.cidade por 11i sô não era bastante sem tratado 
exprlls8() e positivo para que U:mk sentença estran· 
gc1ra pl4desae ser executada na França. 

o Sr. Nu.nGa M:aohado (pela ordem) pede 
ao Sr. presidente que convide a commissão de 
redt!.cçi\o a Apresentar quanto antes a redscçii.o 
da resoluoito approvada no sabbado pa~sado, eobre 
a dasapropl'laoào do tbeatro de S. · P~dio, porque 
dese~a qúe elite projecto vá o maia . breve possivel 
ao aàuado · para ~aber a sorte . delle, constando 
que o Sr. José BtJroardiuo de Sá anda dizendo 
que tem os senadores na àlgibeil'a: aerà bom 
saber•Re S6 OIJ telb OU nào, . ·· 

o SR. PaKSlD!';NTE:: -Os memor()S da commiasão 
que estão presentes tomarl\õ em consideraoão o· · 
pedido do nobre deputado. · · 

O DIA 

Oontinúa a discussão do parecer da oommiaaão . 
d~ constl~uição e poderes approvando . a elPiçâo 
da • prúvinoia de Matto Grosso; com a e~e!).da 
substitutiva do Sr. Carvalho Moreira, para que . 
se declarem nullâs us e~elções e se mande pro· 
ceder a outras. · 

E' apoiada a seguinte emenda: 
« Q~& l!e officle ao governo reQommendan~o- a . 

punlçao_ dos que com~&etlêrão crln1és os~ ele1ooes 
da provmcia da Matto-Grosao, caso seJã.o ellas 
anoulladas. » . 
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o •r. Ramal.l:io responde ás objecções 

aprosentRdaa pelo Sr. Moraes Sarmanto. contra 
o v11hdade das. eleições da pruvincia de Matto
Grosllo, ~tusleutan.do o parecer da commissãó. 

de poderes sobre as . eleições de · Matlo·Gt·osso, 
é opprovndo . por 39 votos contra 32, ficando pre

.. jud1cadas as Gmendas. 
. 

vincia de Matto-Grosso ·o Sr. João Ohrispiniano 
Soares.. · 

Eritra em discussão a resolução deste aniló 
n. 55, vinda do senado, autorisaodo o governo 
a· màndar matricular no 4° . anno do curso medico 
da escola de medicina desta côrte ao éidildão 
Manoel Fsustino Corrêa Brandão, não obstante 
o lapso de ternpomarcado pelos estatutos . 

Q Sr. Wanderley propÕil o adiamento 
desta resolu~ão até que venhão do senado os 
pn ais que liervirãl) de base a ella. 
. . ' ' . . . 

o Sa•. Tl\ques informa que o individuo de 
que ee trata ftequentou tres annos a ~escola de 
medicina da Bahia, obtendo approvaçoe~ plenas 
em . o ea. e eu es a o o sau e, . por 
conRE1lho do11 facultativos, vio·se na n~cessidade 
d., abaudonar n cldnde da Bahia. Ve.io par(\ a 
cOrto, A &llhllndo·ae om estado de poder frequenta.r . -
culat•Rfl_; nllo póde aproveitar o anuo sem uma 
reaoluçAo . do corpo legislativo que o mande 
matrlnular, nilo abetante chegnr mais tarde. 
Paroca-lbe dtl tuda a justiça que se approve a 
rosoluçno, e por isto vota por ella. . 

O Sa~ WANDERLEY. tendo presentes alguns 
papeli que lile mandou o Sr. la secretario sobre _ 

. esLe objecto, pede e obtem licença para retirar o 
-seu requerhnento de adiamento. · · ··· · · · 

Continú.a a discussão da resolução. 
o Sr. '\Vnnd.erle lembra ue · or varias 

vezes tem-se proposto ntt camara resoluções seme· 
lhantas, lt41V~z fundadns . em maior equidade e 
justiça do que a que actualmtmte · se discutê, 
eutretanto têm sido ellas re· eitadas sem ex co oão 
no sena o. etn. s1 o systema . o_ se•la o. n~o 
atlm\ttit excepçõeg t1a le1 que regula as matr1· 
cuias dos estudante!~ das escolas de medi~ina e 
curso!:! juridlcos. N1\o sabe porque todos os dias 
se hão de IP.zer resoluções dispetlsando e~atües, 
matriculas, etc. i et1tenda que su deve cumprir a 
lei e rejeitar a resoLQ,;do, cuja approv.,çdo tl·aria 
injustiçl\ relativa. porque se .tétu negado a outros 
igual favor. -

o Sr. Ttlqtte• diz que o governo nãoobstanto 
os estatutos das faculdades, tem muitas vezes 
nlandado matricular estudantes por motivo de 
equidade. Se o governo nssim pro~ede; parece
llie que o cok'po leglslatlvo que é ma1s competente 
para fazer estas dispensas, niio póde deixar de 
tomar em consldernção a resoiuçào de que se 
trata. Entende que . não se deve recusar a 
upprovao~o desta resolução llor despelto para com 
o senado, e julga que está em circumstllncias 
de ser adoptada. · 

r. ouza ranQ 1 
opinião estas o O\\tras resoh1ções não sé podam 
qualificar. senão como imperliuoncia de patronato, 
que levao à oamara muito tempo que deve 
et.npregar em uUlidade publica. (Apoiados.) Vota · 
coutra. esta resolução, asaitn como tem votado 
contra tcJdas as outras semelhantes, porque entende 
que o corpo legislativo não deve estar dispen~ando 
todos os dias a lei. · 

o Sl" • .lobllXl. julg~?- que tne~hor ; ó. que a 
catrh1ra deixe este negoo•o como fo1 dectdido pela 
escola dll medlolna e pelo gove1·no que ·1ndoferio 
a pretenodo deste individuo. Se houvesse justioa 

no pedido . desta . estudante, etla s.e teria feito. 
Entende que o corpo · legislativo não deve autodt~ar 
infracções . dos estatutos da oscola de mediéina, 
porque assim o exige a ordem e a disciplina da 

A disçussão fica adinda pela hora. 
Continú~. a disciiRsão. do orçamento da repartição 

. dos negoc1os estrangeiros. 

· m i o 
distlnctos oradores âcarca dus negocio<'l que correm 
pela repartição do nobre ministro . dos · negoclos 
estrangeiros, que, apezar de ter sido por muitas 
.vezes provocndo. tem todavia julgado conveniente 
continuau no silencill, como . quarendo dar por 
verificadn .a proposição do nobre . presidtnte do 
conselho, exposta na camat•a vitalícia de .que os 
nctuaes ministros achaví'io-se pouco habilitados 
para discutir o orçamento, o.u como que querendo 
provar praticamente outra proposição avançada 
pelo Sr.· Garv~lho Moreira, de que os nobres mi-
nistros andiio · 

. maioria. O que .se tem visto nas discus.sõés dos 
orçamentos que têm precedido ? Pedio o nobre 
ministro do imperJo uma rigorosa economia nas 
das éza!l do .or ameuto a seu car o · o · ue fez a 
ma1or1a o ou espezas corno · nunca tinbiio sido 
votadas •. Requereu cousa semelh.mte o nobre 
ministro dos 11égoclos da justiça, S . Ex. não foi 
melhor succedido. Fllllou o Sr. Eu~e'bio a respeito 

os eg c1os es range1ros, . sa 10 · e tlgo ao en~ 
contra, não o nobre ministro; mas ·o Sr. Ferraz. 
Fallou tombemo Sr. Paulino; éomo procedeu o 
nobre ministro? Deixou-se ainda precP.dllr pelo 
mesmo Sr. Ferraz, . e depois jurou nas palavras 
dé"se distlnclo · deputado. A' vista disto, querer
se·ha mais alguma prova · de ·que o gabinete 
pt•etende Indagar qunl é o vuto . da mail1rla p11ra 
seguil~o em toda a sua plenitude ? ·Se porém . se 
quizor uma prova mais evidente, acredita que 
esta em c\rcumstancias de apresental-a. Pedio 
o ~o~~e presidente do consell:io a · lei de incom-

do governo ; qual foi o. resultado da votação 1 
0 SR. 0. 0TtONt:~Niio pedlo tal I'(Ual, nii() é 

exacto o facto. · 

O R. TosTA o serva que o nobre presidente 
pedill com muito ·poucas emendas, e disse mesmo 
qui'! as emekldas pt\ssadas om stJgunda discuss!to 
i1ii0 deviào ser approvadas em terceira. (Apoiado$;) 
Todl\via, o que Aconteceu? Passo\1 a lei com 
Jisposições que iiio multo além dos desejos do 
Sr. presidentu do conselho, de sorte que elle se 
acha .actualment!l embaraçado no S€1nado para 
fazer past~nr todas as ex.cepções que se fizerão ao 
direito de elegibilidade. Publicou suas idée.s . o 
nohre presidente do conselho n resp i3ito da eleição 
por ch·culos: o senado colldescendeu com s. Ex. 
a ponto de admittlr nas reformas da lei de 19 
de Agosto de 1816 alguma das 1oc•lmpátibilidades 
desejndas paio 110br!l presidente do conselho : mas 
desde logo teve S. Ex. de recuar dessalil idéas, 
porque particularmente foi avisado de que elhls 
não agrada vão á maioria da casa .. · Em presença 
disto · uào se póde dizer quf.i o ministerió segué 
após da maioria em tíldos os . seus desejos? 

. 
se cinja à. mataria em discussão. 

o SR. TOSTA diz que esta mostrando que a 
reserva que o nobt·e ministro t em a respeito dos 
negocias estrangelrus mostra que o mirdaterio nãa 
tem um voto ptopdo, mas quer seguir sómenta 
as idéas da lliaiuria. 

o Sn. Pa~~:slo&NT.Ill observn : que o que está em 
diaou::Jsiio é o orç!uuelito. 

O Sa. To~u diz que o gabinete par;l agradar . 
à maioria tem mandado esoréver, ou ao menos 
conaento quo se eaore\'a em um jornâl oftlcial que 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1618- PÃjgina 3 de 6 

SESSÃO EM 7 DE AGOSTO OE i8!S . 
é preciSO atnlldl'O\'ltar O Senado, QUI3 é pl'ilCi~O 
dar-se um g(}lp\} de estado para Íllzer com o que 
o senacto abrace pur~ e simplesmente a lei de 
incompatibilidades. Pede ao gabinete que reflida 
bem sobre a posição que tom tomado, que lhe 
parece que nao aque a que compe e a uw 
gabinete que diz refo.rmador, que diz que quer . 
põr·se á C1lf!ta do. pall~ para srtlva.l-o dos acon· 
teaimentos _dosagradavels . que possa apparecer. 

e • 
trinas subversivas es<-riptas na folha paga pela 
casa e pelo gabinete para Inserir seus actos. 
Se o gabinete deseja conservar intacta n consti
tltição, deve retlectir que não é sõtnente mantendo 
as prerogativas da camara dos deputatios que tet-á 
salva a constituição, mas sim mantendo inta.:ta& 
e inviolavels todas !l.s prerogatlvtis dos altos mem
bros dos diversos poderes <lo esta do. 

O orádor chama a attenção do nobre mintslto 
sobra o fncio do apresamento do cruzeiro inglez 
nas aguas da Bahia da escuna 1\liquelina., . que 
' . a a a o. a · q a 

satisfação so publico por parte de go"Vemo ácerca 
deste importante acontecimento, que ~ tapetir·so 
poderll pôr enl.. ~onfie.graçào a cidade da Bahia 

• Já que falla em trafico illieito de arricanos, 
pedirá tambem nlgumas . declarações ao nobre 
ministro a .res eito de um facto acontecido ha 
poucos 1as na a ta ú ro e anerro. serva 
utns contradicçiio, ou ào menos uma divetgencia . 
e!\pantosa. nos }orna\'!s que derào .conta de!lte facto. 
Uns dizem quo fort'io Pprisionados 18() aíricanoa, 
outros di:z.em que forão ~;6mente 90. O orador ouvi o 
contar o caso de uma maneira muito desagradavel. 
O ~em 8 Ber QU8 COm e.lfeito á. tomadia f6ra dá 190 
africanos, . mas que houve occasião de restituir a 
um individuo que tinha sofl'ddo utnn parte des!'a 
tomadià, os àfricanos que lhe pertencião, Esta 
e:lp.lícaçiio, diz. o prador1 Importa uma arguição . 
mu1to forte .... 

. l\. OUZA BANCO »WttUt1•0 OS tleQOCÍO$ 
estr<mgeiros) :-I?eço B palavra. 
. O .Sa. Toe:r~:-... contta o presidente 
vfncta do 10 • · 

tomada: dec\Ar8·S6 mesmo qual S a peSSOS a qUem 
se concedeu esse favor. Diz-se lambem QUé não fôra 
pelo desejo de se reprimir o trafico que se fizera 
semelhante tomadla, mM sim para fins muito 
pouco decorosos. Ons dizern que es~a tomadia se 
e~e~tul\ra pare. fatet"·se. algum fsvor a um fn• 
d1 v1duo nppa!entado felizmente com pessoa~ que 
têm altas }l\laições : diz-se que tendo comprado 
este lndiv-id~o 190 afrieanos, 'depois se effectuàra 
esse. t.omadra,, para que escasseando um pouco o 
numer() de afncanoa no mercado, bo\lvesse de se 
poder apurar os escravos. · 

DiMtn l:nais que· um "Vnpor muito conhecido se 
emprega const!lntemellte . ~~eate trafico, Esta vapor 
entra. por ahi com toda a publicidade ; entretanto 
o governo que teve olhos para vêr esses africànos 
que eatavão jà asylados na Jurujuba., não os · 
te\'e pal'a os vêr no vapor que entra todos os 
di~s. · 

da.de da parte de quem tnnndou fazer este ai>rasa
m~nto~ Todo o .mundo sabe a maMira por que até 
hoJe se tem fe1to ern . n ossos portos, e principal
mente .no Rio de J aneiro e em toda n eJttensilo 
do sua costa, o trafico il\icito de afdcanos ; todos 
os bm.oens que se oocupão nessa trafico des· 
bum!lno .estavãó e,on1lados que a mesma . tola ~ 
ta~c~a que exist1o até agora oo~ttinue.ria. a 
e:usllr. 

O Sn •• SoozJ _!l'nu.too (mlnistro dos ticgocio6 
estra1lgen·~s) : -Nao tinbiio razão pata suppOr lsto 
com o gablnet.~ o.~t\lal. . 

O Sn. TosTA.:-Porque "Vião que nenburua pro· 
vJdericia se tem totnado a respeito. ·. 

UM SR. DEPUTADO: -Nunca pensei que se vlesse 
aqui scoroçoe.r o ttafico. .· · 

. . ...... , ç o ra co, sou 
Inimigo d~He~ O lraúco começou a .1il.er escandaloso 
depois da administra<;ão âé 2 de Fevereiro; até 
o anno de 18!4 houve alguma reserva na Bahia, . - -
naqueHe porto, 
os . africant>s. 

' • • !) 

publlcarnente de.sembarcavão 

O Sn. Ro.Darauss oos S.4N'l'os:-Ainda o ttnno 
pas~ado 1 · 

O Ss. · Tos-rA:-Não sel bem dl~er ao nobre 
deputa dó. 

O Ss. RonRJGURfi nos SANTos:-Abi estã. o 
Sr. Moura Magalhães para lhe .responder. 

O Sa. Tasn:-0 Sr. Moura Magalhães entrou 
para R administração da provi.ncia em fins de 

, e por ss o puuee. cu ps. p e er úts o i 
demais. uui . presidente de provinciá não pôde :·
ir logó de e!lcontro a asses ba\litos enr.ai· 
zados. 

O orador não pôde deixar de levàr â consi era~ão 
do nobre ministro algutnas ohserva~õ6s a respeito 
de um artigo quo vê nu celatorio do nobre e:x
Uiinlstro dos ilil ocios estran eiros; ·Essas obser-
va.;oes sao re a tvas mant~iro. por que as caras 
rogatorias podem ser. cumpridas no Brazil. Refere 
um caso para mostrar o inconveniente que se 
segue de não se procurar o placet do governo, 
em algum:ts circuUJstanclafi, ainda que as carta!! 
remettidas do paizes estrangeiros sejão tõimplss. 
menta citatorias. 

Deseja que o nobr~ ministro declnre qual~ o 
principio quo segue a respeito. da nnvegução dos 
rios -que vilo ter ao mar, e que são \)osauidos 
por duas nações. · 

o nobre 1ieputado pelo Rio de Janeiro que !aliou · 
em primeiro lugar, por querer a cessação dos . 
artigos perpetuos com a Frsnqs~ nos quaes s~ 

' . ' . . 

direito de Intervir na arreeo.da<yaG dus he1·auça~; 
dos francczes ft~llacidos no Brazll, e ao mesmo 
tilmpo qubosse que. p()t' tnbio de utn rsgulamooto 
se fizesse isto ox.tensivll aos eonsulas de todas 
as nações .. Adtnira-sa que o nobre minl.'ltro 
achasse contradicção nisto. Em primeiro lugar, 
n() Cf\SO dl.\ exi.stencia · do tratado, não se póde 
regular . esse direito, mesmo a respeito da Françnl 
da l\'<"~neira· que pareé.er mais conveniente; o Braz! 
de\'e cingir-se ao tratadt> quê extste, deve observat 
as suas estipulações ; no segundo cDso. no caeo 
da cat~Sáção, pôde-se restringir ou ampliar essa 
direito da maneira. que Cõr mais con\'etJlente, 
pondo .óm igualdade do dlre~to todos os eon· 
sules. 

Nota que o nobro ministto ·pareceu foc~êp~r 
as ndulinistrnçoes anteriores de al~\lUH\ om1ssao 
na lllanuteução dOS llmiteS do .Bcazil OODl ll 
ropublica da Bolivia. Parece· lha q\le o ~obte. 
ministro niio se lembreu do ue havia succed1do a 
semo an e respe o. . ill pará o g . . \ 
llll.dor de Ohiquitos cllncede\1 nlgu~as seé~ar•~s 
~m territorío que pertence ao Braztl. Forao ~ao 
bem dirigidas . as reclamações que. se fizeraoé 
SIJ)l do ministro o Sr. Maolal Monteiro, que s 
consegulo que ésse territorlo fosse d~soccui?ado .. 
Posteriormente parece qua o nosso tenitono ~11 

inv-adido, senão em 1816 por m~io da deoretM 0 

da oreaçlio da vllla dei Marco . dei Jaurü. .JA se 
v~ q,ue o nosso. te•·rito.rio foi · sbmeota . dua~ ~ezsa 
invai:Udo. O nobre ministro nli.o soube .dtzer se 
por ventura ,essas oolonias oontlnuavã.o em. P.ar\e 
do 'nosso ierritorio; sabe que não eatão acW/ 
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plenllliberdade, deu urna prova de que eonfl.ava 
nulles 'l . · • . . . . 

mente no lugar em que RS achou R!l nl'tssas ·fllrç.as, ! 

mas não sobe se se retiráriio absolutamente. · 
Entende .quo niio é muitQ polÜico que o nnbre O SR. TosTA: -0 Sr. p~esidente do conselho fol 

ministro desde · já promfltta ceder úma parte do. que 0 diMse; no. sanado. . · . .· 
nosso ter~ itnrlo no gl)verno boliviano ; o nobre 

--~_Jm~i~n~is~t~r~o~d~is~s~c~~u~e~o~~o~~~~~~i·~~~4&·~~~~~~~~~~.~~~s~la~o~s~:~~------
algumas le~uns de . terra do noaso territ•lrio se 
fos8e necessrtrio ceder para que · niio . houv!!sse O SR. Fr:RNA~DES CaA.vB~:--:- E' ainda um dos 
nenhuma desavença elltre o llrazil' e aquP.lla artigos do regulatnllnto da prP.sideneiR do conselho 
repubHca. O governo não tPm o dir i · · · no os ou roa 

• . ra n<>o msm.ttro dos n•· l:>r. deputado pAla BahiA ni\.o 1\gurou o facto cc'Hlt 
gocio$ lth·ans;•i•·or) sente q nu · o St·. dHputado axactidão quan.'\o decliu•ou q11q o na vi•' M'iquelina 
p•!la província da Bahia ni\o. estlvesHe presente ft)Í tomado nas aguas da :BàhiR, pols que essa 
qunndo tPve a bnnra dti Sé dirigir & casa, ()Ú não . tonmda tavo 1 

- · · · - • porque era v s 0 . O Sll, 1'o~TA:-Ao nlclmeeda artilharia de ierra; 
que nem unU\ rlas intni·pellnçõos do lado da d" d 3 1 d 
opposição . dtlixou de ser respondida, ou pelo na tstancla 1:! . egua!l o portó. 
orador, ou por slguus S1·s. dapn,tados que Calli\1':1o O Sa. MtNISTRt' D•ls NEGO()lQS EsTRU~Gb:tR•lB já 
pnr parto do govP.rno. Qtt'•rt?tn o nobre deputado disse e rt>pete que o governo pa~sndt> reclunlou, 

· probibir nos amigl'S do . go>vorno que fnllon1 •lm e o que póde razer o gabiuat9 actual o .tem retto, 
defesa dn cattsí& · d:'. lll•'Bm•> ~ovorno, 6 .deis prin- n é inslslir na reclamação. Pe•tir~ comludo ao 
ci(li.os qu.e com t:lle. ::~ustentão _:.e tjUe_ o ministro Sr. deputudo que . qnando tiver d.e _trnzer ~ cnsa . 

·SeJa o 1Ul\1:(1 -que. tome parta nn dtscussno? Pttroc~- f~Actcos deatii nntu reza, dó carto m nilo aggrava11tt:1s; 
lha pod\lr lstQ deduzir·l'lO tias palavras. do nobre RC~rescente ulgutiiR~ palavrna e una a ~ua .voz 
dv\)utndo da Bahia, qu1u1.to . dis~a qull ·o sr. poderosa 1\ daquelles que cansuri\o esses conti-
mhlistro niiu havia t't~Elpondido. Não re!lpllndtJU nuudos ·a c tos de um trafico illicito (Gpoiado.t), e não 
IHI verdad - • ' - ' rque 
tomnri'io a palavra, e sustentar-tio lllUH•, bem us \oma uti não tomu tacs. ou taf'le medida~. Desaja 
idóas do governo; e an1 ttics cir.cumstancin~ não que o Sr. deputad•l acompatthe o governo no em· 
seria gastor lnutihnente o tempo se o ministro pen~o em que eaU. de repellir . o trulico. 
tomasMe a pnlavr~ para rep~ir o que Sl~~~·~~~~~~~~~r~ntffin~·S~e~a~m~I~rn~,~o~~e~•~IU~ê~o~'~r~~~d~e~p~u~tia~d;o,--------~ 
h1wiiio dtlo '1 . . ·. . · · qtte nm verdad.e goz!l do muitiiB crtlâitos, croditos 

.M:as · que condl.lsiio tirou dllqui o nobre depu- 11ue tut~tece, Sl'Jn a•1uelle .quevenha trazer A CH81\ 
tncl(• T Que o miuisterio t>sperava .ouvir ti qpioillo · t1H.las as consnras de cam nril.tagtun particular 
do seus amigos para 1\ seguir lHl camla da tnaioriK ·: qt1e se estão tnzendo B<'brf'l Unl facto hn pouco 
e ao mesmo pa~so que fazia eeta injustiça nn mi· acontecido na provlncia do lUo dá. Janeiro. Não 
nifltArio, contradizia-se attrlbulndo ao 111inislarió lbe parece que saja prOllrio da dignidade dessa 

· o fáclo de hàvar mandado e~tlrover certos artigos Sr. deptHadtJ, que todos Ct'Ullecern cotno serio, e 
com o {im de dirigir a m:1iot"ia I 8e o governo não muito sorio, que elle nnha dizer na casa que 
dirigi! :\ politil\ll e.m um P"nto, se Plle etn urn esse fclcto teve lugar par:\ prolt•ger a utn lmU· 
ponto, litl~Ue na ~nudn da maioria, porque se lho vi•luo qu9 tinhn · comprado tnultos attieanos, o 
attrlllue que a respeito de outro ponto mais im- que desso8 tlct\riio ottetltu e t~~ontolt · quo àe iM 
port~tnto .iÜaluda e::~crever artip;•IS com o fim de repartir. O ora1lor declara qlu o govorno niió bit 
t.lirigir H mnioria T . · de repartir nenhum desses afl"icanos com par-

O ora•lor tem dtl ficar muito obri1Úulõ ao Sr. depu- tlcnlaa·es (apoiados) ; ni\o assogura o . exemplo · d11 
tado pelu Buhill, que de alguma sorttl, da altura outros tampos. (ApoiadO$.) O 4U0 o governo Lem 
om que se collocou, não vendo H08 irtinlt>terio~ em vleta é tlx.Qr o futuro pu·a que não iltl repUtio 
P.eni'io entes muito tntldloc•·as, manifestou ainda astes factos. · 
algum dó dellfls; declara porém ao Sr. duputado O orador udmlrou-se áinda de quo o Sr. dopu· 
que, se se convenoes!le por um momento de que ta•lo a queu\ respont.le dit>stlese que o I(Overnt> f,,l 
nlg~ma das prupotlições do nobre deputado não desleal uamdo tomou essa tllodtda e e 
. . • u , o se o ora or e oontmuar na tolet·aucia qu~ h~vial Ignora pot• 
tivesse o OHmor receio de entrur na discussão Vlllttura o nobre deputado quo dt1lHle que o gabinete · 
des~as proposlçõlls, e niio fosse \tivt,do llitilplestnente actual entrou no poder, tomou providencia~ contra . 
pelo desejo do ndo l>roortl~tiutlr a discussão, pediria o trnflco (apõiaàos), e expedi o uma ordem re· 
no mesmo tnomimto ti sua demissão. (Apoiados.) commeudanuo a captura · dos afrlcanott~ quo se 
O orador nnncn evitou a discus!:liio; niio pod1:tn prt,ttJndest~é introduzir T 
iatiJ dlzor dolle. Ma~ se o Sr. de~mtado pola Bahia Julga dever · advertir que não pnsu. pela ldéa 
~nlendé que a sua opinião é bastauta para dàolarar do govarno tJ Ir otl"tmder sot11 altcnçu.,) . algum~, 
anhabeis os mitliStl·os, o tt\o luhalieis qtte uã.o itumodintamonte todos os intorusses mesrno ltelltrü 
podem nté . e11tt·nr nas · discussões, pura t}tte foi · do plli~• O governo teve llotieia de ~uo llour~ 
buscar Q opinião do Sr. vresidonte do conselho vnporiiS, uru l.iopois do outro, desembareav~o 
que, esoolbendo ao orador e seus colleJlas oon1 al"t'iuanos uas ilOSIH\8 costils, a nt11n~ou . ·um 

. ':l'u»e ~ · ~~ 
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vapor para os perseguir ; mas esta vApor os não 
encontrou. Tornárão a 'Bpparecer participações 
de. factos iguaes, e em co?sequertcia disto o go
verno deu ordens á policia para se fazer a 
captura no ~.ar e. des~rnbarque ; a polici!' qu.e 

desembarcando, tnas soube que tinhão·sa des • 
embarcado, e seguindo os foi apanhar no Sacco 
da Jurujuba como que ainda em flagrante. Não 

r 1 - esi nado e não 
se foi. 

Uu Sa. D.&PUTA.Da:-Ronve. 
O Sa. MINIS'l'i\0 DOS Naaocios . Es'rRA.NGElRos 

. afiirina que não; e que o Sr. dP.puladl> nada tem 
a censurar ao governo sobre este fe.cto~ Accrescimta 
que conta ainda com o apoio do nobre deputado· 
nas medidas . que ó governo se propõe apresentar 
para a effic8z repressão do trafico. (Apoiado$.) 

O orador declara aind.1 que o governo não . teve · 
noticia." da entrada dos vapores a que se rererio 
o Sr. deputado: dos jernaes mesmo não consta 
que e es en rassem. 

O governo não fez exclusão de ninguem: mandou 
capturar os africanos!. qu_aesque:ç q_U& fossem seus 

cc __ 1ntroductàres:--ello nao teve em v1sta offender. os 

' -do go:verno de um m'ldo muito. desfavoravel. 
Ente.ndeu esse Sr •. deputado quê tendo_ o gciverB;O 

defandtdo um serVldor . do estado, . e uão outros, 
céllsurava aqueUes que . não havla defendido. 
Cumpre distinguir os factos, porque elles são 
diversos. O goverllo defendeu a um servidor sobre 
um fact,!? que diz respeito à actualidade ; as. outras 
a~cusaçoes dizem respeito a factos que o governo 
nao põae emendar, e sobre os quaes não hll 
pt:_o'Videncias n tomar. O governo entt'nde qllQ · se .. 
nao pôde gllslar Lempo com essas discussões~ 

. . . 
repetir ainda uma vez a arguição ·tantas vezes 
trazida 1\ casa, e que todos os ministros têm 
procurado repellir com todas as suas forças, de 

U.tl 8 interv n -o t n ir n i · 
01 promovida pelo governo do DrrH:il. O orador 

entende que e cousa de mnlta consequoneta lançar 
qualquek" Sr. deputado esta pecha sobre o governo 
de seu paiz. Oom QUe intenção fez o Sr. deputado . 
essa arg~içiio f Foi para mostrar q~ a intervenção 
havia stdo 1:\oa? Foi para dizel' que ella tinlla 
sido mé.! Em qunlquer dos casos elle deveria pelo 
menos ter ,PrOCUl'ado desculpar o governo de seu 
PP:iZ. (Apo•ados;) Mas a intenção do governo não 
fo! boa, n~m rol\, .Potque o governo não provocou 
a mt&rvençao (capotados) ; o governo ni'to chamou 
as potenolas estrangeiras n intervir da mQneira 
que intervierão. (.Apoiados.) · 

O Sa. GóEs:- Multo apoiado. 
0 SR. MINisTRO DOa NEGOOIOS EsTn.uiUli:JROS : 

-Disse o nobre deputado que o governo procurou 
fazer um tratado com Rosas, em qlià saariftcava. 
a l~dapendenci8 da Banda Oriental. O muito 
distmoto brazUeiro qu~ entiio e,ra mlnl~tro dos 

t.ae~ intenQões t nha, o que o orador nAo sabs e 
mu1to duvlda, ellas nllo forllo a atreito; para 
que pols ril'Volver as suas cinzas ? (Apoiada$.) 
Mesmo não consta ao orador que elle pra· 
tendei!_Se t~l t e sobretudo a sua opinião é que 
um tao d1stmotl) brazilelro ootno aquelle não 
sacrificaria os interesses no nosso paiz. (Apoia
dos.) 
U~ Sr. deputádo da Bahia; o Sr. Moura Ma· 

galha.e~. perguntou 8 opinjão do governo àoeroa 
do .· d~Ml!eto dps direitos differ.enoiaeà às nações 
quo nao tratao os. nossos uavlos no mesmo pé de 

iguilldade; Se esse Sr. deputado se com penetrasse 
de que ~ssa que~tão é de navegaoão (apoiac!o.r1 
e não de cornmeroio, p8via .. de c~m. prehender . qué 
em todos os .casos a contl'lbuiçlioo recabe sobre 
a bandeira, e. que o qu.e o .governo ·tem em 

. v -
desejo do. nobre depntado é· saber a opinião do 
governo a respeito deste decreto , o orador 
dec:larará ao Sr. deputado que isto siio questões 
sobre ue o · overno ·~ tem o lnião ro rl 
porém que elle explicarà ogo que t ver resposta · 
do . conselho do estado . a este respeito. . 

A respeito das questões ftuviaes perguntou 0 
Sr. deputado s~ o governo pretendia seguir 
exclusivamente o principio de que é livre a na• 
vegação dos rios ás nações que possuem suas 
cabeceiras ou a opinião contraria. Parece ao 
orador que .não é possivel ter duas opiniões a 
este respeito, utnfl para. o norte outra para o sul. 
O $OVeruo ainda se não acháu em occasião de 
dec1~ir a . respeito dessa mataria : se porém se 
deseJa que o oradór .diga à sua opinião particular 

vaitadas ct>tno . é do interMse do imperio . e da 
humanidade. E e~pera qut~ não sahirá do minis· . 
te~io sem ter feito alguma cousa a. esta . re&· 

Ha· ainda outro ponto em . que tocou o · nobre 
deputàdo pela Bahia : creio que as snas palavras 
forão estas : « O que pensH o gove\'no 8 respeito 
das nossas princezas existentes na Europa 'f • 
Sennores, duvida-se um momnnto de (\Ue brazl· 
leiro algutn não tenha. o mais intenso 10teresse, 
o maia firme, o mais decldido i!~la sorte das 
pdncezas brazileirns? (~poiado.s.). Ha quem possa 
esqueoer as saudades com que se retlrl\rão . do 
. Msso .palz? (Apoiados.) Ha quem ignore a de· 
dicaçito . éom que os brazileiros olharão sempre 

r as n · a~ au u s rlncezus' A oiâdo.s .• 
Ha quem possa esquecer a amlzada que o, nosso 
augusto monarc.ha . tem a suas irmãs t (Apo•cadol.) 
Q11a outras provas, que outros títulos, que ou~ras 
rscommenda ões odem ra<:isar . ·as augustas 
princezas, quan o 1 es seJa preo ao vo . ar ao 
Jmperlo? As vozes do seu augusto irmão, dos 
brazileiros todos bradão mais alto em prol daa 
8ugU:stas prlnae:as do .que as deolaraoões do 
governo. 011 de qul\lquer oorporação, ou individuós 
em particular (muitos apoiado$) : todos se mostrão 
dispo->toa . aos sacrUlc.lo:s que aeja praolso fase r 
para as acolher no illlperlo qul\ndo a elle voltam. 
(Num11rosos apoiados1) · 
· Não t~obo outra cousa a responder ao Sr. d!l~ 

putado. . 
o Sr. Ohr1•tt(llno otto:nt concorda tn· 

teiramente oom 8 proposição do Sr. Mattoso, de 
que nos governos representativos a regra . é a 
publicidndet mesmo a respeito daa relações com 
as poten. cias estratigelras (ainda . que sejilo nu· 
merosas as exoepções) se o Sr. Mattoso Umitl\ 
ei:lte principio âs questões resolvl~as, porque 
quantt) ê.s l>endentes o orador o nao pôde a~· 
mittlr. . . 

Sendo multo. malludroea . a questão re a va 
navegação fluvial. parece· lht; evidente a neoesel· 
dada de reserva. dl\ parte do governo para qü& 
não vâ oornprometter os interesses da nação de 
um ou outro lado do itnperlo. 

A' vista do que ba pouco dlsse um Sr. d~· 
putado pela Bahin a respeito da app rébensao 
ultimatnaute feita na bahla do Rio de Janeiro, 
da uma porcão de africanos, não sabe .ile ja 
êomeQoll e. verificar·ae o receio que na eessa.o 
ant.ecedente mnulfestou um Sr. dttputado p!)lO 
Mara11hão de quo se procurasse envenenar quaea· 
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quét medidas qu~ o governo~ tomasse para _a 
reprossão do trafico, e f~zer desta questão, tao 
vital e interessante ao patz, uma arma de partido 
para derribar o minlaterio. O que disse aquelle 
sr. deputado pôde bem dar lugar a suppôr que 

come a a fazer desta questao uma arma de 

pilrçao e a r canos qu . . · 
parece . que até o chefe poltcta chegon a_ ir 
a Taipú com . ordem de fazer esta appreh~nsao. 
Che({_Oll porém tarde, e _soube _9ue os afncanos 

· Unhao abi lOcado, was nao havta<' desembarca~o, 
ou tinhão logo toroa~o a embarcar, e seg~•~o 
para o Sacco da Jnru)uba. O chefe de P.oh~ta 
se guio . para alll em de$empenho de sua commtSBB.O, 
o aprisionou os africanos. 

Exposto assim. o facto,, como se pôde lmppõr 
que algun~ lndtviduos .mteres~e.dos . no trafico 
tivessem ~VISO .de que se 1a vareJar todas .as casas 

(Numerosos apoiados.) ·. · . 
As observnções feitas hoje .Pelo Sr. d~putado da 

Bahia a respeito do desenvolvimento e distribuição 
das heranças dos sub ditos estran~elroa . tnortos 
no imperio, basdO·se em faoto nao extstente. 
Aflirmou aquelle Sr. depntado que o tratado com 
a França dô aos conaules franeezea no Braz!l o 
direito de arreoadarém as horançna dos subd1tos 
de sua nação • " que isto t\ uma . dlffictlldade parB 
regular-se bem este negoolo entre nós, sustentando 
no que o orador. concorda~ que o melo mais 
facil é re ullll ·o ela nossa lé lslnoão interna. O 

a e o os os avores 
aos const.tles d!l nRção mala favorecida. Hojf' o 
unloo tratado de commerclo que eatl\ em Tigor 
do Braz\1 com outras nações é o tratado oom a 
Franoa; estll claro pola que no momento actual 
nâo e:r.ist~ .este padrão de nação mais favort~olda, 
porque .. todas as. naoõea do .lguQladns. Por 
consequenola esta dlsposloilo do tratado nllo. é 
obstaoulo a . que as regule a materla como fór 

. mais conveniente. . · . . 
O orador pre~tou toda a attenoilo ao Sr. deputado 

pelo Rio ·de Janeiro que encetou esta discussão, 
mas observou que elle. não qulz entrar no des• 
envolvimento da mataria, e nilo apresentou mesmo 
a sua o~lniilo, limitando-se apanas a combater 
a opinlao do Sr. Saturnlno, e mesmo do Sr. 
Alves Branco, attrlbulndo·lbe uma op!nUio, que 
nunca foi sua. 

Em verdade o Sr. SRturntno, oujo nome o 
orador pronuncia sempre com respeito pel~s bona 
s 
o Sr. l:iaturnillo. sustentava · a convenienoia e 
deixar esta mataria inteiramente a jurlsdlccão 
dos consules. O orador não pôde convir com 
esta opinião, sem que por isso dolxe .de respeitar a 
memoria do Sr. Saturoino : o Sr. Alves Branco 
tambem não aiitava de accordo com o seu oollega, 
e foi este t\m dos pontos de di vergencla quo 
talvez cJotnpHcssS6 a crise . ministerial. Mas não 
é axacto que . o Sr. Alves :Branco se negasse "' 
toda e qua1quor mudança de reguianlento de 1842 
o 1845 : a s~a opinião llOrém era que as alteraoões 
que se 1lzeasem, não podliio ser tão · am~las como 

0 Sa. PRESIDENTE {depob de lot\gll ,pasua) : 
-Não havenJo quem peoa a palavra contra, vou 
pOr a votos. 

O Sa. PEREII\4 DA. StLV1: -Peoo a palavra. 
O Sa. PaltsiD~N'l'IC:-Tem a palavra. 
o Sr. Porotra dG SU'Ya pede a2 Sr. 

41S·OOOS proposta pela commlssãot ou se entende 
que ella nilo póde ser feita sem grande d6soonve
nlencia do senioo publico a seu cargo. Deseja que 
o Sr. ministro seja multo uplloito a respeito das . 
verbas em que a commissão julgou dever fazer l\ 
reduoção. Parece-lhe que a dospeza desta repar
tição vai em um progresso espantoso, . quando não 
apparecem no mesmo progresso os melhoramentos 
a que o paiz tem direito neste ramo do servloo 
publico, P-ois que. ao . ~asso que ~ despeza tem. 
a~gmentaao, tem dooresoado o matertal da armada. 

fergunta · ~ambem t~e exista o dique tluotu!'nte 
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que prometteu o Sr. Hollanda Cavalcanti, dàcla· 
rando quo o liuha. contrnctatlo ; . o como . o . St·. 
ministro respoude pela negatlvQ, o orador ped~ a · 
s Ex. que u esclaroÇn perfeitamente sobru o~te 
~Ónttacto, o . ae concorda com a opinião Jaquelle 
f-eu nu ellesdor, e que necessano uu1 . ltU6 bn re 
nõs e neste caso expande a sua opinião ácer~a 
UR 'prtlferancia dos dlquos ft~ctuantaa, e .uno· 

· ílu•:tuantt!s, se entende que con\·em HcabtH o ·d1qué 
dlt i" . ' I . ' . . 

cun~trucçiio de u111 diqlle.fiuctuaütü_. A opinião de 
S. Ex. nesta meteria d11ve !iàt de rnuttnptl':IO. 

Des~>ja ta111bem súr inf,,rmado dm~ providencias 
f1Utt •> governo · t•Jm dudo pa\'11 .. r~mover ulr.umas 
das caus11s da deterioração d.os nosso~ llallhls, 
SàJHlo uma dellas o püUCO asstliO uos porões • 

· conf•>rmR a . opinliio dar1uelle ex·n1h1istro; t! outra · 
.a falta de deposi~os . de malieins, ern que ~lias 
fossem guardt~.d •1s u prAparndas. E pnrque o 
meSil\1) Sr. llollan<Ja entllndbl qu~ n11 C()nstrucçi\o 
dos uosaos .vasoa da ~uorra · hnvla um · granll•l 
dofei o e tl · ' 

pnr isso mandàra moço~ a estudar e~t~:~ rumo n•)s 
Esta•los·Uuidos o na lllgllltE>rra, o oratlor qu"r 
sabur se esses moços já r.~gressárão, e que resul· 
tado colheu o OVP.rno dessa . rovi e i . 

.· ecouw•enüa a() 8r. ministro qutl haja . de far.er 
algum regulamenltl para. v"r se podMJOS poupar 
liiuda de maiM destruição ali maltas que noa 
restão, · · 

onc ue rac amon o tUi'l em a gumll provldenda 
pGra que não 1oe augmente o JICSI!Clat da unnuda 
em deaprvporçiio com o seu material. 

A dis.:uesão tica adiada pela hora. 
Le'\'aota·se 11 sessão ás 3 horas e meta. 

··-·. 
. I'RBSJD.S:NCU. DO SR. CHlClliiRRO DA G.UU. 

('n .- ·· ar~c'r · so r~t . o •nl· 
pnthmo â Pi>nta dez A ria ...... Motri.:ula d- um 
~scu,tat\Ct.- Ot'çnmérito da ''"u·ittha. Discut'$01 
dos Srs. Ohriatiano, Taquu,, Carttdiro dd Gam· 
11. 

A'a lO hora! e n\ela da manhã ftbre·Sft a aees~o, 
lê·se e approva·11e a acta ua nntecedl.ln~o. . 
. O Sa. Pa!ksibto:HTB duolarQ ttUü ao acha na· &ala 
hllUIÓJiata o Sr. tlepuLtlJO por MQtlo·Groaau Joàu 
CllrisJliniu.no :3oares. E1nti 11~uhor ó introduzido 
com na · turuaalidud~a do ulltylo, pu1~tll jurtlmeL,to 
• Lollll\ alibutu; · 

all'HDIBMT• 

Utn .otllclo du Sr. mluhllro llú lmperlo, com· 
tnu.olcando que S. M. o Imperador fichra iutüira\lo 
das ptl&liloaa quu no corr..~ute Uh!l; compueu~ a mou . 
tla can1ara dos Sra. dopU1üdua.- Fica ,. cam11rll. 
irit~hada. . 

. Outro do mesnio Plillililro, a·em~t\euJo ta·ea exoni
plares impressos . doa ovisoa de H. -de Abl'il, 22 · 
l.il) ~unho e 6 dé Julho dó correuto anno1 solvendo 

wentur de eleiçõ~lh -A' COllU.I:Üdllilu do con~ti· 
tuiQão. . 

. Outro do Sr. minis,ro doa U<!R<Jtios e&trangoiroa. 
remetteudo os papeis e uocuUJeutos éonstüutes tio 
Ulna relaçãO sobre varias i.:ll8üB do utradiçàu 
dn criminosos subdttoe tlt:~ paizas estrangeiros.-
A qUt!in fos e. requisição. . . · 

:R:~metta ··ae A oouunissãó de fazenda o requeri, 
mou.ttl do padré A.utonio Alvares da · Siquair~~o o á . 
dtl dlplomacia o t·ttquerimento de ArHou~o Ilde!on11o 
GOillilB. . 

Não h a mnia expodiQnle. 

. . 
· Entra etn discussao ~ . redaeçiio ds resolução 

qu<J autoriaa a desapropriaçiio · do theatro de S. 
·PtJdro de A.lcantara. · . · 

O Sn.. FAnto: -Peço a palavrà. 
.- ~:~m a pa a.vra. 

o Sr . . Fablo:-Sr. presidente, eu creio que 
a cornttlis~t\o <t,, redacçl'iu, talvez dGm'\siadamen te · 

· escru:pul•JSB em. conse 11encia tle ai ·um · 
u v r .e neto quo J se he ·tenha . feito . 

mio exprimiu exact~numta o pensamenth· da casa; · 
ao menos o tntltt, IJUando votei pilr esta reso. 
lnçiio, e ureio de rnuitt)s outros membros da casa. 
Julgo que . a intenção da camarn approvatú\o eata 
•·e~olnção fui qufl uão 69 nze:,;se com o theatro 
nUtra US>ip&ZU · além Uaqli.P.lla para I]US pUd9RSfl 
chegtlr 11 prodúeto das ·totr.rias conct~dirtas; .all 
lllónos .foi eNtll a minha i~>ttlnção. Votando pela 
r~iloluçiio não tive · intenção de aggr~tvar as 
de$pOzas do t-st~do com mais · eitta, que não é 
de àb~tlluta ue.~essidade: setá muito vantajosa, . . .... .. 

- ' ( . 
resoluç1io, mas · não cl·eío que stija d~ abso:~ tuta 
tHl~~seida•fe; HlliJilOnho que _o .. eHtado . tem outras 
rnuttas desppzas rnuitr1 inaiiEI urgontes a que deva 

• l(l , ftlh'l eC:Jm~ . ~ 
llotudo nfi•J pôde eatar !t1zendó drRpezas cotn 
objàet<Js de mero recreio o da uma utilidade talvez 
secu•iuaria. l?ortaMn au dnsl!jatlà que appare· 
ces~e uma I! · · · • • · - · · · 

a apttlscntar llUH!iHias à rt~dacçito, nlllllllO porque 
qU'1ro VElr se . o pensaUJellt() dn. ci\SI\· ó renltnentil 
igtwl ao meu. · · · . · · . · · 

Quew porem quo a casa se exprimR a este 
· rest~eito, qu~ não passe precipiladament.u esta 
re~Qhlçiio, polll pelo modll porque esLl\ concebidll 

. vat · reaiiUente gravar o thesouro lJU b\ico com uma 
dt~Sp~~a pela qual el.i creio que ·a cnmara. não 
t(101 mlellçiio de votar. Diz a rtlsoluç&o...:.:appllcau· 

· do•se .a .esta despeza o producto das loterias que 
para sustoutaçiio do mesmo tbeatro se <aelião 
cotacedidas • ...;.Ora, parece que 11 rellolu iio rua11ds 

• e 1 e proce er eanproprlaç o t~ manda 
P•~ra esta tltn apJ)lics\" o · protltict•l das loteritts 
cotacediJas ; porém dl\qui ndo se seRlltl, p~lo lnodo 
porque Sd uclla óxprAileado estA pensaimmto, que · 

. n . ts n guma quanua · 
tdém do pro•tucto dessas luto~ias. Eu queri~~o quo . 

· isto f,ls&u b~m eonsiguado; bt~m restrieto, be~;n 
olaro, li~J ntodn qu() o R•l'/fl1•no nüo pUut>&se ent.euder 
qlle tlevta applicllr algurna outra quantia além dessa 
dn prouuuto dus loterias. Faço est11s aimplllll C\HU&l· 
doraçpàs unicutueutà para que u ca~a · haj~ de 
tottill\' alguu1a medida a · reQpotto, ntim . dt3 que 
rado dt~lx.e es&.ll vacuo · que póde dar · lugar 1\ 
u!ua d~t>pAza que no menos eu não tivu em 
VISta. . . .. 

O .. pois de tomarent porte os Srs. Pemta, Nunes 
M~chl\diJ a B!lrcalloll, é approvada a u1estua ra- · 
u.\cç•'n, ftcnuJ•) pr6jUdict\da üma emenda oíJ'ereclda 
pelo 8t'. B.\rcel\ml, pnra qua o prod11eto das 
lo~erlús sôtnflute Ctlsse appllcndo · {~ . desaproptlaoão 
do theatro. · · · 

E' julgado objMt.o de. deUberaçiio~ e vai a irnprl· 
mar o seguinte projecto: · · . 

« lron~o gungolista da SouzA, requereu ao 
eorpa ltl ialutivo utn e re · · or 
qu uze nonos, para <lar naainr · deaanvolvimento 
ao · iieu astabl)\~·cilllanLo da Ponta da Arêa junto 
U•) Nictheroby. Tando aldoeste a•equarimeut9 re· 
mettitlo pelu mHMI'a · do13 Srs. · tit>putado!l à com· 
mithido dt~ commercio e iodustrla, julgàrào seu• 
1ne.rubros qM pnra dar part:)cer toObt'tl tnl questtlo 
devhio previamaute rodear,.st~ de tã.'1 abundantes, 
e tlio dücisiV\IS t~solat'flcim•mtos, qú.o a ningU:em. 
reHtasse duvida sobre a justeta de aua~ onn· 
chldÕell. ; pois que sa a ltilpol·tancia ~a te.brlea da 
Pontll da Arêa é Rerahuento reconheótua por todo 
t> publico desta. co.pitBl, a pela quaai toLnlidadtl 
dos memhto11 do cnrpo lHglalat.\vo. julguva alnüa 
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asslm il cornmi~si'io que BArifío juRtil\cndos os seus 
e"crupulCJS, tendo-se em vistf\ de um lndo.o estndo 
financeiro· dC'l paiz~ e do outro a multiplicidade de 
reclamações. uualogils, dirigidas de divàr~a!l partes . 
dn impnrio. ao corpo· legls!ativo, sobre as guae!l 
nito se julga à commiil!':!íio habitttada para dar 
desde j!\ pl\r·ecflt:_ favora vAI.. . . . , . 

« As informaçoes que. à comm\ssão tranl'lmltho 
""vorno siio ntJ M1tender da uellR, las rnnis · 

completas: a camara JU ~ar . pe a reve re~en a 
qur. a comm issíio tem a hoilra de apresentar li sua 
considernçi'io . 

11 o est11btJlecimento do fundição e construcçiio da 
Ponta da Arêa tem gelo officinali; e nellas trabalhão 
4()1 homens. - . 

a t.o Fundiçllo. -Esta officina pódo conatrulr 
a obl'l\ il\1\is ditl\cultusa em uma só peça até o 
poso ' do 700 arr(\bflil; tvm·,se nella exocutado 

. r1Umerosv8 n\ncl1in\~mu~ \)nl'a concertos de vapores, 
tn:xns, mot.>ndas, utc., otc.; na adualidad•· trata M 
dt1 fundir uma peça de arti\hariit de 3B (Pnixbnns) 

• • • o 

terti\o-so as ma~ lidas dos vnpore::~ que frequentão 
o poato do Riu da Jnueiro, as mnchinas. Jos 
v:~pores -Paraense, Thert!zrr. e Pa1·anapitanga têm 
sldu concortndas nestas officiuas ; nollas têm sido 
<:onstruidos gra.t1des engenhos de serrar mH:deira, 
guindástes, . molinetes, etc., o te. Occupa osta 
ofiic1na 65 homens; e e~;ll\ nella a concluir-se 
actualmente umt\ machiria de est:avaçt'io de 12 
cl\vallos para abtir-.se o canal de Magé. 

'« · S.o CaldeJ•ei,·os. - Tom ·Se r.on·struido ·nestl\ 
nfficlua as caldeiras dos vapores Venus e Para
na itan a esta tlltlma da forQa de 56 cn'VaUos, 
a um sttveiro de . erro o .o e e , ano as; 
l•sli\o em eonsh:ucçdo um jogo do caldeiras dt\ 
forçli de 100 cavallos para a compAnhia dos 
paquetes, a quatro grandes caldeiras ara 1\8 
an tnas e a to· r o. s c a 1 s 
são 87. 

« 4.o Modela11ore3.- Os hBbsls operarioo desta 
officina têm . enriquecido a grande aala do ea;ta
belecimento com · 011 · mvldes os mais bollos e 
perfeitos . A ofilclnn conttl 17 operados. 

« õ.o Fundição de bi'Ott.3'e.i • ...:. Ahl ao ex~cutiio 
toduei as fundições noc~satlrias ao el!tabeleoiuiento. 
Trabalhão 9 homens. 

« S. o Ga!vanisação. -Esta offiolna não esta\ 
!\inda completamente montada. e espcriio-se de 
ln;:llo.terra os ui Limos 1\pparelbos; noh•mdo· se 
poràu1 provida de~dejl\ de !leus tornos,lmXilnador, 
bataoóler, 1lelras e quantidade de pilhas, tt!m 
ftJito proveitoROs trabnlhos sobre a galvanlaaono 
dos U\Utl.\98. 1'et\\ 19 0p6Ul'iOs, 

« 7 ,o EstaltJi1·o.- Esta l\ mais importante otll• 
cll\a do estabelecimento, grtmdss são os seus 
reuurtw:l, e seus t1 abalht•s têtn estado em proporoiio 
toi.U. elles ; tem-so uella constntido 15 barcas de 
'\la • melia F uminen.,•e 
Peqt«etla, Piedade, Venus, E.~trellct, A merictJ, 
Brazili<Z, l'"pit•anga, Flutni~tense, P,·ovidencia, 
i\lacaht~n$81 S • . Domingos, RestaHi'açllo e ltio 
Grandtl, aléttl . d1ts embarcações de vela. podom
Stl coustruir alli vasos dl\8 mnioreil dimensões, 
6 Hffirmi\o 08 engenhllll'OS UO e!ltabelecil\lel\tO. qus 
ha nelle proporções utf\ para oon~.~trllcçiio dé 
uma não âe linha.. l-Ia no estnleiro 14:1 opa· 
rurios. . · · · 
. 11 :Estes dadoR; que por intermedlo do governo 
obteve a oommlasíio, uetnonstrão oom tlvldencia 
em sua opinião que este estr~beleciniOUto ootn 
IJUa.s proporQões gigantescas ó o mais importante 

do. lmp~rio, pois quo . me!ltnq entre as nações 
ma1s adtantada~ .nas nrtos e sctencias lndut~tril\es 
seri~ elle considerado como de gnnde impor· 
tllllCia. · · · · 

c< São innegavels oslmpulsos qtio tem elle dado 
á no~H':. martuha. de vapor, e os recursos que 
nelitJ póde encontrar desde já. a. nossa marinha 
de guerra; a consttucçii.i> de macbinismos diversos 
appllcados .á nbertutf\ de cnm1es ao desentu i-
men o e r· os, ao a rtco 1.1 assucar, e é., o tornão 
hoje dt1 absoluta necessidade para os progres!los 
da no;9sa ogriculLuril, que sem o soccorro · da 
mecamca em vão se esforçaria em supprir a 
falta d!l braços e em romper as pêas da rotina: 
omtlm os trabalhos ~a gn.lvani!láção a que já se 
tem procedido nos dll? a certe~a de quA brAvamente · 
será. tarnbem pnra nos vantaJOSO este interess~tnte 
invento da. industria moderna. · 

~t. Considere-si! além diRto que jâ neste estabe
léctmonto têm emprego lú6 operRrios brazileiro&, 
58 inglezes, 7 france7.es; 15 allemiies, 3 hesponhóes, 

de emittir multo favoravel opinião sobre um 
empréstimo que val g~trautit: a prosperidade de 
uma ompreza onde tantos. mteresses. se i\chão 
compromettldos, que tiio grandes vantagens tem 
produr.ido, · e qus nos prumette um futuro tão 
esperanÇoso. . · · 

u Pareceu porém . l\ commls~ão que se esse 
emprestimo era de equidade pelas razões acima 
expElndidas, e de urgencla pela crlfle que na Europa 
ameaça us · estabelecimentos de lndustrla, Uoba 
entrotanto ell~ o dever de tornal·o menos oneroso 
e arri~cado p!lra A fazenda naclonal, apontando 
a manem1 . o roa tsa •O e . . o s, 1. 
tando o ptl\to de sua duração e as&f\Rurando o 
seu inteiro reembolso. · 

« Levada deRtas · con.sldei'nções, a commiaaão 

o s~guinto prt'ljecto aa reRoluçilo : 
c< A nssetnbléa geral legislativa resolve : 
« Artig(} lo: . . . 
« ~ 1. • O governo ó autoriaado a emprestar 

A Irenõo .· .E\"angt~UstA de t;ouza, proprletario . da 
fabrica da Ponttt da Arêa, a qttnntla ds 800:000$ 
da mnnelra, pelo tempo e. com aa · oondloõea 
t()RUintes : · 

« S) 2. o o etnprestlmo serl\ reallaado em apo
UcaR, que para esse fim espeola\ emlttlrà o governo 
por urna aó vt>z. . ·· . 
. (\ ~ 3." ~eu prazo esrl\ <1e onze anuo• lmproro· 

gnv~:~u~. 

• S) 4.o Os juro!l serão iguaes aos qqé pela 
t'IOtnuta empreRtada pagar o governo, o enlrárâõ 
no thesouro nos ntesmos prazm1 em que o governo 
pRgnr os saus .• 

« S) f) , o !t'flhêO Evangelista de Souz!l prestará 
fiança raconbecidan1entt1 idonea que se. t·brlg\HI 

elA tfltalidade da ·divida. 
« . rtrgo , o cao revog11 as, e o. 
~t 8ala · das oomrnissões, 7 de Agosto !te 1848. 

-Raphael Tobias de Agte&ar ....... A. da Costtt R1go 
. Monteirô.- T/t.o1na% Gomes dos Sanlos. 11 · 

~'ioa adiado por se pedir a palavra o parecer 
da aommissuo. de · instrMção publica, exigindo 
informações do goveruo sobre o requ.eriinento 
de Oyrillo Bel!u·mando da Silveira em que pede 
sa ooncedn nutorisaçdo no governo (Jnra comprar 
500 col\ecções de traslado calligrnt)hioo de sua 
composioão para uso das esooll\s publicas do 
imporlo mediante o preQo de · lOOSOOO por cada 
·uma. 
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o sr. Jobim pedindo a palavra para uma 

reclamação, responde a umo insinuação desairosa, 
que entende poder-se deduzir de um trecho do 
discurso proferido pelo Sr. Ferraz no dia 2 do 
corrente mez, a respeito da missão de que o 
orador foi encarregado na Europa. 

o s;,., Ferraz responde que não se referio 
nem á moralid,\de do uobre deputado, nem á 
missão, mas sómente f!O máo emprego de di
nheiros. 

ORDEM DO DIA 
Coutinúa a discussão da resolução n. 55 deste 

sano, autorisando o governo a mandar matricular 
no ,io anuo do curso medico da escola de medi
cinfi a Manoel Faustino Correa Brandão. 

o Sr. José de Assis entende que se o 
senado tem sido muito rigoroso e escrupulos0 
em não ndoptar medidas desta ordem, como disse 
o Sr. Wanderley, actoptando esta deu uma prova 
de que em sua sabedoria julgou c;ne o reque
rente está em circumstancias de ser attendido. 
A' vista dos motivos que impedirão esse estudante 
de continuar nos seus estudos na escola de 
mNlicina da Bahia, e de se matricular na desta 
côrte, julga que se não ha justiça rigorosa, ha 
grande equidade em approvar-se a resoluçfio. 

Dando-se por discutida a resoluçãl), procede-se 
á votação nominal, e é approvada, votando a 
favor 60 Srs. deputados e contra 15. 

A resolução é adaptada e vai á commissão de 
redacçã.o. 

Entra em discussão a seguinte resolução n. 31 
deste anno : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
<< Art. l,o Os interessados nOA br,ns do CRRal 

de D. Maria Joaquina de Azevedo BNrroso têm 
direit<> a haverem, pelos fundos dq liquidação 
do extincto banco do Brazil, a importancia de 
8:494$000, sm bilhetes do mesrno banco, que devem 
sar pagos aos portadores. 

« Art. 2. o Fi cão revPgadas as disposições em 
contr~rio. 

<< Paço da camam dos dr-putadoR, 27 de Junho 
de 1848.- Quintiliano José ela Silva.- .Toâo B. 
de F. Ten1·eiro A1·anha . .:._Peixoto ele B1·ito. >> 

o Sr. Pereira. da Silva entende que a 
redacção da resolução não exrrimn de fórrna 
alguma o pensameat•J da com missão, segundo se 
infere do seu reLüorio. Se a com missão j rtlgou 
que era justa a pretenção dos herdeiros de D. 
Maria Joaquina de Azêverio Barroso, devia 
mandar que o gn verno pagasse. Pede á co 'll
missão de fazenda que h·rja de corrigir a re
dacção da resolução, porque não está em con
formidade nem com o pedido, nem corn o pen
samento da commissão segundo se deduz do seu 
relatorio. 

O Sr. Aranha diz que se a resolução man
da~se pagar a quantia pedida pelo thesouro, iria 
de encontro á lai que est,tbeleceu o prazo de 4 
mezes para a troca das notas do extineto banco. 
A commíssão não quiz apresentar uma resolução 
em sentido contrario á lei, porém consultando os 
pnncipios de direito c'1mmercial, vendo que o 
banco se acha em liquidação, e que os accionistas 
11stào arrecadando sornmas que lhes pertencem, 
parece de justiça que esses accicnistas que 
estiio recebendo interesses delle, tambem car. 
reguem com os pagamentos que devião ser feitos 
pelo baHCO. 

O Sr. Souza França pergunta se as di
vida~ do extincto banco passtírão para o governo 
ou nao. O banco extinguia-se, o governo transigia 
com tl banco, obrigou-se a todas as divid~s do 
bonco, como é que a commíssão diz-vá para o 
banco T Quem deve pagar é o governo. Entend9 
que este negocio deve ir ao governo para informar 
qual o motivo que teve para denegar ess~ pa-

gamento a um credor do banco, e por isto 
manda á mesa o seguinte requerimento de adia
mento que é apoiado, entra em discussão e 
fica adiado depois de fallar Robre elle o Sr. Nunes 
Machado: 

« Que se remetta o requerimento dos suppli
cant,;s ao governo c ara informar os motivos que 
teve o thesouro para denegar·lhes o pagamrmto 
do valor das notas do extincto banco, de que 
se tr,tta. » 

Cc,ntinúa a discussão do seguinte orçamento da 
despeza do ministerio da marinha. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

« Art. 5.o O ministro e secretario de estado 
dos negocias da marinha ,\ autnrisado para des
pender com os obj ectos designados nos seguintes 
paragraphos ...................... 3,646:016$223 

A sab8r: ------
§ ~.o Sr;cretaria de estado. . . . . . 30:000$000 
§ 2.o Qtwrtel-general da mar.inha 6:259$600 
§ 3. o ColL;elho supremo militar. 4:800$000 
§ 4.o Auditoria e executaria.... 2:620$000 
S) 5. o Corpo da armada e ciasses 

annexas ................ . 
§ 6.o Dito de fuzileiros navaf:S .. 
S) 7.' Dito de imperiaes mari-

iiheíros ................. . 
§ 8.o 
Si 9. o 

Si 10. 

Si 11. 
~ 12. 
Si 13. 
§ 14. 
Si 15. 
Si 16. 
§ 17. 
Si 18. 
Si 19. 
Si 20, 
§ 21. 
Si 22. 

Companhia de in validos .. . 
Contadorias .............. . 
Intendencias e seus acces-

sorios .......•.. . ... . ... 
Arsenaes ............•.... 
Capitanias de portos ..... . 
F<Jrça naval. ............. . 
I-Iospitaes ............... .. 
Pharó<JS ................. . 
Academia de marinha .... . 
E,;colas . ................. . 
Bibliotheca .... , .......... . 
Rdurnudos ............. . 
Obras ................... . 
De<'pezas extraordinarias. 
Exercícios fiudos ......... . 

268:2088781 
1GO:o82S550 

95 :5168000 
16:758$000 
43:600$000 

48: 60<1$360 
1,134:880$278 

413:756$110 
1 '311: 964$950 

42:809$200 
36:923{!9[)0 
30:050,9000 

1:724$000 
3:8038950 

40:41:!4$275 
170:000$000 
150:000fl000 

s 
Emendas da commí.ssão 

«Art. 5.o Em lugar de 3,646:046$223-diga-se 
-3,233: 02JS1<14. 

" Ao § I. o Em lugar de 30:000$000- diga-se-
28: ooosooo. 

<<Ao § 2. 0 Em lugar de 6:259$600- diga-se-
5:474$828. 

" Ao § 6. o Elll lugar de 160:382$550- diga-se-
49:167$660. 

«Ao§ 8. 0 Em lugar de 16:758$178-supprimido. 
« Ao S) 11. Em lugar de 1,134:680$278-diga-se-

861:877$590. 
<< Ao § 12. Em lugar de 46:756$110 - diga·se-

37:414$760. 
« Pedio o governo em sua p1·opoeta. 3,646:0468223 
<< Propõe a com missão............ 3,233:024$444 

« Reducçiio ...................... . 413:021$897 

São lidas e apoiadas as seguintes emendas: 
« A disposição da segunda parte do art. 43 da 

lei n. 369 de 18 de Setembro de 1845 a respeit() 
do intenrlente da marinha da côrte fi,:a extBnsiva 
ao intendente do arsenal da Buhia. 

« O governo é autorisado a indemnisar a Vir
gínia Marques do Souza do que lhe fôr devido 
pela d ifferença do ordenado de seu fallecido marido 
Jacintho Silvano de S. Rosa, fiel pagador do 
arsenal da marinha da província da Bahia.
Getulio. » 

<< D0z conto~ de réis em a abertura da barra do 
rio Ceará·J.\!Ierim da· província do Rio Grande do 
No r te, os q uaes sendo concedidos pela lei de 2 
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. de Setembro de 18!6 iliio forão dados.-S. R.-
Pamplona. » . · · 

1i Ooin o. melhoramento do porto do ReciCe na 
provincla . de Perüiünbtico - 80:00QHOOO.- Lopes 
Ndtto.-Nunes Machado.- Affonso Ferreira.-

gador Tosta:- Oa~valh?. Menãonçt.t ·- Pesso~ de' 
Mello.- Pet~oto de Br\to.- Dr. Fra.n~a Le1te.
Abreu Lima.- Macedo.- Acaulla.-'-Pompdô.-

. « Dez contos de réis com o principio dé uma ponte 
de desembarque no porto do Oeará.-Pamplona. 
-Pomp~o.--Saboia.-M acedo.-Fernandes Barro$ 
-.Ayres.'-1. de Assis.- Alves Brancô M. Bar· 
reto. » 

o sa. TITÁ.at pergunta qual é o lugar em que 
estâ inscripto na discussão do orçamento. 

O Sa. lo SEOR!i:T.Uuo declara que em decimo 
lugar dos que rallão 11 favor. . 

O Sa. TIT.lRA. observa que foi o segundo a pAdir 
. a pa R"ra. 

O SR. PsE:SlDENTlt declara que não estava na 
cadeira quando se fez a inscripção, e que quem 

·· ·· s o rbitrio ·ue lhe 
dâ o regimento, collocou. o nobre depu ado em 
10 lugar : hoje oiio se pôde alterar isto por ser 
facto consummado. 

. 
se tendo dl\o contra o orçamento, e desejando · 
por isto poupar tempo, desiste da palavra para 
pedll·a quando se apresentarem algumas objecções . 
ao orçamento. (A(loiados ; · muito bem.) . · 

O Sr. Taque• entende que não conv4m 
alterar o regultlmento das estações navaes, que 
torna os navios qua se achiio nas provinclaa um 
pouuo lndepeodtmtes dos governos dellAs, sujei
íandQ;oe immediatt•mente ao quartal-general dê: 
cOrte. Julga. que quando se eatabelecer a regra 
cot•~rada, lato é quando se determinar que os 

arsenal · da Bnbla, que é um dos mais importantes . 
do lmperio. Deagraçadamsnte a marinha em vez 
de ter augruentado, como era de mls&or para o 
aervioo do pata, parece ter aonatanterneota de
crescido, e approxlmar·se no estado de aulqullla· 
manto. A respeito do material da nothU\ armada 
todos conhecem qual o estado de Mssas embar· 
eaoões de guerra, e quanto ao. pessoal. a classe 
de marh1ha não tem futuro algum. lia lndlvlduos 
que estilo dez ano os no posto de lo ou 2o tenente 
sem poder obter ·a.ma promooiio. Pede ao nobre 
ministro que la.oce 09 olhos para nossa armado' 
e que veja o melo de fazer oom que aquelles que 
se dedicarem 1\ profissão da lllarinha contem com 
um futuro ma\s 'Vantajoso. 

O arsenal da provincia da Blihia acha-se em um 
estado bem digno de lastima. Antigamente contava 
um numero crescido de officiaes~ hoje tem multo 
pouca gente. 

Ohama a attenção do nobre ministro sobre o 
a a, 

da .provlncia que soffrem um devastaQão multo 
prej udtcial. 

Entende que o regulamento da capitania dós 
})ortos, longo de dever ser revogado; deve ser· 
eme11dado ou modifiuado. Pelo que observou.depols 
da execuoão. desse regulamento, o estado do porto 
da Bahia melhorou oonsidoravelmente. . 

Parece· lhe que o nobre ministro procura pro
ceder uom todo o tento a respeito dr academia 
do . marinha. e que ella .dever!\ · pelos seus ·cu i- . 
dados ser collocada em uma posição que produza 
lllelbor resultado. Nota a ueaessidade que ha de 

ser muito rigoroso em não admitUr na RCademta 
um numero · de estllaantl:ls · sttperior ãquelle que 
é n~cessario para' o serviço pub~ico. · 

Não sabe se a somma de 3:800S consignada 
p~ra a ~lbliotheca é bastante .. Pala sua parte 

cheio da et c~teras, talvez conviesse que o 
nobre ministro retocasse· esse regulamento em 
·~M~n~. . . . .· 
· Votará pelas emendas que foriio mandadas á 
mesa, consignando fundos· pata. obras publicas 
em diversas provindas. Acha que é multo pouca 
a quantia de 10:0008 consignada em ·uma emenda 
em ftlvor do porto da provincia do Ceará. 

O Sa. PRE~ID~Ts: la~ga a cadeira, que é occu-
pada pelo Sr vtce-prest~eote. · . · 

O Sr. Oarnelro de Onm · o• 61t oo as 
razões em que se fundou a commissào para suppôr 
que as reducções que propôz podem ser admittidas 
sem inconveniente do serviço; entretanto, S6 o 
Sr. ministro entender ue al umas dessas re· 

ucçoes PRO evem au sts r, o orá or nno U· 
V1da que a eommissão, pelo desejo que. tem de 

· marchar de accó~do com o governo, supprima ·as 
r'educções quo S. Ex. houver de indicar • 

No correr· de seu discurso o orador pondera 
a neoessidade · de providencias . para ev1tar a 
destruição das nossas matb~s : indtca ta mbem di· 
versos. lugares, onde, para bem de. naveg11çào, é 
indispensavel collocarem-se pharóes. Para· obras 
. destas e outras de igual lmport.ancia. seria d9 
grande . vantagem a edstencia de · um corpo ·de 
engenheiros marl.timos. O · orador espera que o 
Sr. ministro haja de formular um projecto para 
a creação desse corpo. 

Parece-lha de utilidade transcendente a conclusão 
elo dl ue começado na llba das Oobras. Dt~sejarla 
po s que se nao 1s rn ssem par ou ro serv190 
os galés o operarias que alli trabalhão. Os 
50:000~ que o orçamento conslgna para estd. 
obra, e o producto da pedra que deUa se extrabe, 

om 
impulso. · 

Pareoe·lhe. muito interassanle que se tra'e dos 
hospitaes de marinha que, tanto J>Olo que respeita 
1\ adminlstraoilo como â saude dos · marinheiros, 
não estâ em pé convenitlnta. Obama a attenção 
do Sr. ministro sobre um projecto que . eJ.iste 
na casa, rala ti vo à orgllnlaaoilo dos clrurgiões 
da armada. Parece·lhe tambem digno · de parti
cular interesse o melhoramento . do porto de 
Peroambuco. · 

Entrando na .''na\yse daí emendB&, approva 
aqualla quo propõe a de&peza de QIOOOS . para 
ukna barca da \'apor que sirva de correio no 
P11rà o portos intermedios. ~ate vehloulo . de 
communioação lhe pareoe da prunelra necessidade 
para que chegue a acoão do governo a ' t!llsas 
partes do iroperlo. · . . 

O morro de S. Paulo ha multo tempo fol 
marcado como lugar conveniente para nelle se 

be ecer um harol. O · orador deseja ou v\~ a 
opinião do Sr. minis ro a · este raspe o. 

Parece·lhe de absoluta necessidade que sejtiQ 
bem definidos os casos em qu.e os presidentes de 
provlncia possitó dlspôr , 4a força. naval,. Rem 
ficar depende\ltG esta medidn do JUizo . de Uln 
ofH.clal subalterno, all~s a prlmAlra autoridade 
da provlncia, ver-se•ha em grandes difflculd.ade~ 
quandr> por ventura aóontooa haver perturbação 
da ordem. publica. A ordem publica não teria 
oertan1ento sido reslabeleoida em Pernambuco 
com tanta promptidilo se o comm.anda.ntô da e a· 
~ação naval~ oompenetrando·ae da urgenola dati 
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eircurnstflaciaa, .não tivesdo prestado valioso au- . 
:dlio á prim11ira inltorid!lda da p(ovitlcia ; · · 

E' apoiada a seguinte emenda: 
((Emenda ao Si 20.--.Em vez de l?'O:OOOS di~a-Re 

. do 48: o r r . 
cães denominado da Sagração, a á coinpra de 
uma barca de excnvação (hna ntelhoramanto do 
port? do Mar~nhã<?·c- S. R.- L&.~boa Serra.-
Fabco A. de C. Re•s. 11 · · 

· o sr. Góe• observa ·que o nrça.nt!nto apr~t·. 
· sentado pQla nobre commisSão faz uma reducção 
. de mais de 400:0008 ; · entende por~m que se o 
Sr. minl~:>tro examinasse uttentRmP.ute a sun 
repartiçiio. muitas outra~ reducções poderia propô r, 
porque . é incontestavol que na repartição du 
marinha existem muitos objectoll que estão como 
que · deflprezát1os, como que esquecidos. Crê. que 
a este respeito deviamoR imitar a esse povo classieo · 
em muitos objectós. Falia do povo · inglaz. No 
parlamento inglez . . tem-~e ~doptado '? .costumi 
de se nomearem commJ!Isous es ectaes ara 
en rarem no ox.ame os \versos ralnos o s~rv1ço · 
pubHco. Estas commissões, pet'mailecendo durante 
o intervs\lo das sessõe)<, esmorilhR.o por . assim 
dizer todos os ramos do serviço publico, lodus 
as espezas ; aprec1ao . em 111 ac ra liUlell e · o 
emprego dos dinheiros publicolil, e qUando se t'éuno 

. o parlamento, vêm tod1\s estas com missões com 
lJJminosos relatorío~, de llla~eira. que na ocoasiilo 

, 
discussi'io ê ~lu:.plissima, e a camara não se tm\•olvo 
como no . nosso parlamento, annualmonte . •ltn 
discussão. <!Ue não sãl) mais do que oteras repeti-
ções. Or~ que s.etnelbal.ite exemplo deYia ser 
adoptado no nosso parlaruento, porquu com a 
instabilidade. dos ministerios e com o ron.co tompo 
(jas sessões ordin11rias, não é poss\vé . que a · ca· . 
mara pos~Q descriminar, apreciar todos os. ·ramos 
da dsspezu publica. . . 

Na rerartiçiio da marinha existem ftliaes t•u 
ramiftcaç~e~, como os araenaes e as cont!ldorias 

pois ... que alll o desvio d~'s Jinhsiros publico~ é · 
u.ercido de uma maneira incontes~avel. Uuirà a 
sua voz â do Sr. 1'aques, · alim de chamar a 
atten ão do r. l 1. • . . o . 
vineia da Bahia. 

E01 objectos tendentes a ost.a rapartlção muito. 
ba a fa~or, porquartto .nitiKUiHn póJe contéstar 
a necessidade rjUe tem o. BriiZil de llll\nter unia 
forçtl de lnllr suffi~.ionte : mas infelizmente o orad<.)r 
observa qut'l nem todos os ministrós que têm 
successivamente oceupado a pasta da marinha, 
têm . tnostndo. o mesmo zelo e interesse pela 
prosperidade da nossa armadA. que não só · en1 
relaçdo ao pes11oal, como material, parecti ao orador 
que vai na maior decadeneia; em relação ao 
matorinl, · porque poucos vasos temos om o~;tado 
de ex11tcerem as funcçõea rtJspectivtls : . e111 relação 
ao pesaoal, porque elle apresenta uma despro
porção· extraordlnaria entre as praças do estado-
maior o as pràçS'Is inferiora~. · 

. Julga multo conveniente que o Sr. Dlinistt·o 
declare ~sua opinião sobre os meios de conseg!lir 
os maruJos~ Pensa que um dos tuelbores me10s 
seria aolmar-se a . mnriuha . mercante, e taulb 8111 
applicarem·se a este seni«; · · · , · ~ 
muito apropriados para a vida do mar. 

O Brazil carece de uwa força de mar respeitav~l: 
mas para que pvssa con~;eguir. este fim, cumpra que 
todos os poderes do e~tado eoncorriio éom seus 
eaf,1rços ; devem mesrrio estàbelecor·sa ~rtJmios 
a es~es houJeiiS '4UO se empt·e~ão em V1da t1lo 
laboriosa. A. ll$te raspeit•) é· <hgno . de imitavão 
o exetnJ!lO 4a Iilglaterra; quo 11ão fa:e. economia, 
por assu:n d1zer, pura que taublí umll armada res· 
Pot.tav81: os cofres publicoe inglczes ustilo aberloSi . 
alh o que se quer é que a uespe:ta sejll bem 
appllcada. · · 

. Obamar4 tnmb91ll a. o.Lt~nção do · Sr. ministro · 
plll'a o ostado dos operados dns nossos arsenaos . 
que existem Rem .futuro. Soría conveniente qu~ · 
ell~s esttvesstJm colU~ qu~ .organisados em compa. · 
n_luas, uf:im de 4Ufl nuo soh,vessem a st\a subsisten. 

. . , ~sem com 
este futuro ; porquanto é para lastimar que os 
arsenae!i de repente convoquem opllrlirios, om
pr1Jhendeodo grandes obt'a!', e depois os suspendão 

•. . • . t 

emprego iHls obras pnrticulares. E'. por isso q~ 
um . tios untec~ssores .do t;r. ministro di.sse . que 
hn V li\ faltn d.e operar•os, e qne elle ·se VIra obt·i· 
gado a mandar engajar O\)erar!os estrangeiros. 

· O orador desconhece esta necess1dade: ha muitos · 
operarios nacionaili:l (apoiado;), . o 1:\0 n:lo ba opa. 
rarios que se propolilbào a trabalhar nos a.rsenaes 
é porque •liio contiio com permanenciR dt> lrabalbo: 
No arsenal 1.\a. Bahia elüatem operarios muitisslulo 

. habilitados. · · · · · 
Convida taulbom o Sr. ntinistro a tlidgir 0.11 

suas vi,;tas arn os materiaes u · · · 
em nrcações que se desarmão. Affirma qne a este 
resptJito ha um ab~~ondono, Utll dolcixo extraordi
nario. Na Bahia existem os m~~otei:iaes do' brigue 
&tê de .Abr'il tl:t osto~ ao tet•t o. r: r e ue mes 
naqUé e ~u·sona nao 1a mUJta régu ar dade, e 
.que se o Sr. ministro dirigir para alli as suas 
vistas, muita co usa ·podurá .descobrir. . .. · · 

Pdtle tarnbero ao Sr .. miuistrô QUtl olhe parã 
r m o quo so ·dã u.os md1v1duos qUi:l são 

· chàmados para a armnda. Pensa que o syJtema 
nd•>ptRdo entre fi()s não é o melh.or . . 

A respeito das medidas hygioiticas nos nossos 
vasos de guerra, parece-lhe que vamos no maior 
attaz~·· E' . e!lte tambem um dos póntos sobi'tl quo 
chama a. nttençõo do Sr. ministro, afim do que se 
evitem a. bordo dos nos.sos .navios a !I molestias epl-: 

. démicas que 88 costumão det~euvolver no mar 
q\\ando ha falta de asseio, 8 quu.ndo ns medidas 
hygltmica.s deix.ão de silr convenientemente · ·em
pregadas. · · 

. . "• . 
. . . 

pores de guerru. Talvez fossa mais convouient~ 
qne o govor·no, em ''ez de dtispendar enormissimas 
.somino.S com OS paquett~s ue 'VI\por, ompregassà 
" . 

todoH os m~zes as viagella ás proviilciaij, astabe· 
leceudo as1:1m1 uma escola pratica pnra oa nossos 
ofiiciaes. · · 

Outrú objecto so'br~ que chl\ma a atteução do Sr. 
·ministro é o osttldo em que existe a esquadrilha do 
Urugu&y. Temos alli tres · ,;asos que se cba.miio da 
guerra, mas que são tres pe(iuonos saVt!iros, que · 
se achào encostados, e uão navegiio, entrotauto 
qne a f\1rça dustlla . vasoll · e11t8 empregada iltll 
tet'ra. Parece ·lha necesstu'io· que . o 8r. ministrll . 
olhe para aquolla osqtudrilha e empregue . todos 
os moios pu.tn i:)Uil tiiio cstuj1r abandonado esall 
l11gar de sttmtua lmpnrtaucia por sar lhnité com 
Oorrientés, co1ü as nossas· !rontuirus do sul. . 

Quando fallou . nos ar11enaes, esqueceu·M de 
tóMr . no <ieleixJ · o ababdono eni que., exletem 
aquelles estabelecirut!ntos. Em outros pa1zes onde 
ha l'egularidsdo e discipllM, os arsartaes t!Stiio 
como que trancados ús vistas dos cnriosos que 
nelle~ se . queirâo . introduzir ; por exemplo · nA 
· lutarra quando apparecs um .estrangeir'"o_,.Q1tt1U"'e""-- - - 

rendo vtsitar o arsenal,· é .prec1ao que o embai· 
x.ador da aua naçãCl obtenha licença para isso, e 
quando o eslra.ligeiro vai ao arsenal, é acompa· 
nhado por offictnoR do ostnbelecimeuto, de sol'te 

· que não se · lhe ft•anquêa todo, pot·qua multtts 
\"CZOS ha objectos que l\ Uaçi\o deve ter COUlO que . 
em mystt>rio. Aqul pelo contratio · os nossos 
arsetlalls estão li-bertos u . todo o mund(l ; quelll 
quer entra e eX.tuninn o estudo dus torças de que 
podoUHlS diYpór. O orador ni\o qUt.ll' dlzor qüe 
est11jamos 110 c~só du Inglaterra ; was que a

1
eria 

meliida . dl11olpllnar não eatabol(loer tanto r gor 
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como na Inglaterra, mas guardar alguma reserva. 
Na França a reserva niio é admittida com tauto 
rigor como na Inglaterra, . ·mas talvez haja quem 
attribua os grandes incendios que alli têm havido 
nos arsenaes a malevolos que nelles se intro-
dun~. . · · . · .· 

enfermidade·, · vio-se obrigado a de.more.r·Se na 
Europa mais tempo do que pretendia; porém 
exigio rep<\tidas licenças do gnverno, que forão 
concedidas, algumas sem ordenado; mas o serviço 

. do hospita! · nunca soffreu f!llta. ~lguma, e o 

utro o JBC o .so re que c amará a attenção do · 
Sr. ministro é relativo aos cirurgiões da armada . . 
Pensa que . utn Sr. deputado · por Minas terá 
.de apresentar uma emenda a semelhante ros eito. 

. a . po a, porque es convenct o 
de que alguma medida cumpr~ tomar. DEl ordi· 
nario óS homens da pl'ofi.ssao . medica quA se 
emprE>giió no ser~iço da arm11da .e. do exercl~o 
siio pessoas que nno têm grande chmca, qu3 · nao 
tllm certo DiOdo de vida, e quo, levadas da 
necessidade, se entregão a este ramo dá serviço. 
o governo · vendo a falta que ha no exercito e 
nrmada de cirurgiões convenientemente habili-

. lados, se tem visto na necessidade de muitas 

. vezes dar a nomeação de cirurgião da armada 
e do exercito a estU!iant!ls que não têm ainda o . . . 

atiitlnal d~ marinhn da su.a l?roviuc!s. Exista alll 
tHn hospital que mal~ proprramente lleve mérecer 
o nome de urnn immunda enfermaria. A' testa 
daqueUn enfermaria csLt\ um- facnltaUvo notabl
lissil'ilo, o Sr. Dr. Joilo B11ptista doa Anjos, de 
rtuem o orador teve · a honro. do sor discipu\o. 
f:labtl que e:~te illusta·o facultnlivo frequoutllmonte 
tem exigido do governo Dlthlidas · teudl!utea a 
melhorar o estado da•lUolle hospital, ma., que 
nudt\ lam obtido. As.-im obamarl:\ a nítllnçlio do 
Sr. miu istro niio 1>6 lJara que exija do corpo 
legislativo ulguma cousa com vistas de ml!lb.orar 
aquelle hospitl\1, como mesmo para que S. Ex. 
lhe dô outra organi.saçiio. Quanto ao serviço 
tnedleo do eatabelectmento, elle e!ltá sómente 
encarregado a um medico, e entretanto será ueces
sarlo nomear um Oüli'o facultativo encarregado · 
do rnmo clrurgico. Muitas vezes o Sr. :Or. Baptista 
se vê ob1 igacto a não visitar o estabelecimento, . 
e a collvidur um madieo particular · para fàzer a 
vi · · • que o servtQO u1e a co . o 
hospital não á . sàlis(elto, não por falta de zelo 
d9 8r. :Or. Baptista, mas porque elle só o não 
pode preencher. · . . . 
. Ofcorrt:·l.he agora outro objêcto . ~obre que pede 
IIO Sr. mimstro que lunce as sitas Vtstas. O faeul
tatlvo da enfermaria da mt\riuha dn Bahia foi com 
llcoriça do . governo viajlll' a Europa • . Durante · 
esta 'Viagem deixou uo llospitul um substituto ó. 
sua custa, . que reuno gralt.de cópia de conheci· 
mantos, além do uma mol'altdade a .toda a prova . 
O Sr. Dr. ·Baptista, on1 conaoquonola do grave 

TOWO ~ 

negou ao Sr.~ Í>r. Baptista ovencimento de sou 
ordenado. Voltando o Sr. Dr . . Baptista para o 
Brazil , exige ·· C()brnr·. os or1lenados que lhe 
estão · · · · 
custa dn governo, recebendo o ordenado de lente 
d11 escola. de medicina, e 80 se demorou, foi em 
conscquenciu rlt~ motivo justo • . Alêm dlst.o, visitou 
varios estabelecimentos scientific•JS na Europa, e 
alt~Urna cousa tem f ai lo depois da sua volla em 
proveito do estabelecimento medico. O serviço 
do hospital nenhuma feita soffreu. Crê pois que 
o governo lhe dev& mandar pagar o ordenndo . 
on gratificaçiio quo elte tinha. · 

A discussão fica adiada pelo. hora . 
Levanta-sa a se~sõ.o ll.s 3 hora$ e meia da 

. tarde. 

---~<>--·· · 

Sess6o em 9 de ~gosto 

GUU . 

. r • . a en.es. r a ores, 
os Sr~. O. Ottoni, Jobim e IC'$é de Assis.-:-

. Varias re~oluções. - Orçnmett.to da · marinha. 
Dis(mrsos dos St·s. Paranhos .e Pereir.a ela 
Silva~ . · · · 

A'a 10 horas o \'in te cin.::o minutos . da mnnbii 
Rbre-se a sessão, lê·se e apl;lrova-l!e a .acta da 
antecedente. · · · 
· Não ba ex.~edlente. . . 

... .E' . approvado o parecer da com'mis~ão de la· 
~:end9. remettendn ao govewo o requtmmento dtl 
· ·· · · , · ~o de 
Paquequer, afhn dtl exigir du lrmándáde o titulo 

· de doação em que basôa o sen p~dido. 
Jul~a-se objecto de deliberação e ~ai ·a Imprimir 

o lró Actn da m • ~ - . · 
a irmandade do Stlhhot Bom Jesu!l dos Passos 
dtl cidàdu do Rio Pardo da provlncia do Rio Grnndo 
do Sul póde possuir eín bens da raiz .a tê a quantia 
de cem contos da réis para a manutençdo da casa 

· Je caridade por alla estabelecida. . 
o Sr. Gomo• do• Sun.tcu (pela ordem) diz 

q tiO tm)a a C azo~ uma dcclitrnçnrJ ll ct~~nnra, e v~m 
a ser que no proJa•:to da commtss~n do cohl!nercto, · 
quP. foi hotttorn olfarecldo, e Stl JUigt~u obJecto. de 
dtJIIboraQdo. l1tl (lllt•\ ds um paragrapho, que na 
OCCilSido de olle deputadO Ctlpiar O pt'Ojecto SO 
esqueceu de iuset·ir1 versando este paragrapho 
sobre o modo dtt amorLizllçilo do empa·estimo, 
cuja amortização deverá ser f<Jita em · seis ann()s, 
auaoa'tizando-se eni cada anuo 50:000$ : como o 
pr-ojacto jà foi lido, e a imprimir, fi\z esta decla.
ra~do para que não seja · estranhado se offerecer 
essa emenlla quando o projeoto entrar em dls · 
cussiio. · 

o Sr. cus~do re uer a ur encia ara a ra · 
seu ar um requeri meu to. · . . 

A urgencia é apoiada e sem debato approvnda. 
Em · consequenoia entra em discussão, e appro

va·se seni debate o seguinte requerimento do Sr. 
. deputado : · · . . · . 

<< Requeiro stl peça no governo cont urgAncln, 
lnformt.ições ácerca dos motivos porque os ~O : OOOS 

. concedidos na l1:1i do orçamel\to de 1839 a •10 para 
a cou!:ltrucção de um pharol no portu de .laraguá, 
provlnoia das Alagôas, não tiverii.o a devldn 
npplioaf)iio. . . . 

<1 Paço d!l oamara dos deputadoo, 9 .de Agnt~to 
25 
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de 184.8.-Casado.~ Dr. Silva Tiiára•.-:- Tavar-es 
Basto.r,-Padce Affo·nso.- Gomes R1betro. )) 

Continúa a discu»Sào .do requerimento do Sr. 
VasaonceUos . pedindo lnformnções ao goveruo 
sobre,o estado da viUa do Patrocinio na província 

.. 
MUlTAS VozEs:-Yotos. votos. 
O S&; P.náo DE CAnvA.LHO cede da palavra pára . . 
bando-se por discutido o requerimento é appro-

vado. · · 
O SR. 1'-l St;cDETA.ntO diz que vai com ''"geMia 

A commissão de poderes o diploma do Sr. Joaquim 
Franco de · Sá. âuputado eleito poo\a provinr.ia do 
:Maranhão. . . . 

Entra em discu~são o seguinte requerlmento do 
Sr. Marinho: . · . · . 

« Requei\'o que se peça ao governo com urgeneia 
pela repartição respectiva para que sejâo retnet· 
tidos t\ esta cnmara os estatutos da santa. ctlsa de 

·· v al uer incon-
veniimte nessa remessa, venha uma cópia. authen• 
tica dos mesmos ústalutos. » 

F' a~ohi.<io o seguinte e.dditamento~ 
« ão- tambom esclarecimentos sobre 11 rnor-

talidade doi\ expostos ~ e sobre as cl\usa.s essa 
IDOttaUdado. ll 

o Sl'. o~ristlun.o Ottonl en~ende quo o 
da llR'tlta casa da miRerlcordia da côrte . Na dis· 
cussão bnvida no senado neste respeito apparecêrão 
factos súmtnumente importantes quo derttonstrão 
a necessidade de olhar pnra este eslabelecimeuto: 
o orador apontarã sõmente um desses facl<"S que 
é dos mais salientes. Antigamente a adminlstrt~.çiio 
do hospital da santll casa da miserlcordia gernl· 
mente era reputndo pessimo ; ningnem h a que 

. ignore o estado immundo d'aqueHs hospital ell\ 
annos anteriores, e não havia quem não attrlbulssa 
a grande 1nortnlidade do hospital a defeitos da 
adrnlnistraçiio anterior. Antes da aJmluistraçiio 

o ac ua prove o r a . mor ll \ .a e era · OT e ; naó 
havia -qu~m duvidasse q 'Hl a proporção de 25 % 
que apresentava o hospita\ era e:&hsordhinrin, 
não Unha rmnlogin al~tuma com os hoapltaes 

1 8 . . • 

lidnde apeM!! clléga a S ou 10 9{, . Hoje se ttlm 
dito, e aorediti\o muitns péssoas que a administração 
soJireu considerl\vel melhorame11to. 

o Sa. APRioio:-Apolado. 
O Sa. o. Or-roNt não duvida, porótn antonde 

que o !actu principal que devia caracterisar esses 
melhoramentos 43\'a. a diminuição da mortalidade: 
entretanto dli dlsouasito . do tlen~uo, e das proprlas 
daclutaç3ea. do provedor da .santa casa resulta 
quo a mortalldo.\la apeuas dlmlnuio de 1 %. Se 
lato não demonstn a uecae!!lde.d6 de q\lll o go'Verno 
do aatado olho partl a sl\nta cailá da miserlcordla, 
niio s!iba o qlie hoja do dámottshado neste 
mundo. · 

Lendo o relatorlo do ministerlo do ltnperio deste 
1.\1100, pareeeu·lbe que era multo avultada a mor· 
talidade do• expostos> e por isto, tratando-se 
aotualmente de um requerimento em que se pedem 
informações llohre os negocios da santa caso.. 

l • .. 

peito. 
O Sa. lo S&canT.uno lê o parecer da cor:nmissâe> 

de poderes appruvando a eleição do St. Franco 
de Sá. . 

Dando-se por diaoutl.do o parecer • e a:ppro'Vado 
sem debate. 

O Sa; FaA~oo nE S.l ê inh·oduzldo com as 
torrnalidades do eoetume, presta. juramento e totna 
QI:ISOUt.o. 

Oontinúa a discussão do requ,erlmento com o 
additament.o, 

O Sr. Jobl:tn. acreditg, que nenhum (ul\d>l.monto . 
ha para se di:ter que a mortalidade do hospital 
dn mi~ericordia, pcoprl~mente do hospital, seja 
exce~e1va em compRraçao ao .que se observa nos 
hosp!ta~s da Europa_; antes lhe pareée que as 

me~ttos .• . r\las observa que ha un1a provençào 
tnUllO lllJUSta contra o prove~or da santa casa: 
em l!.ua consel&ucla entenda que é um dos homene 
mais b.eüémerilo~ que t~m apparecido no Rio de 
Janeiro e 11o Bro~H todo. (Apoiados ; vivas rs· 
clamações. Grattde susur1•o.) . 

Ür{A. Voz DA M.uoatA. :- Benemerito em Por· 
tugal. 

O Sa. FERN!Nl>E:S 0HA.V&s:-Os senhores fazem· 
lhe guerra porque ampregoti todo a sua. actividade 
em dttbell11r as rebelHões de S. Paulo e Minas. 
(Reclamaç~es, apoiadas e apát'tes .) 

O S 'It. MA.aumo:--Ora. muita oousa se diz nesta 
casa 11.... · 

O Sn . .F. O!iAvEs:-E ainda mais no Mercantil • . 
O SI.\. MARlNno :-Muito mais hl\ de elle dizer de 

agora em diaute. 
S • O A o· basta 

a chronica para os matar. 
O Sa. MAnumo:-Oh I oh I A clwonica é bem 

digna de quem il. redlg~ e de qllem a apula •. 
O Sa. F. ClUvKs:-Nilo é redigida por nenhum 

~d~. . . 
, O Sa. M.uuwno c-Mas talvea 11ejll por aiaum · 

t1gre. 
O SR. F. CuAvxs:-'Porém é tlRre que nl\o tem 

pelle amarella, nem unhas na palma da uuio. 
o s:r . .Yo•• de .Anl• não sabe porque le 
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antecipa uma discussão a ~ea~eito )â. da morta-

. ]idade da sat:itt~. casa da mtsertcor.dtn do Rio de 
Jnnriro, já sobre os relevantlssimos serviços que 
se dizem prestados a bem do pniz pelo provedor 
da santa C•ISB, que O S.r. Jobim colloca na altura 

. pn na. 
o orador e·ntende que não é esta a occaslão de 
se averiguar se o Sr~ provedor da santa casa 
da miserlcord\1\ ,pelos serviços prestados a<_> palz 

~an a caiB; que os pobres doente~ soffrem mu1to 
e muito no seu tratamento . ( Apoietdos.) 

O SR. JoBIM: - Niio apoiado : recebem tudo 
gnanto 4 nerie · 

o Sã. JosE' DE Assxs : - A alimentação a\li é 
muito nu\ (apoiados). os romedios não . São dos 
melhores. (Apoiad()$.) . 

· R. · oBIM :- Km todos os hospltaes é assim. 
(Não apoiados.) 

O SR. MELL() FIUNOo :- Não ha tal. 
O Sn. JosE' OE Assxs:-Se enltodos oi! h'>sp\taes · 

· siio nt~aim, ai dn humanidade I (Apoiados.) Porque 
se não ha dt! dizer a verd~de, a é . que â custa 
de se levantar um .edllicio s.e tem morto muita 
geuto no _hospital dá. ml!!el'icordia T (ApoiaLlos .c 
túto . apoiado.t•) Quer-se d&t mais \":-&lor ás pedraa 
do que aos homens. · 

O SR. O. 0TTONI : .;_ uer·se deixar 
os para se e xar passar por ~enemerltos â 

custa de contenares de. vidas. {A.pocadós o recla
m açi1e1. ) 

o s . 
Assis a interromper o seu tliscurso por ter .dádo 
a hora. · . 
. o Sa. JoBIM {com . força) i - A . época mala 

d~sgr~çado. da tJt\nta casa foi . qul;lndo certos ,Pa
tnotas .se . apoderàrão della. (Apoaado.f e mu,to.r 
t&t!o apojaàos. Agituçao.) · 

O Sn. ~UNli:s MAcnADo :- E' uma mlserla que 
um brazileiro diga Isto. (Nume~rosos apoiados.) 

O Sn. MELLo FIUNOO :- lsto nfio dizia o Sr. 
Jobim autes de ir par" . o Rlo Grande do Sul. 
(A poittdO$,) . 

O Sa. NuNICS MAOH1bo :- Matárão um ruembro 
desta casa a poder de torturas (apoiados) ; um 
lililço infeliz qqe lé foi cablr (apoiac~os) ; eu lã 
o rui vet. · 

. O Sa. J'onxr.r (levantatldo-se e cotn (oi'Ça) :- A 
época 01ais desgraçada da santa casa foi quando 
certos patriotas se apodorâl'iio della. (Apóiado.s 
c · numerosos tlilo apoia os. . was rec ama-

. çlftJs.) · · 
O Sa. NUNES MA.oHA.l>o (cotn (orça) :- Miscria, 

tnlaeria, miserla ; é tão tniseravel o apat·te como 
q~otn o ~au. (Numeróso.f apoiados s reclamaçê111s. 
ht>a agdaçllO.) 

O Sn. · l!'ERNANDU:a OHA'VES (para o St<. Ntnio• 
l\:tac/uado) :- Miseravel, não; va\ tomar banhos 
no Pbaroux, que é do que o senhor prtlliisa. 
(Ri.ttlda,,) 
. O Btl. NuN~~:s M .. mu.no 1- Nt\o oulde que Isto é 
neauolu ·do Pedro Botluarlo. 

(Crt.uao-se varios apàrte~ 6 afinal ,.6stabelecs-•s 
o silencio. . 

Ü(JDtinúli a discussão do rl)querimento de adia-
mento do projeclo n. 81. · · ··. 

O re uer· · · · 
ao re ele o Sr. Souza FranÇa. 

· O Sa. Motnu. MAGALHÃEs propõe urgencia para 
que entre em discussão a resolucão n. 44 auto-
. eJro . 

Antonio ds Oerqueira Lima licençn por tempo 
de dous anuos, com ordenado do respectivo lugar, 
para ir á Europa tratar de . sua saude. 

A ui'goncia é approvada sem debate. . 
Entrando em discussão a resolução é approvada 

. por votação nominal depois de fallarem sobre 
ella os Srs. Nunfls Machado, Moura Magalhães, 
França Leite .e F .erroira l?enna, ficando prejudi
cadas as . segumtes emendas apresentadas no correr 
di!. discussão : . 

« Em lugar de -com o respectivo · ordenado-
diga.se .-sem vencimento . . 

mara os eputauos, 9 de Agosto de 1848. 
-MdllO FrancO.ll . 

<< Seja o governo autorisado à conceder licença · 
por dous annos com · a metade do · 

· e a .» · . 
<i Em lugar dos dous annos -diga·se-até dous · 

llnnos; em lugàr de -com o ordenado por inteiro 
-diga-se-~óus terçoc~ de ordenado.- S. R. -:-Dr 

QonLinúa a dii'lcüàsiio do orçamento da despez!L 
do mlnlsterio da marinha com as emendas 
apoiadas, e mais as seguintes, que silo tambem · 
apoia.Jas : . · . · 

c Artigo additlvo. O governo fica autorlsado a 
dar .nova orr,anisação ao corpo de saude do exer
cito e armada, a retorm·ar com o respectivo soldo 
os officiiles de aauue que por idade ou enfermi
dade fli\1) ·puderem continuar· nõ serviço ; e . não 
poderâ adm\ttir no quadro dos cirurgiões, · assim 
do exercito como da armada~ . senão doutores em 
me ici formados. ~s. a R . .;..soaru 
do .L\! trirelles. » · · 

« Eanquauto ao ·· niio estabelecer o asylo de in
v~lidos do exercito da gue trata o art. 10 da 
lei . de 6 da Mar o, fica o govorao a\ltO• 
rtsado a estabelecer um asylo provlsotlo para . 
os invallidos da marinha, tia que trata a men· 
cionada lei. S. a R.- Soares de Meirelles.l> · 

« .Para ier collolladó no ~ 22. A guantla de 
20:COOS concedida pela lel n . 60 de 20. de Outubro 

· de 1838, para . a construcçilo de um pharól no 
porto de Jaragut\, na provmols .das Alag~as, ter a 
l.lesdo já a dovlda appllcação. 

tt Paço da r.alilata . dos deputados, 9 de Agosto 
do 1848.- Casado. - Tavares Bastos.- GomBs 
Ribeiro . -Siloa Titdra.- A lbuquetque e Mello.» 

o Sr. suvu. P~ru.nho•, depositando plona 
confiança no gnb\neta actual, não lhe recusara 
os meios de que alie haja mister J)ara satisfazer a 
esta ramo de serviço publico . Bem vê que a . eoo· 
nomia deve servir etn todos os tempos de norma. 
ao corpo legislativo, e principalmente nas olr
cumstaMias nctuaes; mas tambem é certo qtte 
o principio de severa ccono~in não pôde ser 
applicado om toda sua oxtensao uer un,n o 
r a a e acre nr os me.tos e segurança mterna · 

e externa do J)lllz (apoiatlos), quer quando se 
trata de cotlSlllnar fundos paro. uma r~partlção 
que todos reconhecem que . deva merecer a mnlor 
sollêltude o toda à ptoteooão do corpo legislativo. 
(Apoiado.!,) · . · . · . , 

o nobre deputado que encetou esta diScussão 
comeoou por augurar ao nobre . mlnletro da ma
rinha a mésma sorte que elle dtz coube aos Srs. 
ministros do impeTio e justiça, vendo elevar-se 
a tdespeza de suas respectivas reparUçõos alérn 
de seus desejos. Em primeiro lugM·, nota que 
aw ~mondas augmentando despEIZBII dessas rapar-
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jí1mais considet · . os t 1 ~ e ao 
govtlrso concGder se mais llletos d.o q~e s~o pe· 
didos. Se os nobres membt·us .da . mmor1a qutzerem 

. ndoptar esse meio· d~ guerru, de ('Onceder ao 
_ _ _ · -t'ft"i- . . • . 

tições que apparecérão em primelrà dl~~u~~ão 
tiveriio os votos .dos nobres membros dn nnnona; 
o· em segundo IURar, faz vel' . que, ainda qua11do . 
11sHas Autrmdas já ti vllssem pas,;ado em ultitna 
discussão, ainun assim pergutitaria quem é que 

julgar necessarios para satisfazer aos difft~rentes 
rnUJos do servico publico, o orador promette que 
os àcompanhará Jil'ssa opposição. · . . 

Tendo a nobre 1J1ínoria uccusado constantemente 
a opinião a que perlonce a maioria da. camara, 
dá ttlr . ha quatro annos angmentado eo.nsidtlro.vel
menle a despeza publica; o orador passa a mostt•ar 
que no período de seis. annos decorridos de 1836 
o 1843, a opinilio contraria; governando o pt~iz, 
quasl que duplicou a despeza publica, elevlulllo-a 
du 12,000 a 24,000:000S ; entr11tauto que no pe-
riodo de uatro annos · \1 • ·-

a que pertence · o .orador augmentou·se a dos
peza sórne.nte de -1,000:000~ : cumprindo. no~ar 
que a rece1ta se elevou a 26.000 :000R; que, .. alt~m 
das uospE.>zas rovenientes da mal;eha t' 

1 • o 1 o o tmpos o so re o venc.unento . 
dos eu! pregados, · foi reo:luzido o direito de anco-
ragem, etc . · . 

Reconhece qu~ o estado da nossa marihha não 
é ~;atisfaetorio i que o governo e corpo legisla
tivo. davam empregar todos os meios para me
lhorar e animnr a nossa murinhn, paru des.en- . 
:volvêl ·a como . convém ao$ interesses do paiz; 
mas · tamben1 reconhece que os nobres deputados, 
tm seja pela prevenção de que estão posauidos, ou 
s.eja por !nfol'm&ções iuexaclas, ex:Ageriio a rea· 
hdade ; Nno p6ds délx.ar de protestar contra essa 

' . . ·, - . . . 

mais conveniente • e vem a. sM que um illústre 
general nó senado contra esSa medida só fez 8 
segui nto obilerv.oçiio :-- Qne as praças do extincto 
corpo de · artilharia. passarão pam o .exercito sem 
que imm~diatamente a resentasse 
genera suas gUtns. 

Tratando do corpo de fuzileiros, faltaria a um 
dever se não tributasse elogios ·ao ministro da 
marillha, que fez esta innovaçíio em nossa ar· 

' os ; . mn~uem po er eon estar que 0 
ill ustre Sr. Candido Baptista de O li v eira é1lm a 
ereação do corpo de fuzileiros navaes e ex:Uncção 

· do corpo de artilharia de marinha . prGstou urn 
v.erdadeiro serviço á .armada. (Apqiados.) Não 

· pretendo sustentar que esse cOl'}lo não deva soffrer 
algunias modifiea~tõ~s que por ventura a ex.pe
ri~ncia aconselht!, ma~ que esta instituição etn si 
é util, qtte ella · tem o exomplo de nações multo 

. adiant11dàs neste rarno do serviço publico ·é fóta 
de duvida. · · · 
N~o. con~orda com a eliminação de to~a a 

cito que forão incorporados a esta companhia . 
para formar numero necessario para o serviço a 
QUO ell tl e destinada ; !llRS pedir R SUpressão. de 
toda a somma ro ost · -
ad rnissi vtll. (Apoiados.) Entenda que os · inva
lido!l do exercito que fazem parte desta compa• 
nhia rle-çem ser pa~os pélo mínistedo . da guerra 
á não peló ministeno dà .marinha. (Apoiado$,) 

Comquanto reconheça. que algum ehunor que se · 
tem levantado contra as capitanias dos portos 
uãv é inteiramente fundado, que é proprio de uma 
instituição nova qutl de ulguma Horta contrarl., os 
habit1's em que estava a·uossa popnlação, todavia 
concordtl com a nvbre commís~ào. que, attonta á. 

. ~&vulta.da doopeza que trouxe. comsigo esta in;~tl· ·. 
tuiçao, . por u.ra se prescinda daqueUas ca itaula3 .. 
· - · a neoesst a e, ou e 

phases com córes negras; sem se att.e~der qUo maior con\'eniencia ; mas não põds convir na 
um paiz novo .como o nosso llão póde marchar a suppressão das capitanias dlls Alagôas e S . Paulo, 
par da civilit~açi\o das nações vulbas. 'Para quo a sobretudo da. da provipcia das Alagóae , onde 

--~·J!al!'r~uymM;· trucDa~·!!-!LJIIDLJtlO.I?UtS-..~:WcpuwllOlil-I'~Je--j~~··~--~~·tltmuamante-se fazem eórtes de ·madeiras qus 
dente , era · nooessarlo comparar o estado doa . devem ser iniSpeccionados. Otrerecerâ .. emenda 
navios que nós tinhamos ha tres ou quatro annos l'rlstabeleceodo .a. quantia correspondente a ostu 
com os qtle uctualmettte possui mos . · Se os nobres · duas · capitanias. . · 
deputados fizessem isso. veriiio que os nossos Chllnta a att~nção do nobre ministro para o 
navios bôje Pstiio nlais bem apparelhados, mais corpo de imperiaes mariobeiros, I)Uja organise.ção 
bem artilbndos, e que suns guarnições têm aem ol\tende poder ser lllodillcl\da de uma maneira mais 
dUVida ll\E\ÍS instrucçà.o. liojtl OS liOSSOB .vasos de tlCOUOtniça, é mais apropriada SO serviço uaval. 0 
guP.rra apresentão mais ft:>rça, est1'io mais ba.bili- col'po de imperlaes martnbeiros pareoe maia desti· 
tados para o serviço a que se destinão do que nado ao serviço . dO exercito do que ao serviço 
outr'ora. · · · · da marinha.~ a sua organisação é inteirameu~e 

Depois de mostrar que a proposLa apl'éSelltada stllllblhante á dos corpos . do tlXe.roito. Eutende 
pelo ministerío da 8 de Março softreu uma raducçiio que em vez do corpo de lmperiaes marinheiros sét 
do quatt'QCentos e tantos cól'ltos de réis, que junta composto eomo é .de um grande uumaro de com· 
As red\lcçõos propostas pfllas diltt!i;entes com- · paubias, · poderia ser · divididt> em cinco grandes 
missões de orçamento prefazem a quantia de divisõss, Utila dos rnariuheiros de 1• Classe. outra 
790:0008, diz que · conoord!l · eom · a cümmissão dos marinheiros de 2• classe, n 3• da marit~btlíros 
em que se fixe tão sómente a qt&autla para o d~ 3• claslle, a 4• de grumetes e.a 5• d~s npren· 
numero de einéo compaubftts de fuzileiros navaes, dtzos mooores. Por este modo. a organtsllção do 
seru duvidti sutlil'ieute para o serviço naval, que corpo de in1perie.es marhlbeiro3 s etia. apropriado 
eor~esp~nde á força deeret!'da para oircumstancias ao servioo a ue se destinào suae nr.o ~:;. O 

s o \C aes po erta ser considera vel-
votada a leL mente reduzido, admittlndo·se que a Coroa . do 

O nobre deputado pela provincia da . Párahyba, corpo de hnparlaos n1arinllelros dá 15 llompanblall. 
tnembr.o . da terceira oommiseiio do oroamento • ftq ue redutlda a um teroo. Oonata ao orador qu~ 
ponderou . que. a inoo~pol'aoão óu passagem do existi} uan trabalho · neste sentl11o, o por tato 
extiocto corpo de artiltiada pari\ o exercito nilo esputa que o uobra tlllnlstro op11ortunamente 
tinha sido fe1ta de aooordo oonl e. lei polu Ullli'lelra lembre 1\lgllmll modlda á ute raapolt.), tendente 
u1ais óon\·enleute. O oradok' julga nilo duver entrar a rih.lualr ~ desposa qull ae faz com e1110 corpo 
em detalhes. 11 este . respeito; porque entendtt que tllo llllOOII&Ilrlo nll llrmada, . como tambem . a 
esta disouesilo tem mal11 cabimento . no oroamonto dar•lhe u1na organlsaoAo tuaht . àproprlada aoa 
da guerra , mas tem uma .razt\o para acreditar seus Uns. . 
qtte a, extlnooi\o do eorpo .de artUharta e a iitul O órt\dor dá a blalor lmportatulia ao eotpo de 
iocol'pvruQi.\o ao \''X)lt'oito fol folttl pu\ll 'IH\Uo\ra a . hupt~tlaes .. mRrlnbairos; .ontonde que elle deve 
.. , • .. ' 
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merecer o desenvolvimento maior que fôr pos
sível, se~undo os :recurs.os d.o paiz, porque julga 
qne os 1mperiues marmheuos. deverh form1.1r o 
nucleo da trlpolaçi\o de 008808 UGVios, llfiO SÓ 
p1\ra que ns .suns · guar~ições sejão compoHtas de 
l 
como para que o recrutamento) seja suave, e errt 
cneo de urgencla ·se não V' ex: e a nossa marinha 
mE!rcari~e, que todos reconhece".! que á qigna . de 

' maior parte entregue a estrangeir<is ou a escravos. 
Entende que a academia de marinha não póde 

continuar no estado em que se acha. A nação 
e':ltá fazendo uma despeza com;ideravel sem que 

.·as vantugens sejiio corresponderltes. A experiencia 
de 10 anuo::~ tel:n revelado que, como se acha es· 
tabelecida a _acadtHnia a bordo, neól se ganha 
pelo lado dn mstrucção pratica, . e muito menos 
pelo que diz respeito ao estudo theorico, O esta· 
belecimento da acttd•!mi!l. a bordo teve por modelo 
a escola navàl de França · ~ inas ainda hoje em 
Fran a ee contesta a v anta em de~ te estab le '· 
mento. Julga portanto urgellte a -trausforencia da 
academi11 pora terra. bmtr.1 mais quanto, segundo 
os informa.çõos qu•l tem, crê que a academia de 
marinha actualmente assá ela crise em ue se 
uc Oú a esco u e rançR, pe o es a· o e t'U na 
em que. está o vaso do ~uert·a onde ella esté. 
estabelecida. Não crê porern quo a roforma que 
niclama este e,;tabelcciment<J se deva limitar a. 
e . a ç • on m a ornpan a ·a e uma 
roforma. rádh:al no plano de estudos da academia; 
restrlnghiJo·se o estudo . de certas mataria~; e 
àddicionn.ndo·Se . outras. O que diz respeito à 
pratica da navêgatJão, deve ser estudado a bordo 
sobre a velA. . . 

Um dos ministros d•> gabinete de 19 de Setem
bro de 1837, em ministe~io postel'ioa·, addicionou 
com muita conveniencia âs matarias q•le se en· 
sina vão .. na n.ca.fernia a theo.ria .das machinas de 
·vapor, o estudo da fabricação da polvvra, etc. 
Stlm. duvld~ que e!'sa ministro pre~tu.u um grande 

bem t>e compreben<klt a tlleorla das machinas de 
vapor, fubricacõ.o da polvora, etc., et~. 

A idiogra.phil\ é de summa V!lntagem aos offi.· 
ciaes de marinha, e entratantt> não é ensinada 
na academia de marinha. Entende pois que o 
plano de estudo deve ser reformado, restriugin· 
do· se r.ertas _ ma terias para dar lugar a outras 
'lUa ahi não são en inadaa, ou que devem ser 
nials dessnvol vidus. 
s~ porém à academia no seu plano scientitlco 

reclama um grande melhoramento, não servirâ 
isto de obstacu.lo á. emeudu que o orador tenciona 
offerecer ilutorisando o governo para transftH'ir 
essa estabelecimento pal'a terra logo quo seja 
possivel, propondo tambem nessa llypolbese a 
retlucção da quantla que ora se vot!l para sua 
despezn. A academia de marinha quando ern tArra, 
despendla cerca de 16:000$, e hoJe a sua ilespeza 
sobe a tm1is da S.O:OOOH ; ha portanto Ulll augmento 
de despeza considéra vel, p~rte da qual é irl!ah·a- · 

, 
'provados, e aquelles quê são expulsos, ou por mé. 
eonduet11, ou porque tt\m perdido duàs \fazes o 
ht681i\o anno, fazem despezas q11e etll tal caso não 
ailo npron\tadas. · · · · 

A couunlasilo do oroameüto reparou em que o 
Rovorl1o Ok'81Ulle ~tem autorlsaol\o a oompaúhia 
do lnvalldoll da lnarlnha, e propôz que sa não 
votaas11m esses fundos ; antratanto não notou 
lgu~tlmenttl quo sem autorlsaçii.o se c1·eàt'iiO alguns 
tltulos de despe:zsa, como por exemplo, a da bl· 
bliotheca. estabelecida no arsenal de marinha. Não 
contesta a utllidade da mudatiQa, mas observa 

que o governo não estava autotlsado para 11ug 
mentar a despeza como fe~. Além desta creação 
sem aut.orisação, c1·eou o güverno ·uma escola de 
goomeh·1n macanlca . a()plicada ás artes, · e dau 
ao lente a gratificação de 800$000. · 

erg na ao r. muus ro se e en e que a 
escola de geometria e mecanica applicada As 
art~s, tem.· trazido a instrucção dos nossos opa

. r~r1os do. arsenal da marinha. Ern primeiro lugar 

out~as do ~ne~mo geuero publicada por' esse illustre 
sab10, hoJe não goza da me~ma nomeada e creditos 
que tiverão logo que appareceriio. A experiencia 
ter.n . illostrado que ao noções que se adquirem 
seg~mdo O!!So plano são muito imperfeitas, são 
mutto estéreis, e que a maior puta das noções 
que por e~~e con~pendio se preteude dar á classe 
dos operanos, nao podem ser por alies · compre· 
hen~i.das. Demais, para ensinar a pessoa-s tão pouco 
hl\bllatada!l, e pela maior porte de uma Íilte111-
gencia muito acanhada, geometrià e niecnn ice. 
a licach ás r · · · - · 
versado em geometria mecanica, como ter alguns 
conheeimentos,de technologia, para fazer applicação 
de!:lsa acieucia às. at•tes com proveito, de maneira 
a ser com rehend1do elós alumnos ue cóm() 

1sse, suo ao pouco a 1 ta os para esse e:~tudo. 
Julga portanto que a continuação desta escola não 
traz uellburna vantagem, é sõrnento despez'l : 
proporá. pois a sua suppre~sii.o. 

amar am em. a a ança o r. mm 11 ro 
para a resolução que autotlsou o governo para 
admitir enl. nóssa armada nos po13tos em ·que se 
ucbassetn os cidadãos brazileiros que com licença 
do mesmo governo forem admittidos a servir nas 
armadas estrangeiras, ou como aspirantes, ou como 
voluntados, ou como offi.ciaes. O oradór entende 

· que esta resolu~iio deve s&l" revogada. e qüe della 
nt'\o podem resultar senão lnoonvenie~tes e des· 
gostos na.Qffieialidade da marinha, e pó de dar lugar 

· a muitos abusos. · 
Oom.o aceitar em nossa ar~ada nos. p~stos em 

ventura porque nos governos dessas nações ba 
escrupulo na promoção de seus officlaes,- segue·se 
qutt haverà esSá escrupulo igualmente piua com 
individuas que pertencem a outra naoào, e cujo 
acceYso não lhe traz nenhuma despeza, nenhum 
onus ? Como é que os offiuiaes que vierem de 
marinhas estrangeiras hão de ser admittidos na 
nossa armada, preterindo outros que nao tenhiio 
slt:o promovidos, ou não tenhão acompanhado 
seus accessos por estarem ao serviço .· do paiz ? 
O orador entende que isto foi uma lei de favo r, 
e quü pottanto é desneeessaria. Ofterecerá tambem 
emenda rilvogando esta autorisaçiio dnda ao go· 
vernu~ e quo elle não pódü desejar porque ha 
de dar lugar a abusos . . . 
. Desejar!\ lg~1tlmente s!lbér se ~ Sa·. mu1lstro 

JUlga conven1e11te segu1r . a pratica. até aqui 
observada de au mandai' algum dos nossos . offi· 
ciaes praticar a bordo de navios estrangturos ~ 
Entende que deste systema nenhuma vantagem 

estrang.elros podam sem duvida Rdquirir alguma 
pratioa da nav~gaoiio de longo ouTso, e podem 
aprendér a disciplina dos navios estrangeiros ; maa 
essa ptatloa, essa d.lscipllna eUes poderh\o adquirir 
tambem a b.ot·do Llos no~sos navi~s. Ainda que os 
nossos offi01ues aprove1tem mutto, e tragão de 
bordo dos navios estran~eiros muitos conhecimen
tos o melhoramentos, uomo elles slio HUbalternos, 

· e sanem n••s nos!Jos navios debaixo d&a ordens 
de patentes superiores,. não podam Levar ll pratica 
aquelles conhecimentos que de lá trazem • .D emt\ls, 
a experienoia mostrR que os conheolmen,os que 
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os nossos officlaes de warínha for~ da .inspécçiio 
do gover:no adquirem nesses navios, ~_ão m_?.ito llgei· 
ras·e supetficiae~; e quando elles voltao, nao trazem 
sen.ão vaidade e presumpçiio, e que os torna re
calcitrantes a seus su eriore>~ eu ondo ue sabem 
mats o que e es. e en o port!lnto repu~nancili 
em executar as suas ordens. Demais, btl. um 
~rande augmento . de d espeza, porque eSRes offi · 
ciaP.!I que servem na marinha estl'imgeitfl são pa~os 

c e o r Zl , s o , ao cam 10 
da 43 1/5, de modo que os seus vencimentos são 
superi_ores aos que teriào ss .~stives.s~m no, serviço 
do paiZ. Conbe.ce que é. prectso fac1l1tar a lJ}Struc
ção pratica . dos nossos officiaes il madnhagem, 
mas o meio é autotisar as viagens de instrucçào, 

. UII:\Odando que ilQVÍOS OOSSOS fação 'Viagens de 
lon~o curso, C!)UIO á Europa, que dobrem o cabo 
da Boa Esperança : q11e viio ao Oriente, visitem · 
as ilhas do Mar Pacifico, etc. · . . . 

Na ses,;ão seguinte otr~recerá a sua emenda. 
o SR. FERREIRA PENNA propõe a urgencla para 

· - · - e ser 
dia slmto. 

Apoiada . a urgencia., é rejeitada sem discussão. 

. pessoal não tem augmaotado, no que diz respeito 
á fixação Je forças e .o material tem . decrescido 
muitot a ponto de s~r enorme a · differença entre a 
porção de navios que hoje temos, e a qu~ Unhamos 
em 184 ti · 
mli.rinba . . 

Entrará agora na analyse das diffarentes verbas 
do .. orçamento .acompanhando o retrospecto, para 
lazer notar o nn mtmto da .des eza u · 
ca a uma as ver as. 

Tomará por termo de comparação o orçarltento 
de l8!3-18H para mostrar a differença entre um 
e outro artigo. · · 

O orçamento da 1843..-..1844: dá 3,095:0S7Nü52. 
Agora pede a attenção da· casa para a despeza 
que Re fez. · · 

O balanço do 18-13-18!4 ha poucos dias foi 
dlstribuido na ca!ül i é sobre elle que o orador 
basêa o seu càl~ulo, o ainda melhor sobre do· 
curnentos que tem em. mão, e âpresentarà à 

. ' , .. . ' 
gastou-se unicamentti 2,38H:228$. Não só chama 
a at.tençl\o dos Srs. deputados para o balanç(), 
com? apre8enta . um documento tirado da res- . 

brev.a reparo sobre o silencio que tem guardudo realmente esta. 
o .Sr. mini11tro da marinha desde que começou a . D~cla·rarã. mais â casa que nes!'leS 2,383:2288 

. O Sr. Pereira da Sillv" l)rinciP-ia. or llZ e mestri\ que a despeu foi 

dlscussàfl do orçarnento da repartição da marinha. se incluem 100:000$ mandados. pagar por uma 
R1;1ceia que S. Ex. falle por ultimo; quandt> jà - · bMia feita para Londres ; · 

. · . a pa avra para á raspou er; mais 80:9358626 gàsLO!! tsm cabos, carvao, ma· 
e . a maioria então enctJrre a discussão. chin.ns de escavação, etc; Por consequencia gastou-
. Quando pela primeira vez .o orador teve a honra se no Qnno financetro de 18!3-1844 menos . do . . 
. de occupor o attençào da . casa com . observações que a quantla concedida pelo corpo l8glslti.tivo 
àcerca do orçamento, niio pódtl apre:.~entai' algumas 7l1:859S053. AléUl disto pagarão-se 454:0001 da 

· reflexões que, especialmente sobre a verba rala· dividas anterlora$; Vê·f!.e pois · que ainda pagando . 
Uva a detipezas do mesmo orçno1ento, tinha a · . 45-!:UOOS dt~ divida!» anteriores, lOO:OOOS de arU
fazer : aproveitará agora a occaslão, e faz votos lbaria, 30:935$626 com curvao, cabos, etc., ainda 
para que seja mais feliz do que o sou collegs, e · · assim a detõpeza roi muito menor do que a qua11tia · 
meroça resposta d<> Sr. ministro, para que ao . fiuda r:o orçamento ; hou'Ve um saldo ~e 
menos se s11iba como pensa o governo. ..257:8598053; não ficou uma divida por pagar, tudo 

l?rlncipiarà por fazer um retrospecto àQerca da ficou a 0 ein dia e o servi o lol fttito. · 
repartiçiió d.a.-m.ariuht\ ·quanta a de • . xammar agora as parce las . o presente · or· 

o orçamento de Ifl07 a 182t:s con.cedeu á repartição çamento, comparando-as, afim. de descobrir o 
da marinha 2,16l:OOOSOOO; o da .1828 a 1829 excesso. . · . . 
2,56l:OÇOS : o de 1836 a . 18_37, 2,039:918$486 ; Nada dirá sobre o. séCretaría. Fallurá · orêm 

, ) .,_ ' . 
2, 772:1138-l76 : o de 1842 a 1843, 2,618:29üS9tili i 
o dt1 18~3 a 1&!4, $!095:0878053 : o d~ 1845 a 1846, 
8,103:36ó$60B; o ae· 1847 a 18i8, 3,445:$96$493. 
Pe_de agora o governn para o anuo de 18!9 a 
1850, 8,64G:O.t6S223. . · 
. Vê-se pois que a despeza 1lesta repartição val 
em uma pr~gressão collstante, mas . não assim o 
seu melhoramento, . 
. El\trllbnto passará a examinar (lual tem sido a 

força pt~ssoal da nossa nrma•la. · · . 
Em 18U a 18!2 foi de 2 1ó00 praças i em 1S42 

a 1843. 2,500: de 1843 a 18-14, 8.000 : em UH4 a 
1845, 3;000: em 1815 a 184.6, 8,000; e a 1nesma 
furça de 9,000 se fixa hoje. . · · · · · 

Vê-se pois que, b!lm que a despeza Be tem 
augmentado muito, pouco ou quasi nada se tem 
au~mentado o pessoaL 

Examinar!\ agora qual o lnnlerial. porque silo 
duas partes de que se compõe esta repartição 
pessoal · e material. · . · 

J 1amos nav1os e guerrà i em 
1838. 50 ; em 1889, 53 ; em HHO, 56 : em 1841, 67; 
em 1842, 'n: em 1843,76: em 184G, 47. em 1847, 88: 
em 184:~. 33. · 

Daqui se vê que desde 1837 a 1843 o numsro 
dos nossos navl<JB d11 g"erru to i crasoendo, che· 
gando até 76, lllt\B que de 18-W para éà o nun1oro 
llé vasos de gt1erra vtll dlmlrtulndo: al'slm . um 
18!6 j~ niio Unhamos senilo 47 nBVIo11, em 1847 
não thlhan\oa senão 38, e em 18!8 temos apenas 
83 navios. 

V6-se pois que il.t'l passo que a despeza publloa 
tem augu\tH\tado na l'opartioã.o da ·marinha, o 

o . o, quo ra a . . o quar e -genera , para 
mostrar a• dllft~rençll que ha entre a quanUa 

. despendida em · 18!3-lS~ o a quantia que o 
govorrio ~ra pede por seu orçamRr\to nesta verba. 

A lei de 1830 concedia aos offioiaes desembar· 
cad•1S em commissiio, além do soldo uma · grntlft.· 
cl\ção a titulo àe maiorias. Em oonsequenoia 
dess~t l•lgislaçi\o, . a despeza l}o quartel· Renerat 
em 1843,-lBH foi du 1:9S2S-100, selldo 960S de 
muioria~ ao intendente, e 1~022$~0 a um 2~ . 
tenente a a tres empregados. Desgraçadamente a lei 
de 18 do Setembro de l8-i5 revogou o artigo da lei 
do orçamo~lto de 1880, que utarca-va o.s maiorias aos 
officiaes de n~arinba empregados em terra, e o 
rssultatlo toi que em vez de 1:9828400 se elevou 
.a verba de dRspeza a 6:059$000~ sendo ao ln· 
Lendente 2:51>1$000, a um capitão-~enanta P.ara 
ordens 1 :18-lNOOO, a ttm major. reformado, B64S, e 
a uin tenente e quatro empregados 1:9148600 i 
sando portanto a maior despeza hoje 4:077820~, 
sem Hl · • :u· 
genci~ do augmento do pessoaL Pareoe·lhe que 

. deste augtnento de· despe:ta . nMhum resul~d~ 
tem colhido o servtoo publico, e que ella naot" 

· melbór feito. Proporã · pois a . reduoção deEI e 
oxoesso, e espera quo o Sr. mlnletro aceitarA esta 
emendn. . 

Nito fnllut~ no conselho supremo .. mllltàr, 
auJitorln e c<Jrpo da armada; tralarâ dos.fuzilelros

1 uavacs. O orador constdera que foi um grande ma 
11011bai'·Se com O corpo de artllbarla de marlnh~, 
pois q11e as prlnolpaes armas dP bordo são mar • 
nheiros e artilheiros· os fuzlloh·os são Interessantes, 
mas ·nunca podem ' competir com a noeossldade 
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doS artilheiros G tnarinháiros 6 marinhagom, a sua . 
utilidade é secundaria, ao servem para abordagens 
e desembarques i para abo_rdag·nn quasi que . se 
podem dispensar, porque sao muito. rat·as hoje, ·e 
, desembar ue . odem-se substl · . . 

quer. outra força. e orça estas suas idéas com o · 
exemplo da. I•1glaterra. e dos Estados-Unidos. · 
Entendeu~se porém que se podia dtesolver o corpo 

de artilharia de marinha ~ substituil-o elo cor o 
de m1penaes mnnn en·cs : mas .Q<l orador parece 

. que assim se não póde satisfazer a esta necessidade, 
salvo se a alguma companhia desse corpo Re quizór 

· dar uma instrucção especial. Porém mssmo nssim 
não se conseguiria ao fim. Houve tempo em que 
em alguns parr.es se entendeu que so podia l>l'tlparar 
os individuas em todtls a~ armas, de modo qu~ 
houvessem a bordo bomenN que lossern ao mesmo · 
ternpo marinh~iro~, fuzileiros e artilheiros, mas a 
experiancia mostrou que cada arma necessitava de 
espec!11\ instrucç~o, porqua .do c~ntrario ninguern 
ncavn nellas per1to como cumprta. 

Assim pois, aa n1esm · . -
:rnzJo plausivel para se acal.inr com um corpo 
j~ creado, e que tinha já todos os elementos para 
o a~erfoíooatiie.oto, e poder prestar_ importantes 

a necessldade da creação do corpo de fuzil~iros 
navaes ; e não só esta mudança foi fatal ao serviço 
publico, porqut) destruio aquella arma de que 
toda a armll 11 tem rande n · s · · · 
artil al'la, mas . desgraçadamente aludl1 .esta re
forma pesou mais sobre o t.hesouro ·nacional: 
porquanto creou-se o corpo de fuziltlir<ls com o 

.. mestilo numero da praças do de artllbaria, Jnas 
dobrou-se a gratificação dos official\s. As dospeza:s 

. com fardamentos e rações no est.~do completo 
monta · a 17.4:2438500 ; soldos 15:7208 ~ total 
189:968$500. O corpo de artilharia de marinha 
completo c1111tava 159; 97lH920, diff~rença parll 
menos 29:9918580. . · . . : . 
. A\~-m -dests desvanlngem accresce que o corpo d& 
arlilhariajà estava organisado, e poderia ser aper· · 

· · , · . . çao 
do novo corpo da !uzileiros navbes 'I Do. relatorio 
consta que este corpo estl\ tão atrazado que apanâs 
te1ú 200 praças, que para eHo pasaárlilí do corpo 
.de artilbarii\; ft)l\S nãl) se creia que soj àó vete r a , 
esses, em conaequ>lilcia d" teretn acabado o tempo 
de serviço; obtivtlriio babta, e fit!lrào .apenas oé 
recrutas. E' pois um corpo bisonho qM ndo lJÓde 
Ri.ndt~ lJresttu servi !to algum, e que ba de ltlvar 
muitos arH1os antos qtlo cbegue Bll corpo de 
urlilbarht . de . ml\rinba. Accre~uo que so deu a 
offidues de mArinha o commo.ndo . Jo curpo de 
fuzileiros tlavaes, \irando-os us~tim de urna arma 
nobre e sctel\ttfica; e fazendo com que elte~ so 
percão, abandonando os usos do ma1·; pols qUtl . 
â Yista das embarolloões que temos, e .do suas 
respeotivar.~ lotl\ções, tl\l'O ser!\ o caso em que 
elles tenhào do embarcar. 

l<'arl\ agora uma reflexão relativa especlalmet}te 
ao orçau1ehto que diz respeito o. este corpo. Fix~u· · 
se em 3,000 praças a força nuvnl pat:ll849·18<:>0:. 
esta força oomprehtmdo todos O<' homens, quur 
otliciaes, quar subordinados que devào embarcar ; 
comprehencle marinheiros, offioiues de sa\tde, dfl 
apito, de fa~enda, de capeHQ, nautioa, etc.; eutre-

· çamen o como e · re g1 o npettas 
considera embarcados 3:>0 praças do corpo de 
fut\leiros, e 6 officiaes, quando, devendo as pruoas 

· de fuzileiros entrar na propot•ção de 1 para 4, 
deve-s& contar com o embarque de 760 praças, 
quarta,parte de 8,000. O orçamento pois exige . 
filais drnhelro do que o necessarlo. · . 

Nada dirâ sobre os imperiaos marinheiros, e 
a respeito da. companhia de invalidos, une a sua 
\toz á da commissno, que não quiz consignar 
fundos para esla verba de despeza. Fallará sobre 
o ~ 11 que tro.ta dos arsennes. 

O go-verno pede para o pessoal e matorlal 

l,lai:SOOS~B, S·JOdo 592:227$9713 de pessoal, e . 
· 54:2:572$300 material. Cabe . aqui fazer uma obser

vação geral, e é que desgraçtldamente no nosso 
. p~iz a proporção nuuca se guarda . entro o material 

com arsenaes desde lo de ·Tulho de 1813·1844., como 
consta do balanço, e do docuntento que ·o orado1· 
possue. . . . 

Oom todo o material tJa marinha, inclusive 
arsennes e navios arm•1dos, gastou-se no prhneiro 

·semestre · . 2i2:S5~S8!1. No segundo semestre 
490:HRH860, cumprindo obderva.r que o segundo ·. 
semestre foi flXcessivo, pois que se tlcou devendo 
181:4948: foi por conspquailr.ia a . dt?speza toda, 

. BAI;(UUdO ·O balanço 893:9n4$207. . . . . . . 
O or•ldor jé. disse que · osto gasto de 1843-1844. 

nã., coUlprebendia unicamúnte o ue diz res · eito 
ursenaes, mas a n en cnc1as e uavLos armados. 
Pdào-sa · no. actual orqamBnto para · artlenaes . 

612:5728300; mtendenclas 8:520$: navios atmados 
68'J.4228600; som rua 1,22S:ól48900. · · 

. . n o • • • governo 
portanto pede mais SS4:õ20S69S, a<> que tem de 
se accresaentar material. Rasto nu importauéla .de 
40:0118880 :. sendo portanto o maior patJido agora 
de 374:633~678. · 

Nota o · orudor que o abno de 18!S-18t4. tal 
extraordh1ario, e e~lglo malor necessidade dtl 
de~l'~za, e assim mesmo gastou·se só 893:99!6207) 
em QUo alndll se Incluem 180:98õ$021J de coutpras 
e encotnnHilldtUI. Não Stlbe pois como não ba· 
veudo a.~tora deap~zas extraordlnarlas se pede tnt\is . 
37-1: 5328578. . . . . . 

Estão por ventura . os érsenaes l}oje mais bem 
prov'idos do qua · em 1813- 1814:? Dt1vida â vista 
mesmo do relaloriu ultimamente apresentado, do 
qual consta que até a ak'tilbaria qu& està s&rvlndo 
é a que mandou vir o Sr. Rodrigues Torres, e 
quo todos coufossão que é excellento. 

Ot'a, as~im C(}tno o orador pensa . ter dnm.ons· 
trado .o · aURUHlúto extraordinari.o que ha na 
des eza relatl v a ao material "ui a da ver su \ · õr 
que . ó mesmo augmen o ao , sem tlu~aa p~ er . 
ser justificado, a respeito d!> pt~ssoat. . E v1sto . 
que não pód? fa~e! Q , e~pecrfical)àO dl) todos OS . 
arsenaes do lmperto, ltmttar-se·ha ao arsenal do 
Rio de Janeiro. . . 
. Em 1818 ...;.18!4 a deapeza foi de 204:000àOOO; 

hoje pede-sa 88i:55lH118: portanto pedê·Se mais 
180:5518118. l?areoe·lhe este pedido do govorno 
extraordiuarlo e incoutestavel, e que o Sr. ministro 
pot.• priuoipios de economia 11ão pôde deixar de · 
adaptar uma emenda conducente a fuzllr grande 
reduoção. Esta reduoção monta a 500:000$ : Q . 
otador a proporà. em emenda eua~ . 
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Qnanto ã capitania de portos, o ora.d_?r ·approva 
a .suppressào proposta pela commissao, l:)m Ser

. i &; Rio Grande, Alagôas, Parahy_!>a e~· ~aulo. 
~frece-lhe mesmo que . eqta creaçao fot fetta em 

!I roveito do servi o ublieo. 
Tratará agora da forçt\ naval. · I!,íxou:se esta 

força em 3,000 praças, mas do relatorto vê-se 
qua não temos mais do .que 2,22<1 praças • De· 
mais; será muito dífficil, senão im ossivel levar 
68 a orça ao seu es a o eomp e o, e quau O ·ts o 
se pudesse conseguir. não há ve.ria navios o~de 
esta força pudeáse prestar serv1ço, nem convtrà 
comprar . navios . ~ercantes, q~e nunca podu~ 
prestar bons serv1ços na mn~mh~ de gue~ra , 
nem vapo_res, porque além de ~ao estar . amda 

· bem reconhecido se os vapores sao os mata. P,r_o· 
prios para ás guer.ras maritimas~ é geral a opmmo 
de que um vapor de guerra J!.RO póde ter for.ca 
menor de · 220 cavallos ; s sao portanto mutto 
dispendiosos; · . . . . . 

Farã ainda O\lt.Ja observação, e à quq !'lS 
--~~f"u .. n ... u .... oS--:})ara 3,000 praças, BflPZRl' Ele s 

vota~o 3,000, e estes não estarem completos, 
pois que temos apenas 2,220. Só nesta verba 
pa!?ce·llle portanto poder-se fazer a reducção de 

O orador falia ainda rio mão estsdo da nossa 
esquadtílha do Uruguay, Lagõa-Merim e Ma.tto· 
Grosso; .sobre 8 somma pcd1da · para obras . ~a 
Babia mostra do · 
da consignação dada P.ara .o arsent'll, d~n~o·se 
allãs naquelle anuo maJor tmpulso · às officlllas ; 

. falla tambem . nas despezas . exlraordhtarias, no
tando ser esta a priinE'ira '!ez . qu~; se p~de 
dinheiro paí'B dUl'erenc~t de .cambto nesta repar~1çao; 
. fez ainda varias reflexões sobre a necessidade 
de economias. e conclu~:: mostrando que se pôde 

. reduzir 1,053::391$õ19 ficandt) reduzido o orçame~to 
da . marinha a 2,()92:654870!, despeza ordtnana, 
não se incluindo compra de navios, para o qUe, · 
no> caso de · ser feita, deve o Sr. minl.str.o pedir 
credito ao corpo legisli1tivo. 

A <)~d-em do dia e ·a mestnt 
Levan.ta·se n sessão 1\11 3 horas e meia. 

S~ssJo óm t f de .Agosto 

PRBSIDkNCtA. DO SR. ClllCHORRO · DA G.UU. 

C.fferisivo doa seus direitos, e contrario á consti-
tuição. · · . . 

A' commissfi.ó de marinha e guerra o. ·uqueri
mento ·da Francisco José da Souza, ex·tlegundo · 
ten nt · . · 11 da Ptn:abyba, . 

. pedindo se.r reinte~ralio no posto que lhe. conferlo 
a pateuta que gozava. 

· Não ha mais expediente. 
Continúa a dlscu:~sào o 
ar o o. com o sdia,nento do- Ar. O. Ottoni, 

pedindo informações ao governo sobre .o est11do 
da stl.nta casa da misericordia. · 

o s~. José . de . Assis, cdntinuondo o seu 
discurso Interrompido . na sessão de quarta-feira, 
diz: que onvio r:om sorpresa ao Sr. Jobim dizer 
C(Ue o hospital · da santa casl\ é como todos os 
hospitaes. Deixando de Citar exemplos da bos. 
pit.aes · da Europa, o orador diz . que 88 ord~.ns 
da S. Francisco de Paula, de Santo Antonio o 
Carmo têrn tres hospitaes .multi'> bem · montados 
(aflOiados); abi os . fins da cuidada ão · · 
· amen e - preenc 1 os: os 1rmãos dessas ordens 
recebem agasalho e allivio a seus males quando 
esti\o nns circurnsbncias de procurar os beneficios 
déssa_s ordens. Nos hospitaes de S. Francisco 

e e an .o n on o, o ratameuto dos 
enfermos é muito bom, não tem comparação 
alguma com o hospital da santa casa da. mise· 
ricordia. · · 

e requen a o o. · 

que a proporção da mortal dade alh é de so por 
cento. . . · 

Con\parando·se a morte.lidad~ do hospitnl da.-
santa casa o · · · 
que neste ultimo e milito inferior; segundo o 

SoMMARio .- Expediente.- A santa casa dá · mi· 
sericotdia. Discu..,-so do S''· José de Assis.
Vat'ia$ Y.BS.olu'-·ües.- Orçame,lto da mtu•itrha. 
Ot·adoJ·es os Srs . Aranha, Ferreira · Perina,. 
Fabio e Teia:ei1·a. · 

'·trabalho Ultimamente dlstribuido na camara. se 
reconhece que nó hospital de. mnTinha nas épocas 
de mais rnortalidade, em que têm grassado mais 
epidemias, o ma:tirno da mortalidtlde tem sido de 
cinco· por centtl: isto IJ muito em abono desso 
hosplts.l. A mo.rta~idad~ do hospital da santa casa 
da Bl\llla é mUlto wfenor ã d .. lli>spital d~ santa 
cnsa do Rio de . Janeiro. é de vinte por oento. 
Donde poi" te~mlturã esse facto muito lmportl\ute, 
que deve · set muito attendido '1 E'. seguramente 
da falta de meios postos à disposição dos mediMS 
da sa11ta ~asa, os quaes tecouhoce o orador dotados 
da mer!\ciro0nto, e nesse numero folga de contar 

.. . 

o Sr. Dr. Jobim . · · · 

A's 10 bor&.s e meh da manhii o.br6:se a sessão, 
l~·se e upprova-se a 11cta da antocedentQ. · · 

EX.Pi!:DlENTS Quem quizer saher o que é o hospital da santn . 
casa .. do Rio de Janeiro, procure visital·o, e 

Um ofiicio do Sr. deputado ~lel.to pela . pro.· reconbecert\ se não està multo ·a quem do que 
. vincia do Maratlhiio Is.idoro . Jnnsen Pete1tu , (levo ser. No mesmo dia em que o hospital da 

participando que o seu estado de saude niio lhe santa casa se reveste de todas as suas galas, n~ 
_ _ _ _-)P~e~r~m~l.~t~t.e~c.~m~rge~b~e~n~d~e~r-;}u~n~l~a~v!;t~· A~e~n~l .~:l;;,r~a~v~![!;r~t~~~lfi~ar,r~~~· ~~~f·~~~~ ~.o .conlwee o q\19 v 

par e nos ra !:'1 os da camara.-A commtssao de . o hospi~al da santa ca~a. · 
constituição. J A t lt h no 

Retuett6·Se á commissão de assembléas pro- O Sn. oBIM:~l'.pon e as fa as que a · 
vinciaes um exemplar das leis provinciaes . de hospital, quaes são as ueces!\idades. . 
Stlr~ipo protuulgaJas no cl)rrente anoo. O Sa. JosÉ D& Assxs observa que se dlz que a 
. A 1• cotnotissão do orçamento um represen· economia a respeito . do tratamento dos doentds 

tação da assembléa lt~Rislativa do Oearé, pbdiodo te~ chega~o a po~to que . das nove boras a 
o suppritntuto de 6G~OOOSQO() repartidamente por no1te em dtante ficao ãs esourns. . · 
ilous annos~ · ·o s J · 1 ·t - A t 

A' commissão de assembléas p1·ovinciaes outra 8 • ODIM:- :l 0 nao " exac 0 • 
representação du mesma assembléa legislati'Va do O Sn. Jos~ . :Dm Assts:-Diz·se 'que . os pobrlls 
Oearà, ieptesentando contra um acto legislativo doentes agonlsantes netn siio socoor~idos oom os 
da assemblêa provincial do Maranhão, como auxllios da religião, porque os doue capellães de 
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agonia iá não .existem. E' de admirar que uma 
· administração que está .collocnda debaixo. das 

vistns de um beuemerito da patria, tenha che
gado ao ponto de deix~r commetter !l immora.lidadé 
de não serem soccorndos os agoDJsantes com os 

. 1 ·- .· 
Causa .lastima o tratamento dos doudos pela 

administração da misericor~ia. O orador é teste
munha ocular dos vexames:' das torturas, do máo 
tratamento déeses enfermos tam · • 
. munha o m o tra amento que soffreu o Sr. Na
varro~ . Aqui é. occasiiio, diz ·o orador, de referir 
um fãetq segUramente o mais horroroso que se 
póde imaginár, commettido com os alienados da 
sànta casa da misill:icordla. Logo que es;;es infe
lizes melhorão multo ligeiramente, são remettidos 
para o hospital dà praia Vermelha, onde são 
empregados no serviço de carregar 'pedrà ·e terra 
doJsde o nascnr até o pôr do sol, continu••mente 
fustig!ldos peloazorrague do feitor. (Apoiados e 
reclamações. j · · · 

O Sa. Jonl:M:-Em certos s (, 
a 10 para os . ehenados ; mas não carregão 

pedra. Está mal mformado •. 

0 Sà. J OSf: DE ASSIS:- Eu desafio ao nobre 

curar um alienado carregando pedra e terra. 
O Sa. J oBnr: -Não earregãe> pedr& ; o nobre 

deputado está mnl informado. 

R. • RANÇA LElTE:-Obrigiio, sim, senhor1 
obrigii~ a trabalhar, e eu desafio a que se mostre 
que UnJa um hospital em que se obriguem os 
alienadt'S a trabalhar. · · • 

UMA Voz: -'-E tl:abalho com nzorràgue li 
O Sn. _JOBIM:-Ntio se toca doado algum, é 

falso; nao ha azorrague. . 

O ~Q. T. O'l'TONI:-Nem para o Sr. Navarro? 
(Apotado.t.) · · · · . ····· · 

O Sa. J.ODIM: -E' inex.aoto. O .Sr. Navarró 

. o Sa. Jósii: DE Assi11 most..-a (JU9 a lmprevlden· 
ma chega a ponto de se confiar fouces e macltados 
aos alienados para irem cnrtar lenha.. Oitf\ um .· 

o mor o por 
outro alienado que o matou cotn nmn fouce. · 
. O Sn. JoDIM:-São acoillendes que tOm aconte· 

ctdos em outras· partes. (Reclamaç?Je.r .) Ottarel 
exemplos. · · 

o SR. FEaNJ..ND~S . CliAVES:-Logo, o sr: Jcsé 
Clemente foi o culpado desta morte. 

o .Sn. Jost;: DE As~IS não diz isto, más f:IZ 
"f~r que a · imprevidP.noia da administraQiió éon· 
fiando fouces a doudos deu lugat a erta morte. 
· ~ào snb~ nem p6de ·descobrir ~ Intenção ou o 

an1mo deliberado que teve o Sr. Jobim de lançar 
s~bl'eo camara o epitheto de patriotas, porque 
nao sabe a intelligenr ia ou interpretaçi'io que o 
mesmo nobre deputado dâ a essa palavra. 
. O Sn. JonxM:-Tenbo muita prevenção oontra 
os monopolios do patriotismo e da liberdade. 

d 
O. Sa. Jo~i!l DE Assxs observa quo o patriotismo 

eu · . • · ·-
eleiç,ões ; os que dão por escarneo o epilheto de 
pat~!otas a alguns indivlduos1 nessa rnesma oc· 
c~s1ao os acolhem, fes~ejão, razem zumbaias; e 
VJ~vem com elles em utna perfeita conununidade ; 
~1a o sabe se com o .eplthetó de patriotas se quer 

z.er que. s~o .. mais patriotas aq.uelles a quem 
a coostltmçao deu os mesmos dtreitt>S que aos 
nascidos no Bi·azll. · 

f i
O SR. Jon~.ra: ! -Ni\o gosto .destes apui'ós, não 

o. neste sentido odioso que fallel. · . 
O Sn. Jos!A nn Assis mostra que durante as 

~OilO ~ 

adminJstraçõe~ dos patriotas alguns serviços fo~ão 
feitoa~ Depo1s de 1831 pouve. uma grande re
forma ; a santa casa da m1sericordia dei~ou de ser 
o apimngio de seus provedores. (Apoiados.) 

O SR. PEREIRA DA.. SIL'VA:-'-Aind . h 
renos essé tempo que não derão contas. 

. O Sn~ Jo.sfl DE Assis não póde deixar de com- · 
memo~ar qne um desses a. quem se quer chamar 

atri · -
o mu~to respeitavel braziléiro o Sr. Souza FranÇa • 
(Apotados.) · · 

0 Sn. FERNAl!,DES CmvEs:-Acbão·O bom para 
provedor, mas nao para senador. · 

o Sn. Jos:fl DE ÁSSIS faz varias censuras a 
respeito do recolhimento da<J orphiisda Aanta casa. 
Nota que houve tempo · flm que, quando es>~ns 
infélizes orphfis estavão doentes, erão remottidas 
para a praia Vermelha, para o sobrado qué fica 
por cima da casa dos alienados. Não pôde deixar 
tambem de notar que as recolhidas sahem do 

· . ·. - · a pessoas que 
engajão os serviços quo ellas possiio prestar. E o 
que tem acontecido ? Diz-se que uma florista dg 
rua do Ouvidor tomou cinco dessas recolhidas, e ·· . . .... . - . 

quer que quando as recolhidas saião do recolhi
mento para càsa.s particulares, seja cGm as de'Vidas 
cautel!ls~ e ':!ào .Para serem prostituidaa. 

ORDE)M DO DIA . 

Entra em discussão a · seguinte resolução : 
« A assembléa geral legislativa resolve : 
a Art. Lo São soménte de festa nacional . os 

dias 25 de 1\larço, 7 de Setembro e o. aoniversario 
natallcio do imperador : e só estes e o~ . uo
mingoA e dias Rnntos de guarda serão fariados 
nas estaçõ~s J!Ublicas. · · ··· . · 

a ArL. 2.o Ficão revogadas quaesquer dfllposi· 
çõas am contrario. · 

« aço o sena o, nos o . ul o e 1848.-
Bar:tlo de Monte Santo, prealdente.-José da 
Silva Ma(rà, lo secretarlo.-Manoel doi Santos 
Martins Vallasques, 2o secretario. » 

o approva a sem e a e, a op a a 
e remettida â oommissíio de redacçào. · . 

Oontinúa a discussão da resolução o. 81 aobre a 
reclamnçiln dos interessndos nog bens do casal de 
D. Maria Joaquina de Azevedo Barroso. contra ci 
axtlncto banco. · 

Depois de fallarom sobr~ ella o Sr. Souza 
França e o Sr. Peixoto de Brito, é approvado o 
seguinte requerimento de adiamento do Sr. Souza 
França : · 

· rt Vo\te o requerimento à commlssão com as 
lnfúrmações que existam na secretaria dadas pelo 
governo a respeito de ignal pretançli.o do conde de 
~. Simão; co-herdeiro interessado nesta questão, 
para da novo deliberar o otl'orecer l\ camara o seu 
parecer. >1 . 

Entra em discussão a resolução n. 25, autori· 
sando o governo a concoder carta de naturalisnção 
ao portuguez Joaquim José de Azevedo. . 

O Sr. o oelh.o _Bastos diz que havendo uma 

circumstancias preci~;~as pf!\ra um estrangeiro se 
. naturalieiar brllzlleiro, não acha conveniente que 
todos . os annos se revoguem as disposições dessa 
lei em beneficio de um ou outro estrangeiro, e por 
isto vota contra a resoluçiio. . 

Síio lidas e apoiadas as segulntés emendaa: 
c Accrescente·so....,.. e ao subdito lJOrtuguez Joa• 

qulm de Azevedo Fernandea.-A.. F. lrcamos. 11 
11 Accresoente·se- e ao subdito lnglez Jorge 

Jàkson. -Dr. França Leite. » · · 
cl Fica o governo autorisado a conceder cartl\ 

de naturallsação a todo o estrangeiro que o re.:. 

~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1619- PÃjgina 3 de 6 

!O! SHSSÃO EM 1l DE AGOSTO I)E 184.8 · 
querer, tlcii.nd•l revogada toda li legislação anterior. 
S. s R. -Coelho Ba_stos •. » . _ . .. 

· Daudo'se pór tltscuttda a res~luç!'o com ~s 
emt1ndns, depois de breves obsarvaçoes ao Sr. Mu.mz 

arreto rocetJe·se á votação nousinal. · · 
A reso uçiio approva a por vo os con ra . 

A emenda do Sr. },l'rança L~ite é àpprovada por 
57 \'Otos contra 6, e a do Ramos por 64. votos 
contra 4. E' rejeitada a emenda do Sr. Ooelho 

as os. 
A resolução é adaptada e remettida á commissão 

de redacciio. · . 
Oontinúll a discussão. do orçamento da marinha 

com as emendas apoiadas e mais as seguintes: 
« Sllh-emP-nda.-IIaverl\ uma Mixa para as d.es

peza_:~ do asylo de _"iuvalidos, para a. q_ual. ~oncor· 
rerâo com utn d1a. de suldo os mannhe1ros de 

· ·todas as classes, . os i.mperiaos tnarlnhP.iros, e as 
praças de pret dos ruzileiros návaes. Dos soldos 
e quaesquer outros dinheiros, on .. bens dos que 
rnorreretn aJ. intestato, e não forem reclamados . - . ~ 

• « ~ 16. ·Arsen~Ps.- Em vez de l,l34:800H2'78, 
diga· se Ei8S:SOOS278. . . · . . 

« Ao ~ 13. Forç~ nava.l, reei. uza-11e 19():000.·$000. 
• Ao. . 20 suppnma-se 90:000$000. 
« Ao • 24:supprima-se 130:000S000.-PeYeirCJ da 

Silva. » · · · 

o Sr. Ton.i"eiro ArllhlHl. julgl\ que sob 
dtiu!l pontc.s de vistl\ ss devem enca~ar as despezas 
do ministerio dn marinha: 1 o, dm direcçi\o ~ 
poliUca: .e 2°, etn direcção t\ economia: ambas a 
l1etn do p1üz. Pelo que ~iz respeito à. política, acha 

prestem todos os . rtíeios · uacessarios para que 
tenhamos utnn boa armada, parqu:e é com. as 
armadas que quasl todas as naçõesfizerão gr~ndes 

Oombioàndo orçamento com orcamento, e não 
orçameoto com balBnço, Ct)Olo o fez o Sr. Pereira . 
da . Silva (apoiado$), ~e 'Vô que o orçámento para 
8,000 pra~a~J estt\ e1n proporção ao orçamento dos 
annos anteriores pat't\ 2,500 pracas. 

Parcce·lhe que os nl)bres deputad•>s que têm 
apresentadl) tnàtivos de receio de invasão ou hos· 
tllidade do inimigo, por estes mesmos motivo& 
d~vem prestar seu '\>oto para. que o governo possa 
ter uma boa atmada. · · 

Pela parte da economia propõe-se a mo;~tr.ar 
que estas deepezas são produotlvas Jllllos málho· 
rameotos que dellas poderâõ provir. Entende que 
se devem estabelecer diversos cruzeiros na costa 
do imperio, que poderâõ produzir mui bons resul· 
tados, sendo o primeiro o emprego de nóssos 
officiaes de marinha. As ~ossas embarcações . de 
guerta viajando para ôs nossos differentes portos 
têm receber praticos, a esses praticos se paga. 
uma grstifi~ação mui .grande; acr~dita qu.e os 

çiio modloa podem !azar este sa1·viQo empregando-se 
ua navegação costeira. Os cruzeiros podem sarvlr 
para estabelecer escolas de praticagem, escolas 
que já estiverão estabelecidas no Pará por decreto 
de 4 de Fevereiro de 1804. Ollama a attenoiio 
do nobre mhilstro sobre um plauó proposto para 
estas escolas · por um · hnbil otlicial da marinha 
que se acha no Paré, que o remetteu n secretaria 
dos negocios da madnha. Os cruzeiros podem 
servir de escola á rna.rinha. e assim os recrutas 
que se tb:erem para a marinha. podem embarcar 
\le.de loso nns provincias onde fOrem téorutados, . . . - . ' ~ . ,. 

. . 

e principiar a ter o seu ~nsino nautico, poupando-a~ 
as despeZt'Ls que se. fazem com o seu transporta. 
A\mla com os cruzeuos põde-se fazer a repressão 
do trafico illicito de. eseravos t~ do contrabando 
o as nosstls costas . .Ainda outra .vàntll (lm .se 
1rnr os ctuzetros, e ar l>l"O ecçao · ao nosso 

commercio licito, soccorro aos naufragos, e final. 
mente podem fiscalisa~ que a ·navegação. costeira 
e d~s nossos. rios seja aonlo deve ser, pdramente 

ParPce:lhe poueo exaeta a opinião do Sr. Pereira 
.dá. Silva, de que não .temos embarcações que . 
possão receb~r 3,000 praças; e mostrará q,ue o 
nurne~o de prilÇ~ts fixada é spproxirnativamente 
o· necessatio, e pot·tanto a despeza deve ser cor
respondente. No que o orador concorda com alguns 
HtHlhores. q ua fa.llá.ri\o na lei dA fixaçãn de forças 
ó qu-, o numero dos nossos offidaea da armada 
é maior do que o numero de embarcações em .que 
podem ser ern.pregados. . 

Por occas~ão dl:lssa disc'!..ss&'? di!!se lambem gue 

ncontecido, é porque nelles ·· ba constructores e .· 
opf'ratios. . . . 
. Quanto â madeira, SÓ qUilRl não tiver conheci· 

meoto do Brazil é - ue dirá ue a não temos em 
grt~nde abut1dancia, ·e muit~ melllores do que Da 

· Europa para a constrtieçào. · 
Rende seus agradecimentos ao Sr. deputado que 

o ptecedeu por tqr-se l.embrado do arsenal do 
Para.•nesejaria que ss consignasS(Im os meloe, 
mas pará se puder .aproveitar a grande facilidade 
de construcçiio naquella provlncla, on.de basta a 
qualidade da madeira, é pouea despeta do sua . 
contiuc9\\o, pata se pr:derem fazt)r mu\t.aa construe-
çõt.!.s como jí\. se têm feito. .,. · 

Ainda outras obras siio ueeessarias nesta repor• 
_ti2ãq, por exemplo, o tnaU~oratnento de.· portos, . . ,. 
corno no. Rio Grand~, A agóns, Maranhão e Pttrâ, 
A bana do Maranhão, na Pont.a da Arêa, ae não 
l~e ucu1lr~m, em br~ves annos eat.arl talvez . . . 

. canal, esto tem grllndes · bàncos de arêa, e os ·. 
naveg11ntea niio técn um pharoL Mandar' E!menda 
con~i~nanuo uma somma pí\ra esta desr·e~a ~ndis~ 
pens:. te\. Considera necessarla \\ colloonçâo de 
boias, advertindo qun a despeza que ctlm ellu 
se fizer, será reproductiva, porque concorrer& para 
se Ralvarem 'lidas e valores. · 

Mostt·a a tH'cessidade de se proteger ·a nave· 
gaçào du Amazonus, e l~tnbra qu~ ê lncontes~avel 

. ser exelus\v\) ü~s n~ciouaeà o direj,Lo de na.vega~ão 
pelos nossos rios e costas. Jâ ó:xiste uma emenda 
para que o governo empregue nesta navegaoão 
um vapor, mas o orador proporó. que em vez de 
1nn sejão doua. Un1 dos bc)ns ser\'lços, alem de 
outros muitos, que podem ft\Zer estes vaporeo é· 
evitar o c.ontra.banlio das nações "'izinhas estran-
geiras. .·· . 

Conclue 1Mstrando a necesRidade de o :R10 
Negr~ continuai.' n g~ltar dos fótoâ de pr.ov!n~ia 
que Já era antes do JUramento da oonstltU:Quo, 

s q e c mo a man ou epu a os 
de Portugal. 

São lidas o apoiadas ns seguintes emendas: 
« Fica restabelMida a escola de pratlcos . da 

costa e bat•ra do :Parâ, creada peló alVI\rá ~e 
4 de .Fevereiro de 170.J., estabelecendo-se ma1a 
tres para as costas e barras das désnais pro· 
vincius. · 

« A c.ontudoria de marinha da provinola do }?ará 
será lguàlada á da Bahia. · . . . 

<( O governo empregarâ dous barcos de vspol' 
. na navegação tla provJnoia do Pal'à pelo AmllZO· 
nas a aeus atlluentes até aos lugares limltrofhn 

. I 
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SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1848 
do Brnzil, (lendo os mesmos barcos empl.'eiados 
ao serviço de corrllio~. transportes · e rebocagem 
pelo interl~r.--Te'?''B\ro Aranha. n . · · . 

« AoS) 1;> .. Phnro~:~s-,-acorescente·S6-para col}ti· 
nuar a obra do pbarol na ponte da Atalaia á entrada 
do por o o ar enre,,·o Aranha e 
Ferreira Penna. » 

Peinna. _votará de. muito 

midos. A mesma observaçiio parece-lhe applica· 
vol ao ~ 3o, que trata ·do quartel-general da ma· 
.rinha. 

16:7588169. A commissi\o .é . de parecei.' que se 
supprima esta verba. A commissão entende que 
não deve aubsistir a companhia de. in\'ali\kls da 
marinha, IDus que o governo deve observiF a.lel 
que . manda que os ilwa\idos da marinha que 
puderam ainda prestar algum 1orvlço, seji\o em· 
pregados nos arsenaes e em outras repartições, 
e nquelles que se acharem lnt'liraruente hnpos· 
aibilltRdos áe ~reatar serviço, se}i\o recolhidos ao 
isylo dG lnvahdos do exercito. Eutende1 porém, o 
orador qtie os lnva\ldos da marinha ainda que 
tenbRo dé ser recolhidos ao as lo doslnvalldos do 
nora Lo, devem ser sempre mantidos pela repar
tlçilo da marinha, porque do aontrRrlo ver·se-hiio 
na neceuidade de pedirem esmolas. 

ele 272:922$688, cõrte que reoabe todo sobre a 
construcodu o materlaea precisos. Orâ que, se 
a camara tenta!11e aatlKfuer todas as .· necessidades 
que l!tlhthnos nettta parte, . muito mala elevada.· 
deveria ser a dàspeu. Entretanto o oratlor niio 
ctuvida votar pela reJucoito, se o Sr. ministro 
a aceita. 

Quanto ao arsenal da marinha do Parâ, nada 
m~is dlri\ depois das observações que com pilr· 
fetto conhecimento Je ·causa acabou de ·fazer o 
sell collega por nquella provincia. O órador apN· 
veita &. occasiiio para tecer elogios. as in~pector 
do arsenal de marinha do Par!\, o capitão do 
fragata Antottio Leocadlo do Oouto, que preenche 
os seus de\'eros com summo zelo o paricia. (Apoia· 
do1.) E~tà certo de que, se o Sr. ministro da 
marinbn consultàr atteutamente as inf0rmações 
desse digno offiolal, . ticnrA satisfaito, e conven· 
cer-se-ha de que a lU se fazem trabalhos · tal vez 
sup.erlores ~os meios que têm sido postos á dls· 

Na verba-For~a uaval-nii.o fez .a oommissii.O 
roduoção alguma: ha porém varias emendas, e 
entro. ellas l\Dla que. autorisa o go. verrto para 
despender lOO tOOOS com a compra · de um vapor . 
para ser etn~regado rio·. serviço interno do Pari\. 
(Apoiados.) Se o Sr. ministro da marinha entender 
quo naa nctuaes eircumstancias nilo pOde o governo 
dispor desaa 11omma para compra de mais um 
vapor, o oradol.' lembrarA ao manos a naoesel
dado ur~imte o irtdispensavlll de destinar a esse 
serviço mterno d() Pari\ al~uns outros barcos • 

.l'à ern outra occasião, quando se discutia o 

or(lamento do imperio, . na verba- corretos -o 
0~11dor fez ver á camara que é impossivel admi
n•etrar · o Pari\ sem meios de communicação. 
Bastat•á considorRr que o governo alU não tem 
á sua dia o · ~ · 
qualquer parte onde ~ela necessa!lo fl\zer chegar 
as suas ordens. A corresl!ondenc1a nao só. pa,..ti
cula~,. mas. mesmo a offi01al, fica depositada na 
admmb~traçiio do correio àté u 
appareça a gu01 arco particular que a leve ao 
seu ~estlno ; e se ás vezes ãéontece .que em um 
só d1a sahe~ 3 ou 4: embarcaÇõss para o mesmo. 
lugar, oc.cas1oe:1 h~ em que sé passa .um .moz 
ou dous ~e~ que haJa communicação com o interior 
da provtnCla. 
. F}' verdade que ·no P!'rá têm . existido nestes 
ulttmos annos alguns n.avms pertenceo tas á. estação 
naval ~i? uorte, e uitrmamer,te forão mandados 
para . allt alg~ns outros barcos que não pertetlciiio 
a es.sa estaç.ao, mas e!1tos barcos ião destinados 
a uma commissão especial qual· a do engajamen~o 

e det,lrminadoe casos possão dispór de vasos da 
guerra debaixo de sua responsabtlidade, dando 
immediatamente conta ao governo. 

Parece·lhe. limitada a q1tantla de 86:000$ que 
dá a comm1ssiio para pharóes, pois que .autorl
sando ella o governo para uollocar o pharol de 
ft:rro na provincia de S. Pedro, nilo . consigna a 
somma de 7~:000S, em que esta oroada e11ta dea· 
pe:ria. . . 

Por oceasHio de fa\lar nos tlhnr6es nitG p6de 
deb.ar de invocar todo o favor e pl'otecoão da 
camura c do St. ministro, pnra que soja appro• 
vadl\ a emenda que o orador e seu ooilega pelo 
Pará apresentê.riio para. que o go-verno Bt'ja .nuto
risado pára mandar continuar · a construcoão de 
um pharol na ponta da Atalaia, obra sem duvidl\ 
da mail:i Ul.'~enta ne~essidade que se conhe.ce no 
Brazil, o CUJa falta Jâ tem . causado e contmuará 
a ser causu d~& perda de muitas embArcações. A 
quanti~ de 20:000S quo.n emenda propõe Pf;lra esta 

t 

ohoga para lhe dar grande impulso. No orça
mento seguinte dar-se-ba uma quantia addioio· 
nal. 

O :Parà · sente outras muitas neoes$idades, mn1:1 
em attenoão âs ol.-oumstancias . do thesouro e a 
necessidade que temos de usar de rigorosa eo~no .. . 
mia, o orador aiio pedirá de uma só vez tudo 
quanto o Parã carece, mas sómonte o que é mais 
urgente, como é este phnrol. · · 

Outi·as . emendas ha que tratão de diversos me
lhoramentos n\aterines, ás quae8 não duvidará dl\r 
o seu voto depois de ouvir o Sr. ministro. Entro-
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.. -sEssÃo EM. 11 DE. AGOSTO DE is4:s · 
·· tànto farâ especial · menção daquella que consigna rídades e empregados, e nunca creal-os e ali~ 

10:000,9 pnra uma pouté de desembarque no Oeurâ. mentnl-os. . . ·. · ·. 
E' de tal necessidade esta obra que o ora.nor se . Não me posldo também di!!peús11r de fallàr sobre 
adrilir!L como se têm passado tantos sem ella se . uma emenda do nobre deputado pelll B~bia (o 
fazer. · · Sr. Wanderle · autoris n o 1 

tspensar~nos e augmentar ma s este artigo 
que eu me limitarei a ft~zer mui breves conside- . de despeza ~ porque aupponho que ninguem ha 
rações, tratando principalmente do objecto que que desconheça que tem baviqo indesculpavel e 
me lavou a pedir a pala-qra nesta Jll_attlria para . mesmo escandaloso deleix.o da parte de todas as 
mhu estranha, que é a parte da 'proposta do no~sas administraçõt!s anteriores, em não tratareln 
governo quo se relere ao porto da capital. da de melhorar. a navegação deste grande do. O 
provincia do Maranhão. Antes porém de entrar . governo tem q.urltro . !_apores de. guerra ; entre 
na mataria pennitta ·me & nobre commissito que estes a\g~ns nao estara.o em mutto bom estado . 
eu faça um leve reparo sobr.e o modl} por que para servir como t aes, · mas podem estar ·em 

. ella entendeu dever fazer as reducções. O governo optimo estado para esse serviço da navegação 
na sua proposta pede qualltiils p!tra taes e tacs do Amazonas. . . 
despazas, e a nobre coaunissào julgou dever Alem. de. ue a despeza é muito .Umitada1 por-
reduzir · or exeru lo a u nti i · 

.· . · ov1 cta e. a ta, que uarem ranquear a navegàção do Paran~; maa 
então erll presidente daquella provi nela (o Sr . .I\L devere moi! ftanq neAr a do Amuonas "I SarA. tato 
Magalhães). o qual deu lugar a que se tomassem couvenieute? Dl\qui deduzo eu, Sr. presidente, 

rovidenoias que íorão cottsigna.dt\s. rio decreto de que os nobres deputados que tanto se ocau àrlo 
. , . a es a . ma e a na 1scuss o ü orçl\mõn o !\ · ra• 

providencia .do governo veio oo01pllcar ainda mais partição dos negocias estrangalros, tiillulo em vls~a 
. as cousas, porque dantes o presidente podia · sómeu~e o Paranâ;· o não se lembrado do Awa~ 
requisitar os s~rviços dos vasos pertencentes · â zóoas ; e asaim como se esquecem a este 'reepeHo 
estação, ain.dtl que .sú em caso de perigo da esquecem ·se a todos os outros. E' estQ a rado 
ordem pubhca, e ·hoJe tlr.a ()Xposto a ser des- poraue ainda não oldete essa navegação entre a 
obedecido e ludibriado, alttd~ que o possa fazer .capite.l do Pari\ e o Rio . Nogro. uaveS(açllo de 
em outros aasoe. . · . · . · tão indeclinavol necessidade para o paiz que é 

O nobre deputado a que me refiro sustentóu o preciso ser cégo para não ver. . . · 
dlrelto que tinha a prettldenc[a a ser obedt~olda . Sr. presidente, tawbem entendo dever tocar 
quando raqulsi.tava o au-xilio . da · força n"val, ligelrameutEi (ltn · uma materia que tdm sido am· 
fundado no decreto de 1843: mas o góverno Col plà.menttl discutida por varios oradores, e sobra 
oontrarlo é. opinião do nobre depuhdo, sagundo a a qual julgo que de"vemos ser muito esorupu· 
niiilha fraca intéllig•' Mia, Sàlll f!lndameuto ra- losos. 
zoavel. O decreto da l8!ü veio pôr terl:no á duvida Os no.bres deputados que se têm . oecupado 
c~nslgnando expressamente o· direito que tem o desta <'rçameuto fdlô.rão muito nas nossas fio· 
cotnmandante de desobedecer ás ordens do pre· :restas ~ - que era preciso dar regulamentos a este 
sident~.. Podarei ePtar em et:r()1 tuas estou con- ras j>l)ito ~ que eru · con veuiente regular não sb o 
vencido qtte tsto não é g()V&ttlO regular, é anarchiu. córte das madeiras em geral como mesmo sobro 
Pois, autorisar-se por exemplo um guarda marinha o tell1po em que elle devo ter lugar, . etc. ; e .o 
a rebellar-se contra as órdens do resident nã • · · - · · · 

rat o -a a orça mora primeira autoridade 
da provincia T. O nobre deputa!! o pela provinéia. 
do Parà acaba de referir um caso que põde ter 
lugar frequ~htementa, e isto é bàsta~te para que 
o go'Verno attenda seriamente para tsto, afim de 
evitar taes conflictos e collisões : são inconve· 
nientes dessl\ mania de centrnllsar tudo. . Niio 
contesto âs vatttagens das estações navaes, porém 
entendo que a . oentralisação . das forças de mar 
que se qu.lz estabelecer por este mo~o deve chegar 
~ UJA mino. termo · razoa'iel : deve•se procurar 
cllt:.~gaf a .u_m .accô,rdo. A leglslaQilo deve remover 
os oontliotõs e collisões entre as diversas anto-

. deuulas a este respeito no sett .rolatorio. Não 
duvido que se · deva fa~er alguwa cousa ueste 
sentido, mas creio qua não é mui.to politico cr~ar 
de dia em dia \\ovos moti\'os de rixas e eollisoes · 
eutre os delegados · e subdelegados .e os habi- · 
tantas do interior das provinc.ias onde existe'f 

· essat.t. mattas~ Julgo que é mister orear·se pr • 
me\ramente uma ophuão ~solarecida . sobt•e taes 
m11terias antes da . se promulgarem esses regula· 
mantos; porque Dlnguem· pôde desaonhecer que 
os hábltautes do interior das provlnclas aluda 
ni\o estilo convencidos das vantagens de ~aes 
regulamentos; aiildl\ os tomão como violações da 
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propriedade. E será prudente que antes de ser 
creada essa opinião se dê mais essa arma aos · 
dP.lrgadoii e subdelegsdos para aom ella exercerem 
·vinganças . contra cidadãos . pacíficos, que na me· 
Iuor boa fé julgão esbuU~ndas as ~uns proprie• 

madeira!! na::~ suas terras? Croio · que qualquer 
providencia que se teoha do tomar .neste sentido 
ueve sar multo meditadá; do coutrario produzirá 

Ies reaes eni vez da utilidade s · 
Só em razão das proyidencias já dr~das pelo go
verno, apparecerri todos os dias cooftictos e ques
tõ.os;. e .talvez que estabelecida qualquer medida 
mais rigorosa não se tire . outro t·esultado que 
não seja maior desmoralisação ; porque emquanto 
11ão se crear uma opinião esclarecida a este res
peito qualquer lei será diariamente vio1ada1 o que 
cotno é sabido concolt'e para a desmoralisação da 
socitldnde. · 

Voltando . porém ao meu proposilo, Sr. presi
dente, pedirei no nobre ministro, que se acha 
presente, toda a sua protecçào e apoio a u~a 

No orçamentô que servio de bnso á proposta do 
governo vem consignada para o porto do Maranhão 
a quantia de 20 ct1nLos de réis, sendo .10 contos 
pnra a continuação do cães da Sugraç11o,. e 10 
para a escavação· d•i porto; .porém, pergunto eu, 
o que significão esses 10 contos püra a escavação 
do . porto? Mandarâ o governo fazer a esoavaçiill 
4. enseada ? O Cl\es da .. S{lgl·aoão . fol .. màndado 
coninruir pela lel de 16 de Junho de 1832, a 
qual niio só mandou construir este como outro 
fronteiro, afim de melhorar o 'POrto, dando nova 
dlroc ·ilo ao curso das R ua!l. E:~ta ·· rovidenoia e 
· o utuia ut Idade reoon ecl a por todos. ós enge• 
nbelri\S quQ se IU)hi\o aotualmente, ou têm estudo 
lill•JUalla provlnola, o foi Jato sem duvida que 
düu lu 1\r 11 romulgaoilo dn lei ue ncnbo de 

r. . o Dle. rocor o por m uran e qua m • 
nlsterlo rol mandudo ao Maranhão o Sr. chefe 
de dlvla!lo Antonio Podro de Carvalho inounlbldo, 
untre outras cousus, de dar a sua opinião a retl· 
peito desta obro: este dlt;tluctô o1llclul creio que 
dlvérglo da oplnl!lo Rernl de todos os engenheiros, 
entendendo quQ a ·obra não concorria para me
lhornmt~nto do pot·to; mas o uobro . ministro da 
marinha lia do tua perfulttlr que eu decline .:la 
autoridade daquelle, post9 que distincto óllloial, 
era uma mataria um pouco alboia da alia pro
fis~tiio, e em qne a sua opinião se acha em dia· 
metral opposicão com à dé · todos os homens 
entendidos e protlssioüaes: não ha um só que . 
deixe . de reconhecer a -vantagem instante dnquella 
cnna.lis"ção, e por isso julgo ocioso tratar da sua 
utilidade. 

PMém pelo que .diz respeito aos meios eu 
desejaria <)U.e o nobre ministl'o não se oppuzesse, 
e antes desse o · seu npoio â · minha emendn, 
ot ue o c m 1 · 

que de certo não foi promulgada sem ter por fim 
a utilidade publica, e nem o foi para não ser 
oX:ecutadll • . Esta lei consignou 48 . contos de réis 
unnuaes para n oonstrucçã~ do . .oá.es da SngraQãó 
e outro que lhe deve ficar fronteiro, como prin
cipio de . melhoramento do porto do Maranhão, 
e nssim jul~o que sem gra~e injustiça 11 camara 
não póde ds1xar de adopt.ar uma emenda que não 
faz mais do que conslgnat• no orcamento aquella 
quantia que já se aoha eshbeleclda por lei. Porem 
se . o governo eu~ender, que é b~st~f·t~ applloar 
10 contos para · o ot\es e 10 para a escavagão do 

O Sa. · Futo:- Peço pois ao nobre . nllnistro 
que 6ltamine com attenção esses·· oftlcios a do
cumentos, e então se convéncerá da utilidade da 
medidll; bem como, ou que se . ba de perder tudo 
quanto já se tem despendido :dos cofres publicas 

.. e subscrlpções particulares, ou se ha de adopta~ 
a medida qua . Indicamos na emenda: . não ha 
melo termo. · · · · 

Reconheço; Sr. presidente, que parece haver 
certo doar ·· · r · e es . · • 
m ento) quando se trata d~ materlas cuja neces
sidade não ~. e nem pode ser bem sentida por 
aquelles dos nobres deputados que se &chão muito 
distantes dô ltt ar at·a ue se edem certas 
prov · enc as que ra~em espezas ; porém éU creio 
que os nobres deputados em quém pareço des· 
cobrir tal desfavor (?&t'fo apoiados) deve.m levar 
ena conta . Uma consideração quo nilo é de pequena 
monta. A provh1cia do Maraubiio concorre para 
<>s Jofrés publicas com mll contos de réis an
nuabnenta, · e por ventura deveria concorrer boje 
eom multo maior somma se tivesse recebido . 
melhoramentos desta ordern. O porto do Ma
raill!ão vai-se de dia em dia obstruindo por tal 
modo que jà as. embarcações de gtande porto 
entrão alli com muito risco e difficuldade, e 
mesm~ já se. têm perdido muitas : portanto cre_!o 
que amda po~ este lado a ~inha emenda nao 
do v e ser repelltda nem pela camars, e nem . peló 
nobre ministro, pois com esta xnodlca despeza 
as rondas publicas devem do augmentar. , 
~fio tratarei, Sr • . presidente, de outra obra 

que tambem concorrerá pàra o melhoramento 
daquella porto, porque en1fim a provincià j{L a 

• f il d é n 1 do ra a · h · 
obrn . devida á patriotica adminhlttngão do mau 
nobre amigo o Sr. ·Franco de Sá. . . . 

Dapols qua os lavradores e proprietnrlos da 
provinoia se impuzerão em 1"/67 uma oontribuloão 
voluntaria . sobre o algodão, contrlbuloiio que 
montou a perto da 600 contos de réis vasndos 
no ernrio como t:~m deposito, é uma injustloa 
não se tor reiltltuldo essa quantia à. provlnola, ou 
feito a devida appllcaoiio; Poróm o . mau nobre 
amigo, admitllstrando ,a provlnoia onde nasceu, 
entendeu que a não deveria privar daquelle im· 
portantlssimo melhoramento, sõmes.te porque o 
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governo .:ent~al. não tem podido ou não· te~ 
querido contr1buJr para elle, como lhe cumpre. 
emprehendeu essa . obra, e . ella se ba de con
cluir á e~pensas da província. Sirva i~:~to ao 

· · a - o 
se trata de consignar qua11tia para o porto· do 
Maranhão. . . 

Como este era o meu fim primordial, Sr. pre
sidente e a discussão . 'á se acha talvez .dema· 
sindamente esenvo v1 a· sobre as on ras verbas, 
limitarei aqui as minhas .observações: voto pela 
propnsta do governo . com t\8 emendns da nobre 
com missão, e mais. uma ou out.ra alteração q~e 
f6r e.poinda pelo nobre ministro da tnarinha. 

Siio lidas e apoiadas ·as seguintes emendas:· 
u Artígo additlvo Fica revog!lda a resoluvâo 

n. 4tl de 25 de Maio de 184'1, que autorisa o 
governo a admittir na armada, nos postos em 
que estiverem, os cidadãos que, com licença do 
mesmo governo, tenbão .sido admittidos a servir 

a i os ra oi • 
<< ~ 12, em lugar de 37:414$760, como 'propõe 

9 commtssã.o, diga-se _.. 33:878H220,. subsistindo 
as capitanias das provindas de S. Paulo e Alá· 
õ~. .. . 
« No ~ . accrescente-se - ficando desde jê o 

governo autorisAdo a transferir a. academia para 
terra. . . . 

• ~ 17, eut lugar de -1:7218,- di a•ae- 92-lR 
ex. ln.gmn o-se. a asco f!o e. g6ome r1a e mecan ca 
a\)phcada. é.s artes.-Stlva P,aran.hos. » 

o Sr. Tel~o.tra sente que sempre lhe caiba 
a palavra na uUimà hora, e que os Srs. depútados 
lhe · nito abtão .. espaçn (risadaJ) para elle poder 
expender as suas idéaa com a largueza conve
niente. E' a prol dos lnteressdA da provincla de 
SerRipo que o orador se vê obtlgado a tomar perto 
na liíscussfio. 

Etlranba que a commiAI'ilo fosse de parecer 
contrario A e~ll\londa da capltanlft de portos em 
Sergi e uando a ueUa rovln(lla 6 t\m" das. 
que ma s neeeaa o e~ a nat u çi\o• · p·orqtul . e a 

· teü1 trea portos cu}u barras 11lu de aréo, não perm~t· 
nontus, e onde aéonteceu1 quaal todos õa annoa 
alulatroa. Dental•, o ant~orarlouro prlnolpal; que 

, ;, o K r n 1 por nn· · 
· çarem 01 mcultrflt ao rlo o \1\8l1·o qu11 lr~tiom ~ e 
a\dm dleto apparocem QUAlll aem~•ro pequtloat 
tllsacmçllt111 onttt! o• meatru11, purquo una pretandflm 
ter aobra ()lltroa A 1Jrflotd6t••llll na ~ntrMdl\. De· 
mttiR, o porto 6 auMoeptlvel do multo melhorn· 
manto, o um olllolal babll poRtu 11lll \'oderln ver 
quàos oa meios dtt alcanoar oatea melaoramentoa 
e 8ropõl·o• ao governo. · 

11 lnconvenlontoa que .acabou do apontar, lato 
é,de aerem as barras d6 Sorglpa de orót\ ntl<> 
permanente, e do haver neooa~tldadtl de esperar 
ana.-õs para a aahlda o entrada do embarcações, 
levl\o o orl\dor a propôr uma emenda p11.ra a 
oonstrucçilo de duas atalaias, uma no porto da 
capital, outra no porto do rio . lteal, e mais 
Z:úOOR para. a conclusão da at11la1a do porto de 
Ootingulba. 

Também é uecessario am á existencia de on
traias. Jl\ ha UlM no potto de Ootinguiba. : o 

overri.o mandou construir oub·a ue ·-
já dove estRr prompta, para o porto da capital ; 
mas o . rio Real não a tem : entretanto que e lia 
é indisponsavel em uma barra como esta perigosa. 
Em uma provincia tão commercianle como Ser
gipe, esta e a!l mais despetas que o otadot propõe 
são em\nentemente productivaa. 

Conclue com algumas observações a respeito 
da academia . de marinha, corpo de fuzileiros, e 
aobre a nec~sRidade de haver todl\ a ·cautela 
ÁCê\'ca doa generos que são fornecidos ao .arsenal 
de marinha, que muitns vezes ni\o ~;ão confron· 
tados com as amostras, netn fiscallsadoa na sua 
qua.nt\dade e qualidade, de modo que tem l\Cou-

tecido abrir•se no mar umn lata, qu~ de'via conter 
café moido, e encontrar-se milho torrado. 

A discussão fica adiada. · 
Levanta-se a sessão · ás S hora~ meia. 

SessAo ew ~~ de Agosto 

PRESIDENCIA no SR. CEUCROl\R(} DA. ~A~U. 

. SmrM:ARIO.- Expediente.- Scena tumultuosa.
. Rt!qt.terimento sobre a santa casa~ Discursos 

dos S1·s. Pereire~ da . Silt~a e Marinho. Retirada 
do requerimento.- Projecto do Sr. Carvalho 

. Moreira sob1·e matrimonios.- Or-çamento da 
marinha. Discursos dós Srs. Antllo e G. Ottoni . . 
Votaçilo. 

A's 10 bora's e ·~ minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê·se e approva·se a neta da antece· . 

EXPEDJENT.J; 

dores e juizes de paz.- A. commisaão de coolltl· 
'tuiçiio. . . . 

Outro do mesmo ministro, transmlttlndo com · 
o otllclo do presidente da provincia. de Pernambucô 
datado de 20 de Julho anteced&tlté uma represen· 
taç~~ da aaaembléa legislativa d,a plesma provincla 
sollfJtando al~tumas medidas que Julga 'Vantajcaas. 
-A commleaà() de asROmbléas provlol}iaes. 
. ReUlette·ae á commissào de fazenda uma repre· 

sentaçdo dos membros da commlssilo da!\ obras da 
igreja matriz de Irojt. pedindo a concessiio de duas 
loterias. . . · · 

me11rna comm as o o requer tnento do. vlaoonde 
do .Rio Vermelho p.-dlndo o paRamento do qunntiA 
de 8:2008610 em virtude da sentença que aloanoou 
ouutra . a fazenda nacional. · 

&egu n t o erpe ao o: 
« . Peço ·dia e hora . para dirigir ao Exrn. Sr. 

mlni'ttro da justloa. a seguinte lntérpellaçnot-Sa 
oR cheCe~ de · policia podem e· dovem ord6nilr 
offiolalmente aos delegados e liUbdelegados de 
poliola . que ni'lo cumprllc u deliberações dos 
prel\(dl)n\el\ de pro\'inola, pelos quaes 11110 demlt· 
tldoa os daleRadoii e 8\lbdelegados1 sob o fu.nda· 
mento de nilo ter havido para a demtssào audlencia 
o aoqule!4c6Mia do.s ooofas de policia. 

« Paço da camara. 10 de Agósto de 18•18.-Pdreir<~ 
dQ Silva, » . · . 

Não ba mAis expediente. 
O Sr ~ G;om.es Rlb~lro (pelo ordena) pede 

ao Sr. rres1dente que couvida t\ . eommissiio de 
· marinl111 a guerra a ·dar o sau parecer sobre á 
pttltençdo de um oftlcial que pede ~er consid~rado 
no quadro do exereito na primeira classe. 

· O Sa. PRESID~N'l'E diz que o& membros da 
' "'o. - - • '. ração o pedido do nobrt~ deputado. 

o . Sr. Ferraz. re~tifica alguns erros 9..ue 
àpparecem na pubheaçao do sell ultimo dts· 
curso. 

O Sr. Forna:nd.oMJ Ohave• (péla O)'d6m) 
daseja snbar se já · O)liste parecer da mesa sobre o 

. systema da rolha. 
O Sa· PaESlDEM'&:- A meaa não po.le apre· 

sentar pnrooer, quando puder o nobre deputado será. 
servido. 

o s.a. Fn:aNANDREl 0ItA.'VE9!- Eu sei que v . .lllx. 
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é muito aotivo, .e disto deu muitas provas em 
Pernambuco; .•. 

O .SR. Nut'!ES MACJIA.Do:- Apoiado. 
0 S~. _FERNANDES ÜJIAVF:S:-,.,, e em todas as 

o SR. NUNES MACHADO E OUTROS SENHORES:-
Apoiado. · · · 

O Sa. I<'tintA.NDES Cm .. VEQt~ Não é ois or 
fa a t .e ac 1v1 a e e • · x. que o parecer não 
tem apparecido : devo antes acreditar que Béja 
por motivo de algUJ_na ogerisa contra a minba 
pE~ssoa: mas eu. ereto. que V. Ex. no lugar em 
que está não se deve guiar pelo principio de 
aff~içíio ou · desaffeiçiio, a imparcilllidade deve 
presidir a essa cadeira. •..• 
· O Sa. NuNES MAcHADo:- E esta l 

quer que 

• • . 'iES :- em v que quem 
não ê d'>udo deve ter aangue~frio •. 

O SR. N. MA.CllADo: - Doudo con10 o nobre 
dt~putado não ha maio.r. · 

O Sa. FEaN.\.NoEs 0KA.VES: - Já vejo porque 
faz tanta guerra 1\0 Sr. José Clemente, é porque 
ainda não lhe deu o lugar .competente. 

O Sn. . . N~ MA.nHA.'D<> :- Se tivesse um pouoo de 
Juizo náo se dirigiria amhn.;.. · 

O Sa. }!ERNANDJCs OuAv&s: -Porque nilo mo 
havia de diri ir 'l . 

O Sa. Pal<:slDENT~ .: - Eu peoo aos nobres· 
doputal1os que nilo dêm apartes que poRsito oft'ender, 
~ttito DitHlos a1> orlldor que or~ fallll, que póde 
d1z • 
cnmara e o publloo njulzarAõ sobre à sua condttota. 
(Numero1os apoiados.) · 

O Sa . FKRNAND&s OHA us : - O que h a do se 
not"r naqu\Ho que eu disae ' · 

O ilR. ÁPJUolo B Outn.oa 81-amotu~s:- . Apoiado. 
O S1t. Pau~siD~NT.Ill : - Em dh~OUllflllo tll\o estt\ 

eousa a\guntll: o Sr. deputado já foz o seu 
requerimeuto; não ha ainda parecer dt\ mesa; 
ella o darà quo.nda julgar conveniente. (Apoia-
dos.) . 

O Sa. N. 1\:tAouA.oo:- Quando julgar conveniente . . 
Àpi>iado. . 

· O Sa. F&ruU..NDEil Oa~vEs.,:- Deixe faltar a 
quem não pr~oisa de interpretes .dessa ordem. 
(Reclamas::!Ses.) 

Eu di:da que me parecia que da parte tia V, 
EHx. havia alguma . parcialidade. (Orà~m! ordem I) 

a mais de dous mezes Ut> este ob'eoto e:!.i t 
a meza; e niio se tem dat o paréoer; so 

Isto provétn de . o.lguroa ogerisa '?.ontra minha pes~ 
son, eu digo que nes te lugar nao. ae deve dirigir 
por aíteições {)U desaflaiçõea a este ou aquelle 
deputado. (Reclcamaçê11Js.) . · 

O Sn. N. MACHADO : - E' um insulto muito 
grande .... (Numerosós a:poitJdos.) 

. O Su. F.lllRNANDEs OuAv.li:e: .-. O Sr. presldéhte 
eu~npra o s eu dever. , . . (De todos os lados partem 
gratos de ordem J. o1'aem I) 

·~ ~~:\· PRIIlBlDlU\TJll (com fo,.ça):-0 Sr• deputaJo . ' ' . . 

niio ma póde chamrn a metia deveres;· (Numerosos 
apo iad.os. ) . . 

O Sa. G. MARTI.Ns: ~ V. Ex. não póde fa.llar 
desta maneira ••.• 

ordem I 

O Sa. G. MARTINs :- Quem não tem sangue
frio não SJ. senta. nesta cadeira.... ( Apoiaào.t 

Mut-rüs SgtiaoaEs ·- Otd9in I ordem I 

' . Nuue~ Machado dlrlge·se para o seu lu"ar, e diz 
com forQa, volttmdo·se parll o Sr. Fernandes 
Obaves: eu não sou Pedro Botlr:arlo •..• ) 

O SR. PaE:stDBNT& •- Oi.·dem I Queiriio oli se· 
nhores tomar os seu& aeilentoa. 

O Sa. N. l\íA.cHAI>o: - D~>puhdo Insolente 
(t>oltaradu·IB pta~·a o Sr. FerntJttdiJs Oh~vtts), que 

- ln~ulta à cautarn. ·· · · -
O SR. Jos&' DB Asllrs :-Ordem, ordem I Tomem 

seus Iug.\res, mous senhores. · 

• 8 OVOQ& !o 
de proposlto. (Apolàcto.t ' n4o apo,ado•.) · 

O ;:)lt. Parnll.>&tuc (•lc•ando a voz) :- Eatr\ em 
dlsouasilo o ru uorl nentn do St. 1\ nl · . 

O . 8a. Fu:uNANDKs OuAV~~~ 1 - Eu quero con· 
cluir.,.. · 

O Sn. Pa&:BlbRNTR :- Ntlo posao aonaeutlr que 
o nobre deputndo oontlnutJ: nalo ostt\ on1 dlscussâo 
cou~a nl~11ma. 

o sn:. F.S:HNANUES OuAV&S (ietnprd dd pcf) :-Eu 
quero concllilr.!. . . ( Muitos .senhore11 que estão 
porto d() Sr . Fernandes Ohaves procurào íat~l-o 
RAntar , ao que annue, dl~ondo para o St-. 
Nunef! Maóhado :- O Sr. o que precisa é san· 
~rar •se . ) · 

O Sa. PREsiDENTE : ._ Està em discussão o 
requerimento. do . Sr. Marinho sobre a Slll;lta 
casa da tnlsericordla. Tent a pt.lavra o Sr. Perstra 
da Silva . 

o sr. Perolro. d.~ SllTo. sente ter dé !aliar 
depois de uma scena tão tempestuosa, porque 
tem medo que as suas palavras sejiio tambem 

I ' - .. . • 

Obaves. (Apoiados e reclamações;) Pe~e .~ illustre 
muioria que se lembre que como. matorJa da ca · 
i:nara d eva dnr o exemplo do comedimento e da 
ordem, · (Apoiados.) · . . 

o SR. PaiCsiDENTE roga . ao ·nobre deputado que 
se oluj a ã lriatorla &m diHoussão (apoiadotk e 

. que deixe incidentes que podem . dar ll\~ilr a .. 
jjcient\8 dosagradaveis OtiUIO B que h& pOUI)() foi 
provocada por alguem. 

o Sn. P.s:aauu nA SILVA entende que nada ó 
mala silnplea do que o requerimento do ~r, 
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Marinho, que nada e Q}BiB justo-do qu~ C? direito 
que tem um representante du naçao de ~x1g1r que o 

·governo esclareç~ ãcerca daqualles obJectos sobre 
os quaes ~eve ~nstituir um exam~. Julga . porém 
qtie as d1scussoes que . tôm hav1do. sobro este 

· . im n têm-se desviad · · · 
fim que se teve quando foi elle apresentado: e 
por tsso vê-~e obrigado a. f~zer algumas conside.
rações relattV"as ás propos1çoes que alguns nobr.es 

. de utados têm a reseutado. Lamer.ta ue o es-
pmto . e par o en re nos es e)a por ta f rma 
arraigádo que pelo simples facto de um indiyiduo . 
fazer figura no . partido adverso, so julgue que 
elle està inhabilitado para todo · o trabalho . dtl 
vida social. · · · · 

Este espírito de pmrtido desgraçadamente, mtÍO 
· . gr11do dos illustras deputados que têm falindo 

sobre esta questão, tem · apparecido ·em publico. 
· Se por est~ Indo sento qua ·os nubres depu~~~ ~os . 
tí'l'essem · s1do arra!'ltados · a avançar proposxçoes 
n1enos exactas, por outro lado nota uma . coin
cidencin. da a resentaçiio do · requerimento com 

coinci eucia mostra perfeitamênte que ha .urna 
incogoita, . se não na apresentaçiio, · ao menos. na 
diRcussiio do requerimento, e essa incognita. niio . . - . . . 

olga qua se promo'vesso esta discussão, porque 
ser& o triu~npho para . ~quelle cujo credito so 
quiz abalar, porque por ~lia s~ u;anifestãra os 

prestado no· paiz o 
misericordia. . ·· 

O 9rador pasaa a mostrar os .melb.oramentos 
que tem. tido a santa caM da miser1cordm,. fazendo 
um~ tasllnha das _guatro adminiatrações de que 
ella se compõe. · Tanto.> ó o cuidado do actual 
provedor da santa casa. tantos . são. os desvelos 
que ·elle . emprega, qUe a botica não se ncha no 
estado desgraçado em que a pintou o Sr. Jose . de 
Assis. Antes era mordomo t.la bo~ica o Sr. Obarem, 

. unt dos bons pharmaceuticos desta cOrte, que foi 
subetituido pelo Sr. Ezequit~l Corrêa uos Sau tos 

m . s gnos p 1\rm ceu 1cos · i!B a cap a • 
o Sn. JosE' Dlll AlllllS:- Apoiado. Eu respelto 

muito o Sr. Ezequiel. ·. . 

o SR. PERiill • 
· Ezequiel publicou hoje uma corrospondancla na 
qual declara qne na botica da sa1ita casa nn~ falta 
nli.da, quo os remodios são da melhor qualidade, 
que nã.l) tem f!í.1tado remedio algum~ o outro ainda 
IJiio fez igual deulàração , mal! ello nilo debt~m1 
de . a !azAr para mostrar a h1oxMtidilo iló quo 
disso o Sr. José de ARsis. · So fosse vordado o c1uo 
disse O UObJ'O deputado a respeitO da SBtlla CR81I, 
dlrlgia a accusação mais formal aos nledieos que 
o.lll se achão encarregados do curativo dos doentea. · 
( Apoiciàvs.) Os me~mos nobi•os dot>utados que 
falhhão na questiio têtn sido os primeiro~ !l reco
nbecur que na surita cust\ ha babeis tuedicos . 

o sn. Jos.s' :O E AssiS: -Apôlado. 
O Sa. PEREIRA DA. Su-.vA. pet·gunta qual é o 

m edico · que reconhecendo que ao doente de quo 
está tratantlo n!io se applica os retnedios que 
receita, continuasse a trat~r delle. · 

Será oB\tsnda a mortalidade Oi' falta do cuidndo 
e ze o e o ac v1 n e? a rigorosa obrigaoão 

dos facllllativos ·não só olhar para a natureza e 
qualidade dos medieamontos, ·como tambem ~xa• 
minar o. zelo e actlvldade quo . os · enfermetros 
oDJprcgi\o no tratamento dos doentes, sob pena do 
porucor o credito da&SQII medico&. O .nobre d~putado 
aat& "ngauado âcorca dl\s oomodorlae o das dlehs. 
Aoa dot~ntoa dJ.\o·SG todas aqUtl\\1\1\ onmodorh~s o 

. distas que oa f1'oultatlvos ruoommendilo. Que em 
hospital onde 011 flloultat.lV"os 11i\o os quo govern1lo, 
culnprlndo·so todas as auaa ordons, bavondo urnll 
"~~UIUl~ilo ~1>~\r~ Qa mcd\oamentos e tratamento 

dos doentes , essa accusàção recabe sobre os 
mesmos facultativos. . . · · . 

Não é êxacto que os do~ntes np hos"Pital fiquem 
de certa hora da noite em diante sem luz; tambem 
nã!> ~ exacto que r1ão existão os plidres de ~go!Jia: 

prestar a e~ses desgraçados os soceórros que a 
religião re.:lama , e . que a bum.anidade exige. · 
Donde põde resultar essa mortahdade da . santa . 
éasa? Não r 
santa casa são levados os moribundos ; dous · 
terços dos indivíduos que · são levados para a 
santa casa são mottbundos. · · · · 
· Fez o S\'. José de Assis uma comparação .entre 
o hospital cia ordem terceira com o da !'~anta casa. 
Em primeiro lugar.· são mui pequenos os hospitaes · 
das ordens terceiras i alli não sa recobem sen~o 
irmi'ios : os irmãos pobres que cnhem · doP.ntes vão 
par.n o hospital ; "ào se mandão para álli pretos 
captivos. Como pois . poderá servir de termo. da 
comparação o hospital da <>rdem terceira eom o 
hospital dã santa casa? 

, o rar o es orços que ez o 
provedor logo que tomou conta .da administração 
da· so.nta cnsa para ver se dlrntnuia n mortali
dade dos expostós, quo de facto dirnlnuio. 

e ere que nao orat'· reco ns, mns sim 
expostas da s~uta casa ({Ue se efittegàrão à Mme. 
Finot. O orador lê um artl.go dos estatutos ·.ou do 
regimento da santa casa approvado elo overno 

. q era o r gaçao a · a mmis· 
. tmção dar expostas ás possoas qUe as quizessem 

para dar occupação. Furão dadas nstaR expostas 
é casa de Mme. Finot. O resultado desgraçada· 
manto níio foi salisfactorio : mas o. proveiior ·Logo 
que teve conhecimento do facto, acabou com essa 

· i,lrotlca, .. !{oja não se . dii.o mais expQstu pllra 
· 'fór{f. · . . 

Qu.anto ~ o.dmtntstração dós n\\enadoa, e\la tem 
melhorado debaixo da provt:~doria do Sr. José 
Clemente. Os convalescentes · vão para a prata· 
Vermt~lha, · e trnbalhi\o conforolo manddo oil me· .. 
trabalho de . carrt'gRt' pedra a tt~rrft • . Os medicos 
di\o leituras a uut~, !ogus a outros, ma"df\o eul
""ar jnrdln11 para q\le desse modo obtenhito 'ler· 

· A respeito do Jacto de tet sldo um · padre 
o&llallslnado por um preto doudo, diz que estes 
caso..: apparenem muitl\B vezes, mas l~to oito so 
póde ntttlbuir ó. lmprevldoriola ; C\Sile. preto eom<i 
aoudo mans•> . llra npplicado a razor jnrdlns, elle 
ficou do repente !urio~o, e ussasslnou esse desgt·a· 
Qado pa(lra. E' uma dessas . ft\ttllldados que .acon• 
tecom, mM q\lo nitó podem lesar o credtto da · 
santa casa. . · . . · 

A respeito do Sr. ~o.varro, · entende que o St. 
José · dll ARsis . estâ pP.rfeltnmanta enganado: não 
houve persegut.;ilo. SotH.Io os doudos utacadbs ás 
vezés de ncoossos de furor , que lhes dão forçna 
espantosas, e que os lt~vào n precipi tarom·se e a 
causat·em males, . deve·se empregai' a fot·ça. q 
Sr. Na-varro fCii atac11do .de accessos de furor; fvt 
preciso empregai' a força; mas não houve persa-
[~ulçiio. , . · 

O orador passa a mostrar o nugmento que tem 
tido a renda ordinaria e oxtraordioaria da santa ' . . -
menta! e os benefioios qU:o tem tirado dessu atim1· . 
nistraçiio a mesma santa casa • . Conclue o· seu 
discurso declarando que vai mandar â mesa um 
requerimento de ndiamenlo por lrcs dias, para 
o1lerecer um addlto.meuto. pedindo outrat~ l11for· 
mações que julga necessar1n!i p1Hà bom esclarecer 
esto objecto. · 

O Sti; l?REBIDI!:NTE:- A dlacussi\o fica adladB 
pela horut o requerlmo11to do adiamento fica 
para ablQ unõ. . · .. 

o Sr; Mo.-1nho (JlGlq ~r~~m), diz quo· no 
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seu requerimento pede apenns os estatutos da 
santa casa ; desejava que se examinassem esses 

. estatutos, que se visse se por ventura são susoep· 
tiveis de alguma reforma, porqne niio pôde de 
maneira · aiÇ,IHbll capacitar.se que seja coove· 
niente e· utd aos interesses pu6lieos uma admi-. - . . . 
mesmo íntGiYamente contrayio ao espírito' t~::Jsas 
associações, em cujos esLàtntos ha sempre um 
á_!tigo es_pecial prohibin~O essas cont~nuas reelei· 

~xaminar ; e tendo este fim, niio quiz motivar o 
requeriménto. Desgraçadamente tem -.se suscitado 
urna discussão a mais desagradável que tem. 
apparecido na casa, tern·se tomado <l requeri
mento C<?DlO . u~. ittstrumeuto de cabala, e t>or 
isto deSeJilVa reural ·o; mas tem necessidade de 
dar. uma resposta ao Sr. Pedro Chaves, que talvez 
entenda. que o orador quer retirar o slltlt"equeri· · 
manto. parl:l fugir de lh'a dar. 

A canu:lra sabe quo o Sr. Pedro Ohaves dlrigio 
ao. o~ador, em uma . das sessões passadas, taes 
in ur•a~ ne em verdadé n- · 
uma resposta. 

UM Sa. DEPtJl'Afio :-O 
é a melbor resposta. 

der; po~qM t bem soi responder. 
O Sn. MUUNito :-Eu sei que o que quer o 

nubre d~put1\do ó provooor acenas desll radave\s. 
O S!l. FgaNANos:s OuA. vEs :- Niio ténbo neoefl· 

ritlade do· acenas dosagu,ftweis. . .· 
O SR., Pn&SIDENTn: diz algmnns palavras qué 

não OUVl\nOS. 

O Sa. MA.tiiNllo pede no Sr. Ft~rna.ndAS Ohaves 
que apl'esente os factos em qua funda tão grave 
e bo.rl:ivel 1\ccusaoão que lha ftJz, O orador nunoc\ 
nd.tntnlstrou rendas ou capltaes, nem publioos, 
llem particulares, nnnca foi thesouroiro nern das 
nlmas; a quanto t\s suas relações como pat·ticular, 
tom tido. relações com negociantes da provi nela 
de Millas o do Rio da Janeiro •.•• 

O SR. Tos-rA. :-Entilo esb\ excómmúngado. 
O Sa. MARINHo tem dt~vido a. muitos dalles, 

é desafia a que hnja uma unica pessoa que 
'Pudesse nchúr alguuu~ ~ez da \)arte do orador 
umo sombra. de duvld!l na sntisfaciio de ·seus 
deveres . Nilo t>óde dar outra rosposta ao Sr. 

I 

os factos &lll que se · funda pnra lhe fazer essa 
aocnsnoiio. . . 
Pe~e ã carnara llcenQfl para. retirar o seu re· 

quer1mento ~ o tnotivo pot que o Cu.z é po,· que 
mul~o lhe tem dt)sugmdlido a dlsoussito quA tem 
havtdo, e por que ,. ,,tomle q11e ella se lJÔdO t tirnar 
ainda mais uosograduvtJl. Fola sua p.uto pr ottlsta 
q~o p\'etenl\e ilcnr cu\u.dil corno até agora, quo 
d ora em diante nom n1e~mo dan\ um llparto 
quando tnllar o Sr. Fernnndea Ohnves, e até pro· 
curara sahlr da oasa. 

'l'OkO ~ 

· _o Sa. FERNUi'DES O .tu. v.ms :-Faz muito bem em 
na') se mettar commíg!J. . 

o Su.. MÁlliNHO :- Por que faço mn\to bani ' 
Por que so~ um homem bem educado, por quli. 
quero ser dtgno representaüte da na,.iio •. (Apoi4· 
dos. · · ~ 

camara consenh M tetirad~ do requerimento 
do Sr. Marinho. · . ' 

O Sa. FE~NAND~s CHAVEs:- Arremessos do leão 

O SR. JonrM. ( p~la o,.dem) diz que deseja 
apresentar o reqnortmanto do Si'. Marinho como 
seu. 

O Sa. PnsslDEN't's responda que não o pód~ 
fazer agora, más em dia e hora competente. 

. ORDEM DO. DIA. -

LEITURA. m;;: PROJ'EOTOS E lliDlCA.ÇÕES 

e 

qtu\ae se reqtterem pnrn tlttoros. 
« Ar~. (} ,o Os homens maiores de 21 annos a 

monores do 30, as mullteres maiores de 21 anno!l 
a menores do 2;)~ posttl soj ão obrigados a pedir 
o tll)nsontirnento paterno, o na falta on impedi· 
manto do p ttl, o oonsentim11nto materno, e dos 
e~vús thl fórtnll tio art. <lo UI\ 111 parte, por um 
t\cto t'OiltHI\tMo lnthnndo judioiahnonte; tod~vla, 

. so asso oonsentilnllnto lhos [óc negado por duas 

. vezes sucoessivas com lntervàllo de urn ruez 
pelo manos, podarM 'contrabir llvrt>m&nLe, tiãt> 

~~ 
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. havendó outro impedimento' . e razendo-~e. dlsso . 
expreSS'l menção no auto . do e~tado ctvJl res· 
pectiTo. · . . 

·· • Art. 7. o Os varões depois da idade . de 30 
annoa; e as fetneas depois da idade de 25 aonos, 

o m contrahir matrimon · ·-
re!l3rido consentimento; post() o devfio · sempre 
pedir a s':'us pai e ,mãi .P!lra mosLrut_!lm seu 
respeito fihtll. · Esta d1spo~1çao porém . nao com· 

rehende as tilbtts u~ VIVOm na casa atorna 
8 o o . po e r pa r o, as quaes . sempre ever~õ 
pédir o uobsentimento paterno, qualquer que SElJa 
a sua idnde, ou suppril·o legalmente . . · . 
. a Art. S.o o~ · filhos ·naturaes, recon becidos por 

seu~ pais, d9vem obte!' destes o prévio · collsen
timento~ e na !alta dollet>de soll3 avós paLern.os 
da mesma fôrma que os legiUmi>s ; . mas não do 
consvlho de familia, salvo concorrendo á herançtl 
corn Irmãos ltJgltimqs, b~stando~lhe naquetle caso , 
o dos tutl>res. · · ·· · · 

« Art. 9.o Sé o consentimento fór injustame!lte 
negR.,lO pt11M pais, màls e avós, para OS menur~s 
à(t 2l ano os, . se easar · • . · -, : 

· se\itirem gravados, recorrer a julzo pal'a lhes ser 
· suppddo oa fórotá das leis · em vigor, e des~e 
supprlmento tambem se farà. ~xvressa mençã<> no . . 

• Art. ·w. Os interdietos, e os surdos-n1udos, 
qualquer que seja a sua idnde, d~vem obter o 
consen~i~ento dos .pais, màis, avós ou do conselho 

e !el~i~t~i: Ante~ da c:elebtaçiio de qualquer oa." 
lamento serà affixada na porta da Jgrllja matriz 
de eada um dos contrahentes, pelos t:ll;crivàns ela 
paz resprctlvos, uma decl~raçiio ri~ que-N; N • . 
-fllhos de-N. N. -resldent9s em . .. pretendam 
O(lntrahir matr.imonlo, e qu.e .se algnem tiver a 
fa:tor alguma reclamação, a faca a ellt1s esc~iviles 
para li.J'a tomarem. Esta declaração ficarà atlit.a•i a 
por 15 dia~:~, findos u:1 q uaes o escrivão respt!cti-v<>, 
arrancando-a, cert\ficart\ ao pê d"'Ol\a em conto 
alllxou. e exp\rou o raso legal e não hou'7o 
· , ou llo o ouve, quf\ e e o , a ptlr 
quem posto, que deve ser pessoa ée1·ta o declara.r 

· o d\reilo que para isso _lhe assiste. 
« Art. 12. · Oom est:\ publloaçiio e col'tidã.n s~ 

ran o o ~-. · 
ellido privativo do htgar · em qu11 se bou'\"er tle. 

oontrahlr o nu~trimonio, e ~m livro espectnl pora 
tsilo destinado, devidamente numerado e rubt·icudo, 
e esJrlpt,•s sem claros. . . · . 

« Art. lS. Estes · autos além do dia, mez e atlno 
em que f'órem fuitos, davorAõ conter: to, os nomes, 
co~nomes. idades, naturalldaues, profissões e do . 
Jnlcllloe dos oon trahentes ; 2o, os nomes, cognotnes, 
domicillos e proflsaões de seus pai!', e se este!! sito 
vivos ou . mortos : 8°, . que obtiverdo ·o consenti
monto (quando este fOr necessario) dos pais,miiis,. 
avós ou conselhos de familia~ 4o,- que forão affixada$ 
as declarat;õaã do que trata o art . 11, e que não 
h ou v e 'reclamação, ou se n houve (tneuclonando-a), 
que !oriio dt~\iidam~nte dispensados, ou aquella 
~ulgada .não procedente por seutença passlldil em 

·JUlgado, proferida no JUizo compett>nte ; 5o. a · 
declaração da quo os coutrni.JOntes querem e 
promettem celebrar entre si matrirnonlo na fórro~ 
do dispoato no concilio tride11tino se fo ·e - · 
1eos , ou ua rma e sua re igião (se forem de 

outra communbào) de sua multo livre vontade, 
sen1 que a lal:io sêjão. 'por nlngncm . constrai1gldos; 
6°, as asslgnaturas dos pt•opt•ios oontruhenle!3, oil 
de seus bastantes pt·ocuradores, de seus pais, 
nlilis ~ avós, se esbvarem presonteN pora dar o 
seu consentimento, e de duRs testemunhas pr«l· 
sentes, varões, n1111oreíl de 2L oamos. . 

ce Art. 14. O tabelllilo quo lavrar . estes liutos 
darA .dolltJB duns cópias l\OB uontt.aheutl)a ~1\ta 
serem apresentadas ao paroubo l ou eaoerdotcl q11e 
\lver de asalstir ao matrbnon o; e esta · tenclo . 

procedido a: sua celebração em oontorrnldade das 
leis da igruj!l, fi1Jarl1 com uma des;;as cópias pare. 
a mencionar no termo respec}tivo, e cer~iflcará ao · 
pé da outra a dita celebração, o dia, . mez 8 
anno em .. q_ue teve lugar, e o nome das pessoas 

. . . R· 
rações a retiletterá ao tabelliiio que· B passou, 0 
qual stJrá obrigado a accusar a recepção, e . a 
tomar nota ao pé do auto do estado civil, em que 
declar o i ·· • 
~o matrlmonio, e o sacerdote e testemunhas q_ue 

-assistirão a elle ; dondo se daráõ todas as certidoea 
que forem requeridas. . · · . 

· <( Art. 15. Estas Mlemnidades só poderl\õ ser 
omittida.s nos casamentos in articulo mortis: mas 
·est.es não teriio outros effeitos civis senão a ligi· 
timidade dos filhos dos que assl.m se casarem, 
salvo se convalescendo da molesLta o esposo eu· -· 
(ermo, . deelurarem por ~scriptur':a . "sua voritaêfe Q . 

.respeito d11 communhão de bens. · · . · · 
· r( Art. 16~ Apresentando-se aos parochos alguna 

contrabentes, t~em terem proenc:hido eãtes re u . 
, . . e u 1sa ·OS · e que o casamento 

aslilim celebrado t1RO póde produzir os efteHos civis, 
tanto · a respe\t.o dol\es como em rAlaçào a seus 
filhos: e caso lnsl:~tào pari\ ue assim mesmo os 

· • • s r-.se. · 
« Art~ 17. s~ os coutrahentes !orem de dlft'e

. rente. religião que a. catholica, a declaração de que 
trata o . art. 11 serà affixad>l na porta do edi6cia 

. • . . . o, . 
em lugar publieo ; e as cópias de que \.rata o 
art. 14 serãO apresentadas oo minls_tro qui! assistir 
a essa caaaménto, o qual devert\ cnmprlr o que 
nesstl artigo é determinado. · 
. « Art. 18. No ca~to de oontravenoio ao disposto 

nos .arts • . 14, 113_ e J7, o parocbo ou mlnlslro 
contravenlor ser~ multado · em não menos da cem 
a trezontoa mil réis para a cainara · muniClipal 
respecth-'1, alõm da acção de perdas e damnos1 
que flca cowpetindo 1\a P.artaat sa nio. forem avisa.- . 
das na fôrma dú árt . 16, e <1&8 penas que lbea 

sti"Yor • 
« Art. 19. Silo causas just.as para a recusa do 

cnnst~r1timénLo noceaanr\o por csta.loi .pata a va· 
lidado do ci\samento: .1°, a falta áe maio:~ parll a 
s\l~lenta ào de fnmllia · 2u mà•> · 

e qualquer dos contrallentes; So,· doeno•ttt · con- . · · 
tagiosas, ou on.fermldades contrarias nos fine do 
matrimon i o. 

• Art. 20. Nii11 podem eontrahlr mntrlmonlo 
entra si os consl:\nRulneos em Unha rects, qualquer 
que sr.ja o Rrt\o em que RC achem ; e nem oo01 os 
consut·tes da tnosma 1\nha 

cc Art. 21. Em linha coUateral nlto podem cas,,r
aa os lrmüos, item oil tlt>s clom os sobrinhos, nem 

· os pt·lmos, filhos de irmão el1 tre si. Mas · por mo· 
tivos graves podl!r2 o imperador dispensar os 

· primos filhos de irmilos, e mesmo Oii tios para 
casarem com os sobrinhos e na rórtna dita no .· 
art. 2°. . . . 

\C Art. 22. Niio póde contrnhlr mlltrimonio quem 
não póue dar para iSiiO seu consentimento llvr~: e 
t'les si\o os me1tores ·de 14 ao nos, sendo varoes, 
e de 12, sendo fetneas, os furiosos ou -loucos, e 
os Rb~olutilmante iú1hecis. . 
· cr Art. 23. Tnmbam niio pôde con lrahir matri~ . . . . 
outro consorte, salvD se 'o primeiro tiver eldo 
j~lgado nullo em julzo competente, e a. sentença. 
Llver pasYudv em JUlgado. . . · 

« Art. 24. O tllreito de fazer opposlçi\o á ct~le· 
braçào do ousamento compete: .1°, 11 pessoa caaB~R . 
com slg\lDI do~ pretendêlitas ; 2o, aos pala, mãts 
e avós, a quem dev~rhlo 011 contrabentus ter pe~ 
dldo o consuntlmento, e qu11 o ni\o ubtlverito,ou 
nilo u aupprlrllo leRalmflnte : uo, ao~ lrmios, e 
nu fQHI\ destt!a no a p11ren ta11 mal li obegàdoa, ~o 
onso sõmeutu de &!I devur aMor o conaentltne~-o 
do conselho de ramlllB, e ee ollo obtno; .. o, 
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. ' viverão em commum, sem reclnmação judicial; 
por espaço de sois mezes dE>pol.s de completa a 
idade legal do art . . 2o: por parte dos pais, mãis, 
avós. irmãos e p>tr.Jntes mais chegad · . · 
sentirão expressa ou tacitamente no casamento 
depois de. contrabldo, O'l dcixi\rão passar tres 
mezes depois da celebração sem terem reelamado 
contra elle em Juizo. · 
. «< Art. 80. No caso de ter oontrabido o ml\· 

· trhnonio antes da Idade legal do -art. ~o, só 
poderá. Intentar a aoçilo de · nullldado por · easa 
causa o proprio contrabent11 que não tinha essa 
lllade, ae para ttlle bl)uve o consentimento doa 

. pais, OU dll& OU~rl\8 reaeoa~ que devliló dál•O . 
. ·por virtude desta le ; oomtanto pordm . que ·a 

proponhi\o no prazô do 8&18 tneloi, Dá .f6rma do 
e e. . 

. u Art. 81. A nullldade dó matrloionlo oontrabldo 
. eu1 boa fé P.Or ambas a11 partes, ou ainda aóm~nte 
por uma deltas, · não prejudica · por fôrma alMI.lma 

· ~uer a legltlm o nea a 
t>oa tth quer oa . c'irei~os civis raault&fl&et do 
Wl\lrlmonlo . 1\dquiriu · · ~_· ssa ·boa fó para oa · 
élpnaoa que nella . eL . ;, e para. os ftlhot 
rurerldoa. · · · · · 

11 Art •. 3~. O casamento não pôde eer dl&~olvlcJo 
quanto ao vluoulo, pol~ é ll unhto de tod" R vida; 
m1u1 p6de ael' separado quanto à cohoblttiQilo e vlcla 
comnaum dos esposos, havendo para Isso clluaaa 
j usta&a e J>rovadaé. . 

a Art. 83. Silo causas juetas para a aeporaoilo · 
· perpetua dos óonjugea: to, o adulterlo da tnulber; 
2•, o adultt~rlo do hornem. havendo concubinagem ; 
S•, sevicias, ou injurias graves de qualquer delles 
Pl\ta com o outro : 4•, a alliciaoão para oommetter 
ctimos ; 5•, a conderunaçào do marido ás penas 
de rapto ; 6•, o abandouo malicioso, e de propo-
sito, que equivale l\ uma. grave injuria. · 
. « Art. 84:. Só áquelle dos esposos que se julgar 

ofl'endido compete o direito da . intentar a acçào 
~e sap~raQão da vid11 commun1 a habita ão ' us· 
. . ~an . o pr me ro as causas para ser dapositada. 
JU<hclalmante a mulher, se a 110çi\o tlver de ser 
por ella intentada. 

« Art . ll5 Esta juatlfloação o deposito podetn 
~et roq t• •TI ·los, e a acoíio de · separaoão póde ser 
Intentada, tanto no juizo eooleslastico, .oomo atá 
agora se praticou, como t}\mbetn no ju\to _olvel, 
tendo só por fim a separaoao da cotnmuuhao de 
vide. e dos bens dos conjugas. . 

« Art. 36. A exaouoiio porém da eél\teiíl,la per
tence em todo o oaso . positivamente ao juizo do 
oivel, ~o quAl tambem compete prover .. de todas . 

. as medidas de segurança d~&s pessoas e .dos bens · 
durante a acçiio, e a respeito dos alimentos, quer 
do conjugo que não estâ de posse dos · bens,; quer 
dos filhos e su.a educaç~o. · 
. « ~~t. _37. · Par~ esta · acção . 

· separação conjugal ·por convonçiio dos conjugas, 
. mas sómE~nte por sentença em acção · ordinarla 
com ·conhecimento pie no da causa. · · 

«Art. . · - · 

tarnbern especial para isso destinado, onde serà 
declarado (.l nome daquelle, o dia, mez e anno 
do nascimento~ os nomes do . pai e miii, ou da· . · 

ellEI sómente qua a l'eGonlteeer, . asslgoado por 
uas testemunhas e pelo pal · que · o reconhecer, 

8!3 estiver presente. E quaud\l succeda ser legl· . 
tunado por subsequente matrimonlc, far·ee-ha .à 
margem a competente declaração~ . 

« Art. 42. Os expostos ael't\o npresentados ao . 
. mencionado .. tabelliito . pela .· pessoa . encarregada 

de11so mister nas cBsas de caridade, ou por aquell9 · . 
ern cuja ca;;a forem elles achados. ou pela pessoa . · 
quo oa aoho.r abandl.loados, afim de se ·proceder 
ao reipeot.lvo au.t~> em livro tambem especial; e 

· sendo cnao · que ·no ·futuro . se}iio. reoonbeoldól:i; se · 
farl\ t& · mar um do auto 11 declara ilo do reco-
n eo men,o. · 

ct Art . .W. A falta destes Qutos e dóa termos 
de bnpUemo re&P.ootlvos, \pelo que tespeitll til· 
mente aoa 11lhoa .legiUmoa poderà au prir-ae com 

ao o por es omu as. em que seJ o ou· 
vldQa O()lltradlotorlamente os lotei'essadoa, para 

. o fttn de ae llhrlrem . no livro competente os 
au,oe 11ue nllo furilo lavrados em devido tempo. 

u Art. -'4• O governo tarl\ os regulamentos ne .. 
oo••arloa pllrR n boa exeouoilo dilata lei, d.e· 
algnanllo a fôrma po~ que deve · funcotonar o 
oou8elbo do Catnllln. o os oasos em que deve ser 
ouvldo, além doa apontados nesta me&rn!\ lei, e 
bom aaalm na medidas oonven\entea para que oa 
reRl ~tros otvh dos · Msnmentos, nasotmentos e 

· obltos aej!lo exaotamente lavrados, de fôrma a 
evitar omlssõdli e falsificações, sem que toda ~ln 
deixem de continuar os registros ecclesiasticos 
como até agora. · . · 

« !.rt. 45. Fica revogada toda a legaslação em 
contr:ltlo. · 

«·Paço da camara dos deputados, 12 de A~osto · 
de 1848. - OarMlho Moreit·a.- J. M• WaM· 
dttrlttv. " · · . . 
' acto é julgado objeeto de dell\:le-f'lrallfomã:tto~, ·--11tlr-· ~----
vai a im prlmlr. . · . . . 
· Oontlnúa a discussão do otQamento da marhihã. 

o sr; Antão (mi'Moistro da mal"itiha), reapon· 
dando aos nobres deputados que perguntàrão se 
o governo approvava todas as emendas apresen· 
tadas pala commlssiio, diz que elles d eviào. estar 
porsuadidos que o govotno as aceitarln, se se 
lembrassem do que o orador ji\ disse. A sua 
oplnlão é que o orQamel\to .deve ser · reduzido · as 
propori)Ões do term.o módió dos treel ultlmoe annol!l 
fiuanceiros, oujos balanoói Bão oonheoldos. · 
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. Não duvidarA aceitar na generalidade as reduc· o .serviço que fazem os lnvalidos poderia ser falto 

ções propostas pela comlniesão, entretanto a res· sem a creação de uma companhia, . entretanto 
·peito de algumas entende que se deve adoptar o convém que a creação · da companhia póde . dar 
que estú no orçamento proposto pelo gnvorno. mais _regulariuade •. Entende .que os invalidoe. do 
Antes d!' descer a este detalh_e! tem de ft~zer u~a exerctto que vêm. incorporar-se . na companhia de 

marinha devem ser pagos pelo . mi-
apresentado doa orçamentos. anteriores, em que se nisterio da guerra. (Apoiados.} Acha que o corpo 
tem querido ver uma const.dera!el economia um legi::;tativo deve habilitar o governo . para crear 
relação ao orçamento actual. Nao basta que se um at?_ylo para hna~idos do exerci\o da armaila . 
encàrQm sómente 0~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----------------~~---
legialativo, para se dizer qne O. despeza que so • Acóita a emenda da. 0ommissão a respeito .dos 
fez naquellés ex.ercicios é inferior á som ma que arsenaes, . attendendo · ao estado décrescente da. 
se pede; é preéiso que se comparem os orçnmen· . noss~ ranJa ; mas previne que, quando · esta 

. tos com as despeza~ efiectivas, é mais ucertado quot~ nãu seja sufficiente, tem intenção de applicar 
tomar por base a despeza que se tem feito· nesses iAs sobras das . outra::1 v.erbas para este fim. 
annos. o orador passa a demonstrar que . nos . ~Quanto às capita,nias dos portos; entenda que 
annos an~eriorea, em qne se diSsé que houve nao deve ser e:d1ncte. a das Alagóas, pgrque é 
uma grande economia, houve uma despeza muito por _aquelle pl.lrto q_ue se expedem todas as 
superior â que esta~a fi~nda~ Todos os excessos mllde1r_asde cons.trucçao na!al. -. O governo, não · 
nos annos .dà 1837 . ate o pl'esente anddo {ltl\ ·· ten.do ?ULra provtdencia leg1slat1 va para cohibir a 
7,220:000$ ; a maior parte desses exce~sos per· destrutção das mattas de madeira de construcção 
tet\Cem á época de 1836 a 1843. E' reciso notar nnval tem ro ura . · · 'eD.ç<ÇQ~SI-Qqwue~t------
que sefizerão a gumas aéqu s1çoes e em ar~a~OJS• para a · tirada · das madeiras pE)la capitania. do 
ete. , mas nota que nem todas e&sas acqutslçoes porto. · 
farão aconselhadas pela maior economia, porque Reconhece a conveuiencia de que a presldencia 

. · multas · dertsas embarnações em que se gastou uma . do Pará téilha ás suas or en · 
mma const erave J n o ex sem. lU g~ lDU a emenda do Sr_.. Penna, porque fará 

. Parece-lhe que é uma .injuàtlça · dizer;se que segu1r p11ra ãquella pí'ovinc1a dous vapores logo 
·o material da nossa armada está todo aniqulllado. qu-a se achem concertados. · · .. · · · 
Nestes ultlmos quatro annc.is tem-se feito grandes · Quanto ás emendas ue existem con i n 
aoncer • . . . . n os para o · me oramen o .c os portos o Ma· 

No senado o orador aceitou todas aii reducções ranhiio~ Pari\ e Pern~tmbuco, diz que reconhece 
que erão poseiveia aceitar . no min~sterlo da marl- . que esses melhoramento:; ~:~ão . necessarios, mas 
nho; entretanto acredita que não ser1acensuravel ao entende que nem que se destil\o tod~ a somma 
acaso pedisse ao cotpo le~lslativo recursos mais da receita de um anno seria Isto sufllciente paril 
consideraveJs para este .mmlsterio, porque . a ca· melhornr todos os nossos portos. Estia persuadido 
mara sabe que as clrcu~stanclas do pafz silo taes que ó do devér do governo ~u.idar nesses · .mélho; 

. que · ~~o .. se deve_ reduz1r nein . neste mlnlsterlo · ramentos, mas · · dlz · q~e não appllcarâ . eolillilll 
· nem do da guerra a .cooslgoaodo, porq:ue póde o · alguma sew que esteJa seguro da modo de se 

palz precisar empregar maiores recursos para o executarem essas obras. 
desenvolvimento de sua marinha é exercito. ·Enteil· Tambem niio duvldarâ aceitar uma emenda que 

· de qull os nobres. deputados da. mhlo~1~6~:::r~~ ... o-l---lc}lo'l-:nrnslr&g
11
n'Aa,....malllilgrnutêmZlal-· -sqr-ufl:at2':e-1tr-i--.arr-r.npara o Maranhão. A 

.... ar é çom-e;-aequlsaçi'ío de 
eec&seos nos réoursos dados ao minlsterio da ma- un1a barca de esoavaoão ; não duvidarA portanto 
rlnha, attenta.s as olroum81anclas da aoLualldllde. aceitar uma ameuda que dê quantia stiffi.cients 
. A respeito da primeira red:.lcQão qUe fez a uom• · . para isso : WtlS) tloeitar uma quantia maior, seria 
.. 8 

leoldo os diversos empregos da aecrettula de estado sem ter oonvlcoão de que ella seria despendida, 
da marinha flxou o numero de seus empregados ; porque nlnguem lrà tratar dà esoavaoão sen1 ter 

. o augmento que appareoe nesta verba provém · o meto de a fazer, e este maio é a barca. · ... 
de doua omofaea que h\ se aobllo de mala i um · l'em informações de que a obra no Oearâ tam· 
foi aposentado mall como essn aposentadllria não bem é necessarla ; e a>~slm não duvidaria aceitnr 
foa~e approvada pelo o«>rpo legislativo, foi rointa- alguma emendl4 que conslgoa11se fundos para este 

. grado :no lugar de omclal da secrGtarla com os aeua flm~ . . · · . . 
rospeotlvos venolmentos •. Dosojl\ra que a camara lla outras emenilas que exigem oonslgnaçlio de 
decidisse se não se.ndo approvacl.R a t\posentadorla fundos para obras, e uma é essa do pharol da 
deste otnolal, devia tloQr privado · du seus venci- Atalaia, .com o qual já se tem feito alguma ~es· .. 
mantos. O governo que existia nessa época assen· pez,,, e convém cooolüll·o; não duvida pois aoe1tar 
tou que devia chamar esse eu1prttgado para 11 a emenda que foi apresentada. · 
&e!lretadt\1 e nisso pratlcou um acto de justloa, Entretanto o oi'ildor desejára qti.e o corpo la· 
embora ja eetlvesse . preenchido o numaro dos g.islativo, qu~nto a esta verba, limitasse o governo, · 
officlaes. Assenta que esta despezn não · pôde ser dentro das 01fras do orçatUento, a fazer aquellas 
roduzlda. O outro officlal foi aposentado oom obrus que maig urgentes pareMssem, e que tauto . 
o!l vencimentos que tinha DI\ epaca de sua para os pharóes, cotno para 11s outras ot>ras, não 
aposent!ldorla ; mas posteriormento tendo-se as ·designasse especiilcadilmeilte, porque assim 
mandado que elle oontluu~sso a servir na secretaria, ver-se·ba o govf!rno obrigado a dar-lhes prefarenc~~ 
arbltróu•ilã mnis SOOS. As leia do orçamento lêm com protenção de ou trás ue odem ser ma1s 
approvado . ~ · . - . , , as otxnsse ao governo à esco a a 
acha . que, ou. se devia melhorar a aposentadoria obra que dova lmmudiatamete ser posta em eons· 
deste individuo, ou caaal·a para o fazer eutrar trucção, porque o corpo lêglalátlvo não tem pro· 
em exercicló effectivo. . · sentes as bases para decidir qual é a mais urgente. 

Não duvida aceitar a emenda . proposta pela São estas as emendas sobre as. quões Julga dever . 
com missão a respeito do quartel· gouerãl. . . fallar; todas as mala dependem do augmeuto de · 

Quanto ao corpo de fuzileiros navaoa, á vlsta despeza, que ni\o se deve elevar xnulto. Parece-lhe 
da dlfficuldl\de que ha de pi'eenoher as dez . com- que «> nrotun~nto deve ~ler levado â P.ro.,orç~o quo 

. panhlas do fudlelros, entendo que é desneoessal'll) o orador acoitou no seuado, Isto ~. 1J,SOihOOOS, 
votar-su credito mais . cooslderavel do que para pouco tnals I)U meuos1 ó esta Q deapoza que atJse•1ta 
oh.tao companhias. · . · que ae podertl fazer dentro do exetoloio (la lat se

1
m 

Nãó cono~rda oóm a emenda. da oommlssAo a lnoanvenlente do aorvtoo l·Ublloo; tudo o ma a, 
respeito lla oomp~nh\a .de \nvalldos. Assenta qua querer-se elovar wul'o couslderavulblellte a dea· 
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peza 8éiil contar eotn os recursos que o governo 

· pos~a ter l,l&ra o futuro, ser~ falta. âe aLtenção 1\s 
nossas critiCas clrcumslsuci~a financeirns. 

Tem sldo til~is amplo. dll que pretendia; mas 
julgoú q?-e .devia dar esta~ explic'*ções .p11ra Inani-

Orê que o corpo legislativo está ~com o governo 
coúlpenetra~o da .. urgente necessidade de fazar 
todns ~s economias couv~nttin.tes, e 9-ue fot'em 

o sr. Ohrlstlano Ottont pede aos Srs. 
· deputados da maioria que quaosquer:' que sejão as 

aggressões e provocaçõe:~ que appareção na casa 
Mtas da parte da tninoria, proc:edão como se as . 
não hoUVE!SSe. (Apoiados.) · .. 

Sr. presldente, se um pattido considera,;se como 
obstaculo n seus planos a presença desta camara ; 

: ao um partido tramasse. contra o credito. da camll.tl~.: 
se no a éalc.ulos de um partido on tras~e. a nece,.;si
dada da dissCJlUçiio uesta camarn, e quizesse elle 
pará. isso ft\Ztll·a passar por un~a êam~ra tuuiul· 

o tendo achado preparados os trabalhos do oroa· 
manto e tllbellas; não séria posslvel rofQrrnar t11do 
a ten1po de se votar o orçamento este 1\Uno. E' por 
l~o v · 
algumas medHtaa que nilo eatiio multo oourorruea 
oom a sua opinião : e -votorâ talvez ea~e anno pela 
autorlsnolio de pauar dinheiros da um111 . rart& 
outras verbas ; mas declara com · todt4 a franquezn 
ao Sr •. mlnliltro da marinha que, oomquanto lionro 
ao orador com sua tuu~Z!lde, e o ôrador lhe ro· 
lribua, não dovo contar ootn . o seu voto para o 
anno que von1 parQ estas medida&. . 

Paro. que o corpo legislativo . ~ossa dearetar 
despazas ó neoest~arlo que os Moo.mentos traRi\O 
mais esoÍarecimeotos, e apresentem os calcu!os 
em que se baaeârão as · sommas das diversas 
verbas de receita. 

Nilo . acompAnharA o Sr; deputndo . do Rio de 
Jàneiro na discussão que qulz instltuh· sobre a 
utilidade do. oreação da corpo de fuzileiros; 
não lhe parece opportuna, uma . vez que. está 
decretada a extfncoão do corpo de artiUiar1a de 
marinha s a creaçiio do de ftizileiros ; pare· 
condo-lhe alil!.s que os argumentos . ue essa Sr. 

victoriosamenie ro!utadol!. Notará apenas. para 
dar uma idéa do espirito dó opposição do Sr. 
deputado a quem reaponde, que elle, faltando 
contra os fuzileiros navaes, ,J!scorreu largamente 
sobre a necessidade de artilharia a bt)rdo dos 
navios de guerra,· a pontó da damonstrar ·á oalilara 
que não podia havel' etnbru-uações de guerra sem 
artHbarla ; trabalho este qtta nR verdade podia 
btHll eBOUBQr~BO, pois que equivalia â pretOI'IQRO de 
demonstrar que não ha cavallarla sem cavallos I 
(Rl.tndat.) .· 

NUnóa houve quem duvidasse de que à artilharia. 

é a arma mais propria tios vasos de guerra: não 
é portanto facil do comprehender que necessidade 
haja de tnes demoilstrações •. · · 

Mas talvez o Sr. llepntado a "}Uetn r~sponde 
fallasse em artilharia para aproveita1· a occflsião 

n e ogto ao seu co-re tgtonario 
(a quert; o orador muito respeita) que foi ministro 
da mannha, por cnuso. da. eucommen•ia do arti
lharia feita por ella ern 1843 ; mas ai o da ui~:~to . . -~ ~ 

, . 1 U 0 
St. deputado ex.prtmio·se de modo quo deu a 
entender que, se tal en•.!Ommenda fosse feita hoje, 
-viria tpã. artilharia ; que as oflicinas da Inglate~ra. 
m!lndao bons ou mãos generos conforme o partldó 
Qlle domiua no Brazil, e que os no.ssos ngentes, 
tendo de desempenhar uma encommenda · (Jo go
-verno, perguntiio a que partido pertencê o governo 
pura o servirem bem ou rnall 

... Disse t~m?em .. l'__sse Sr._ d~putado que essa arti
lharia ó n unica que temos capaz de ser~lr;· ·· · · 
.. A artilharia que encommendou o Sr. Rodrigues 
Torres é boa: o or dor · o · 
Bt]Uel e Sr. senador prestou bóns serviços, e que 
cumpri'' talvez eneommendar mais: porém nem · 
por isso se põdedi.zer quo é a uoica que possuímos, 
porque ainda ba · ouco tendo-.se de ar àr a 
ra~a a araguassu, var1 cou.-se ·o coatrario. 

Toco.rà agora em uma observaQão do mesmo 
Sr . . deputado, que pócle ser. divers&mente inter· · 
pretada. . . 

1 quan o o r. m1n s ro a mar o a 
disc11tio no senado .o orçamento, tinha já aceite.do 
a reducção de cinco companhias dos lu\periaea 
marlJJheiros; foi cot1lando com esta . reducção 
que a commissii.o formulou n sua ernenda. Entre
tanto um dos topicos do discurso do Sr. deputado 
se dirigio a demonstrar que el'a multo dinheiro 
o pedido p!lra 1,200 praQiis, e que não se devia 
votar lO compaublas, quando o p,o~erno jl\ tinha 
aceitado a reducotio ·!ie cinco companhias. . 

Ainda mala, o Sr. deputado . propOz redtiàçilo 
nos fuzllelros navaes ; porque na . tábella qUo· o 

se houve reducQilo da.• 800 praQa& no ootp() de 
fuzileiros, ellas estilo carregadas na foroa nRval. 

Eu ni\o sei, continua o orador, se o empenho 
d& fallar contra a lustltuloilo doe fuzileiros navaes, 
ern cuja utllidarJe em geral não entrarei, e de 
achar iief~Jito ness~ ln~tltuioi'io, e de · (azel' em tudo 
e (JOi' tudo opposlqão a esta verba do orçamento, 
pôde ser fHbo do desejo de dep1·lmlr os aotos do 
ex-mlnlatro ua marinha qu11 promoveu este aoto 
leglslatlvo, o Sr. Oandido Baptista de Ollvelra. 

o Sa. Mma~Ll!:RI-E' uma. da& muattações 
do palz. (Numerosos apo,ados.) 

O Sa •. O. OTToNt: -Sà este é o espirlto rlo 
nobre deputado1 elle é summamonte injusto. 
(Apoiados.) Muito mal . vamos nós se procuramos 
assim depnmlr todas as capacidades do nosso 
palz (apoiados} sbmente porque niio estilo em · 
tudo conformes com a. nossa. opinião. E' inue-
gavel que o Sr. _ Oundldo B11ptlsta de Olivein é 

(CJpoíados) ; que prestou multo bons servJços . 
(apoia~os), e estou que prestaria aind~ ~elho!es 
se mats tempo se demorasse na adm1n1straçao. 
(Apoiados;) . . . . 

O orador tooarl!.· ntu{to de passag~m em um dos 
beneficios que ·prestou ao po.iz o Sr. Oandl~o 
Baptista de Oliveira, sem fallar em outros que nao 
têm r elaçiio oom R questão, p6-rque não quer sahlr. 
Córa da ordem~ Lhnitl\r-so•ha pois a tocar &tn um 
banetlolo, que )?al'eoerá tal vez de menor monta, 
mas érn que o Sr. Oandido Baptliita de. Oliveira. 
prestou um verdadeiro setvi9o. Falia do oaoa1 
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do rio InbomerJm. Se o Sr. Oandido Baptista, 
considerando bem a questão,, e tratando esta ob~a 
eOúlo ger:ll que é, ';lào a twes_se_ ma.ndado. co~~tl
nuar, dando·lhe ma10r dl~1ensao! elln tena :.1do 
abandon~d~pelos emprezarws~ J!OIS que elles, ~m 

. ' . 
ostavào nos t~•mos de não podere-mco11tinuar na 
abertura do canal. 

Apresentou . o Sr. deputado a quem res_ponde, 

.arsenaes de cada uma das províncias, .e pergunt~u 
adnlh·ado porque. se não conservava pro.porç!lo 
entre o pessoal e o material; a .resposta e facJl. 

· Variando . consideravelmente as dlfferentes verbas 
de despeza, não é posllivel que a proporção entre 
o màtGrilll e o pFssoal seja a. mesma em todas 
as épocas e em todos os lugares. 

Não duvida votar pela suppressão . de algumas 
capitanias de portos, e especialmente por aquellas 
c ui e. redncção ·o Sr.- miuistro aceitou: mas não. 
pódé deixar de notar que se genet·e.lisassem 1\S 
CJbsenações feitas a re11- t~lto d1\S ca itanias · e 
se com a esse a propna mstJtuição, quanto á 
sua umidade, com tal desabrimento, quo se 
chegou a dar a entender que era uma inuovação 
feita no . Brnzil sem utilidade ublléa · uando o · 

x p o raoç'\ · prova o con rnr • . 
Não concor~a. com a censura que se fez . ao 

. estabelecimento da bibliothaca de marinha. Es• 
· t&belechnentos deste · enero exietem em todas as 

VozEs:-Votos; votos, votos. 
o Sn. ToscANo DE BRITO : - Oedo . da palavra; 

e n1ostrando deste inodo respeito aos desejos da 
camnra, espero de sua generosidade .que approve 
a minha. emenda ue não osso · usti é • 
sa as.) . . · · . 

Proeede-se â votat;ão, e finda ella o Sr. pre· 
sidente marca para ordem do dia o .orçamento da 
guerra. · · - , · · 

Sessi.o em ~4 de Agosto 

PRESIDENCI.A. 'DO SR. ClllCHORBO DA <l.U.U. 

Sut.ndARlo.- Expediente.~ · Reclamação do S,.~ 
deputado Pe~·ail"a da Silva.-Primeira parte da 
ordem do dia. Discussdo de varias resoluçües. 
.Discurso do S1·. NJ.I.nes . 'A!ac'lv:t.do.- Segunda 

· do ministerio da guerra. Discursos dos Srs. 
s•zva Fe,.ra;, . . Bello. e Getulio. · Emenda . do 
Sr. , Soares · cJ.a MéireUes. · Di.Scur.to ào Sr. · 

A~a 10 horall e _qul\rénh minulos da manhã abre·se 
8 sessão, · lê-se e ttpprova·se 8 acta da . antece· 
dent · · 

. - ' . , 8 llS 1 lO . 6C8S EXPEDIENTE 
fornecem pequ~nas bibliothecas aos navios de 
guerra pára . facilitar a instrucoão dos offici•,es, Um officlo do Sr. secretario do senado, parti· 
cuja vida torna ainda mais necessaria lista medida, ctpa.ndo que o sanado adoptou, afim . de dirigir à 
porque elles se conservão longe dos portos e sancção. imperial, .R proposição mandando appli· 
lugares onde podlão achar outr11s bibliothtlcas, cor do produclo das · quatro loterias concedidas 

·e · meios de lnstrucçR:o. Demais, estes estabeleci- . a beneficio das .. obras da matr-iz · da capital . do 
mentos são tambem muito uteis como meio de ·· Cear~ quatro contos de réis para .a .compra de 

·concentrar ein . um ponLo ae · mernorias, ás . cartas paramentos e alfaias da mesma mat.r1z. - .Flc'\ a 
bydrogtaphicas e ch.l.tros diversos ma.teriaes de c8mara inteirada. 
instrucção. Por outra · parte á despeza . que foi . Remette-se 1\ commlssão de fazenda o requeri-

. necesaarlo faiar. para estabelecer elita bibliotheca msnto de João. Baptista Folco, pedindo a extracqão 
- · ·.. -o-bieln--&eE---MI;:&-. -+--;~~t,;ot;r;.:;l ~a~oniiiemc~oFihia~affi'r~lca~envm•n~os--

'Pelas eventuaes; mas _quando assim oiio pude~se de s, Roque, fundada nesta côrte. . . 
ter lugar, o orador não duvidaria votar ao ~r. E' ap)'>rovada a redaoção da resolução que RU· . 
ministro um bill de indemnldade en1 attençào â todsa o gov~rno a coucsder d.ous aunos· de llconQI\ · 

· ut\lidad · o · · · ado por inteiro .ao ministro do ~u· 
· Não concorda .na ex.tincção da cjldalra de geo• pretnu tribllnlil de justiça AnLonío de Cerquen:a . 

metria appllcàda .ás nrtes. Ndo é posaivel que Lima. . . · · · 
tenhamos bons constructores e a.rchitectoa sem · · 
que se lhes proporcionem meios de instrucção. o Sr. Pereira da Silva (pela ordsm 

Nilo duvida em reconhecer quo quando stl creou reclama contra um aparte que vem publicado em 
essa cadeira, não tinb•lmos pea!loaa _com üS ha· seu nome llo Correio Mercantil, mas que elle 
billtações e qualidades necessarias · para nella não proferia. Nota que · pela terce\rà vaz se v~ 
preslaram todos 08 bons sorvlços que eUa pôde obrlgaJo a fazer semelhante reclamação. 
produzir, mns affirm~ que o escolhido é aquelle PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO ))IA 
que .o orador conhece ser o mais apto para esse 
tlm : · se o orador !óra ulinistro, não escolheria 
outro. 

Tendo . jt\ exposto lllrgamenie a sua Clpinião 
sobre a academia. de marinhn quando se tratou 

· da fixação de forças de tel'ra, \hnitar·se -ha à 
declarar que não . düvlda que seja talvez conve":' 
niento a tnudença da academia para terrn, mas 
que não dà grande importancia a esta mudança. 

· O que crê que deve ser reformado é o ensino, 
é o systema de educação dos offi.ciaes de tnn· 

--- --;rRh , - · . . . 
Oomo. porém foi mencionado' por um nobre depu· 
tado ·da Bahia um dos objectos dos e~tatutos da 
academia, dizendo-se quê nào se devem admittlr 
repetE~nteo, o oradQr mostra que ~sta medida 
que o govel'no tomou em virtude de represen
tação dos lentes, é baseada em equldade, razão 
e justiça. 

. Vo:zats·--Votos, -votos, votos. . 
VÁRlos Sn~uonKs cedem ll palavra para votar. 
O Sn. PnKSrDBNTEt"'"" ó Sr. Tosoano de Brito 

tem a pala n ·a. 

Entra em discussão o segUinte parecer. 
« A co1mnissào da inâtrucçllo · publica tendo 

examinado o requerimento de Cyrillo Dolarmnn~o 
. da Silveira, em que pede se concedà · àutorisaçno 

no governo para comprar 500 colleoções de tras· 
lados calllgraphico~ de sun com posição para uso . 
dus escolas publicas do imperio, m~diante o preço 

·de lOQS pul' c11da umn, oomquanto recouheçll do 
merecnnento .do trabalho do suppUcante, é õ e 

eoer que sa · peQão ao govemo inf6rmaQ es 
cerca desto obj ecto. ·. · 

· <I Sala das commiss(ies, "' dé Agosto de 1848-- · 
Dr. José de Assis Alves Branco Muni.t BarJ"dO· 
-José Martins da Orú~ Jobim.- Pedreira. » 

O Sa. MoRAil:e SAtUIENTÓ côde da palavra, e. o 
parecer é approvado sem debate. . · · 

lilntra ~· in dlsouseiio a seguin~e resoluQiiO n. 21 
deste anno : · 

(t A assembléa geral legislativa resolve: . .. . _. 
« Artigo unloo .. Ignnolo Aoeloli de Oerquelra o 

Silva està habilitado . para · advogar em todo o 
ltnperlo, 1bdeponàente do lloenoa <los preslden~es 
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das relaçõeB, ~omo lte fôra bacharel formado ou 
doutor em salenolas jurídicas e sociaes, ficando 
p11t8 8Rte nm dl8p8nBQdO 0 S) "/0 dO aft, 2o. da lei 
ae 22 do Setembro de 1828. 

« Pà o da oamara dos deputados, .7 de Junho 
de 181 .- oura aga es.--. r. rançá e& e. 
-Dr. M. St.~rmeneo. ,, 

o Sr • . Nune• :a.ia.oil.a.do não sabe onde está 
· ealeacla de se votarem todos oà .dias dia o-

slçõos parolaes esta ordem, .contrariando leis 
que regulito os diversos estabelecirlléntos scienti· 
flcos que existem no pili:r., cujils prerogativas devem 
ser multo garantidas. (Apoiados.) Se se co11tinuar 
por.este modo, deve entender que; ou. é um epi~ 
gramma que _se f~z A11 escol11S do patz, ou uma 
prova da desneceestdade dessas esMlas, e neste caso 
sf!rla mais conveniente , abolil-as, livrando ao 
estudo da despeza que faz com ellas. Julga que 
é melhor em vez de se ~otar um acto singular, 
visto como a . tJossa. legislação . permitte advogar 
a quem nito é bach~rel formndo, que se ~dopte · 

•· . 
n advogar independentemente de provisão, a 
todo aquede que contar 20 .annos de exercício do 
advogado. .. 

R· 1\&iiD!mTB•-- tscussao co. a o. a 
pela hoJ'11. O nobre deputado mandara a sua emenda 
quando novtlmente entrar em discussão esta 
materin. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o orçamento da despoza do 
mluiaterio da guerra corri as séguintes emenda!! da 
com~uisailo que e~o J\pOiadas_ : 

Emendai da éOmmitsllo 

• Art. G.o Em vet de 6,971:290S500-diga·se-
6,97S:778S60ó. . . · 

uAo § 2.o Em vez de 21:9508000-diga-se-
• ~ . 

u Ao § 4." Em vez do 51:009S800-diga·se-
48:610So00. · 

« Ao·~ fi,o Etn vez de 14:0tüHOOO-'-diga·se-· . 
« Ao § G.o . Etn vez de 720:025Hõ70.....,dlga-se-

74ü:ô15$õ70. . ·. 
« Ao .~ 7 ,o Em vez de 1S1:690$700-diga-se-

182:l22(100. . 
«Ao ~ 9.o EO" vez de 20!:680HOOO-diga-se-

102:280H"000; · 
«Ao ~ 15. Em vez da 3,6U:G05S020-diga-se 

· -3,598: í329So2o. 
« Ao ~ 18. Em vez dé 94: lG0$120-diga·se~ 

87:1758820. . . 
« Pedio o governo em sua l)roposta. 6,977:290$500 
« :Propõe a commissi\o............. 6,tl73:788SG00 

1< Rllducção •.• ,. ~........ . • . . • . . . . . 3:5018900 
« :Paço da camara dos deputados em 10 de 

.'funlw de 18!8.-Gabriel .Getulio M: ontei1•o de 
Mendonça.-F. Oarnei,.o de Oanipos .-Antonio . 
1\fanoel de Mello. » 

o .sr. Ferraz impugna uma parte do parecer 
da · · - · rdanndo do 
lente de direito da escola militar; mostra que 
esta parte do parecer ni.'io s6 ó injusta como 
COI1tôm uma atllrtnatiota que não se póde de· 
monstrar. Louva o espiritt• de just!Qa e a genero;d· 
dnde do nobre ministro da guerra que mandou 
reintegrar esse htdivldúo, quo no dia em que o 
nobre ministro pratloa. vn este aoto de justiça, 
lanoa\'a sobre elle o escarneo com epithetos 
nffron to soa, 

Ndo fart\ . observação àlguma sobre ns outras 
vorbas do oroamento, porque está resolvido a . dar 
todos os mei()s que 'o governo julgt\r precisos 

para dirigir os negMluR do · oata<to, declarando 
q~e .votarã por aquellas emendas rJue o nobre 

· mtntstro da guerra julgar nocossarias. . . 
o Sr. Bel.lo diz quelho tem maravilhado que 

hav.endo o nobre. presidente do conselho im u nado 
·· . . fi a o os orçamen os . o anno passa o, . por 
ac~al;o.s exagerados, tendo estabelecido .:omó 
prmc1p1o cardeal de seu prog.ramtna do · adminis
tração a econ?mia, tcnh.ãó todos o~ ·orçamentos 

1 as 
dos orçamentos lmptígoados. 

Entende que as de!'lpF.~zas oo!)ca são ·demasiadas 
quando têm por fim satisfazer verdadeiras ne· 
cessi~ades: Partindo. deste principio, diz que ·.a 
respetto do orçamento do ministerio da guerra 
acha até cer~o ponto justificado o excesso qM elle 
apresenta sobre o orç:tmento anterior que foi im· 

. pugnado no· senado. .lustiflcão este excesao de 
despeza as . circurnstanoias multo especiaes da 
fronteira . meridional do imperlo, olroumstanclas 
QUI:' lhe. ins Irão trlstos ap rehonai5oa a respeito 
do rut.uro. e um iz 
circ.umstancias normaes, no eatado de relaoõea 
pacdlcas e regulares com os. eatadoa vl:alobos, se 
tem necessidade de euaten~ar dlrolt.•A q11e nilo silo 
res eitados or al una · Joaaea vllfllboa tem 
necesst a• e· e ançar m o e remo 011 extremos 
e da despeza necessarlR para que · aeu• iubdltos 
tet~hiio t?das as garantias eitàbeléoldail no direito 
internae~onal. E' esta a olrcumetanoh' em que ee 

o az e e o o ao e a o ·. 
Orien~al do Uruguay. E' notorlo que a ftontelra 
merldtonal do ftnpealo nlo é devidamente res
peitada pelos bnbltanLea daquella republlca : que . 
os brazlleiro9. tésldeotea naquella fronteira, e 
mesmo no estado Oriental, têm 1ildo constnnte
mente vlctimas das tnaioras tnjuatlone e das ma\s 
crueis perseguições: é aabldo tambem que todas as 
reclamações feitas p~5lo goveroo brazUelro não têm 
sido coroadas como .succeaso que se devia esperar. 
Nem niesmo comprebende a emcacia. das recla• 
maçõeR diplomatlcos.! nilo só \lara preve~ir como · 
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!ff) SESSÃO EM 14 DE AGOSTO DE 1848 
. Mostra . a COllVeniencia de não estar à cargo 

· dos corpos destacados. na fronteira a adminfs- . 
tração . dos fardamentos , parecendo-lhe mais 
acertado que fossem fornecidos pelo arsenal de 

etapP.s . aos ' offieia~s. ã exe~pÇão . daquellé!i que 
. est1vessem . em seus q uarte1s em · taes e . tQes 
lugares. · · 

. Porto ~legre. 

auditor de guerra, o orador pergunta ao Sr. 
minl.,.tro se niio seria mais con'Veniente deter
minar que esse auditor resida fixnmente em um 
ponto dado, na capital por exemplo, ou naquelle 
lugar ém que estiver o quartel· general . do exer-
cito. . .. · . . · 

Consigna o orçamento 20:0008000 para compra 
de cavallos. Se ha cousa de que 'tlctttalmente 
muito neoesslta o exercito, e que é· diftlcnttosà 
de obt~r·se, é sem duvida boa cavP.lhada. (Apóia· 
dos~ ) E difficll obter-se actualmente boa cavalhada, 

or ue a · elt i · · · 
do io Grande de cavalhada. Convém empregar 
muito esmero, muita dilig~ocia na compra da 
cavalhada dl!. que ne.§essitR o exercito, porque ·as 
nossas rala oes do io · · 
es o ot.erromptdas. 

Desde que começou a extincta guerra civil no 
Rio Grande . do Sul, tem .sido . constantemente . 

(). Sa. S.urros BA.RRETO (ministro dà guef"ra)~ _ . . . 

. O Sa.. GETULIO diz que o governo mandou 
consultar.:. o snpremo. conselho militar se estas . 
et~pes ~rao dev1das a todo o exercito, por. isso qu8 

. . . c entes . a esta ou aqnêlla 
provmcta. O cons~ _h o supremo militar . foi de 
par_ecer que se deVlao da~ e!sas étapes ~ Os papeis 
!orao rentettidos à commtssao, qlic os tem em sou 
poder, e que apresentar!\ amanhã ou dep•· is o seu 
par~cer. O orador e os seus collegas da cotrimlssão 
estao dispostos a dar e tapes a todo o exercito, 
conforme a P.roposta do conselho supremo militar, 
e neste senLtdo apresentará a commissiio utna 
emenda. ·· · - .. · - · · ·· ··· · · · - · · · 

. Con~;ue mostrando que não .é exact.o o que 
dtsserao os nobres deputados pela Bah1a e pelo 
Rio Gracd · · · · · .. 
ter1hiio sido mais economicos do que os gabinetes 
pertencentes ao lado do orado:r. . . . . · · ·. · 

. E'lido o seguJ••te artigo additivo: · 
• O overno fica · 

n saoao B•l corpo de saude do exercto, a reformar 
os cirurgiões que por idade ou flnfermidade . não 
pudor~m continuar . no serviço ; e não pode rã, 

chamada · · · 
gnerra, e depois dellii, de destacamento . · Durante 
a guerra não houve qnem não pegasse em armas; 
poaendo, quer para um, quer para o:uLro partido: 
assim aquella popula~tão mais que muito tem 
sido vexada por esse serviço. mais ·que . muito 
tem sido distrahida do~ seus trabalhos, e precisa 
po.r . algum tempo de um licenciamento., não só 
ao recrutamento, como do sérviço da . guarda 
nacional. Na provlnr.la do Ria GrAnde do SU.l 
durante déz annos houve um recrutamento· abso~ · 
luto, constante, que não cessou um só dla: ella 
deu nestes dez annos mais recrutas· do ue toda.R 

depois de formado o uadro de o · 
. a m1. r a2 serv1ço senão . doutores em medicina, 

ou cuurgloes formados.-s. R.-Som·4s de Mei· 
relles. » ·· · . . · 

. . . . er o. ec ~maç es. A guarda 
nac onal da pro.vmcta do Rto Grande aoha-so 
reduzida ao mais triste estado, é süjéita a mais 
pesado o.nus d? que a tropa de linha • . A uarda 

. . . u n ? em empo 
deter.mmado para o setv1ço . . (Apoaados.) Acha 
couvenlente que ella seja dispensada deste sei
viço, e por isto deseja que se eleve um pouco o 
exe~cito para que sejão licenciados os . guardas 

· nacwnaea. · , . 
Concluo · o seu discurso lnsbriuo pelo pagamento . 

dos escravos Que servirão à republic•1 .de Pirntlnhn 
e que por o,rdom d~ góverno vierão para est~ 
córte, e aqut têm stdo etnpregados no serviço · 
dos arsenaes .e das . for tnlezas. 
~ Sr. Getu~to diz que a comnlissiio suppri· 

m1o a ~ratlficaçuo do comrnandante dRs · arm119 
· da provmeia do Rio Grande do Sul como R\Hleral 

em cbefo. commlllldante do exercito, por isso 
que a · le1 unlcantent~ lhe dti o vencimento de 
commandante das Bl'mns. ·Niio consttlndo á com
missão_ que !?. exercito do. Ri.o Grande · esteja ell\ 
operaçoes, .nno podia, sem mfracçiio de lei, con~ 
s1gn~r fundos para o pagamento daquella grati· 
fi~ . . . 

Qunnto ã aupprassão da quantia para paga
mento do ordenado do .Jente de direito das gentes, 
de· que fal~o~ t> Sr. ~orrnz , informa que LHio · 
e11tro~ espmto de part1do na su Pl>réssão dessa 
quanlla, por isso que deSde l8lr>, antes mesmo 
da commis~ão. ter dado p~rocor, jâ o governo . 
havia·supprunulo essa oadtJua 11os estatutos que 
apresentou, e que fórão apprúvados. . . 

Sobre as etapas, diz que não ha lei alguma que 
mande . dar etapas se!là? aos offlciaas, quando 
.estilo fóra de seus quartets. O govtirno mandou 
ordem para o Rio Grande para que •e ... dessenr 

para ~char sér'Vidore~ qt\e estivessem a par das . 
necesstdl\d.es do serv1ço publico. Uma vez que 
o gabinete trtlnsucto j ulguu neoessarió dar Etstns 
ou nquellas vanLt•guns a 'tl101n · quer que so preste .. 
a este sat·viço, como é qui! o governo subsequentll 
dllpois da tet· empàuhlltlo a san bonru pAra com 

. es~e empregado, suppdme as vantagens que ttJm 
e quer qu~ oélntlnúa a servir 't . Pàl'ece-lhe que 
nesta procedimento haveria alguma ~ousa de poudoo 
leal, à e pouuo nobre. Uma vez que este emprega o 
gujeltou·se. a_ servir, a ajuur·.r o governo com t~es 
e taos oondtl)oes, como farã. o governo suppressoes 
que 'veilhã() desgo!it.ar esse empregado, obrlgando·O 
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a largar o · lu~tar que oecupa da um modo · indl
recto T Vótarâ c_ontra a emenda· da commissão, 
desejando conservar ·ao general Andréa lodo o 
v-encsmento com quo el\e foi para a província do 
Rio Grande. · 

Entênd!J que na repartição do supremo conselho . . . . ' ~- . . 

nbece a necessidade . de haver 7 offi.ciaes na sa· . 
cretaria dessa repartição; julga que seria mais 
conveniente quu houvesse somente tres ou quatro 
com un1 vencimento maior. 

Passan o à verba da academia militar, · dessja 
que o nobre ministro lhe dign que necessidade ba 
de que exh.tão nessa re()artiçii.o tres preparadores 
ganhando cada um. 6008000. · _ · 

o_ sà. P.&.RANnos dã um aparte. 
O Sn. JoBIM diz que a lei da escola de medlolna 

_foi mais previdente, porque estabeleceu como pre~ 
parAdó-res das faculdades os substitutos dessas 
m11smas faculdades. . 

8orprendeu-lbe a suppressão da despeza .de 
4:760a parà o observatorio astronomlco que hà 

ê preciso haver razões ponderosissimas para sup
primir essa despeza, para abandon!\r aquelle 
estabelecimento. · . · . · · 

ã ~ . 
. tirem no hospital militar da córte quatro . ama· 

nueoses vence.ndo cada um sooa ; J'ulga que seria . 
mais conveniente que houvesse ous vencendo 

. 5008000. . . . . . . . . 

· e n o. . e ser pro o, mas 
o orador, naturalmeute desconfiado, gosta da 
fiocalhiaçíio. · -· _ · 

Oausa-H1e tllmbem sorpreza ~ue s~ gaste sõmente 

Notará . tan1bern que 240S por anno para .um 
... clls.pe.ns~iro e comprador, que tetn de andar con

tinuamente, ~astsndo calçado, ptounraiHio o 1nais · 
barato, é muito pouca cousa. O oràt.lór niio gosta 

· de quem Cat . serviço c<lm tão poucos vencimentos 
em negocias de tanta _responsabilidade: . desejâra 
que vencesse mais alguma cóiisá esLe comprador 
e . d\speuselro, e houvesse màis alguma vig\\ancia 

420S com -roupas, quando o aospr 
doentes. · . · 

o Sa. 'MINISTRO DA. Gusnl\A adverte que vai 
roupn do arsenal. . · · 
. O Sa. JoBnt1 ã vista de11te esclarecim~nt.o, nada 

mais <lirt\, 
Nota que nos hospitlles du Ri.o Grande do Sul 

e.xistam quatro medicos consultantes, vel\Oendo. 
cada um 4-.'10$. Não sabe qual tl necel!sidade destes 
quatro medicas consu.ltantes, · quando, havendo 
divorsos pequeiws hospitaes nas provlnélas, podem 
os respectivos facultativos servir muito bem. para 
taes consultas; e se ha lugares de facultativos 

.. vagos, cumpre preenohál·os. _ _ · -
Aoho. demasiada a som ma de 80:000$ pedlda para 

medicamentos e die.t11 nos hospilaes: attribue esta 
grRnda despeza à preoécupaoão da população de 
que um doente nãó se salva sem tornar culdo de 
gallinba ; entretanto pódem, com va~nbgel.ll dos 

. doontes e economili da fazonda naoionel, ser subsLi· 
' c os e. ga m a pe o e 1. a , que 

alem de . mais desaufa.~t1entes e agradaveis, são 
mais protlcuos aos enfermos. - -_ · . · . 

·. . Dirá agora nlguma cousa em relaQi\o t\ mortll
lldade do hospital da santa casa da mtsericorJill., 
comparada com a do hospital militar. 

Não quet pór em duvlda a habilidade dos 
llledicos que servem tanto no hospital militar como 
de marinh11. ; ó o primeiro a reconhecer o s eu 
tfié!ilo ; ·a ).llaior parte delles ou sã o collegas, ou 
forao dlsoipuloa do orador ; reúonheçe nelles multa 

'J'OMO 'I 

por:tante',' e que deve. necessariame11te. diminuir 
. omito a ntortalldade, a mesma mor~ahda.d9 estã 

nà · propor~iio de 1 para lO, mortalidade ex~raor-
. _ · · . taneia que 

postos. a vez S x. ente~ a que nao vem · a 
proposito tratar desta mat.etlll na presente occa· 

. sião: mas não serA. assim no caso de S . E:or.. 
partilhar a opinião de Napolei\o, que assentou 
que era necessarro avorecer q n o. s . os v 

· casas de expostos, po:.•que __ B!!,t!im obtenn maior 
numero de ·soldados. Napoleso engauou-so com· 
pletnmente. Buchardat e outros autores, fornecem 
elementos bastantes para se col:!_olulr qt~e a mor· 
talidade dos expostos nas naçoes clv1hsadas da 
Europa, oride ha. niuita caridade, ê. igual, se não 
maior~ á da. casa d~ expostM do Rto de Janeiro. 
Daqui .tirão-se duas cou?lllSÕ&:i: 1•, · que l!e _o 

· Sr. mintstro da guerra eonstdera a casa de expostos 
como U:m . meio de obter soldados, eugana·~e com· 
pletamente: 2• 1 que apezar dé todas as dihgene\aa 
feitas na Europa para dlmlnnir a mort.alldade 
dos expostos, o r•esulta,do tem shto. nt-nhum, e _ 
que lá morrem prop'lrclon. alme~te mais expostos 
do que no Rio de Janeiro. · 

Passntldo a outl·as oonsideraçõe~, declara ao 
Sr. ministro que não sabe qual à6JR .a vantagem 
que o govli rno t~ra do estabelecimento da !abtlca 
deferro ·deS. Joao de Ypaneml\. Par •1co·lbo que 

. s 'ria mal::! vauta'oso 80 o overno deixasse _de 
ser fabricante . de ferro, com an o e r ~en o e 
prejuizo da fa~ehda n~&oionlilj e sam que ttre van
tagem que cowpensa as <iespezas que faz. Quando 
o governo qu.eira. ter um estabelachn ~:~n~o desta 
ordem cumpre ·que toUle outras cnutelas, .e pro
cure Íooalidade mllis apropriado. A fabraoa de 
ferro de s~ Joiio de"Ypaneuia tem em B~ extraor
dlnaritl quantidade do ferro excellen te, 1gual, se
nil o superior ao d_a Suecia, mas falta-lhe uma. 
cousa importante, e _é oombuatinl. Taes estabele· 
cimentos não se podem sustentar com combuaU:vel 

~ 
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de madeira: e necessarlo que estejão collocados 
em lugares . para- ·onde s~ possu . transportar 
com facilidade carvao ~e pedra. Es.te combustival 
ba em grande quant1dade .no ~10 Grande ~o 

l· na vi'sinhan R de Ca a ava extste ftlr.ro, senao 
superior, tão bom como o ·e. paoema; se po1s o 
governo quizl3r ter à •sua cus~a um e~tabAleciruento 
dl)sta ordem, deverá preftJrlr · o Rto Grande do 
.Sul, pois que duhi · poderà tir.ar partido quo não 

P. o erece a a .I a e . · o e . 
. na. muito tempo que o orador retlecto3 na . ma· 
ne(ra de termos milit!l.res babeis, genetaes dextros 
e capazes de desempenhar as funcções de que 
muitas vezes se carece, e um dos meios dé obtermos 
bons officiaes-generaes seria que ninguem pudesse 
!ler proltlnvido ao posto de officinl superior em 
todo o Brazil .sem ter milita1lo pelo menos trus 
anrios nos lugares de mais perigo, El em que é 
uec~ssaria maiór perícia, maior hllbilidada militar, · 
para que não aconteça que officiu.es superiores 
ignorem, nãu t enhão .. a menor hléa do que· são 

Tem sido tiio geral, e de gente tão respeilavel 
as queixas que o Otàdor tetu ouvido sobre a ultima 
promnção que se fez no E.io de Janeiro, qutl 

.... :t' .. • • • . 

guerr& que l•o.ja de ulhar para esta pa1t~ rlo 
servi.;o publlco, e eu:K.ugar a:i lagrimas das esposas 
que julgào seus maridos . preteridos. Talvez que 
a in ·nsti a se não osso. r.e !\f ar SI!Dl rall.de 
dispandio, ma~ em tal caso C';lmpre !ait~l:,o. Deseja . 
muito qu~ haJa o maior cUldfldo em nan se pra· 
ticarem iuju~tiçtui com os brioso)s militares do 
. Rio Grande do Sul, ~ domais próvinoias dLJ imporia. 
Não duvida que alguma ve-. em ternpo de guerrB 

. o govtJrno deva tllr lib~rdaJo de prümover a sou 
·.arbitrio por serviços reltiv~ntes, lllS!l é nec~ssat·iu 
q!le . os serviços ~ejão taes 'lUe uin~u.etl! tén.ha 
d•rc1tu de se quetxn.r; tuas íóra daln é prectso 
que hajs. a Dttlhll' cueutit'<lpt~cção, para nãn se 
fazúr, como crê qu" se . foz com as ultimas pronlo
c;õel'l, ~obre _que. dest'ja que Sr. ministro lrmce 

que tantn' gente se qu;ixa. 
Nà ultinltl digressão que fez pelo . Rio Grande 

do Sul, posto m1o soja ntilitar, e · tenha llpenas 
~ } . . 

ceu a necessidade d"l. ~ue as nossas rr~ntelra~ 
se achassem melbot deft~udidas, e l•iio con~inuem 
no sstao.io de t\bandol\0 em que M achiio. As 
fronteiras da . provincill . tle s. Pedro têm· uu1a 
extensão . de 150 a 200 legua~' nào é pu"sivol 
fortificar U1na tal extens1\o ; mas podem f~tzer-se 
prncas fortetJ, 4ue slrvào de i"PUniÕils aos l1abl· 
\antes da provincia em caso de . iuvasão, e ao 

. ruesmo tempo fação com que o inimigll não se 
atreva a entranhar·lie pelo centro da provincla, 
deixando na 8Utl retaguarda forças nestll.s praças · 
fortes, que o pudem iucommouar muito, e obrigar 
mesa,o :a retroceder . A Guyana, Clitapava, o 
Jugua.rão, e !>Utros lugares, são mc.oellentetl para, 
fortúl.,;ado:;, serviréln de pontoa da def~ia . 

. Não sabe se o general Andr~a solicitou do 
governo 11lguns meios .para. furtifloaçõas: tio caso 
de os bave1· solicitado, o governo rião torâ razão 
se ,lbe negar os fundos .• ~en,lo o Sr. Andréa um 

. enget1heiro, cuja opinião é de grande peso sobre 
a l • . 

Não : póde atUngir betu qual .aeja ~ . razão 
para que niio haj1\ recrutamento tiO Rlo Graild.e 
do·,Sul1 nem snbe como o gov erno, em ca.so d& 
neceBSldade, s.e .poderâ haver sem lanoa1· . lllão 
desto recurso: no que concorda 'A que haja a 
maior prudeJWia no t·~crutliQte nto, e que o ~~verno 
empregue neste sonuço pllllsoas que esteJuo no 
oa~o·de bem o .d~eu1ponharem: mas não que ae 
p>:'tve d~ate J:"eourao. .· . . . .. 

J?edenNia . 120 ~ooos p&ra . remonta da cavalh\ria 
.na : provinoia de ,S •.. P.e.~ro. Nà9 duy,ida .,que esta 
· somma • .seja . indl&P!Ullii\VIll e até . poqtiena. pata 

as neoes~idades do serviço pp.bllco ; e ~11mo 0 
orador tem rece~o de algum msulto de Rosas · 
e eslâ promptll para pres~ar ao gov11rno to~os 0~ 

. m eioA para repellir qualiJuer ataque~ não só . no 
Rio Grand~:~ d~ Sul · como no estado Oriental ond · 
a .nós!:la onra se ac 1a comJ!!'omett a, não dU.vida 
vot .• r por esta quan~ia. Entretanto fará . ·U.Illa 
breve observ~çii~, e perguntará ao ·go-v-erno . por 
liUe l'Bz~o · nao manda pôr am pr11tlca naquolla 

. • · ur pa a raspe o · 
de cavallaria, isto é, a razão por que não rnanda 
arraçoar oe cavallos,. para que o serviço se possa 
fazer com muito menor numero de cavnllos do 
que hoja se faz . A província do Rio Grande produz 
oem a cevada: é pois facil tratar os cavallos a 
ração, mandando o govorn~ prevenir-se com depo
sito a de cevada nas praças Tortes e mais lugàrea 
por onde tem de passar a cavallaria, e mesmo 
conduzindo este genero em carretas, quando a 
tropatenha de se dirigir .para lugares oude não 
possa encontrar taes depositas._ · · 

os lugares _onde os .cavallos podem ser conserva
dos . O rlncno de Satcan, q11e é de proprl611ade na· 
clonal •. A. nlém:de todo elle fechado, é de tal extensão. 

cavaUoR. Tem. porém Ui.n inconveniente, e é estar 
t>.m pouco proximo à fronteira. Cumprira pois 
ver outro campo · que proporcione llleios de c<>n· 
servar a cavalhada •. Muitos existem erte 
à uaçno, de que se achão do posse partlc11laret ; 
mns ao gov'Arno incumba rehav~l-oa. Um dellesé 
o riliciio dé E!· ij,ei: ba dootllnantos, provas e até 
testemunhas de que este riucào pertence â naot1o • 
Cumpra pols que o gõverno trate de o tirar da 
posse da fatüilia parUcular .em que indevidamente 
se schn, ainda quando para is~o seja necessarlo 
fp.zer ·algum saerlllcio pecuniario. . · . ·~ 

Com o fim d ·1l mostrar os so1friméntoa que têm 
t~s brazilelros residentett no estado Oriental, 
lê uma carta datada de. 15 de Junho dtt 1848, 
de um lugar proximo ~ fr?nteira1 em · que 

u .:s· ... 
têm soffrido os no~sos pntricios naquéllea .luga- · 
res em seus · bens, tanto immovais como semo· 
ventes. 

l:i:a. RESIDENTE d'3clara. que a interpel açiio 
~o Sr. P•1raira da 8llva terá lugar. no dia 28 do 
~ueu~. · 

Fica a discus~iio adiada pela hora. 
· Ordem do dia é a eontinuaQào da . de hoje. 

Levanta-se a !lessiio ó.s S 1/2 hora~ da tarde. 

Sessão de I O de Agosto 

~Rll:EolDÉNCIA DO SR. OHICHOIUtO DA GAMA. 

· A•s 10 hotnl'l e 1nela da manhã abre-sa a sessão, 
lê-se e P.pprova-se u. aota da antecedente. 

EXl>EDlE NTE 

Um officlo 11 •1 Sr. ministro do imperio, remettendo 
outro do presidente da proviucia de Santa Oa· 
tb arlna , de 27 tde Julho , findo, oubr,~ndu . alguns 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1622- PÃjgina 2 de 6 

SESSÃO EM 16 DE AGOSTO DE 1848 
documentos sobre a eleição de elettores da freguezia 
de Nossa Senhora da Graça.-A' commissão de 

· con!!Uhlção. . . _ 
Outro do Sr. ministro da fazel\da, transmittindo 

o olfic\o do presidente dá · rovincia da Bahia 
a e . u. o, acompàli a o e iufr>rmllções .sobre 

. os terrenos de que a fazenda nacional disputa 
a propriedade com Thomaz da Silva Paranttos. · 
.;.A' commissã.o da fazonda. · 

1 , v· an o o re a or10 
da juuta da caiaa da amortização acompanhado 
du balanço geral da mestna caixa de 184:7-!848, 
a obser_vaçõe$ do movimento dos fundos publicos 
durante o mesmo anno, da um quadro demons
trativo das transações do estabelecimento des~e 
sua fundação, e da um mappa clnsslf\cativo dos 
possuidora,; dos fundos publicos. -A primeira 
comm\s~ão do orçamento. 

Remette-He d comml!:são dn comUI61'CM o raquá- . 
rlmentn . do Oantlido José do Carvalho pedinrlo o 
privilegio exclusivo poroitu. annnS; OU por aquella 

o quadro deploravel e miserando 'a qu-3 se acha 
reduzida a vllla do Patrocinlo, na provincia de 
Minas Goraes. 

O. Sa. · PaEstDRN'r.& d\z ·que vai retnolter âs 
com missões de conshtuiçiio e justiça crlmiual esta 
re.pres&ntnoão. 

Mercantil trata de dos gurar os tactus, 'trata de 
1111 apresentar do uma maneira que nno f,)j IVJUAl\a 
pela flual · ellos se pe.ssl\rão. (L4 o artigo do Mor· 
c~ntll.) · 

Pari\ sua defesa vê·se obrigado a rocQrdar os 
factos que ttverlio luRar nnquella ses~iio, ·o quo 
não faz por seu gos~o, mas porque a lsso o com· 

·palie a !olha . da pollola. Lembra q11& apresentoU 
àcerca de dous mézes uma indicaçito afttn de ser 
alterado o regimento ns parte em que determina 
(\Ue todas IUi d18<lussões posaão ser "noerradi\s 
logo que hRjão seta· diBnursos pró e seio contra. 
Pedi o . por ve:toli ao Sr. presldente que se dlgnaese 
de dar o sau parecer a este respeito ; elle sempre 
lhe respondeu com desagrado, dizendo-quando o 
pudes~e o farto. Na ultima vez que troux~ esta · 
recordação, na sessão do dia. 12 do corrente, julgou 
que t!_evil\ aoompf\nhar o seu pedido com alguma~ 
retlexoes ; entendeu que estava n<1 seu dlreHo fazer 
observar ue depois dà tanto t.eropo que tlnha sido 
· a a Bl\a n caçRo, n <l se n o ~ o 
P!rooer sobre ella podia dizer que sem duvida 
~ao era lsló t>Or falta da aotlvldl\do da 'parte do 
Sr. _presidentE!, mas qu,e t~lvez . proviesse de 
deeafl'fiiQi\o q\\6 o Sr. pt;e!Jidaqto lho Unha ~ mas 
q~a nesta caso, se se regulavn por flssa desaffell)ão 
nao obrav.a. com \In parcialidade, PérRunt~ se I)A~tll"' 
expreBaões havia .motivo para o Me,.ct:Jt'l>hl ~),zet 
qu.e o or~dot se portàra p~ra. com o presldento 
grnssalramanta, filltan!io á de!lAl!<iiB t~s cas,a. O 

. que se pôde n.otru; t)~stas ell\pre•utõ~s ~ uma,cansurt\, 
e na f.ealtd/ide. elJ~. e~letll, l,ll.$a i,U~Jnlto não. Per:: · 
gunt.a se QAil~<)uor dep,utadp ~i\o pôde hu:eJ' uma 

c~nsura ao Sr_. preslden'e. quando, entenda q~e eU~ 
nno cumrre perfeitamente seus. deveres •. Julg!l 
que não ha poder algum no estado, a _não ser ô 
p()der. modera.1lor, que seja lnviolavel e sa rl\do, 

• • , .,. I ' 

0 Sá. APRIGIO 1.: OUTaoS SBNHORBS:-Apolndo • 
O Sa. F.ERNANDI!:B ÚHA\"B~ ob~erva que se o Sr • 

presidente o pôde chamor à ordem ente!ide u& 
q . que1· epu a o p e azer o Sãrvações a res
pelto do procedhnentó do Sr .. presidente: elle não 
està isento de qualquer censura. Entretanto qual 
foi a maMira, diz o orador, por que se lhe res~ 
l)ilndeu 't O Sr. presidente disse:-0 nobre depu. 
tado pôde dizer tudo quanto quizer. p()rque é inuito 
col•hecldo do paiz.-E,.tas expressões niio oncerrão 
um insult.o contra a pessoa do oudor 7 Acredita 
que niio se póde nflgàr \ato. Dirigindo uma censura 
110 Sr. presidente, .não podia ell4> retribuir-lhe dá 
maneira por que o fez, . não podia ·lauçar.iha urn 
insulto, Appellá pnra fl camar_a pllra qu~ diga se, 

Disse·Bfl que estas sconas erilo provocadas dll 
· proposlto nao só por elle, como pelo ládo a. que 
pertenoe. Não ha boa te em attrlbulr a alla e ao 
. . ·P ae 

· l)Rrt o a palavra ~t.lgre- nos apartes que houve 
ontre ella e o Sr. Marinho 1 Não foi cert1unenta 
do sou lado. Na sessão de sabbado, quando dlrfgio 
apenns u.ma censuro., quem. ful que da alguma 
sorte . o Insultou? Quem foi que trouxtt o requll
rimento a respulto da santa casa, o qual o Sr. 
Marinho dli!!le qutl tinha produzido uma dlacsuseii~ 
desagr11davel 'l Quem foi que por assa ooeasliio 
chamou de conspirador o aenador ll quom sn ruferla 
o requerimento ? Não se p6de dlzer que t~lle e o 
seu pat·tido . provociio setne\hautes ,acenas,. nas 
quaas uiio tétn interésse algum. D1,:·se que a 
ntiuorla quer dosacredlt·1r a. casa .oom e~t~~ 
provucaçõe~. Par11óe-lho tambom que pomju&UCJ~ 
não se póde atlribuir &ÉllllelhanLe ~ntençllo . " . 
mlnorià. Se ex.lste de:soredlto, n~o provént da 
Opl)oSIQãO. . . ' 

Os Sas. APa\GlO, ~.uao~Oll:LLOIJ lll o~:raoa:
Apoiados. 

R . ERN O , . . , , 
tendtl feito um moviroentÇl por. cau~a. ~ llyl\ ~!n~ 
da rolha, offflreoendo·se ooc,.~!àP dq ac~Pt\r opm 
esse aystema, não tem d~do p~sap p~ra l!oP.hU1,1al,-oT, 
Quem é que, ~or exemplo, sp rpost~11. petçsul~~ 
de algumas pntx.õea qu.~ tli\9 se l!q~e~ diz~.r q'f~ 
sejão nobres, quo.n'*o t~a.t~ de. tirar gr~Wl~~O<l9t'\ 
60. ~r. André$, p_?rql,le se s;u_ ppõe ._ qu_ ~. f1~_•e. n~o_ . 
pertence ~ oph~.l~o d<?t»lJ!.a,n~a t 9~.~1D A «J.M 
. t_endo . dado u_ m p.l\. recer_· a resve1to da aposenta_. 
dorla do Sr ..... HQ!19riq, -• ~~~~PI~. do St. Limpo 
do Abreu nno tem dado parecer algum achan· 
dO·Ife all~s em ldenti~a~ Qi~.e)ltnst~uq~~s ~ . Niió 
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si\~ est~s .actos que podem trazer algum deaeredito · 
A camara! . . 
· o sa LoPES NETTO : - O nobre deputado não 

pôde ro~st.rar nisto motivo algum . ignoo\L . · . 
o S:n. Bll:SID~T :-

0 Sa. FJ;;aNA.NDES CHAVES diz que trouxe Isto 
· por incidente para mostrar á camara que se ha 

· · -o é a minórla. ue o procura1 elle 
provém da maioria, a ma orta que xa·se 
âo seu berço. . . 

Conclue declarando; para explicar o sou proca· 
dlmento na c:1mara em certas occastões, · que 

· s empr& trata de o . regular conforme as pêssoa~ 
com qt\em lida.. Cltara um e~eml)lo. Quando o 
Sr. · Paran h os lhe ·deu e01 uma occa~:~lão um 
apMte que nl\o lhe fui ag\·adavel, respondeu lhe 
de uma maneira que o Sr. Paranb<'s. não poderá 
dizer que o offendes:~e ; . por consequenc1a coufurme 
o tratão, assim tautbem traLa. 

s :Notto { ela ordem), observa 
que o. S!· Fernandes_ Ch-aves . fll7'. uma censura_ 
coinm1ssao de pensoes ent~ndendo que a razao 
por que nã.o havin ate hoJe apresentado o seu 

· . ob e as a osentadotiilS ·dos .Sts. Limpo . 
e Abreu · e Alves rnnco, nao po ta e 

desacreditar a cumara, e . consequentomente a 
commissito, que não tinha Interposto () se11 pa· 
recer. Dl~ que . o Sr. Fernandes Chavea es~â 
comp e amen e engana : _ 
tadorias · !Grão ptesentes á comnnssao, el\11. tratou 
de examinnl-as de prefer~ncia a outroe quaesquer 
objectos. Niio constando do requerimento dirigido 
pelo ·Sr . .. conselheiro Honorio . Hermeto ()arnelro 
Leão, · oem tambem do ~ecreto da sua aposonta-

. dorfa senão que esta lhe havia sido concedida 
~ela uoica ··t·azão dil . que não podia accumulln o · 
emprega de conaethet~o de . est~do . com .o de 
membro do supremo tr1bunal de JUSttça, a com· 
missâG julgou-se habilitada patll interpOr o s.eu 

arecér não faltando esclarecimentos · a respo1to . . . ' 

n9o · succedla a raspe to · das aposentadorias dos 
. 81'8. AlVes Branco e L\mpo tle Abreu. A coni· 
missão ·· solicitou .· esclarecimentos do overno a 
re o 
ven ão todos osses esclareclinentos, a oommtssii.o . 
há de intek'pór o seu parecer com toda · a . Inda· 
pend~noia com que interpót ·a · respeito do Sr. 
Carneiro Loiio. Comquanto · não tenha ouvido a 
ious collegas, de cuja independencla de caraeler 

· faz o mal~ elevado conceito diz que quaesqúor 
que sejão ns informaoões, darà parecercontra·as 
aposentadorias dos Srs. Alves Branco e Limpo · 
de Abreu, porque como emprogados . perpetuo11 
entende que o goverôo os não pód& apllsental' 
sem que uma lei pl\ta isto o autoriso. · 

o Sr. Mu.rlnno (pBla ordem), ped~ ao Sr. 
presidente que haja de dar para ordem do dia 
um projaoto vindo do . ~:~enado, que tende a acabar 
com .o trafico de escravos. · · 

O Sn. PBEBIDii:NTI:l: diz que tomara\ emoonstde~ 
ração esse pedido. 

E' app.-ovado sem .debate o · seguinte rtJquerl- · 
mento âo Sr. Peixoto Alencar: ·. 

« &que to qu.& se p ça ao go ern , pe o m • 
nistro da lazenda . todos os papeis com que . 
requerêrão os omcl·aes da secretaria do conselho 
supremo mUita~ o pügamento dos · emolumentos 
que ao lhes estav!io a dever palas patentes e 

. provisões passadas . para o e:1eroito de · Portugal, 
em virtude de avisos dtls seoret!lrias da guerra e 
estrangdlros. de~~ndo o gov~rl~O dar sobre isto a 
sua informação .. - Pei~»oto de .Alencar •. » 

OltDEM DO DIA 

Oontiuua a discussão do . orça~neuto da deiS~ 

peza ·da repartição da guerra com as · emendas ~ 
apoiadas. . . . · - · · 

o Sr . . oar.nelro de _oa~p o•, sustentando 
na emendas da comQ)issao, · dtz . que a redncção 
de 2:400 do conselho su remó ·mUltar rov 

po er a azer es . as . r• .ucçoes, porque •• &erv1ço 
p~blic() 1;1ada soffria com elll\s, · pot isto que 0 

· nob~e m!_nistro da guerra poderão satlsfazet· essa11 
grat.1ficaçoes pela . verba das aventuaes, uma vez 
que ~ej~o dispensados es~es empregados das 
comm~ss~es em que se achao. Lamenta que as 
comm1ssoes que se têm nomeado para reformar . 
o código do processo militar n.ão ténbão · produ
zido resultado · algum. Lembra a conveníencia 
de commett.er esse trubalhos uma commissão com
posta de distinctos generaes que têm assento no . 

· conselho suprem(). · 

e que deSde 1815 não se . nbonou quantUatl•o . 
para elhl. A. camara vê pois que n!io lol o ar· 
bitrio,. que .ni\o foi . a má vontade, que · não fol 

ministro da guerra e · a commlssão. Se houve 
espírito de pf\rtldo, niio o hou'Ve na commissão i 
talvez se possa ·dizer que ha. antes em quem 
advoga o contrario. O nobre ministro da gtterra 
podon\, se entender . eonvenlen te, propõr. que se 
ctêe esta cadeira, mas se entender isto, ·é neoes· 
sario .. que solicite da camara . a faculdade de 
ulterar os estatutos. . 

QuRnto ó. suppressão da qu'lntla para · obser· 
vatorio, dlz que a commissllo não nega a ne• 
cet~sh.lade do . observatorlo, . reconhece quu · t\ de 

.. . 
pagar gratUl.cação ao director do observ~torio, 
por•]Ue não está conoluldo, porque oito estA em. 
exe~clció. 

r I h lta6s teve o tràbalbo de 
fa1er uma pequena estt\tlstlca pela qual se reco· 
nhece quo ha uma deoproporc;llo grando entte a1 
quautlas destinadas aos hospltaea; ondu ha mal• 
sacriflcios, ê onde ha manos dlnhoiro para · o 
curativo. Desoift que CIS soldado& .tenhlo 11m 
tratamento ana{ogo aos seus soffrlmentoa, que nllo 
\ébhito . melhor hospital aquelles quo nAo têm 
tantas fad.igas, que não estA:o tilo . expoatoll. · Por 
iseo deseJaria que o hospital de Porto·Aiegre · 
fmisd montado, se não em melhor pé, ao mano1 
no mesmo pé em que se acha . o da cOrte. · 
N~o houve da parte d~ commlsaão eaplrito de 

parltdo na auppreesã.o dos venohnentoa de um . 
tenente•general co~nmandante do exerolto. Em · 
frente da lei à commissão niio podia proceder de 
outra maneira. Ha seis oommandos . de armas no 
Bruil, nu c.6rte, no Ri.o Grande do Sul, na Bahia, 
Pernambuco, Par!\ .à Matto-Grosso : os com· 
mundos de aru1aa têm pela · lei uma gratUloaoão · 
marcada i a oommis~ão .não podia abonar ·.ao 

I 
. oaoiio de commandante , do exercito, e abonou a · 
de commandante das armas. O nobre ministro da 
gllerra se entende que deve abonai a graUtll!aQào 
de oommandante do exercito, deve pedir oredlto 
para isso ao corpo legislativo, e se . o niio que~ 

· pedir, póde pela verba das eventuaes fazer esta 
despeza. mas em todo o caso deve fa?:er salen te 
disso ao corpo legislativo. . O aoounBudo ddn.s 
nrmas do Rio Grande do Sul é um coil\maudo e 
provinoia fronteira; este commando. bom comdo 
o de todas as provinolas fronteiras. no modo 6 
en,ender do orador ni\o pudem estar u.nldoo t' 
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pessoa do presidente, pela · n.ecessidadé que tem de 
correr . a · fronteira, os destacamentos, · as linhas 
do fortificação. 

Fallarâ agora de uni &t'lr "'iço que se fa1: nas 
provincias onde não ha c "mando de 1\rinas. 

essas pro in ta o ul mt. a t~ or o s 
do presidente, encarr"gado dó expediente que diz 
respeito a negocios da repártição da . guerra. 
Houve um ministro que ·entendeu economisar 

do presl~er_Jte um ~fficial da poli.cia. O orador 
mostra os tnconvtJmentes qtt•l dab1 se se~uem, e 
pede ao nobre ministro quo haja de tomar esLe 
negocio em consideração. · 

Outra verba intt1Ug11uda foi a relativa ú fábrica 
de. ferro de Ypnnema. Pelo que sabe a respeito 
desta fabrica diz que ella tem sido de um pro· 
velto real para o desenvolvimento da industria 
do paiz. Entende que não .se deve abandonar 
um .estabelecimtlnto que pódo ser de grsndeR 
vantagens; acredita que a causa do seu atruzo 

e 
1·emt>VAr. Ptide a S.· Ex. que estude profundamente 
esta questão, é que na proxima sessão apresente 
us melos de remover os obstaculoa que encontra 
a u lia · abric . 

asaandtr a. tr11.tar do serviço dns . paga o r as 
militares, diz que ellas furão estabelecidas uas 
provinclas de maior consideração pàra que os 
dinheiros llbllcos fossem muit:l ftscalisados ; nas 
prov nc as por nt on e u o av1a gran e concurso 
de tropas uão . se julgou preciso ·a creaçiio de 
pagadoriaa militareR, co.mtudo. oommetteu a um 
emp1·egado da tbesour~rla. os serviços· da paga· 
doria. Eutende que é oflcessarlo que se tunccione 
nas theaourtuias como se funcclona nas pagu· 
dorias : de outra maneira não se poder!\ verificar 
a ideutidllde de pesal.)a, e Jlscallsar os dhibeiros 
da . nação. · . · 

O orador conclue o aeu discurso fazendo algumas 
reflex.~es sobre a convsnlencla de so estabelecerem 
colúnl~s militares na frooleiru, mostrando as 

Silo Hdaa e apoiadas ás seg. uint~s emendas : 
« O auditor de guerra da o6\'te terã o mesmo 

ordenado que os respur.t(\'Os juiza& de direito. 

o. llascus. » 
u O vonclmento que paroobe o offiolal da con· 

tadorla do arsennl de guerr~ da cOrte , dca. 
Igualado · nt> do la officlul da secretaria do mesmo 
art~enal.-Jostf às Assis Alves Branco J.\!uniz 
Ba1·reto. » 

« Floa o .:toverno autorlsado a mandar dllmollr 
o forta do Bum·JPsus, na cidade do Recife etp 
Peruambuco. appl!cando . os materiaes A cont1· 
nuação da obra . do oá.es d~ marinha.- S. R.
Nunes Machado. » 

o Sr. santos Barreto (ministro daguet')'tt) 
tencionava ·tomar u palavra depois que houvessem · 
mais alguns discursos 1 para que não levasse 
multo tempo essa discussão, pela necessidade que 
todos . tllconheoem de se upt'Oveitar o tempo ; 
porém vê·se obrigado a fallar uesta momento nilo 
só para dar os esolarechnentl.)s que se têm pedido, 
~omo pnra fuzer alg11mas .reflexões sobre o qué 

ma das questões mais Importantes á relatlva 
às etapas aos otllclaes que estão fóra de setts 
quarteis. Pela tabella de 28 do Mal~QO de 1825, só 
é permittldo da•·etn·Sil ett\pes. aos · offilliaes em 

duas ciroumstunolas: to, em tempo de guerra; 
~o em campo de instruooiio; so, qllando os corpos 
sahem de seus quarteis Esta ultima determh1nQ~O 
foi estabelacidn em tempo em que os corpos t.lnliao 
quartels determinados, em teu1po eu~ que havia 
um determinado numero do uatalhoes perten• 
cantes a oada uma daa proviucins do hnperio : 
poróm, deede que o exo1'olto pnasou a. pertencer 

inteiramente ao imperio~ o governo não se podia 
julgar habiUtl!dc. a interpretar essa disposição da 
lel. Em virtude disto o governo consultou ·o 

· supremo conselho militar sobre a intelJigenula 
· que. se ·poderia do.r a ·essa tabellac o conselho 
consu \)fl a. manetra pM l(Ue o governo 11z pre
scu_te á camara dos . Srs. deputadns. Niliguem 
Jjou~rt. pe~suadh··~e de qtúJ pelo simples principio 
de oconomta se qmzesse fa7.er com que os offici.aes 

dos incommodos e dos grandes soffrimebtos quo 
alles têm, especialmente em destacamentos como 
nquelle em que se acbão hoje ào Rio Gtando do 
Sul ; porém pede n justicta distributiva que, se 
se darP.u1 e tapes a todos os ofticiaes. dos corpos 
qutl Stl achão no Rio Grande , não sejão ellas 
negadas aos officlae!l dos corpos no Maranhão, no 
Pllrá, etc., que estão · na mesma. razão gue os 
bat•1lhões no. provincia do Rio Grand~ do Stll; A 
camara resoivel'IÍ em sua sabedoria pela maneh-a 
mais . conveniente e mais util aos officiLLes do 

. Entende que o commanJante das armas do Rio 
Grat1de do Sul de.ve ser melhor aquinhoado quo 
o~ commandantes di\S !lrmas das outras provioalas, . . .. , . 

he são lmpo~tos , não pó(}e estar parado urn 
tnomento, deve percorrer a Fronteira constante· 
mente: e serâ possivel fazer isto eom a pequena 
gt•atl ftonolto qtta sé dt\ a um commandante de 
arml\s, que é· de 300SOOO e 4 <JBV11lll}s 'l E' preolso 
que .esse commandante das armas. tenha um ven· 
cimento multo superior, qt\e chegue para des
empenhar setts deveres. Não pretende. d1mtnulri 
ou tirar vencimentos que actualmento tem o genera 
commandante das armas do sul, porém declara 
quo não dnrl\ essa nppllratoso l:lequito do general 
em ohefe, p11rc:t.ue não estamos em oiroU.m&tanol.as 
de uma gutlrra. · 

Nota ao Sr. Bello, quo disse que ha dltllculdâde 
dê fa21er o expediente do exeruito com um seara~ 
tario, que na pt·ovlncia do Rio Grande do Sul ha 
dous secretarias que fortto do exercito , e. que 
ticáriio servindo sempre ooo o general. 

Quanto aos fardamentos, de ue tautbem tratou 
... .. . . - -

temp~ . dà p~z os ardamentos . dos corpos sejão 
feitos pelos corpo:~, . porquo _h!i mt~lto grande 
vaotngent ; os soldsdos tornao medllla do seu 
fardu.mento. Os fa1·dnmentos .feitos nos arsenaes 
silo feitos por tres bitolas, e por lato os soldados 
ti cão mal fardados. Duran ta f\ guerra .não pótle 
o exercito est11r ooct1po.do com os misteres de 
ftlrdamtJutos, · e então conveniente é que pelos 
arst~aaes se mnndom os fardamentos · nooessarlos, 
a~sim como vai dos ar8enaef o neoessario paru. 
todas as CJomt~nuhlas fixas . durante a paz, é 
oouveulente qu.e os ool'PlHi seji\o fardados pelas 
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descuidado d••stll urg•lit to 'uocesaldade. tetn .llOIICe· 
dldo um credito de po.-to dA ltlO conto~ pàr1\ . R 
compra de eavalloe. · . . · 

. Um . nobre deputado · pelo Rlo Granlle tambem 
loatou peJ11 isenQfll) d·1. recrutlímento naquulla 
provlncra. O gúVdrno ulhaudo para todRa · ae 

· provtnolaa . colll Igual taterosae nilo p6de com pte· 
terlçilo de urnnR fnger conoessõt•s n outras : o 
g<1v11rno deve Mr. ju-sto, espaclRimt'nte quanrto t~e 
trata da urn tributo . como o . de sangue. Nilo h a 
nlnguem que não conheoa que nóq neuessltamos 
de uma l~l de recrutamento ; porém ollo é possi\lel 
nn ac\ualldade deixai' de procurar por todos os 
motos ter sol.Ja.dos pbrll o exercito ; emquanto 
essa lei tiio desejada não fór confeccion~~da, o 
EfOVerno ndb p6Je . ,ddixar da reg'u\ar·se pelr.s 
Iostrucçõe:il de Juibo do 1840. Ha porém da parte 
do governo um pensRménto que cumpre · revelRr. 
O governo, attendendo ao estado das provincias, 
l falta que ·a lavoura sente do braiJos; tem ensudo 

camara ull\a me . a que se persua e 
. não deb.erà de merecer o apoio de todos os Srs. 
deputauos. Em dóus mezes e 1noio ni\o têtn vindo 
50 recrutas em quatro vapores que 'têm chegado 
a esta capital: houve um vapor que tro.uxo um 
só rocruta • . Neoos!Jltando o axeroito na actualidado 
d. e 4,000 recrutas Vi\i.'a iwsénchêl·o, para se pudt)r 
dar baixlli a soldados que no tltn 9 ou lO l\nnos 
dt~ oamp_anha. 1.\!l achiio oom tres ou quatro asnos Lle 
excesso de serviQo, é oocessario fuzer um esforQo : 
a meülda qu-e o govt!rno julga necessnrin propOr é 
que. em lugar de SO:OOOS para o reon1tamento~ se 
conoodll ao governo' utn crsdtto de 400:000S para 

engajar gente para o exercito. Com àsta ~l!dl!la 
julga o governo fazer cessar as clllamtdadea qu.e 

· na camara to.ntas vezes . têm sido referidas • . Se á 
commissão de marinha e gyena julga conveniente 
que se a lresente esta medida edll-lhe · 
a~. . . . . . · . ·. . 
Ttlm .tido sempre a peito não só na outra ad

ministração de quo fez parte, .como na aé.t11al,.o 
pagamento dos Pscravos · que forão libertados · na 

uer n o o ran e o l\ , e recon ec a . a 
jU$tiQa desta r~clamação, diz no Sr. BAlto QliB 
st:J quizer mandar utna emenda consignando ao 
governo para o pagao1ento desses escravos 80:0008; 
não terá. duvidl\ em act1ltal-a porquA esta.é a in.· 
ten?iiO do governo . . . . . . . 

. Pára 1uostrar a preguiç 1 dns membros do trl- · 
bunal snprt!mo militat·, o Sr; Jobim referlo o facto 
da cc•ndornn••ção de Um oflicial n tra_balbo~.jlfll':.~· 

__ patuos. O · or.1dor rectifica esta · Caéto, e mostra 
qtie nii•J hon v e pre~utça da pal'te dos membros 
do trib\tual supromo militar. · · 

B'l bre o facto apresentado na· casll, de se. acbar . 
na sa11ta casa um a~•\dttdo, a qnem se. dera balxa 
estando jé ~m periRO de vida, eRRA coinmandante 

r · - , --re be declarou que pod1a 
aeseverar â camara que a noticia niio era ~xacta. 
A este respeito siio tão providentes as ordens, _ 
qua quando nm. soldado QUe tem ooncluldoo seu 
tempo se acha enfermo no hospital, não sabe sem 
e11tar curado.- Ha porém, so\dad() que dando ba\n 
vão sorvlr tle serventes nas obras do hospital, 
ve ncendo 600 rs. diários: ttllvez fosse desse numero 
a'tuelle a quetó o Sr. Jobim sA reftlrio. Mas àlnda 
quando fosse o facto como e\le fol referido, não era 
sonão o exemplo · de ·uma unidade, . que po\lco uu 

. nadll podln lutluir na relação dos mortos. Para &8 
couhectlr quo o hoa itál militar é um dos rimeiroa 

sp aea, . as ll a sua as a 1st. ca mortu.ana, que 
guarda a relaoão de 8 a 4 %, o que em pouCI\15 
Jlartas so~ t~rn . oouseguldo. A razão por que eRtil 
rlll~Aoào é tão dint\t\utB. é ·pelo cuidado que têm 

1 u o ompau e os corpos. 
Jo rnaud•l.r p11.ra ·o · hospital os soldados logo que 
adoeo~Jm : de s•)rte q11e. sendll tl'atados logo no 
prlnoipl\) das enfetmidadea, podem ser curados colil 
n1u1to U1als !acUidade. · · 

A fabrica do ferro de Ypanema devia ser ali· 
tneutada p~lo ·governo, ainda qu(.udo . delta n\to 
rt~suHasso ,vanttlgout pelos recurso& qui! · della 
liOUtlll) tirar para o ~.mn~tnentll do exeNHo. Entre· 

·tanto ntln tt~rà duvi•la ém acoitar como concessão, 
e não como ubrige.Qilo, uma eJilenda que autoria& 
o govertto para arrendal·R· Oré por,ém que, se ~ 
govertlo tiver algunla attenção em procurar para 
alli homens esvooiaes, a fabritla corre•poniierA 
t\s inteuçõa~ do governo. . · . · . 

Sendo a nossa fronteira do Rio Grande de nlSIS 
da 100 legUtlS1 quauta~ fot·tlfloações não seriiio no~ .. 
oessarlt\1! para _pôl·a a coberto de qu~lq\\el: luvasã()' 
Serâ muito mRIS vantajoso gast&r com 4;000 homens 

· botn disciplinados em campanha, com um chefe . 
val1roso t\ frente en u 
em~re~ari~ lia couat.tucl)ão, manutenoiio e gtuar· 
niçil.o . dossat~ fortificações. Não_ obstante feto, .~ . 

· general · presidente do Rlo Grande do Sul: eswa 
autorisado para. (1\Zer as !ortlfloaOõM nos lugart'ld 
que julgar ueceesal'ias. · ·. . 

Apt·eseutou·sa no senado e tot reprodqr:lda. ~a 
oauuira a ld~a ·de em vez de se datem n cada sol· 
dado 4- ou. 5 éavnllos, e\'1\ melhor aoostumat . a . 
ca·valhadu. 1\ ração de. milho e palha, . isto é, a 
forragem ~ecéil. . ~alo lado da ecoliomia, nada !,8 
ganh.-ria, porque um onvallo uo Rio (.lran,Je . ~o 
Sul cust11 18$ a 20$, e a . fortagem aoqoa ~f,l,l~~ 
}>o r 600 réis · diarlos ; alem disto • tôra neoesaa~lQ 
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· tornar a provincfa em agr~cola de crf&dora que 

é para poder levar-se a. effetto esta medida. 
·A· eompilla~ão das leis mi\\tares ·.têm meret:llo · 

a purtieular attflnçiio do gover110 : ello tncu_ mbio 
o Sr. Louretlço Jo::~é Ribeiro a compUlação da 

· · li- · · · a un a 
Mattos ; a da legislação militar foi aprese11tada 
ba 10 ou 12 tlin~, o estã tratando da da ma-
rlulla.. · · 

que faz . um soldado doente na córte, comparada 
eonl" a que taz no .Rio Grande do Sul, provém 
de que são os doentes . alli curádoH em pequenos 
bOIIpitues • que não têm despozaa do estado- . 
tnllior . dos hospitaes, -mas apenas um medico ou 
cirurgião. . · 

A.cba muiLo justa a reftexlio que se fez sobre 
a necessidade de terem us presidentes, nos lu~ 

· geres onde não ba eommaudo da armas , um 
official âs suas nrdens para o expediente mllibr : 
uo orçamento se consigna a gratíficRção de lOS, 
e uma caval adu . 

AS ca_ rtas gaographicas partlculat·es rião podem 
dar direito nenhum a uma nação qualquer rara 
tnllrcar litniLes. porque são · documentos gratuitos: 

ortanto alnda ue entenda ser multo di na de 
cone eraçao n re.tlexil.o quo se . ez &obro a inex
sctidão da uma .catta geographica que se imprimlo 
aqui, nota·se quo algum1 limites do tmperlo com 
dill'erentea estados não estão corr~ctos , easaa 
1_ x c oes nno po em prOJU oa o nosso re o, 
e as refiuxõt:s que se fizerão podet·l\õ ter o. resul· 
tado do di apertar no anlrno do autor . o desejo 
dé a corrigir. · . . . 

lõ'allou-se tambero relatlvamenle no esiado das 
fortJflcações. Se o governó se propuzer a re
parar . . ~odn.s , ted de gastar oito a dez mil 
contos da réls : ouwpre pois llmitar;ee ao héceã;. 
ssrio. · 
· Não julga conveniente dizer mllh cousa alguma 

· a aste respeito, porque lhe parece que a eamara 
estt\ suftic~enternentu instrutda -da11 necesaidados 

• L I 
nno _Bsl'u. oonveuionle expór. Pede aóá Sra. · 8·. 
vutados que teohão conHanoa DO góvarno, que bl\ 
de ter a maior uttenouo a re11pe1to dos negooioa 

aquella provtncia não ha dó estur eem que tonha 
utna forlja sufficlenta para repelllr qualquer og· 
gr~dllilo que possa l\pp11recer~ uilo qua e:ttlljtlmos 
debaixo de UUll\ hnpre11Bdo da reoe\o, inas pt..uque 
o HOVeroo ha de · tumnr todas as nledldas, como 
te\11 sompre tomado, para que aquella provincla 

. sef~ roepeitaua pelos nossolf Ylzlnbo11. 
~ão lidl\s t1 apoladns ás segulnttls eu1andaa 1 

· « O governo é autorlâado a arro11d11r a fabrloa 
da Ypanema a quemotlere~er melhorvs vantagens, 
com condição de s11r elevada ao mnlor desenvol· 
vllllonto da qua fór susoaptival. e da mante.r·se 
alll 50 àprendizes brázlleh·os; - T. de Agtua,•; 
-Roát•igu.es · dos s,mtos. - · Ramalho. - Abreu 
Runget.- Clemente dos StJntos .-J. Oh•·bpiniat'o 

. Soal'es,_:. Gavido Peí:Jtoto. - · Ribeit•o de Re.;end6. 
-A. M. ds .J.'Jelto.-J • .A. Car,..ao.- Me~dons:a 
• CaJ."h•o.l> 

• ll:menda ao -~ 21. Em I usar de-reoru\umimto-
80:0008 c;ii a!se: - "Recrutamento e eu a'anionto 

s~ & os - 00:000 1 lindo-se 20011 a cada 
~Higa)ado, ·_ e autoridade ao governo pa.·a regular 
o ~odo pratico do engajamanto.-GiJ~"lio • ....;.l\fello. 
-~. O. Oampo.r . » . · · 

l 
«dPara pagamento , dos propt·iet~\dos dos esora. vos 

v 11 os · da provlucla do .Rio Grandt1 do ·Sul e 
lBlbertados ·pelo governo· 20l000HOOO. - Olivllit·a 

ello.» · 
,6~0000otU os · reparos da. fortaleza d_o OaQedello 
A : . sooo.- Toscano de Brito.- Silva Acauaa_ •• 
: O ·1S:r. Ea..t~f;lb:lo, ,tl,o .Q.t,u~J,:r.oz,~Sp!),:a~a vat 

rQ~llt~"-lla a .~cqnqmia .PrQm~\ld.a pelo .~m.~l.l~l\tllrlo, . 

.mas em todlls as repartloões ·de. qite a camara 
a tê ag11ra se . tem occupado, a sua e~perauÇa h a 
sld.o cnn~tQnt~m~ntll frustrada, . por9ue o . g•werno · 
tem pedtdo tnats do que. havta Sl•io . dado nas 
leis antériores, e a camara t.atn votado male d 
q e o govérilo om pe tdo. Para o provar faz a 
co.mparaQão .das ~Otllmas de~pondidas cot;n a força 
uulltar, . S9gundo consta do ultimo bala.nçQ,· e 

. aquella. que se pede. agon no orçamento rei!Ul· 
. ç q g•ltB se po e para . 
15,000 ?raç!ls illals do qua . então se pedio para 
20,000 I . . . 

Entrando em mluda analys11 de outras despezaa 
da rapartiç_!io da gtlerra, aponta algumas_· verbas 
que tiverao augmentQ sem saber a ra2;ão por . 
que. . · 

Não tem . escrupulo em fazer "stas observaçõE~s 
sil bre ~ddJções tão. pequenas, quando vê que 
a comnussM de marwha e guerro, ern. um orça· 
manto em que se pedem 7,000:0008, fez a co.nsi· 
deravel reducção de 8:0008, e esses nem ao 

u . . 

mas ú. custa do general Andréa, a quem tira 
6:90011, e O. custü do Sr; JusLinillno Josl\ da 
Rocha, a quem tira o ordeuadu de lente. ' 

Pede ao Sr. ministro ue 1 
pnr que, ('lntoudendo que ao Sr . A11dréa ni\o devem 
compeUr os venr.hnentns de geliAl'al em ohete do 
exercito, e entendendo .ao mesmo tempo que ao 
commao(iãnte das .árrnns na · rovlnoia do Rlo 

ran e o u u o se ave ar .a e mp ea gra· 
tidcação que a lei marca para um commando-.de 
arma_a ordlnarlo, S. Ex. concorda ,que a com• 
mHSilO faça Ul\18 l'educçào dostas. · . 

l-la aeesão anterior disse um dos membros da 
com missão QUtl apresentaria emenda· no' sentido 
.de dRr e~npes .ac_ltl officlaes do exercito: esta ldéa 
alilr.ece a acqulescer~cla d., Sr. ministro. Eate 
desajo do govarn•l de dar f'tapas ao.J otlldaea, o 
que allh o orador _acha de mult~ jusUQa, eaLa
til!lect~ uma excepQilo dR regra marcada pela 
.ti•b11lla de ~~~; purt ue, como bém. disse o Sr. 

CHROll oan quo eaae decreto permltto dar etapas 
nos oftlclat.~s : ma~:~ se a commla~ão não duvidou 
·considerar o ntado aolulll do exercito como 

razão tarA uma ellcupiJiio . odiosa · a respé lo do 
tllustre guneral que se acha à · te~ta do exercito 
tao Rio GrtmtltJ do Sul r p,,rece-l.l.te ser a economia 
a maltf mosqulnha que so póde lml\gluar aquolla 
que tratada cortnr oo _venciUJentos a um gttuera_ l 
é tettta do um exerolto em poslçii.o tão importante 
como aquella. Pureoo·lhe que o Sr. ministro não 
deverl,, tllr concordado nesta reduuçilo, pois que 
Bllbe .. as de11pozas qu11 taUl n fnzer o general no 
Rio Grande ~11ua bum · deselilptinb.ar o serviQO. 

Outra ecouomla que propõe a eommllisão, con
trariá ~s regrHs ordil,arlás dô orçamento. é a sup
pressilo dos voricimentos dus Srs. A.nteró e Andréa 
como utembros do éonselho supremo militar_ , quando 
qualq_uer deUes póde . . se\· aispensndo da11 com
missão ilhl que sé achào e voltllr para os seus 
lugare!:l ; quaudo esLe de~ejo . da. economia dt~s 
6:llOOS nos · vencimentos do St·. Andréa faz de~con
dar que 11e quer tazt~r com que aquolle general 
peQa n Slla demissão. (A.poiudos.) . ... . - ' 
José da. Rocha, que, como ~etn lhe parece haver 
dito um Sr. deputado pela Bnh!a, tem o orlme 
de i\Br redactor do Br"<uil ; mas o ora~or estl\. 
pel'd.uadldo que ~<e os .Sra. d.e~utados souberem 

. por U\ll ,p\luco esquecer. os P"·'xoes polltiO!lS, esse 
oriu~e devia. .ser um tttulo que reoommend.use 

·.'a asse oi<iadi\o, pot·qne, qualquer que soja o modo 
,por que ·eu_ea,oul as doutrinas daq\lelle pel'lodlco, 
b.i\O. pode,rt\o negl,\~ 110 GI!U . radaotor 11. . qualidade 
de hot~rar o paiz pelo talento e não vulgarea 

, oon_h.enl~e.ntos ,C9!ll qu11 ~ept escrlptd. (~PP~?dol.) 
~na t;.!!m ~~~~o , ~ar PM~qs re~lmetlt~ . ~~ ~I:JQ~~ ~,U\• 
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SE~SÃO EM .. t7 .DE AGOSTO DE 18~8 

. ·. lneios 'para realis11r .o · seu pensamento . 
.Entende que os ostatutlls do &rcblvo militar 

jâ siio muito antigos, e devem sotrror reforma • . 
Faz algumas .· reflexões sobro o modo por quo . 

ae distribuem as quantia.t votauas para obn1s 
publicas da gucrrn. l\Iustra qlle o mnppl\ dali 
Corlltlcao;õos tum n\gumn insxncUtlões, apresen
tando cotuo existentes furtitlcações do ~ue j~ não 
ha vestlglos. · · · 

mHI~ar .(1m t_nda a parte .é paga com muita pàrci· 
moma em dmbelro, mas em compensação é paga 
em ho~ras, e é. elass~ que em to<!a a parte goza 
de. mu1ta constderaçao. Par:a nao efllraquecer 
esta moeda cum re ué o . · · - · 
tmporta.Pcia a_os postos militares,· mA.s em con
travençao a teto vê que a guarda nacional 89 
acha .organisada · Je mocio tal, que um botnem 
qu,llfluer, por simples capricho do minis 
e eva o ao · pos o e corone , e ac a-se . habilitado 
paro commandar um tenente-coronel do exerci~o. 
Isto · necessariamente deve produzir desconten
tamento, e ao govf)rno incumbi! procurar o re-
medio. · . · . 

Chama a attenção do Sr~ ministro sobre as 
muita>~ lacunas que existem na legislllçiio militar. 

Para que sé possa tirar alguma vantagem da 
polvora que · produz a nossa ·fabrica, e ella se 
não perca nos ara:tazens, parece~lhe melhor eli:pol-a 
á venda por preço menos subido ; porque sendo 
alla lão boa, . ou melhor do que a hi~leza, .em 

meio de augmen~ar os direitos de i111portaçã~ na 
polvora estrangotra não trará em resultado senilo 
o~oroçoar o contrabando. Melhor fOra então pro-

A respeito da fabrica de ferro de Ypanema, 
concordo com ll que disse ó Sr. ministro. · 

Comparando a despeza que se faz com o con· . ·r . . .. 
Oonceiçito cllm o seu VRlor, vê que a dUferença . 
~. ~u1to pequena ; entretnnto ainda quando désae. 
p_reJul_zo, o orador ser!(!. de opinião que con· 
tmuasse a bn ver . o.ssa. fabrlcfl, DesejAra .. porêm 
que não houvesse mult.o armamento depositado 
eól luglll'es não fo.-tlflcados. E' obvio o perigo . 
de taes deposito&. . . . . · . . · . 
. Oonêlüti mo~t1·ando que silo lnfúndadas na cen· 

auras fel tas aos mlnllfteJ los do lado poUUco a 
que o orador porteuce, de· . a~rem dissipadores e 
gastadoJ:és além do neconarto. . .. · . 
· A dlsousailo fio~ adlada ela hora. 

r e a · a meanta. 
Levanta~se á sesailo t\e tre.a horas e meia da 

tarde • 

SeasA~ om t t:r de Aao•to 
J.>Rli:SiDB:NOIA DO SR. OIIICIIOI\RO DA GAMA 

SUMMAnxo . -.Ex.podtente.-:-Reclamaçao do sr. Fel'· .·· 
nnndes Ohavss • ..-Rsqu~rimetato do Sr. Wan· · 
dtwley.-Ordem do t.ltu.-Pagamsnto do., tttbo.r 
para llhcanamento dó Maracatti%. Emenda do 
St- , Mora61J Sarmsnto.-Orçamettto dú guerra. 
Discursos dós·Srs. Barcellos, Gomes Rtheiro e 
Santos Barreto. · · · 

A's lO horas e · meia da . manhã abre-se a sessão; 
lê ~ ao e approva-se a acta da antecedente. · 

Ghnma. a ntloução do · Sr. m\u!stro sobre o facto 
de às vezt>s serem promovldós officlnes preterindo 
a outros, sendo os promovidos, para que não se 
queixeti\ os pte\.er\dos, mandados para proviucllls 
muito remotas, e entretanto, feito o aespacho, 
obtêm licençn para estudaretu na côrte, os . pre· 
teridos esquecem·9e , e os promo"Vidos passiio EXPEDIENTE 

.para os cortJos da córte. Deseja que a titulo de 
estudar ua aoademin não se acobertem esses Um offioio do . Sr. ministro do imperio, traus~ 
pntronatos . · mittindo a tepresentaçiio da camara municipal da 
· · Consta-lhe tambem ue ha descontentamento · I · · ue 
em oonsequenQla . as paisagens de umas armas insta pela revogação do decreto n. 408 de 28 de . 
para outra8; que em muitos caso.s equi valem a · Mnio do 1845, que mandou observar os Jimltea 
uma prete·riçào, porque As vezes um .ofilcial tem assiR_nulados . pelo ouvidor da comarca do Riódde 
adquirido direito á promoçii.o em sua arma, e Jauaao, no acto da crtlação dà villa de Rez.An e, 
vem . outro de arma divert~a que lhe toma a entro aque\le e este munloipio.-A' commissão de 
antiguidade , e impede que seja promovido. ·O estaUstica . · . 
governo deva ter multo cuidado em que ni\o haja ()u\ro do mesmo rtllnlstro, remottendo o auto·. 
queixumes justos 4e q~.!\~quer cla~ª.!Lj\a...nida.:~ .... . · grapho..-da relioluóiio- autorlsando o govet"no paro · 
dilos, e muito mais da classe mllitnr, que pelo n~nndar matricular no 4o anno do curtJo medico da

1 sarviço que presta ao palz inereée attençi\o n1ulto escola de msdl.oina desta cOrté o cldàdiio Manoe 
88P.OOial. . Fauatino Oorrêa Brandão, . não obstante o lnpso 

. Debaixo deste ponto do · vlsLa apontar'!\ um de tempo marcado nos estatutos.-Para o aroblvo. 
mal, supposto · nllo aponte o remedlo. A classe Outro do Sr. ministro dos negoolos estraugelros, 
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SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1848 
. ORDEM DO DIA que. eni additamento ao officio que enviou .. a esta 

càmara acompanhando ·os documento9 que se lhe 
solicitârão · á cerca da · extradição . dos · subditos . E11tra em discussão a seguinte resolução : 

· estrangeiros criminosos, . trRosmitte . por cópia · o « A. ~ssembléa geral legislativa resf?lve .: 
.parecer que em 14: de Agosto de .1845 deu a secção cc Arttgo unic_~. O govarno fica autorlsado a 
do conselho de estado a ue e r tencem o . . gelista de E,auza, a-im-põ.P.rtHilttnwe~ia~t-----
es rangetros so re o cnso o francez Bonnefond ~ dos tubos · de ferro que . tiver fornecido, e fOr 
accusl\dO de banca-rota fraudulenta; cuja ex- fornect~ndo tmra o encanamento das aguas de rio 
tradicção fõra pedida pela legaçiio de França nesta . Maracanã, · na conformidade do contrâcto cêlebrado · 

--~~ci~d~a~d~e~e~m~4~.~d;.e~M;. ~a~rç~o~d~o~r~e~f~er~í~d~o~a~n~n~o~-~~A~~u~em~· 1-~c~om~~~~~~~~~~stHa~-------
e a e stça • . .. de 1846.-S. R • · · 
Retílatte-se á co:mmissão .de 8e.tlções . o requeri, « Paço da camara dos dépU:tãdos, efu 3 de Julho 

IJ'Iento deD. SimonaSilvade . hveira. delS-18.-J. ]11. Wanderley.~]. J. Ramalho.-
Soura. França. » · . 

o .Sr. Souza :FranQa não tem duvida de 
votar pelo pensamento da resolução, para que .o 
governo. pague o que .contractou ; mas entende que 
eate ob)ecto é da 101 tio orçamenti', na .qual Sá 
devo providenciar a respeito. . . . 

O Sr; ::M:orao!l Sarmcni;o dlz que, ou o 
governo foi autorisàdo a fa2er a encommenda dos 

von a a ller menor nidade: Não sabendo quatdesRas du11s bypotbeses 
dez ou doze annos. ~e . deu, deseja que alJ::Um .membro da commissão 

Não hll mllil:i expediente. mforme sobre este objecto. 
São npprovadas sem debate tres redac Õés das · 
s çoes q e a onsno o governo a conceder • . . o setva que no 

carta de naturaliaaçilo . de cidadão brazileiro ao:i relatorlo da com missão vêm as razões em que 
bdit t J i J é d A. d ella se fundou para autorlsar este pagamento. Acha eu os por URuezo~ · oaqu m 08 · e · zeve 0 • .·de manifesLa J' ustiça. a reaolu,iio que se discuttl : o Jonquim de Azevedo Fernandes, e ao subdito v 

in~· Jez Jorge Jackson. ·. . gover110 pedio em tempo credito para O pa~amonto . 
1 b · · t d dos . tubos, a camara concedeu·lh'o, mas pela cil'· 

. ,ca so re a meRa, ~ara ser oma o em con· cmnstançia de não tor passado no senndo a lei 
sldi!r9.çiio quàndo se .• iscutlr 0 . J!l'Ojecto n • . Si ' do orçümento do BilM passado, está o reclamante 
deste RDno, o parecer do commissao. de fazenda, · em deHembólso. . 
que c.onclue asslm : . . · s F 

« At't. l.o Fica o governo autorisado a mandar Quanto A obJecção do r . Souza rança, pon- . 
· subst1t11ir as notas do extincto banco que per· . · dera que pa.s:!ando esta r~>soluçiio, será mui façH 

tenc11n1 aos ioteressudos nos bens do CRsal do fazer uieução dessa qua.nLia na lei do orçamento . 
" · · · · · · · . r ce en es as .razoes · 

. ' ' O Sr. Fornnndes Obn'Ve• (psla ordem) um credito extraordinario; mas as partes não 
lembra que eni outrn occasiào . fez uma 1ndlcaçào ·devem apre~entar-se à camara ~pedlodo o cum-
pat:a se resclo·llr o controtcto com o sevandija do prlmento do dever do governo. Entl!nde tsmbem 
Mercantil, porque elle nito cumpria as condiçõt~s qua a resolução além d-e ser desnecessarltl, porque 
deeeo contracto : hoje não lnalstirt\ mala · nisto . tando de passar a lei do orçnntento, neUa sa deve 
porque vô que o homem est4 magrc 1 necessitA · iucluir esta quantia, é deMtuo&a, porque t}Unodo · 
comer, precisa ainda chucbar nas vllocr.<" gordas. . . se tratll de marcar um crtldito .ao governo, deve· 
Não pedin\ ttlmbem á camara qné dê pro~Itioclcias · se determinar a qunntla. Não sabe se passem. 
lJara. qUt~ o tal sevandlja dolxa de descompOr os quanUa alguma na. ldl do O'i'çarnento. · . 
deputados da ininor1a ; niio quer contr:uiar eeM u· ·- s · D E t :to 
gosto da. maioria; mas jt\lg" te." diroito a pedir M . B. EPUTADo ~- s e anno, n"o. 

· á mesa qu~ fàQa com que o Me1·cantil cumpra o O Sn. FERRAZ di7: que entiio ba necessidade de 
contracto. Nelle sa determina qutl as ~iscttesões so .votnr. a favor da .resolução, porque não se 
sejào pnblicadas quando multo até 48 horas apresentai.\ q\limtia para isto nal61 do orçamento, 
depois • entretanto hoje 17 de Agosto publicou o ruas acha qun se deve marchar regularmente. 
Met·cantit os trabalhos da sess11o do dh~ H t Jt\ E' approvada a Reguiote emenda do Sr. Moraes 
que elle come dinheiro. e descompõe, ao meno!:l SarmenLo : 
não· ó faça á . gagosa,. O orador pede · pois a S..: .. Ex. · « Diga-se-que o governo fica autorisado a pagar 
compUlQ o Mercantil a cumprtr . os condlçoes do s6tnEinte · a hnportaucia dos tubog fol'necidos-e 
eo11tracto. . .. · . não dos q11e se fórem forneoendo.-S. R.-Moraes 
· . Entra ·em dleeussiio I) 11egulnte reque 
que é approvado . sem debnte : 

« Achando·S(\ annexos à representação quo foi 
dirigida , n · estu. camara 11 respeito das eleições de 
deputados pois. provlncla de Matto-Grosso varios 
dooumentos cot1tra as elaições dli!i camaras nuJni
clpaes e juizes de paz; compAtindo ao governo 
toiuar oóuhec.lmonto dns lrrogulnt\dades que por 
ventura poR&I\O ter llavldo nestas eleições, roqueiro 
que lhe sejuo remattidos to~os O!\ referidos doe!!· 
uitmtoa para tomal·oa na conslderaoão que mero· 
oerem.-J. M. Wancter lev. » 

70Jl0 ~ 

o Sr. VV'ande rley sustentando a resoluçiio, 
demonstra a ju~tfçl\ do pag11mento raclalilado, para . 
0 qual o tinno passado · se . consignarão fundos · 
na lel do oroame:1to que està .no senatlo. · 

Euteudtl que ó un\a conllei}Uencia do contracto, e 
uma necessidade para o ncabarnento da obra, que 
se paRullm os outros tubos q.ue se devem fornecer, 
porque, a nilo Ka pàgâram; lilZ·sa mal niiu aõ .no 
rornooedor, como 81> publico; que llca privado de 
uma obra cuja utllid!lde todos · reoonbellem. . 

A dl&ctiesão fioa adiada. pela hora.. 



!!ô SESSlO EM 17 DE AGOSTO DE ·18~8 
Contlnúa a dlscus.~ão do ·<lrçamento da despe_za 

do mini~terio da ·guerra oom as emendas apma
das. 

o ·sr. Barcellos pedlo n palavra para 
lazer algumas cousideraçõea ácerca do oroaroento 
da guerra. Tem-se nesta diMuss.ão tratado do 
recrutamento na -provincia do R10 Grande. O 
orador j~ em outra occasiio pron uncion-se a este 
respeito, dizendo que em c:Onseqneuc~a ~o esta~o · 
desastroso em qua ficou a s~ provmcu~ . depms 
da guerra, e ã vista da div1silo que VIR entre 
oa seus patrícios, sendo ung snjeitos ao rect:u
tamelito e outroR nilo, achava que e1"11 n~cessano, 
ou qu·e alli não se recrutf\ sge por. alguns .annos, 
ou que o governo tomasse m.1didas a respeit«;~ de11sa 
dífferença qne havia entre uns e outros llab1tantes 
do Rio Grande. Nesta parte foi contestado por 
um nobre daputado pela sua província,. porém 
ainda não o foi pelo governo, de ma;:Jelr.> que 
lhe parece que eom etfelto o ~overno tem noticia 
de que na orovincia do Rio Grande ha esta dlf· 
ferença. TeÍ1dO· se recrutQilo na presidencia do Sr. 
Gal vão algumas pessoas q.ue tinhào pertencido 
ao partido dissidente, el\e se vio depol:i forçado 
a mandar dar b~ixa a esses indivíduos, porque 
alies se consideravão oom o direito de não servir. 

O nobre deputado. pelo Rio Grande do Sul não só 
contestou esta opinião do orador, como outras 
que apresentou icerca do modo porque tinha sido 
feit01. a pacificttção do Rio Grande do Sul. O nobre 
deputado assentou que o orador unicamente para 
fazer guerra ao Sr. conde de Caxias tinha tra
zido para a canuua estA fac_to. O orador está 
disposto a sustentar o que d1sse, mas antes de 
sustentar cumpre-lhe responder a um nobre de
putado que só nelle enxergou maievolas intenções, 
obstinaçilo calculada em fazer apparecer como 
desairosa a pacificação do Rio Grande do ~ul, q~e 
o qualill.eon muito abaixo para poder at1rar tao 
alto, isto é, para fazer censuras ao Sr. conde 
de Caxias. . 

Diz a Eisse nobre deputado que baixo para 
fazer censura a nm qualquer empregado publico 
sarA aquelle que não sabe compenetra~-Re d!l 
missão que vem cumprir na camara. (Aptnado8.) 
Su ppõe que nenhum deputado que se senta na 
camara é baixo para fazer cens11ra..c1 ~ Rdmlnís
tracão de qualquer funccionario publico. (Apoia
dos·.) Parece-lhe qull ainda que esse funccionario 
publico ou os seus satellites tenhão levado o aen 
arrojo a tal ponto que queirão parecer superiores 
ao unico funocionario sagrado pela constituiçflo, 
os deputados não devem admittir, nem deix!lr 
passar esta idéa. (Apoiados.) Tem conhecido que 
o Sr. co ode de Caxias parece qnll tem se querido 
tornar lnvulneravel, que quer eatender a si tambem 
o artigo da constitoição qnP. torna irreaponsavel 
a pessoa do monarcha. (Denegações.) Não sabe 
que se pos8a entender de outra maneira o pro
cedimento que se tem tido, querendo que não 
se faça a mínima censura ao conde de Cax.ias. 

Na assembléa provincial do Rio Grande algumas 
pe8soas com o orador votãrão contra uma 'felicita
ção dit'iglda ao Sr •. c<inde de <Jaxlas, e se bem se 
recorda, foi o nnico que tomou parte nessa dis
cussão contra a administração do Sr. conde de 
Caxias, mas não "foi o uni co que soffrêra; todos 
que votárão·contra essa felicitação svffrêrão. 

Na provinda do Rio Grande é convicção geral 
que o governo ficou eompromettido a pagar a 
divi<!a total dos republicanos. Nomoou-se uma 
commissão, essa commissão habilitou muita 
gente para vir receber pagamento, alguns re
ceberão no todo ou em parta, outros deixárão de 
receber. ·E' preciso que o governo desengane de 
uma vez o povo do Rio Grande a tal respeito. 
Todos na província do Rio Grande acreditiio qus 
houve tal condição, e o orador tem um docu
mento que ~ •a publica-fórma de uma carta do 

Sr. David Cana varro dirigida a nm dos credores 
da republica, por onde alguma cousa se prova 
é.cerca de tal obrigação. (tt! .) 

Além desta prova, da crença geral, ~os b~oatoR 
que immediatamente que se fez a pac1ficaçao se 
espalhârão nossa p~ovinc_ia, o orador tem outra 
prov_a . de que a pac1fic~ç~o não .se fez alll como 
se d1z1a, po·r mera amu1st1a. Ha duas prdoclama
ções feitas por ooca~ião da pacifi.caçio . a pro
víncia do Rio Grande do Slll, uma feita pelo 
Sr . David Canavarro, e outra pelo Sr. con_do de 
Caxias, que o orador h\. ~em na proclamaçao ~o 
Sr. conde de CIIXias S'l cl1r. que os rebeldes ~stao 
purflmeute ar.nnistiados, que em conseqaenc1a da 
amnistia é que linho. cessado a guerra, sem 
R~nhuma condiç~o, !'em da p~ociamaçilo do Sr. 
Canavarro se pode 1sto dednz1r. Qual é ·o funda
mento qna aprasenta o Sr. conde de Caxia~ para 
oli di~sídeute11 largarem as arma• Y E nm 
fundamento de magnanimidade, de ex~re!"o· ·amor 
da patria, de não querer que essa provincia fosse o 
thaatro de desgraças que ameaçavã~ fazer nella 
os no .,~os vizinhos. Por consequenc1a onde é qu_e 
esLá a declaração des~e arrependimento, do recebi
mento da perdão, da amnistia. q orador que es~ã 
ao facto de todos esses aconte•amentos, que v1o 
pagar as dividas, que vio isentar do recro_tamento 
soldados da repnblica, não deve acred1Lar que 
houve condições, e condições muito . ~nerosa~? 
Porque se não houve essas oond1çoes, nao 
mando~ o Sr. conde de Caxias publicar em 
ordem do dia o nome da todos os offioiaes, em 
consequencia dossas ínstrucções s~creta~, que 
forno publicadas na camara. O orador lamenttl 
qoe o nobre ministro julgue conveniente e~t~r 
escondendo essas instrucções, cufa leitura onvuao 
a camara e as galerias. 

D isse mais o nobre deputado, talvez querendo 
tornar odioso o orador, que elie tinha combatido 
a paci.flcaçào da província po.::qne a guerra 
tinha creado muitos interesses, Já da parte dos 
legalistas, e que estando interessados na con
sarvação da guerra, t ratârão de desacr.editar a 
pacificação. Se todos o coohoce;;sem, de1xarla de 
responder a esta parte. 

O Sa. BBLLn:-Eu não disse tal: mas póde 
formar o sen ca8tello. 

O Sa. BARCELLOS mostra que seus interesses e 
os de sua familh pro!)endii\o para que se fizesse 
a pacificação d;1 província. Quanto ao desgosto 
da tldministracão, diz que nunca teve pessoal
mente a mínima queixa a faz er do Sr. conde 
de ·Caxias, não teve nunca pre~enções ; o Sr. 
conde de Caxias deu-lhe nm emprego - que elle 
não pedio, e por consequencia, como se póde 
dizer que era descontente d11 administração do 
Sr. conde de Caxias T 

U que fez foi unicamente respeitar as ·suas 
convicções, suffocou ·as até certo ponto, emquanto 
não se tratou da fellcitação ; mas dahí por 
diante não lhe foi poss\vel mais calar-se. 

Depois de dar os motivos ·por que se oppOz 
na assembléa provincial do Rio Grande i revo
gação de uma _lei que tornava dia de. festa 
provincial o dia 16 de Julho, o orador d1z ao 
nobre ministro da guerra que se nilo tivermos 
guerra com algum de nossos vizinhos, ·convirá 
muito não .H.ageilar a província do Rio Grande 
do Sul com o recrutamento, porque ·as fa.zendas 
e~tão desertas ; mas se o governo receia que 
tenhamos guerra com qualquer dos estado~ yi· 
zlnhos, eutende o orador que os seus paLrlCIOS· 
não devem ficar isentos do recrutamento, pri
meiramente porque essa isenção nada produziria, 
visto que os rio-grandenses não tolerariiio que 
uma nação estrangeira qoizesse invadir o terrf· 
torh> do Rio Grande, sem tomar parte na defeza 
da pNvincia, e .em segundo lugar, porque . não 
vê onde ·Se vá tirar cavallaria capaz vara fazer 
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monos. 
Disse que o Sr. Andr~a tinha contra si alg_uns 

antoce:ientes na provincia . do Rio Grande do ~ui i 
referirá algumas arbitrariedades bem salientes. 

. . , pas ean o uma ar e, encon rCiu 
um car.itão, de fall1ilia mui distlraeta d~ Rio Gran~a 

. do Su , e só porque e:~ss capitão nao o CUI.Jlprl· 
mentasse por não ·reconhecei-o. destra-tou-o com 
os nomes mais injuriosos. Este facto (oi muito 
notorio, e em consequencin de ser com a pessoa 
com qUoin foi, o Sr. Andréa deu . muit!ls salls• 
fações particulares i · e como não se contentasse 
com ellas, quiz dar a maior aatisfa~iio publica 
que poderia dar. Nomeou esse mesmo homem para 
Vir cumprimentar a S. :M:. o Imperador por 
occasiuo da maioridade. 

Reft>rlrA t1utra arbitrariedade do Sr • . Alldréa: 
tend~> · acontecido um furto, que se dis':le fóra 
feito por um musico de um batalhão, soube o 
Sr. Andrt!a que esse musico tinha relações UH· 
citas com uma preta de um padre; mandou chamar 
o padre u disse-lha que déssa conta do furto; o 
padre respondeu que estava\ quasi sempre fóra 
du. ~:~ua casa; o Sr. Andréa mandou mettel-o na 
cadàa onde esteve e o · 

e era tambam o proct1dhnento qull teve o Sr. 
A.ndról& com o vice.conaul da n&&oilo · portugUo.(B, 
com quem quasl passou a· vias de taoto, 
. Outro facto: yarlas ponteaJno ll.lo Orando bllvl4o 
sido arrematadas: chegando o Sr. Au~ró.. &\ 
provi11cia . s6 porque as plantas mio lho lljlra. 
dassem, deu como rescindidos 011 Ciltltraotol, toul!o 
já alguns desses homens feito dospez&!J. .. 

Oonvlrà que em uma provlnola de um P"l• 
livra un1 administrador assim prooeda T Pareoo• 
lhe que não tlonvérn, e mórmente em UDltl .· pro· 
\•lnoia como f\ do ltlo Grande do Sul, onde oa 

hometl!J etn gêral conhecem seus direitos, onde 
ha alguma exaltação, algum melindra âcarca do 
que se passou alli1 algum resenthnento de que 
algUeín se póde prevalecer. O orador, como 

. re},resAntanta da provincia do Rio .Grande do .Sul 
· - · · . r1 una · e pe 1r ao 
nobte ministro da guerra que .tome medidas aoer• 
~lcas ~ara que não continue a sua proviocfa s ser 
flagellada pelo Sr. Andrêa ; o Rio Grande do Sul 
. - . ' 8 
outras provinciaa do Brazíl. 

O Sr. André•1 tetn levado o seu procedimento 
a querer militarisar todos desde a idade de 10 
annos para cima. Convirá isto em uma provlncia 
que tem medo do recrutamento, que passou por 
uma desurdem de 10 o.nnos 'l Jâ em outro tempo 
q11iz o Sr. Andréa fazer uma guarda, não nacional, 
mas da carittll ; mandou alistar todo o mundo, 
cegos. tortos, alejados, etc., mas felizmente nào 
lavou este plano. a effeito. · . 

H a sobre a . mesa utna emenda consignando 
80: OOOH para o a amento de es 11 • • 

e · oro.o 1 arta os pelo governo. . oradór 
desejava volar pela emtlnda, más não sabe se ha 
alguma implicancla, . porque ignora quem libertou 
esses escravos. · 

O SR. MINlBTRO ll.A. GuxaRA.:-Foi o guverr.o. 
O Sa. BAaceLr.oa:--.Mas aiio libertos selll ne-

. nbuma condição ? · 

NlSTRO DA t11i:RRA:-Sem nenhuma. 
o Sa. BÂa.OELt.os' entende que não se devia ter 

llbercado esses escravos; porque é dar-lbes um 
J}remio. Quando ge negava as condições da pa· 
oiftcaçiio, . todos dizião que eases escravos não 
erão . libertos, entretanto agora se . di?.. que o são. 
Desejava que o nobre mtnistrõ fnfotnJasse ae 
30:0006 chegao. para esse . p11gamento. Qulzera 
ta.mbern saber se à cornmissã\1 tuncciona ... 

O Sa. MINISTRO DA. GuRalU.i---Affirmo-lhe . qu~ 
tem fúnoóionado, atà tem pedido esclarecimentos· 

O SR. BARCELLos pasoando a outro objecto, nota 
que têm appareoido de certo tempo a esta parta 
na sua provi nela factos q~e desgo~tao a cavallarla, 

I • 
tl\rla de batalhões de outras provinolas yara a 
oavallaria. Que tem havido Isto, ntio h~ duvidá 
nenhuma, mas acredita que o nobre ministro .oiio 

· prücaderà assim. â vista do que disso âc11rca. ~a 
agilidade precisa para a cavallarla na provlno1a 
do Rio Grande do Su.l. Deseja que nesta parte 
o nobre ministro saja muito escrupuloso, não 
só pnra o bom B!ldumento dos negoolos, . como 
para não desaaredltar ess .. a ca.val.larla . 
Oons~ra a compra .de arreios faltos de sola, que 

os soldados não uslio, e que é uma ~speza em 
pm.·a. perda: os soldados de oavaUada usao sempre 
de redtlas de couro cr\\. Desejava que o nobre 
miuistro a este respeito sa prevalecesse · . ~a sua 
experiilncla, e tomasse as med1das necessanas .. 

Quanto no forneoitnento de fardamento, poocl1e, 
calcado, etc. ; o que a tabella dt\ não é suffi· 
ciente. Se bem se recorda, um ponche deve du~ar .· 
quatro annos, q.uando apena~ póde durar dous 

porque eUa nlio chega senão para a metade do 
&ütilpo . para que se dâ. E' preolso qu. e o governo. 
dó provJdenolaa "este respeito . . 

o nobro mlniatro fa\lou a respeito do comma.ndo 
da11 ar1111\lt do Rio Grande do Sul i dieae que esse 
ililll\tiiiUhJan~e tlnba da percorrer a fronteira, que 
rulo püdla tlllponll"r·ae dessa trabalho, e que por 
CIOUIUIJUanoJ• lluvla ter Rrlltitloao!Lo mala avultada. 
Hu o uotiiiiiiHH1i\ntu das arlllaa do Rlo Grande 
du tiul ~um .. tlu · poroorrer a fronhlra, tem do 
monL"r M u~tnlln, ~eln do t~&aor detiJposaa oom 
oaval6(a&Jua·~&•, l•~o ó p11r1 outro•, ma• nao para 
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(risaàa.f), e tcodo·Se·lha dado um cavallo manso, 
montou com muito vagar, arrastou a perna pele. 
anca do cavallo. Isto não será culpa do Sr. 
Andréa, mas lamenta que isto &.llont.eça, ., que o 
Sr. mioistró reconhecendo que é necessario actl
vidade e agilidade ao mesmo tempo, conserve alli o 
Sr. Andréa. 

Dlrt\ alguma cous11 acerca rio cootracto que se 
diz feito com !lr. Andréa. Se o negocio v:ai por 
contra.:to, então o governo procure quem tenha 
as mesmas ou melhores habilita.~ões, e . (\lle {1\-:,a .. . . . ' . 

Per~untàu o Sr. Jobim, po1·que o governo não 
mande.· arra~oar .os cava!los. N!io é posalvel que 
na provlncta dl) Rio Grande convenha Mtar t.ra· 

· ' .• ' -
• tratado a ração, vlnha a custar o qutntuplo do 

que custa. Em mullos lt:gares não se achariiio 
mantimentos, mas alnda qu.audo l'~ achasse; &eria 
por um preço extraordinsrlo. Vais mais comp1·ar 
8 ou 4 cavalloa em um anno do que austel)tar 
um. 

O orador:dapola de responder à!parta do discurso 
do Sr.Joblm, em que trat" d•l rincl'to do Salouu e cio 
rincão de El-Rel, mostrandtJ que esta pertence a 
par~icu\ares, e não é. fe.zenda . Meioua.l, po.ssa a 
tratar da condernnaçilo de .um offioial a prisão 
perpetua pelo supremo trib1.1.nal m.ilita.r. · 

Pau mostrar atá que ponto chega o ~trbitrarle· 
dade do Sr. Andréa; o vrador cita ma\s um facto, 
e vem · a ser a conversão da pena de · pdsiio 
com trabalho, em pena de gaMs. O Sr. Andréa 
determinou por urna por.t>l_!ia q\le as praçat! qne 
fossem condemnadas a prtsao com trabalho, fossem 
obrigadas a servir nas. galés • . O orador lê uma. 
cat·tR de um pobre preso que não quer su'eitar-se 
a essa ransrou açao e pena, e cone ue o. se\l 
discurso chamando a attenção do nobre minlGtt·o 
a esta respeito. · . . .. 

o Sr. Go:xn.a• Rlbelro entende que o modo 
porque {lstf\ orgaulsnda a secretaria da guer~a.uilo 
e a melhor p1u·a os seats trabalhos. A dtvtsão 
em secções tem produzido deslntelligencia enke 
Otl ohefell. das mesmas secções. Faz o melh.<lr 
oonceHo tanto do contador corno do <)fficial· rnator, 
e por isto uão pôde attrlbuir a deslnte\iigeneia 
que tom hav\do á falta de um 011 de. Outro1 lhas 
sim a m~n,eiril. potl}\l.e est~ organ\~ada u socr~J· 
't'ar!a. O ·régulaoiento dl\ a dlrecoão de dlla!t 

. . ' I 
tAnente o passou parQ o corpo do engen eiros. 

O Sa. r.~INiàTRO DA GutmnÀ:-Nego o fact.o; não 
é nrdadetro. · · 

. O SR. GGuEs RlM.tRo sente ter de citar o nomt~ 
dosa a otncial, é o Sr. Al vim ; elle foi psssado para · 
o corpo de cava.llaria para ser promovido a primeiro· 
tenente. · 

0 Ua; 'M:xNtSTRIJ PA. GUERl\A:-Por 111im? Esté. 
en~&n&~o . · 

O sn. G•lliiES RrB~tRo diz que !iendo esse offioiai 
notneado primâiro-tenente, voitou. para o corpo 
dü anganhllltoa. 

Os alutnnos que mais se distlnguom na acade· · 
mia militar vão para o corpo de engenheiros, mas . 
aco'!tece quo àq 11elles q_ue menos se distinguem 
e vao pllr!l outrliS at·mas, como de eavallarla, 
inC&otRria e caçadores, dõpois de terem promoção 
nestes corpos, pas:~ão por patro!IQto para o corpo 
de ang.,nhe(\'os, pret~rindo aos qu.a por seu mera· 
cimento hnvião sido preferidos para este cor~o 
sci~nlitlc~>. Pede ao Sr.. ministro que corriJa 
esses abusos, do9 uaes resulta ue o mareei• 
c men o um oas go para os a um nos. a asco a 
militar. 

.Oomo dhilié qüe a lol &ldgln para quo ee 
pudessa passar utn otllcie.l de um&\ 11arâ outril 
armü o curso . completo : aponta alguu!l e~(lmplos 
de officiàes que passé.~ao para o corpo de engenbei· 
ros contra a lei. · . . 

. O"}\\~ lbe}Yà'teee ma\à nota-vel é quo n\àm destes 
abusos, que extrnotdinariamente têm dtJsgostado 
Ol:l offloiaes do corpo de engenheiros, r.oiJsta que 
lavra no corpo um grlinde desgosto por have1·em 
ne\le vlnte o tantas vugal!l · quo se não têm praen· 
ohldo, t'pez~<r da alguns segundos tenentes nelle 
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existirem contando oito e dez annos de serviço sem 
accesso. l\Jão sabe para que se conMrvão estas 
vngl\s, a não ser para se preencherem com offi• 
ciaas das outras armao.J,. continuando os primeiros 
e segundos tenentes. do corpo dt. en~euh~iros a 

qua até hoje não passou de capitão, e em P~ruam: . 
buco até é alferes; 

pornóme Manoel Autonio da Silveira, rião estando. 
no almanak, pedia a sua demissão, e a obteve, e 
consta·lhe quo o Sr. min\stró depois ràformou a 
este officiàl. Pareceu-lhe isto contrario á lei. 

O SR. MINISTRo DA GUERRA. aftlrma qu11 nãr;-
ra!or.mou o.ffiúial algum. detuittido. ... _ 

O SR. Go:t.tss Runuào entende que o Sr. ministro 
~odhner illudido. · 

O SR. MINISTRO DA. Gu:~::nu : - E' muito dif· 
flcil. · · . 

Se o orador o~tso ministro' da corOa, o o se~ 
maior QnllRo ofllcla\ do sou gabinete, sem doiJ· 
coni\ar da sua boa tô nam da sua capacidade, 
não . cousentlrlo. qlle elle puzeaae despachos ílem 
qu!l o ~rador pelo mano~ elf! lapls lndlcasse o que 
se devta fazt)l'. 

Não. pôde deixar de tazor ao Sl'. · mlnistro da 
guerra umó. interpollaçiio a ra~paito de boatos Q,Ue 
correm gerahnente, e. <J.UO da algtl!M mauetra 
têm.aobreaultado os espmtos, o. po~to do o orador 
l'acetar que a tranquillidade pubhoa poSsl\ ser 
alt~rada: pelo meuol3 lha pareue que a oontlan11a 

que os cidadãos devem ter nos actos do governo 
. tem desapp!ll'ecido. · 

Corregeralrnente que vai ser demittido o Sr. · 
conde ge Oaxlas do oommando das ar111~s da 
córte: d1z-se tambem qlle vui ser demittido o Sr. 

omqua.n o e~t~ u 1ma demissão não esteja a 
· cargo do Sr. mm1stro da guerra, parece-lha ·que 
sendo . o gabi neta solidario, não ·só o Sr. ministro 
da .guerra, com.o mesmo o Sr. ministro dos ne
goclOs ~Eitrangetros, que tambem teve parto na 
oomeaçao destl:l official, e que devia ser de sua 
confi~nça.... · 

O Sa. MtNIST!lO nos NEaocros EsTRANGEIRos;-
Da minha é intdra. · .. · .. . . 

O SR. G·l:M~s Rmtttno:~ •.•• póde dizer alguma 
cou~a a este respeito. . . . 

ser dem~ttid<?; .. e~ razão que dão algumàs pessoas 
é a mu1tol dtsc!phn.a que conserva no corpo, que 
dizem que á multo rtgorosà. 

O Sa. Golt&s RIBEIRO diz que é a prtnieira vez 
que ouve allegar como . motivo para se demitt\r o 
commandante de um cor o a ri orosa dieci Una do 
mAsmo corpo. 

Parece-lhe que o Sr. conde dé Oil.xias pPloa seus 
relevantes . serviço~; prestados ao paiz tem direito 
a ser . considerado como um dos cidadão~:~ mais 
benamori~os. (Apoiados.) O Sr. conde da Ca:dus 
tem sorvtcos que o orador não sabe. quE1m na 
cas11, Clu fóra (ie!la os possa lml.tar. (Apoiados 6 

. àenegaç'ilss.) o ora.dor declara que não tem os . 
ssrviços do Sr. conde de Oa~ias, nem espérança 
de os ter : e julga que os senhores. qüe neste 
momento dão signaes de del!approvação niio têm, 
nem. podem ter os sen.i9os que t.em ó Sr. conde de 

se tranquillisllo m11is os esplrit~•s dos C)apltallstas, 
dous dos quaes jâ tênt juntado seus fundos, e 
jà se retir&rlio em consequencia de11tes boatos 
~risadas), porque crêrn que a demlsailo do Sr. 
conde de Oa:das e outraa jã. citadas envolvem o 
annuncio de ahluma causa em quo o orador não 
acredita. Elle não se pôde capacitar de que partão 
do govetuo .idáas tão revoltnnt~s. mas ttlm ouvido 
dizer quo se preparão as co usas para um wovimento · 
qualquer. . . . 

Uma folha publica da cól'le já declarou (per
t&nce tato portanto já ao dominio da publicidade, 
e não póde ser tomado como invenção do orador} 
que o Sr. condo da Oaxlas ia ser demittldo: que 
ia sHr igualmonto demittido o Sr. visconde d.e 
Oamamu, cidauã{l::i qua por sua posição; condeco
rações, e pelos títulos que têm hoje na sociedade, 
nito podem deixar da ser eminentemente ligados 
à ordeut e tranqulllldade publica, n10narchlstas e 

· amantoe das lnstlLuluõee. (A oiados.) Qunndo 

publloo oonslclert. ootno garantes da ordem, sito 
dllmlltldoa, n~o pódtt um deputado lnterpellar ao 
e r. ministro, e porguntar-lho te e uAo ô segredo) se 
prl'ltondo f.-zor tRIHI domisslS&tt f 

Tanto maltt lho pareoo qUe estes boatos têm 
impreasdo no publlco. e têm sobremaneira ater• 

.. rado a populuoão, quanto se persuade que se 
quer afastar do oommando dos corpos, o até da. 
cõrte, homons de um conceito eminente, a quem a 
tropa é essencialmente subordinnda. . 
Diz-~e que o Sr. ministro da guerra quell ·des ~ 

tarrar para o Rio Grande dó Sul o Sr. P.rates, 
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que àeabl\ de commandar na côrté um butalh~o 
que lhe é muito affecto, e a.ttrlbu.e·se Isto ao deseJo 
que tem o governo_ de arredflr da. éôrt~ .todos os 
officia~S de reeutaçao e credito DO. eXt!rctto. · 

O · orador nao c.ontesta ao governo o direito de 
o rar como e e , . re e e apenas o q o gera · 
mente se diz, e espera pela respost•\ do Sr. mi· 
nistro. . · · . . 

A respeito da. escola_ militar, parece-lhe ter .. . 
Paula Va!!concello~. nao porqtte o orador deixe de 
reconhecer a sua · capacidade e ri!ereehnento, mas 
por doeil te. . 

Recorrendo à. ~ossa legislação vigente, I?roya · 
que o Sr. Jushmano José da ~ocha tem d.1rerto 
a perceber o ordenado da cade1ra que reg1a na 
academia militar. e que foi supprimida na ultima 
reforma. Espera que o Sr. ministro continue .a 
sustentar as idéas que a este respeito. ap_reseu.to~ 
victol'iosamentll no &otio pas8sdo. · ~.. · - · 

Parece-lhe um · pouco graeiosa a disposição do!! 
novos estatutos . - · · 
rlenado por inteiro (\ lente que · tem 20 aYmos de 
serviço, e abonar-lhe uma gratificaQ:io no caso de 
querer continuar .à · reger a cadeira. A lei da 
' t - . 
ãiJ.torlsava sim as jubilaÇões, mas . aos i entes 
impossibilitados .de continuarem a servir, e aind• 
assim mandava. que fossem á presença do rei pau 
elle deliberar. Entende ort nto uo ·o uverno . 

. · ove proceder com a maior circumspecção a e~cru· 
pulo nestas iubllaçõas. . . ·. . . . . . . 

A' e:xcepção do . com toando das armas da cOrte, 
parece·lhe que os commandos de armas de quasl 
todas ás outras provincia.s se poderião suppriwlr, 
com o qu~ se faria a economia das despezas que 
se fazem hoje com o pessoal das secretarbs, e 
evitar-se·hião confiietos . . entre ó commandantll de 

· armas e o presidente da provlncia. Umil tentativa · 
ou ensaio neste sentido não seria ir:iutn. 

Não pôde deixar de censurar o Sr. ministro 
por conservar no commando de nrmàs oftlcia~s 
réforrrn\dos. Ente · . 

acabar a sessão) responder a tudo, tanto m~t.is 
quanto daqui a pouco outro dever o chama · 

Começará respondendl> ao nobre deputado que 
acaba de faltar. · · . · · 

Occupou esse Sr. do utado a cam ·. 
a na x:le 0 a mana 1 IDOS randO qUe nellé erros 
havu&o escapad~. Isto porém não deve admirar 
quando se constdera que para se fazer este tra~ 
balbo é ·necessarío consultar innumeros • 

- , -q o p~1merro. ensaw · que . aeste · 

prom_oções sã?. fei~tlS á vi~ta de documentes que 
provao as hab1htaçoes, anttgui:dadé e procedimento 
dos ofticiaes. · .~ ·· · 

Alvim para o corpo de engenheiros não foi referido · 
com toda a · oxactidão. Esto Io tenente requereu 
a sua passagem para o corpo de engenbairoe, ·· 
onde e l - · · · · 
j)assado para arlilharia eontrl\ n slla vontade . 
O .~overno . mandoll consultar o conselho · supremo 
mllit1n, o quBl declarou. que tendo este lo tenen\e 
o curso completo da enganhe:ros, e . tendo sido 
passadl) do corpo . de engenheiros para o ·de ar· 
tilbnria contra a .sua vontade, era de justiça que 
revertesse JHlra o corpo. · Reverteu poiste o :Ora·dor 
declara qüe é um dos offtciaos mais habilitados 
que tomos. · · 

O Sa. Got.t&s RIBEIRO nilo ·o contesta. 
o SR. MiNISTRO . D.l. Goaan& ouvlo uma - . . -

do Sal. Os E!m]lregados das thesourartas medlau 
modicas gratificações . podem . ser enc!4rregtldoa Ta.vares. · · . . 
do desempenho deste serviço, facllttando·se assim O Sr. deputado mesmo que fez a interpéllação 
a tomada de contas, que hoje estâ em afras-o. ha de •·econhecer a gravidade desté negocio. Dau 

Nl)s hospitaes militares persuade·se que ba como causa . desta sua intorpellação o grande 
grandes abusos, .principalmente no da cOrte. prf. susto que . tem cansado na populaoão desta Cllpilal 
moiramente . ellt~s não têm t.odos 0 mesmo ragu- esta notlcia, t\ . ·Ó.ema\a nccrescentou que jt\ dous . 
lamento, · e ha. hospit1:. :s que nem de enfarmartas .. capitnlistas só com a . idéa de qua · erc. po11sivel · 
merMem 0 noiue, Depois, no da cõrte CazEinl·Se . demlttir do oornmando da.~ armas ao Sr. conde 
despezns i nu teia, qual por exemplo a de se pà.· de Oaxias, tinhi\o ajuntado sells capitaese abalado 
garem . a cirurgiões paisanos, quando ·o go-verno para 8 Europa. :· · · 
pa.ga ordenado e gratificações a of!lciaes de saude, O Sn. GoM:&s RtaEu\o!-E' verdadà. 
q11e apenas se occupiio de . .ir ao ponto para de· o sa. MtNlsTRO DA Gús:R~A: _;l)13txo á discrição · 
clarar se tal ou tal recruta ostà no Cll!IO da sentar do g.. deput"do qu f"z t"' ·1 t llaçilo o · 1 il . • • .. e " . e~ ,. n erpe . . praça, ou para inspeocionar a gum m itar. decidir se o oooverno, ~uando entender. conve· . 

Consta-Lhe . t.atnbem haver abusos no estado- "'ó d 
maior, porque alguns oftlciaes dello andlio avulsos, nleute, mio p de dem tllr . os 0mpregàdos . e 
entretanto que o governo ten\ tirado dos corpos oornmissão; de confiança. (Apoiados.) . . 
ofticiaes para serviço ~ropriamente dos do es· O Sa. GoMEs RtBEiao; -Ningllem lhe ·nega eate 
tado·malor, contra a disorplina doil mesmos corpos. direito. · · 
. 0 SB, . MINISTRO o..•. G . . 8 nio nega ao 

providenciou a e11te respeito. governo oste direito, por~ue o pergnnta 'l Ieto 
O Sa. Gouss . RIBEIRo oonuorda per!eitamente não liMe ter ·aeni\o um ftm, e é lndlap6r o. go· 

co~ o S~. ministro, en1 que o conselho supromo veroó com a populaotto. · . · 
Dlihtar nao se compadece muito ootn as dlsposlçõee O SR; GoMtl:s RlBBtRo:- Nilo apoiado; nlo é 
constl tuolonaes. · · rni nha lntenQào. · . . 

Deseja que o Sr. ministro tome uma resoluo~o o Sa. MiNISTRO .D.l. GU'IiaiU. :~· Tambem o Sr . 
. qualquer para . melhorar a ftlb~hia de farro de dept\lado, desejoso de me tornar odioso p~ra com · 
Ypanema, ~tlm de que . não contmue a apreseu~ar 08 meus camaradas mllitares, declarou que eu 
deticlt. . . . estava fàzendo perseguiQão ao Sr. coronel Pratas, 

o Sr. Su.:n.to. Barreto (mi~istro da gtler'ra) querendo-o desterr·ar para . o R.lo Grallde do sul. 
tomou tantas apontameutos, que não é po11siveí Declaro ao Sr. deputado quo o Sr. coronel Pra

1
tes 

na estreiteza do tQmpo · (falta: me.ia b,Q.l:ll . pUJL .. íol-Q~~do ·fuzileiros, mas não por m m ; 
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elle jâ h&. 'fia. sido demitt\do antes de minha entrada 
·para o mmisterlo, e ficou sem emprego algum, 
porqu~ ficou av;ulso. No Rio Grande do Sul 
eJtlstil\o vagos c1nco commandos de corpos ; este 
coronel é um dos offi.r,iaes ma\s habilitados e de . . - . - . . . . . 

0 nomeou para ir commandar um bata\hão no 
Rio Grande do Sul. A nomeação que . fez o go
verno. ~este ~oronel . o honra muito, porque mostra 

' o Sr. depu~adll~ á . quem o orador rel:\ponde, . 
estA enganado quãndo suppõe que· o Sr. Paula 
Vasconcellos est.é. doent&, · e niio . pode por isso 
desempenhar 08 deveres de director da academia 
militsl'. Tev~ apenas um d6fiuxa, do que já esta 
restabelecido. · . · 
~ada dirá sobre o conselho supremo militar : 

as suas idéas já são conbecid11s a este respeito. 
O .tMRmo dirá -Acerca do lente de díralto da escola 
militar. O oratlor reputa, e · reputou sempre vi· 
tatlcios estes lugares. . . 

Reserva arâ outro dia o con 
reepos as~ . · 

A discussão fica adiada J)ela hora . . 
Levanta-se a sessao â.s . 3 boras e meia : 

PRl!'.SIDltNCi.\ DO sa. CHlCHORRO D1 01-liU. 

Str.uMARio • ..:..Expedlente.- .Discussllo sobro o .Mer· 
cantil...- Ordlltn do dia.- Orçamento da guerra . . 
Novas 1mendas. Discursos dós Srs. (), Ottoni, 
QlitMira. Bello, Santos Ba.rreto, · Oat·ua.lhO J• 
M~t.ndonça " .va.~conc.eUo.s .. · . . . . 

A't1 10 hór(u~ e ~efa da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e approva-se a acta. da antecedeota. 

EXPBDlBNTB 

\. Um ofilclo do Sr. ministro do 1m perto, reoúit· 
teudó duas representações da assemblea leg!slatin 
da provlncla do Rio de . Janoiro, uma para ·qu6 

~U:sts. ® tbesouro gera\ · a obr 
estrada da Estrells, e outra para que se adoptem 
medidas leg\s\aUvas que conv\dem oli ~strange\roa 
a etnlgrar p:•ra o Brazll. - A' ·commiaaão de 
assembléa11 .provinoiaes. 

Nàó ba mais ·expediente. · · 
Jut~a-se objeéto do deliberação e vM a imprltnlr · 

o proJecto da commlssão de fazenda que concede 
tres loterilts a beneficio da edificação da matriz 
da villa de Lorena, segundo o plano das q11e 
se têw ·concedido para outrt\S semelhantes. 

o 8.1.•: Urbano (pela . ot·d6m) faz menQilo de 
d()ua ape.rte~J por el\e dados · quando fa\lava o 
Sr • . Gomas Rloeíro o a sessão antecedente , 
· o S.a.-. 'Fern.and.e• ob.a.ves (pela ·. u,·dem) 
diz que continuar!\ u chamar a attençilc da camara 
sobre o procedimento do sevandija do Mercantil. 
Lêa-se o artlgb que elle hoje traz a .respeito do 
orador, e ver·se·lla que não põdià dizer mais, 
nem nlalores insultos contra. aua pessoa. E':ltà 

. , mmuu a 
OOII\o a cara de quem . escreveu t1tos artigos. 

Nilo lle adinlr~ de quo eaaés htliUltOs siiJào ditos 
. contra ella, maa admira-se de qu.e aoJilo dUoa 

na folha da casa, que a maioria oouslnta que 
ae e&tPja cobrindo du lmproparlos a um membro 
da oatnara. 

.. o SR. Pll:RRIR1 DA. SILVA. 111 OU'l'BeS S.ENliOl\ES:-
.apoiado. · . · 

O Sa. Fll:aNA.NDEB Oa.&..n!l: -Isto dá direito a 
que se facão juizos de~to.\'oraveis t\ maioria, a 
que supponha nilo ael que de ulil tal procedimento. · . . . . 

E quem é qu~ · escreve estes artig.)s contra o 
orador 'l E' -ngu~Ue mesmo que vinha ter com 
os homens do l:•do do oradvr para se · queixar 
do Sr. ALencar, dizendo que tinha sido B causa 
Proxlma · concitadorll da rebelllão 

~ au o ; aque le mesmo que la lanÇ .t·aa 
aos pós do Sr • . José Carlos para significar-lhe 
a sua adbesão, chegando a protéstar que largaria · 
a vida publicn se o Sr • . José Carlos sahiase do 

. ' • lO ; a Ue e mesmO . qué epOlS diSSO O 
vender a sua consciencia para insultar a . esses 
que pouco antes endeosava; é aquclle mesmo 

· que na occaeiiio do · perigo . desamparou os ·seus 
amigos, e spróveitou-se do dinheiro que lhe tinha 
sido confiado pllra o empregar em beneficio seu. 
E .é este bornem cuja vida é um tecido do torpezas 
e immoraHdades que vem fallar ·. do orador 7 
E' posslvel que o orador guarde sangue frio á 
vista deste · procedimento ? ... · Dar-se· h!\ acaso 
que a camara esteja satisfeita com isto? , · . 

O ~R · l?ns:stDENTE observa que não póde deixar 
. u e . epu a o . es e que 

de uma ma.nelra .nm pouco desabr.ida offende a 
cau:ara: o nobre deputado nas expressões parece · 
que tem offendido a 1mara~ 

· n. oniM: - éoo ao Sr. presidente que 
conserve todo o sangue frio .; jà me parece começar 
a alterR.r~se. 

·- · stilla de lilulto 
sangue frio, e muito calculado. (MuitoJ apoia~ 
do1 .• ) · . 

O Sa. No~as MAow.Do (t)oltaitdo .. te poro o 
Sr. Jobitn):-E:1te asU: aparte é muito calculado. 
(Apoiados e ntto apo;ados .J . 

· . o Sa .. F.sRNANoGs ,OJ:tAvcs nilo deseja que hàja 
alguma !!cena desa~radavel. Acredita que " ·camãra 
reconhecert\ . qne ellê tem· razão . de quab:ar·se do · 
procedimento d\l M~Jrcantit: a camara nao devetla, 
por su~ propia dlgni.dade, consentir que o Mer· 
can.til . ti vease e11te · llrocedhneoto par" com o 

O<>nciue pedindo ao Sr. l>reeideilté que ao meooa 
faça o ·l\{,rcatltil cumpdr o contracto, publ\eando 
as sessõtJs no tem o. em que se obrigou, Jê. que · 

O 81:", FrnnQa Lel\e pede a palavra pe\a 
ordem pata fundamentar um requerlmento. 

Entende que a camara tem necessidade d& dar 
providenolas .. a . reapef(o . dos esoriptoa que se . 
publici'io cuntrl\ a éan1arn e contra os .meu1broa 
deHa. E' este um prvcodlmentu .de quo nilo ha 
exemplo. em nação ai Rum~ re~lda . pelo · systoma · 
representativo. (Apoiado• ) Tvdos os dias é a 
camara insultada . collecttvamente, . cada um ~e 
Reus membros é intlultado lndividualmen,e. (Apo•a· 
dos.) E;s~a é a maneira de d~sttu!r inteiramente 
o prest\glO · da camara {apo,aàosi ; de t.orn~l·a 
rldicula ·perante o paiz e perante o eetrangeno . . 
O ora.lor não tem motivo de quelxar·se da 
Imprensa senão de algum ri~iculo 9ue lança 
sobre elle·; nunca fez reclamaçoes, detxa que o 

·julgue a pt.>p!llaçiio ; . mas quando esses esorlptos 
se dirigem á camara, quando aa trata de depreciar 
um membro c:tella da maneira n mais atroz, 

z 11 · . r o e ollcl" é necessario 
alguma providencio. . · · . . 

o SR. TosrA.:-Faça respousab!Hsar perante os 
trlbunaes. · · · 

o sn. FsA~Q.L LnzT.m leu . ba poucos dias urna · 
oorrespondonci11 n respeilo de um Dlembro da 
castl, âlzendo que elle devia llstar em um lugar 

' -waJs elovndo, Jsto â, _na forca • . Se se olbt'r..;para 
os escrlptos da oppostçdo, ver·se ha que nao ba 
uma censura · honesta que se dirija á camnrnl é 
uma oolleooão do losultos multas vezes envolvlaos 
colll pala v r as obcenas. 

. Ojorna1 da oppoalQiLo que se lnUtula·- A Ohr~· 
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"ica-por ventura Elrlge alguma censura comedida O Sa .. . F. · OaAVIi!S:,..;,;. Não é pela folha da casa. 
à camara! · • · Nao se vé multas vezes ne\le O Si_t: URBANO pergunta quem veio. chamar 
proposições que ferem a moralidade publica 1 · sevandiJBS aos redactores das folhas da oppqsiç~o; · 

o Sa. T09TA!- Ohame-o é responsabilidade. o s~. o. 0TTONI:-ApoiadC). . 
· s . F RNA D:& m s:-

· e · r\J& com nsu os · O Sa. JosE' DB Assis::._· Seja a quein quer que . 
A representação nacional. fór. . . . · 

O Sa. TosTA: ~Temos tribunaes onde podem · o SR. UanANO bão conhece · o redactor. do 
ser chamados. . . · , . tl m era e essa 

O SR. FRANçA L&ITK::..... Alli mesd!o se choma · pessoa merecesse uma defesa 8ut:l1 teria bastante 
perante a camara, é a càmàra o juiz . E' por Isto coragem para a fazer, . · .. 

· que . propõe um requerimento para que no re~i· Assim . como não gostarta que · um membro da 
meuto se t~stabtJleça que todos os escriptores que camara viesse na casa chamar sevandljas aoa 
se dirigirem com iusultos à camara sajão julge.dos redactores das folhas da oppoaição ••.• 
pela · camara. · ·. · · O Sa. PEREIRA DA. StLV~: -O nobre deputado 

O Sa. PBilEU\A. DA Sl:tVA.:..,.. Isto .. é bom I Então . ainda ha pQUcó os chamou iufilmes. 
· o regimento se rã ·uma lei penal. o· s u · 1 t b · :t · · .... a. RDANO . ... asa m . am em DtaO pusao 

O Sa. FR4NÇt Ls:I'rE:...;. E' 1\ policia . da casa deixar em sllt>nolo que todoa os dias se vcinha na 
que deve ~onhecer dos insultos a ella dirigidos. casa denominar de sevandijaiJ os redactores do 

. o Sr. Urbano niio sabe · . ort'ei · ·· · . redito que i)i depu· · 
· 6 e man ou o sou requerimento, porque queria tados uão reçobOrão pode•·es dos seus oonsUtulotes · 

dizer alguma couaa sobre lato. A camara ó teste-. para insultar a todos e quaeMquer lndivlduos s6 
muoha de que por vt~ze~t a redacção do Mercantil . porque nito tem assento na calià. Se os deputadQa 
tem sido violentamente a redlda na eamara or não odem i · o 

· u so re op n t~s, ou mesmo aobre o · regimento o problbo, tambem a daceticla pu lloa 
procedimento de um ou outN membro da casa. e a aducaoiio prohlbe que ellí!li estP.jt\o a Insultar 
Entende que .o M41'~antll niio póda ser .conslde- · oldadãos que não têm assento ila cat011ra • . 

. Ndo e111 relaoilo a estus censuras senão cómo um Entende que não ba direito para impôr ao 
jornal qualquer : nilo sabe que direito tenha a M~t·cantil a obrigaoi\o de . escrever neste ou na~ 
oamart\ ou qualquer deputadoi de exigir do Cor- queJle sentido ; acha que o Mercantil, emquànto 
rt~lo Msrc~antil mais do qu~ so poderia ~;xiglr de uão se aubmetter a estas condioões, tem tanta 
qualquer outra folha publicada . no potz. · liberdade quanta te in qualquer folhn publica para 

O Sn. · F~ CuA.v~s .:- Eu Mltta casa oontento·mé exprimir St!UB · st~ntlmeotos da manetra que lhe . 
com o direito de reclam11r t6dos os dins. paruoer. A camara póde tomar contas. no que toca 

O Sa. UttJU.No està certo que no oontracto i'elto â publlcaodo do:J seus trabalhos. . 
coru o Merccmtil neuhuma . restricção se impóz à . Lembra que fallando-se dos inaultos dirlg\doe 
liberdade de ltnpt'éi:lsa de qut! goziio todas as p~las folhas publicas A Mmnra dos . deputad~s, 
tolhas: donde pois póde vir o direi to . de !orçar o referio-se um h. nsulto que foi dirigido ao Sr. Nu.nes 
M1rcantil a reduzh··tle ao silencio, ou obstar-lhe Machado por um fndiv(uuo que disse que esie 
que emitta suas opin\õell.... · . · . . nobre deputado devia estar em um lugar m.a 9 

· O SR. F. OaAvEs:- Ninguem lha prohibe isto. alto: a isto deu~se uma intet'protação sem duvtdãa 
multo odiosa. · O orador · declara é camara que n o 

O Sa. URBANo:-•••• sobre todas as questões que . se deu 110 trabt,lho de proeurar interpretâr esaa 
se ~uscltarem na casa T · corres ontienola ao deB· 

ab~sos escandalosoR da imprensa : mas on e està 
a JUstloa, onde estâ a imparcialidade , quando 
todos os . clam·orea. , todas as queixas reoahem 
u.nl.camente sobre uma fol~a quo sust~nta O$ prin· 
c.JJ,HOs de um partido pohtlco; entret!lnto que se 
cliega . até a desculpat' os ma.ls graves . insultos 
lançados pelas folhas do pal·tido adverso t Não 
Stl llbserva to.dos OS dlas · Q maneira insu1LUOSII 1 

ridioula e infame êoru que é tratado, uão . um ou 
outro . m~mbro da oamara1 mas 11 c amara toda dos 
deputados 'I (Apoiados.) Não é todos os dias hisul· 
tad\\ e ~~~ov.albada n1UJ folhas da opposlvilo ? 

prezo: a ea\nara e o palz tod11 conhecem o . f; 
Nunes Machado (apOi!rdos); e portanto nada d1sto 
pôde manebur a Ru~ raputação, quê estí\ ac\roa 
de. todotl os nleives e oalumnins. (Numerosos 
apoiados.) Por consequencla entrega ao desprezo 
tudo . isto, e é o mesmo que faz com os insultos . 
das folhas. O publico e o palz, ~iz o orador, nos 
conhecem e . não de nos fazer JUStiça . . (M'~(tos 
apóiados;) . . . . 

O Sn. FaANQA Lll:tTs::.;.. Não é causa hidlvldual 
quá advoguei. . · · . 

O sa. UauANo sabs que este syetema estA admit· .· 
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tido em outros p~izes, mas entre nós parece-lhe 
que não é isto conforme nem com a nossa Jegis- _ 
Ia.;ão, nem com a constituição, quo .fixa os div.ersos 
poderes. polltico .. s e a sua. indepe. nd.enc\a ; tem. os· 
tribUnnes ; · quem se considerar offflndido chame 
as .folhas publicas á resp()nsabilídade. . · 

o Sa. PBÉSmENTB:-' Amoção do Sr. França 
Leite não é requerim!)nto, mas sim Indicação ; 
· ortanto fica soore a mesa para ser lida e ter a . 

ão conveniente · · 

ORDEM DO DIA 

Continúa a discussão do orçamento da despeza 
do mlnisterlo da guerra com as emendas apo1ada8 
e mais as seguintes: · · · .. 

« Emenda ao ~ 4o.-Fica augmentada da 2408 
desde já .a gratfllcaçiio annual do secretario dt. 
escola militar.-A. M. de Mt~llo.» · · ·· · ·· 

« S) · 22 -Com .a conclusão dll c~sa ela polvora 
e compra d" utensllios para a oftlcma de ferreiro 
do &rmazem de artigos béllicos da capital da 

. . , . : • .,.... ace o.• . 
· « AoS) 25 accrescente·lie:-Sendo 10:000$ para 
a continuação do quartel do Oearà.-Pamplone~ • ..
J. A . .4. Bra*o.-Sf-!boio.-:Ayrss.- Fernand68 

c Fica augmantada de 60óS desde já 11 gratlfl· 
cação annual. do pagador do arsénal de guerra e 
fiel da paga.dorla .das tropas da cOrte.-A. M• 

osr. Ohr1s~l~no Otton.1 vota por todo o 
orçamento, mas diz que a nada se obriga para o 
anno que vem, porque . pl'r&ce·lhe . posslvol, nll:o 
e6 organisar ·melhor o oroamento, cotno que 
reduzil·o a limlti!s mais estreitos ; portanto, o 
votõ -üe a orA dA. é mala voto de eonftan~Ja no actua~ mlnfsterlo, do que filho da convicção de que 
não lia possa reduzir mais à despezr. e organisar 
melhor o arçamento. . 

Julga necesaarlo · chamar a attenção da casa 
SObra as pogadorfas militares, tROtO maJa .quanto 

em . reformar as pagadorlaa mtittares. 
Nilo sabe se • 1 tem em vista e.cabar com 
certos abuso11 que exl!:tem a eRte respeito, e 

lhe pnrece a mais conveniente. As pagadorias 
militares como forão estabelecidas em 18U dlftl
cultavão a ·1lscalisação doa dlnhelrOBl>Ublicos das· 
pendidos por conta do mlnlsterlo da guerra. 
Punha as paga.Jorlas quasl Independentes das 
theeourarla8 de provlncla. Todas aquellas rapar· 
tições que têm de despender dinheiro por conta 
do tnlnisterlo da guerra devem receber as ordens 
dlrecLamente do . ministerlo da guerrll: mas isto 
não obsta R que as . thesourarias ftscalisetn o 
dlspimdio dos dinheiros, examinando em onda 
mez, antes de fornecer novos fundos, se os ante
cedentes foriio legalmente despendidos. Sabe que 
no regulamento das pagadorlas se exigia que 
ap1·esentnssem as contas dos dinheiros despEm
didos ; mas esta medida foi na pratica entendida 
de uma maneira que Uludio completamente o seu. 
fim. Alguns chefes de pagadorias negavão aos 
lnellectoree de fazenda os esolareclmentos oecessa
rloe, jul ando UQ não deviito em caso algutn 

Parece-lhe que o . pessoal das pagadorlas .~ um 
pouco apparatoso; nilo sabe mesmo se é inut1l um 
mspeotor em cada pagadorla. Nilo duvida que, 
querendo-se pOr os ~agadorias independentes da 
thesouraria, seja neoestiario, para maior tlscallsaollo, 
um lnspector; mas como entenda que . essa ind.e
pelldan. oi a é n octva a produzlrd mâos resultados, 
Julga que se pôde simplificar a organieaollo, 
~ornal·o mais eoonottlioa com a suppressilo ·desse 
inspector. .· · . ·. . 

Quanto é. reduoção da 2:000S para um lente de 
Ttlio ~ 
' 

direito das gentes da escola militar; observa que, 
se os nobres deputados que combatem a emenda 

. se limitaseem a .sustentar . direitos .que jnlgiio 
feridos, se se llmttassem a mostrar que a eDJenda 
nã() 6. fundada em jastiça o em lei, o orador não 
fallariR ne . · ; 

. mas . como se disse que a· em&nda é filha de 
espírito. de partido, e que agt:t~lle& que por ella 
votarem cedem a motivos lgnobels, vê·se obrigado 
a defendor·se a si e a se · - · 
como e e. 

Se esta c.adelra tivesse sido creada. competente
mente, se tivesse sido · nomeado · para ellB um 
individuo com caracter dé permànencla, o orador 
seria da opinião dos nobres deputados e do Sr. 
ministro da guerra, e ainda que tivesse sido . 
supprimlda a cadeira., votaria fundos para .o pa
ga. manto do ordenado desse professor. A questão 
é se a cadeira . e:r.latio . legalmente, mas Isto. iião 
se demonstrou; e se essa cadeira nunca existio 
legalmente, como se argumentc1 com direito. adqui
rido 't Se quizesse interpretar intenções, ser~lhe·hla 

tár~o é. quo aiio filhos de partido, qJe ost; 
cadeira fo1 crenda por esptrito de partido, e que 
o motivo por que so a pella par!\ os senUmsntoa 

contribuição esses sentimentos, spera, . para. 
votar contra a emenda, que se demonstre que a · 
cadeira existio legalmente, para poder dedu.zl~ 

e . 

O qtte tem dito serve de resposta âs razões que 
produzi o o Sr.. ministro da guerra a este raspei t. o. 
Se a questiiõ tivesse uma llilportancla tal que o 
nobre ministro fizesse della uma q_uestão . de · 

· confiança, o .orador cont toda a certeza nao deixaria 
de dar o seu voto. · 

. . Oomo . o aeu fitn fot .repelllr a accusaoilo d9 ser 
levado. por esplrlto ~e partido, . não tratarA da 
utilidade da cadeira, não entrarA na questão do 
individuo nomeado, dirá simpleamentà q~e se o 
podi!r legislativo votar a crençiio dessa cadolra, e 
· ue se o nobre minisLrQ nomear o e o l 
para e a,. não louvar!\ nem o censurar!\ ; não· di 
ao · indlvu1uo nomeado hnportancla ~al que deva 
occupar com o seu despacho a altenoão da oamara 
·doe deputados. 

e xar e rsspon er a ou rc>s argumen os . qus 
se trouxerão para mover aft'ectoe a respeito dos 
grandes ·serviços que o redactor do Brazil tem 
prestado A imprensa do nosso polz ; notarfl porém 
que o. eerv. ioo pr. incfpal que pres. ta hoje o· Brvil e cobrir das mais torpes inJurias a camara dos 
deputados, é desacreditar todas as lnstltúições, é 
assassinar as reputações, ó erigir a mentira em 
babtto, a corrupção em syeLema. O systema queo 

·segue essa folha de ·desacreditar a oBmara dos 
deputados coincide cllm o procedimento da minoria; 
acredita que essa folha desconceituando a camara 
dos deputados, não. faz mais do que ser écho da 
ininorla, traduzindo a sua linguagem na lln· 
gua~enl dalla, que . é torpe. ( Rec:lamaçê1ss s 
apo.ados.) A catnara é testemunha de que os 
membros da minoria todos os dias dizelll que · 
esta éamara não representa o pRiz. . . 

o Sa. PBrouru t>A.. Sn.u:-E' o Sr. Paula Souza 
quem o diz. (Reclatne~çllst e apOiadoS'.) 

·appareo~ na casa alguma acena que niiÔ everla 
ser produzida, não deixa de . erguer-se uma voz 
que dfga:.;..é dfgno desta oamaro,-oomo se · esta 
camara s6 pudesse ser digna de acenas como se 
tem presenciado. Q11ando a conducta da minoria 
coincidA quanto aos fins com o systema que sogue 
eesg folba, quando os membros · da minoria lanção 
sobre a maioria o estigma de votar por eeplrito 
de partido; o orador poderia dizer que s.e os nobres 

· dej)utados têm um fllkl polltleo, se o sustento dessa 
folha lhes é pesado, nilo. qlleirão.que o thesouro 

ao . ·,• •. 
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pague ·o descredlto da camara dos deputados, 
paguem-o da sua idglbeira~ não sejão gauderlos~ 

O. orador passa a tratar Ja suppressão de 4:0008 
para o dbs.ervatorio annexo é escola militar. Como 
o nobre ministro aceitou (osta ·reduc iio acredita 
que oo anno financeiro em que há de reger esta et 
o observatorlo não est~trá em activldade, porque 

. 88 6stiver .em aétividade não pMe ser Stlpprimíd_a 
essa qu11ntui. Tem a fazer uma observaÇão a res. 
pe.1 o o en e. ao v mconven en e em qu 
observalorio esteja a cargo de um dos lentes com 
cadeira na escola militar. Sé fosse o obser~atorio 
entregue a um lente que rege sua cadeira na ascoJa, 
tendo ello e1tte accrescitno de trabalho, era razoavel 
dar wna gratificação além · de seús vencimentos ; 
n1as se se nomêa um lente especial para o obser· . 
'·st~rio, que não rege cadeira ·na escol!t .• porque 
razao se ha de dar a esse len~e o vet1c1mento de 
lente da escola. e mr.i.;;.a gratificação que era dada. 
psra augmento do trabalho ? · 
· Falia uesta ue:>t.à? p~rque tem-se fallado em 

O Sa. OaatsTlANo 0TToNr não r.oncorda com á 
commlssão a respeito da reduoção !\cerca do major 
eocarre · ádo da o li ela da escola militar • . 

Duvida que haja necessidade · de levar a oftl· 
cialidade ao estado completo , promovendo· se 
daqui até J auho do 1849 800 afticlaes. Se o nobre 
ministro não julga preciso egse aug01ento de cies
peza, o orador mandará · um11 elllenda réduzindo 
a despezt\ ao estado efi'ectivo. Votar!\ pela emenda 
da .conm1issão a respeito da bibliothecà da escola 
mthtar. Lamenta que não se possa .votar maior 
quantia para nqueUe estabeleclmeuto, ·que é de 
.gtande utilidade. · · · 
. Yotará com tuulto prazer o dhiheiro pedido para 

hospitaes por ue lhe arece muito satisractorlo 
o resu a o qua . t m apresantll o os hospitaes 
d~sta CÔrte ~ . 8 OIO(talida.dll e tão diminuta que 
nao que~orla tonta!' sobrt~ ~i a responsabihdade 
de rt~.duz~r essa desp• za. Quanto à cotnp11raçi\o 

. o . o un eu re o ospltl1 m · 
htar dt\ uórte e o da santa ua!la, di ri\ qu~ foi um 
castollo que o nobre de:pút~tdo foro1ou para coin· 
bater. O no'b. e det•utado -.evia·se ter lin1itado 
1\ instit~it uma com par ação entre a mortalidade 
do hosp1tal da santa casa e a dos hospitaes civis 
dos. outros p~tlzea • . O orador paasa a mostrar 
que ~ mortalidade do hospital da santa casa, 
de4uzmdo-sa m~sm<! os .moribundos que vão para 
allt • é. extraurdmarta, .A igual á mortalidade que 
huu v e . etn . Pariz li? hotel DiP.U no t.e1npo <lo cbo· 
le~a-morbus. At.tnbue essa mortalidade a dos· 
lm~o da administrnção, ao nu\o tratamento que 
recebem os doentes da parte dos enfermeiros, e 
entende que o governo de \f e lançar suas vistas . 
sobre aquelle hospitlll. · · 

Passando. a tratar da mortali:lade dos expostos, 
. Inl'stra .que a mortalldade nqui é muito maior do que 
na .França. Tem· lhe constndo que se têm intro• 
duzuio ~busos na creaçã~ dos expostos; tem 

dados a criar, rnuitas vezes se dão por mortos 
com certidões !alsaa; e depois são vendidos como 
e11cravos. 

. O Sa. M&lllELLES :-Um rapaz de 18 annós era 
h
1
avldo por escravo, eu obriguei o sujeito que o 

t nl.ta a declarar que era livre e que era engei
tado da miserioordia~ 

O . SR. OruusTU.No OnoNi não diz que estes 
facto~ · se apresentem só sob a actunl adtninls. 
~ra<Ji,\o: chama a attan.oiio do governo sobre este 
a_b~~o q ~~ lhe ·consta se tem. pratlcado e que 

demonstra a necessidade de se olhar para a ad:. 
ministração dos expostos. 

sat1s;ação deste tributo, pelo contrarl() é para 
quo se dê esta igualdade que deseja que"· provlncia 
do Rio Grande SE'ji\ isenlR do recrutamento. n 
di~se que durante 10 altncl!l que dtuou a guerra 
civil, todos os homens que estl\vilo. em estado de 
pegar &In armtls n1ilitârão quer por um, quer 
por outro partiilo . . Neste periodo, a . próvinola 
do Rio Graodo do Sul deu . mais soldados do 
que todas as . provinoias do hnperio reunidas: 
e não serà_ necessario que essa provincia · se\a 
isenta por alguns annos do recrutllmento 'l 

A mesma argumentação estabeleceu a reApeito 
da guarda nacional; a guarda~ nacional das outras 
pr~viúcias não tem sido onerada com· servioo 
aetivo, nem com serviço tão continuado; portanto 

· a guarda n~cional do Rio Grande do St:l deve 
ser liceuolada, para que se dê a igualdade a favor 
da q~al S • . Ex. levantou a sua voz •. A provinola 
do R10 Grande tem, em todas aa cr1ses por que 

· u atrlo-
tlsmo, empunhando as armas pnra defender o 
imperio; portanto se fôr necessa~io, durante o 
tempo em que üuror a lsençijo, qué os rio·gran· 
denses peguem em armas para defender . a inte_: 
gridade do império, elles com muito ardor correrão 
às arma!i. · · · 

Reconhece com S.· Ex. a necessidade que ha 
de ele"Var ó uum&ro de praças de que se compoem 
aotuahnenta os Ollrpos do exercito; maa.niio .pEóde 
por ora concordar com a medida . que S • . " x. 
propóz.. Talvez que, depois que s. Ex. demolla.tre 
toda a vantagem do engajamento, o orador mude 
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de opinião, e dê o seu voto á emenda da com· 
missão. 

Responderá agora a um Sr. <ieputado pela 11ua 
província que, voltando houtem á hi$toria da 
pacificação do Rio Gr ... nde do Sul, disse que ella 
tinha sido sempre tachada de ignominiosa,ingloria, 
de indecorosu. Q'lando se tratou de orçamento 
do imperio, já o orador apre~entou argumentos, 
Qllfl hoje reproduz, provando que·eate. pacificação 
nada tem que possa d«sairar o governo imporia!; 
que não aceitou condições, mas fez apenas con
cessões aconselhadas pela políti ca, boa razão e 
prudenr.ía para aplanar as difficuldades qu<O se 
oppunhão á pacificação. 

Como se notou haverem sido apresentadas na 
tribuna as instrucções secretas dadas para essa 
pacificação, querendo-se envolver na responsa
bilidade desto facto a uma pesiilo!l que nelle 
não teve a menor parte, o orador declara que toda 
a responsabilidade dove recahir sobre o mesmo 
orador, e que elle rião foi autorisado por ninguem, 
nem mesmo pelo Sr. conde de Caxias, para ler 
estas instrucções, e que não foi o Sr. conde de 
Caxias quem lh'a11 deu. Entretanto não julga haver 
alguem com direito a exigir que o orador declare de 
quem aR houve. Na apresentação destas instrucções· 
o oradqr segnío o exemplo do Sr. Coelho, que, não 
sendo ministro, leu parto dqllas na casa, na quali· 
dada de deputado, em sua defesa. E se o orador 
apresentou essas instrucções foi pelo motivo de vêr 
o Sr. conde de C~xlas constantemente aggredido, 
e porque não era possivel defendei-o sem as 
apresentar. . 

Defende .o Sr. general Andréa das f\rguições 
que lhe forão feitas, mostrando que os factos de 
que ella foi accusado niio depoem contra a sua 
habilldade como administrador. 

Ccmclue pedindo ao Sr. ministro que attente 
bem para o Rio . Grande do Sul, e Po informe 
melhor sobre a administração que está alli fazendo 
o Sr. André!\, e a rõspeito da opiAião publica de 
que aquelle general gou na provincia. Se o Sr. 
ministro consular bem os interesses da adminis· 
tração civil e milítnr naquella província, o orador 
está certo de que S. Ex. se convencerá de que 
o Sr. Andréa é muito apto para bem administrar 
a província na actualidade, e lhe conservar& as 
attribuições e gratificações que tem; sem o que não 
poderá, sem grave prejulzo de l!eus íntaresses, 
dár-se aos trabalhos que aq11ella melindrosa ad
ministração requer. 

O Sr. Santos Barreto (minist1·o da guerra) 
princi piará pela primeira interpellação, is to é, se 
era conveni ente conservar ao Sr. Andréa sua gra
tificaçito; reconhecendo quem a fez que havia 
alguma differença entre as otlriguções de um ge· 
neral durante a paz, durante a paz armada, a de 
um general em operações. Está de accôrdo com
pletamente com a opinião do Sr . deputado a quem 
responde, e por 1sso limita-se a apresentar a 
camara os vencimentos do general em cada um 
destes tres casos, afim de que a camara resolva 
a questão. Os vencimentos do Sr. general Andréá, 
Incluindo o soldll, grntificaçõtJs, etapa e ordenado 
de presidente, andão por 19:740S. O orador declara 
que foi commandante em chefe de operações, e 
não teve outra gratificação mais do que 80S por 
mez, e que seus successores ímmediatos t lverão, 
um 600S . por mez e outro 500S. Soffrendo estes 
vencimentos razoava! reducção, ainda serão ·bas· 
tantas no estado médio entre a paz e a guerra. 

A' vista do que acaba de d izer, d~ixa á con· 
sideração da camara o decidir se as emendas da 
commlssão merecem ou h ão toda a a t tenção. Se 
des~r!l~adam~nte houver _occ,asião de que o nosso 
oxare~to en.tre em operaçoes; o general que estiver 
com mandando terá tódas · as vantagens q_ue por fel 
lhe são concedldaa ; ·mas emquanto se nao dà es.te 
caso, não é necessario fai'er éliità despeza. 

Tratará agora de um objecto em que não tinha 
int enção de tocar. 

O Sr. conde de Caxias, julgando conveniente 
para justificar-se perant<l o paiz de accusações quo 
lhe havião sido feitas, pedia, como membro do senil· 
do, que o governo remettesse ao mesmo senado as 
instrucções secretas que lhe havíão sido mandadas. 
O governo entendeu que a natureza daquellas 
instrucções, e o objecto sobre que ellas tinbão sido 
dadas, exiRião que não fossem publicadas ; e no 
dia 9 de Ju lho dirigia ao senado um officio de· 
clarando que o governo nfio julgava conveniente 
dar-se publicidade áquellas instrucções, mas que, 
se o senado de outra maneira assPntasse, ou decla
rasse ao govarno, que resolveria. No dia 10 foi 
n orador chamado para !lssistir á discussão da 
fixação d.e forças de terra, e então o Sr. senndor 
Carneiro Leão, encetando a discussão, disse que 
parecia pouco generoso que o governo não man
dasse as instrucções que havia pedido o Sr. conde 
de Caxia.;, que ficaria assim indefeso . O discurso 
dnquelle Sr.. senador, e a resposta do orador 
correm impressos ; e esta resposta foi tiío adap tada 
prJ!o mesmo Sr. senador, que disse que o Sr. 
conde de Caxias devia estar satisfeito com ella. 
Depois o mesmo Sr. conde declarou estar satis· 
fe ito com a r eRposta que o orador havia dado, e 
por isso não insistia mais na remessa das lns
trucções. No dia 11 á tarde soube o orador que 
se tinhão lido na camara dos Srs. deputados umaa 
instruc~ões qne crê ser em apocriphas , e dirá a. 
razão. Sabendo que se tinhão lido as instruoções 
no dia 11 na camara dos Srs. deputados,· era 
natural que, como ministro, perguntasse ao Sr. 
conde de Oaxia8, na qualidade de em pregado pu
blico, se elle tinha d ado estas instrucções. S. Ex. 
f tJZ esta pergunta na presença do Sr. presld en ta 
do conselho; e no dia 13 r espondeu o Sr. conde 
de Caxias que não tinha ciado essas instrucções, 
nem mesmo as poderia dar, porque as não tinhll 
deixado ficar em seu poder. A' vista desta res • 
posta do Sr . conde de Caxias, o orador declara 
que não foi o Sr. conde de Caxias quo deu cópia 
das instrucções. 

Disse,se que corria o boato de que se ia demi ttir 
o Sr: g11neral André. A isto o orador nada tem a. 
responder, porque não pôde ser responsavel por 
boatos. 

Respondendo ao Sr. deputado pelo Rio de Ja
neiro que disse que a administração actual, que 
se tinha apregoado de economica, excedia multo 
nos seus orçamentos aos orçamentos das adml· 
nistrações accusadas de anti· Bconomlcas, observa 
que o meio de fazer um juízo exacto a este respei to, 
não é comparar .orçamento com orçamento, mas ~ 
somma fixada nas leis de ot·.çamento com a despeza 
r etl lisada. E entrando nesta analysé, o orador 
mostra que desde 1837-38 até 1843-:44, data do 
ultimo balanço qu11 temos, tem havido constante 
excesso , Não concluA daqui q• e sejão incu lpave,ls 
os ml nistros que fizerão essa maior despeia ; 
porque está petsuadído de .que todos elles téin 
sido hom~ns de honra, que não terão querido 
fazer despezas só pelo gosto de as fazer, mas 
porque circumstancias occurrentes os têm obrigado 
a isso. Se o actual orçamento é mais s~bid.o, 
deve·se isto ao augmento · de 2,000 praças, á 
elevação do preço das etapas, e · a outrê)s ac
cresclmos de despeza. 

Como não está presente o Sr. deputado pelo 
Rio de Janeiro, o orador não coD,tinuará a re'IJ
ponder ás suas interpellações. 

O Sa. CA.&VALHO MENDONQA faz varios r eparos 
sobre regulamentos e pr.ovidencias r.elatlv:as a 
objectos mi:litares. 

o Sr. vnscon.cellos, se attendesse és 
palavras do Sr. ministro ria casa e no semido, 
julgaria ociosa a discussão do orçamento. S . Ex. 
disse na casa que não poderlamos ter exeroíto 
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. tiflcos; os homens . que tinb.ão snbstltuldo os • 
· velhos e e'lrti.nchosos trlbunaes pelos tribu:naas da 

constituição; o· Sr. Fetjó vl~ nos se11s adversariott 
os homens que tinhiioorganisado o codigo criminal 
e do processo, os homens qlie havlão decretado a 

recrutamento continuasse eoiD as instrucções <le 
1822, a que se. chama vulgarmente caçada humtlna. 
Mas o Sr. presidente do conselho nada d!sse ácerca . 

· destas leis no seu programma, e ptldío apenas 
que se lhe déssem bases · parã a reforma da ·lei da · 
guarda nacional. . · 

Considera porém o. orador que a reforma da lei · 
da guarda nacionai não póde ter lugar se~ qlie 
primeiro se disc.utão as duas leis que apontou o 
Sr. minlst.ro · da . gu:erra, porque · é necessario 
primeiramente tirar da massa da população o 
numero de homens necessario ara os diversos 
o po . o exare o, para epo s se ormar a guarda 

naciona1effectiva e de restlrva. 
Este silencio do Sr. · presidente do conselho, ou 

antes esta desharm.onia em que estâ com .o seu 
· · , • e provar ecn que não 
se ·trata senão de entreter o publico com leis 
lnuteis, como a das incompatibilidades : julgando· 

·se que() imperio sert\ salvo, prohibindo-se que 
eertós empregildos pubHeos sejli .• os Oli 
.distrlctos de suA jurisdicção. 

Seo.orador se quizesselevar pelas palavras a que 
·. se tem · referido, negar-se·hla a votar . por este 
orçamento, como se negou a 1otar l>élo da justiça, 
porque nà() tem con1lança no minlaterlo actual~ 

Nasceu e viveu entre nóa urn honH~m a _guem o 
orado~ sempre respeltóu profundamente. · Elle nlo 
era a~bio, . mas possula um talento extraordlnarlol 
e dlstlnguio~ae por uma maneira ·tal quo to 
elevado é primeira magistratura do Brazll. E:~te 
hoilwll chamava-se Dlo o Aotonlo Feljó. · 

· aeu.a esforços para\evar a e!Telto auaa ~111taa, to4at 
tenden~e11 i felicldáde de sou pahu obataculoa 
porém. que · considerou tn~tuporavels, o tlzerão 
aeaacoroooar, o o obrigA · · · 
do lmperfo. Mas quotn ebatnou ello . para aeu 
suooessor 7 Ful elícolhGr entre o1 Sr1. llberaea 
exelualvlstaa de Mlnaa e s. Paulo quem tomaaae a 
dlrecçito do estado f N!Xo : foi ·. procurar entrõ oa 
seus adveraarloa quem aoubease tllrlglr a néo do 
estado (apoiado.r), e quil oon1 os seus amtgoa 
politlcos flzesae :aquillo que . o Sr .. Feijó ni.o · 
tlnh!l. po<lldo consegulr · com os aelis, decla· 
raodo o Sr. Feij6 · que n.enhum reaentlmento 
lhe causaria a e visa~ elevados ·aos primeiros 
cargos os seus aJ.versatlos, porque o seu fim unlco 
. era o bem do seu pniz. (Apoiados.) Eis poi3 la:
vrada pelo Sr. Feijõ a sentença da notoria e . 

· reconhecida .. incapacidade da maioria para go· 
vernar o estado, seu tença com a qual se conformá·· 

· rão os nobres_ deputados · llboraes do · excluEíi vismo 
que blasonavão de amigos do Sr. Feíjó, porque 
continuarão. a ter com elle amizade, npeznr de o 
Sr. Faljó os haver excluido. · . · · 
Raz~o tt tàz~o da s~bta tinha o St. Ftlijóqtiiln~ô 

· · · · . : . . uma pa avra, os 
ho~ena que tin~ão pugnado sempre pela consti
tuição, pelas leis e pelo ministerlo parlamentar. 

E' certo qti& 11m. Sr. deputado por · Minail disse 
· . a--arão incapazes de 

governar, e que não tinhão habilitação ·alguma 1 
Senhores;. tenho. õu.vido . que o m1nistetio · act.ual é 
capaz de carregai:' subre l!leUa hombros a pes1da 
tarefa de nos govérnar, e que nelle se dão todas 
as condições de um ministerio parlamentar. 

Permlttl,. senhores, · que eu divirja · da vossa 
opinião ; permitti que eu continue a lieDB!lr que a 
patria, que a liberdade morreráõ nas vossas mãos · 
se não hnitardos o exemplo do Sr. Felló 'apoiado: 
• reclomaç(jes), se não q11lzerdes cumprir fiel· 
manta a sentimça pôt que elle vos proacreveu do 

ov rn . . 
O orador faz 11ma excepçào no ministerio achial, 

isto é, do Sr. ministro da guerra. Abafou todo .o · 
resentimerito que por .· motivos . poliUcos · tinha . d~ 
Sr. ministro · · · r · . · 

mas, desde o momento . em que s.· Ex. aqui 
declarou que era preciso acabar com o . estado de 

. compressãu em quo estava o paiz. · Portanto, naa 
observações ue val Cllier . o . orador não co • 
pre en e o r. aun stró da guerra. 

Oomeçarà peio Sr. presidente do .. conselho, . & . 
quem esté longe de negar tl\leoto e .· serviços á 
liberdade, màit em que uão descobre as partes do 
homem de estado. O Sr. P1111la Souza. ha 25 anuo& 
ilU~ tem a honra de repre3entar o Brazil, e o que 
tê&u feito S. Ex~ neste quarto ele seeu \o 7 Não ha 
u.m minlst'ro, não h" um · só mlnistel'lo que .tenha 
tlJo o apoio do Sr. Paula Si>uza (ntto apoiado.t) : a . 
todos os miuiaterlos tem elle .· feito constante e 
permanente opposioilo (n(to opoiado.r), inclusive. 
oa mlnisterlos do Sr. Fel O. E~t~ habl to · diuturno 

ou fal~a de aooilo. O orador . nilo imlta os · que · 
acGusltll o Sr. pttl&lcleute . do conselho · de menos 
leal t\ corôa e ao paiz quando vem ass11star oom 
euaa repercussões. com eases requerimentos dita· 
mat.orlos das repartições publicas e de empregados 
publlcos. Uns enxergão neste procedimento .trama 
pari\ aterrar a corôa e ao palz1 para terem lugar 
todos os desvarios e desproposlt\ls que se medltão ; 
outros vêm neste procedimento . a vontade, o fi~ 
de obtlgar a eoróa distinctament.e .a demissões que 
se pretendem !le · aeus velhos strvido.res ; mas 
eu .. . ... 

U1t !-la. bEPUT4llo : - A coróa est' f6ra daa 
.dJscussõee desta casa. . . 

O Sa V AsOONCh:Lt.os :- Por isso mesmo que 
considero n corôa fóra das nosS!'B discussões, ~ · 
que vejo que o actual miolsterio a uão cobre, "' 
qua me pronllncio na tribuna desta maneira. O 
ministorio aotual ó. tão dta bano; cobre tanto 11. 

o o um v o e o co re a ~tua quer o . 
Ha quatro ou cinco anno's o que tendes . vós sobre que se lança. . .· . ~ . . . . . _ ,, 
feito T Em tão longo espaf)O de . tempo•não vejo Dous dos actuaes mmistros sao ooilbecldos uo 
senão sofreguidão em ordenhar as vaccas gordas. paiz; pelo des\lelo com · que . procurà~ãti plantar 
Não véjo senão a vossa estrategla, que jâ pro· nelle a liberdade, os foros dos brulleuoa com as 
mettestes não abdicar o.cynistno com que empurrais bayonetas I · · . · . .· 
para oima de vossos bemfeltores as malfeitorias, Oomo não ê digno de ser chefe da matorla o 
que siio obra vossa, e sómeute vossa I . · actua1 mlolstro da justioa, que, presldindo ~ 

O Sr. Feijó \'ia em B\lUS . adveraarios--'08·-homeDtf província das Alagôas, soubà desem}len~~r per· 
que tinhilO"tundad·O: o credito pu'?.lico, e a quem feitamente as tnu.xiinas tlberae~ exclUBlVl&tas • . 
sem duJida se devu\ n conservaçao do· estado. O per6egulndo, deportandu oldadnoa innooenteB? 
Sr. FelJó via nr.s seus ad~eraados os homens· que Não vos lembrais (exclama o orador) que tende~ 
tinhão creado os estabelecimentoslltterarios, sc~ _ _Ê.Ç~~adQ, .e .a.\nda bradais contra mlnlsh·os quo 

· . .. . ..... ~ ... ..... -.... . . 
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o seu P!ogramma, e conclue fazendo. àlgumas 
observaçof:a sobre o orçamento do ministerio da 
guerra. 

A discussão fica Adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás 4 horas da tnrde. 

-·-· 
Sessão em -f 9 de Agosto 

PRBSID&«ou. DO SR. THOM:.A.Z PE GODOT ,la SECRETAlUO. · 

A. .o.- p en e.- ppe ) (o r. artt\ o, 
.Debate caloroso sobre a Ohronlca e o Correio 
Mercantil. Discursos do:l Srs. Olwistiano Ottoni. 
Urha~o, Pe:•6ira df.f Sil~a. J'?sé de Assis, Aprigio 

• . ' I • 
"-" Orçamentó dã. guerra. :Discursos: dos Srs. 

·Santos Darr~tl) e Barbosa dP. Almeâda. Encer· 
t'amento dá discussao. Ji"otacao.-, Orçame.nto 

A's 10 horas. e meia d.a manhã ab~e-se a séssiio; 
16-&e e approva·se a acta da antl)cedente. 

.. EXPEDI&NTB: 

Um officill do. Sr. mínistro do imperio, remet
t4!ndo o exemplar Impresso do aviao de 27 de 
Junho p;.·ox.imo findo; declarando as razões por 
que nilo merecen a imperial approvaoão. a decisão· 
dada é · e · · · · 
de não . poder a camara municipal da cidade de 
Oairaa . legalmente trabalhar sob a prealdenoia do 
vereador hnmedlllto eru votos emquar1to o presi
dente da mesma c~mara estivesse occu ad1l nos 
tra a os o conselho municlpa de recurso -A'. 
commlasilo da consUtnioão. . · 

0\\tro do Sr. ministro da fazenda, tranamittlndo 
a demonatraot\o dó que ee liquidou da divida de 
elterciotos dndoa dopola do credito oonoeltldo pelo 
decreto n. 492 de 2 de Outubro de 18-17.- A' 1• 
commlseão do oroRmeoto. · · 

Outro do mesmo ministro; enviando o decreto 
de 7 do corrente, acompanhado d~ requerimento 
documetltado, pelo qual José L!bO ae Moura 
foi aposentado no lugnr ue contadOr dã caixa 
da· amortlsação.- A' com missão de · pensões o o r" 
danado-s. 

putro do Sr. ministro dos negoolos estrl\:n
gturos, commllnicando que · por decreto dli data 
da 18 do corrente houve por bem S. M. o 
Imperador encarregai-o Interinamente da rapar· 
tição. dos negocios da fazenda durante o impadi
lr1ento do respectivo ministro.- Fica a camara 
inteirada. · · 

o • 

clpando que o senado adoptou o vai dirigit á 
aancoiio imperial a proposiQão que concede uma 
peti~Jão annual de 1:2QOS ao conselheiro José 
J
1
hoaquim da Rooh.a com sob~evlvenola a sua mil· . 
~~ o ftlhos.- F1ca a camara inteirada. 
J."(~o ha tno.is e~pedlente. 
E sem dob .::. ttl approvado o parecer da ·oom · 

misaão dé pensões e ordenados sobre o requeri
rdnento ~e Antonio José Pereira da Sllva, 2o offiolal 

a pagado ria das tropas, que pede ser aposentado 
neste emprego , e não nll de 2o osoripturat'io 
da . contadoria do arsonn.l de guerra ; sendo a 

indigno de ter nella assento. . 
LhnUa-ao a fazer e11te appello • lealdade do 

Sr. deputado; dechire ello na camQra, pel• im
prensa, pela .maneira que qulz~tr, ao ao rolat1o 
ao orador ; dê-llle lug .. r ~ que discuta esses 
factos : · e desdo . já . protesta qi!Et llrnltar-sé·ha 
pura e shnplesmeote á dlscuasllo doa factos. 

. Nem agt>rn, nem logo, nem na camarQ, nem 
ém parte alguma. o orador acompanhar~ t:~sse 
Sr. deputado, ou outro qualquer, uo campo das 

. injurias. (Numerosos apoiados; muito bem,muito 
bem.) · · 

o Sr. Ohrl•ttano ottont (pela ordem) 
declara que não dirá palavra eobre_ o objecto de 
que acaba. de tratar o Sr. "Marinho. Assenta que 
nada se _deve accresceutar :9-0 que elle disse, 
visto mesmo que elle se litnltou, como o devia 
fazer, a pedir no Sr._ Fernandes Ollaves qua 
declare se se referia a elle nas inaiuuaçõ~s que 

Pedio n palavra para tratar de um objecto 
que tem muita connexiio com esta qaestão . . Têm 
entendido alguns Sre. deput~dos que é licito 
instaurar na tribuna discussões sobre a_rtigos 
da lmprensu: que têm _a 11ste respeito o direito 
mais ampla, e vêm sempre oom a exolamaoilo 
bànal-._o MerctJntâl é o jornal da oasa~ Observa 
que o Sr. vlce·prt~sideute estava na -cadeira da 
pr&sldenola na occaslão em que atl oelebrou . o 
oontrato para a publlcnoão dos debates do. oamara, 
$ . Ex. já respondettoabalmente a esta observagão, 
e a !lu~ resposta ficou sem replico.. Não é exacto 
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ue .e:x.lsta contracto _algum .com o 0()rreio Msr· 

~an&il, é uma. asserçao intenamente falsa_: Um 
individuo · parbcul~r . contr.acto~ a pubUcaçao dos 
debates. O Oorrs&o Meréattt~l como declarasse 
expressamente não querer~apt1var soas .colum_nas, 
or · uerer conserv1u a hberdade de . ornah~ta . 

limitou-sê il cóntrac ar ,com esl!_e etnprezarto . a 
impressão dos debates (apo&ados}; bao t&m contraclo 
algum colrt a câmara e por consequenc\a . o ros~o 
de suas eolumnas não estt\ sujeito á ftscalisaçao 

a came.ra. m s o . que o )'QZ\ e o . orrino . a 
Tarde. O Çorreio Mercantil · está no caso de 
todas as outras folhas, está sujeito ·á responsa
bilidade pennte os tribunaes, mas não esLà em 
posição especial para com a camura.. . . . 

O oràdor. nunca reclamou contra as tnJUrlas que 
se tôm lançado contra elle no. Brazil e no C()rreio 
da Tarde; porém hoje, A vist9. do exemplo que 
se tem dado, pede licença à camara para fazer 
uma · observação. · . 

O SR. UnBA.No exprlme~se pelas palavraa:...sr. 
rédactor d" Chronica, porque suppõe · que estâ 
sempre presente na casa esse senlior., • • 

O SR. NuNEs MAo.a:A.no :- Ave Maria I 

Quando . hontetn fallou sobre os negocios da 
santa casa, chamou a attenção do governo sobre 

· um àbuso que lhe Cõnst ava existir na c!l81t'-do;_jW;;;;~;.;~;;..;~~~~~:;-~~ii:r::~~'fff~~"Y--I 
·. ·expostos, sem que espeeificasse um facto, nem 

. indicasse uma época. . . · .· . 
A.LGUNB SsNnosEs :-Apoiado; é ver&ade. 

. O Sa. o. ÚT'l'ONI disse que constava por pessoas 
multo fidedignas que tem acontecido mu\\as vezes . 
que expostos, meninos de cór; dande-ae a criar 
ia . vezes a essoas mtaeraveis er-
mortos eotn certi ão falsa, e · erão vendidos como da camara, que é o Correio A!ercanlil~ tilo lnaulloa 
escravos. Não fez impntaçã·() a pessoa alguma, para que a camara deve olhar com mul~ espe· 
pedlo que se examinasse se hAvla este abuso, ciaUdade p()r honra da malorlaf que ollo deve 
perguntou se o caso oito valia il pena de sor consenUr que uma tolha por el a sustentada,· e . 
examinado. Foi ~s.te o aenUdo em que fallou que o governo paga, venha lnaultat . oa membro• 
(Apoiado••) · Entretanto .veja a camara o que lhe da minoria. (Apoiadol.) Ela a grande . dltterenoa 
Imputa a Ohronica. : . . . . que ba entre essa folha que •h e doa cofres pu• 
. . « ... ; Occupando-ee eotn o hosl)ltl\1, accusa o blicos, e as Colbaa da oppoaipio que ao auaten\lo 

·Sr. Josá Olemente por ter vendido um homem com os proprloa recursos; o l)roprlo Mtt'Oat\til 
forro; que alli esteve a curar-sal (A mlnorhl . de ante·honlem confeaaa · em um artigo de · fundo . 
reclama vivamente contra esta calumnla, attrl· que pretondla. publloar aa reo\lftoaqõea do Sr. 
bu\ndo à actual admlnlstraoilo.- Os Sra. Drs. · Fern .al--l'll!O-~IU"'---PU-~~Ot--o.---

~--~T~h~o;m~n~GA. ;o;m;e;s~&~Mie;~~.~~.~~.~o~q~u~~o~a~~n~d~o~l~ta~v:ia~d~e:v~~~v~W~o~· ~m bmpo o HU . ~~UHO• 
facto se deu · ba 18 annos. e por conaequeocla .A folha falla sm eeu proprlo nome, c- o lo tlll nome 
·n§o estA ·o Sr. · Jos~ Olemente naá cordas.- de algum entprelilrlo. (..4po,aclol.) 
Qu~ diz, Sr. Obrlatlnlano, o Bra.tíl nilo mt\nte 

A' vlat~· disto ( e~clama o · orr,dor com vehe· 
meneia) pergunto aos . Sre~ depu\adot da minoria 
se lato ê linguagem de aevancllja ou de meirinho. 
(Suuuro.} 

o . SR. to SECUT.UUO GoDOT laraa a eadelra da 
presldencla, que é ooouptt.da pelo Sr. Muolz Bar7 
reto, vice-presidente. · • · . · . 

O Sa. O. ÚTTONI (com força) : ...-n, que o sllenolo . 
não. serve, usaremos do repreaallas. 

O Sa. TxTÃB4 tem dll offeteêer um requerimeuto 
i casa, e precisa juatlfical-o. . · 

O · Sa. PaEaiotttTB diz que tem primeiro de dar 
a palavra pela otdem a ~utros senhtlres partí fuer · 
rectltlcacões. . · . 

o Sr .• Vrb~no vio publicado Ulll. aparte do 
Sr. Pereira dt4 · Silva, que se o tivesse ouvido 
bontem teria respondido logo. Declara que não 
chamo.u .infames aos redactores das folhas da o ~ · 

• . . 1 que a eamara era 
nau tada de uma man~lra ln.famet mas não chamou 

infame• os redaetorf3s das fo\has da opposioão. Se 
o · nobre deputado l~sse o st1u artigo traosorlpto 
no Jornal do Commercloj que nílo oil'ereoe sua!l 
notas . a J1ef1b.Um doa Srs. .deputados para cor
rlalr, o nobre deputado veria que se enganou, 
asslm. ootno se enganou o · Sr. redac.lor da 
Chronica. · 

O St~.o Nutti~a M.lcaA.oo :- Pelo amor de D e os 
nà~ dê satisfação a oste respeito, eu lb'o peoo. 
(Ruadas.) · .. 

os insuJtoe contra a · mlnorla em outra qu1lqu•r . 
folhn, ·&atava · om . seu. dirblto, . porquct nio era 
folha paga pola camara ne• . pelo governo ; mal 
receber o Oo,..,.,io M1rcanlll dlnbelro da oamara, 
e lnfiultar os membros da mlnol'la, ~ lnadmlsalvel. 
Elles têm dlrelto de exiRlr da tllualre ma\orla qut · 
por honra sua e dignidade do aystema repreaen· · 
tatlvo, cohlba esses lnGultos. H~ uma grande 
differença entre o perlodloo pago pela oaaa & pelo 
governo, e os penodicos . que se susteJitilo A sua 
·custa , .â · exp~nsas part.1culares. Estes devem 
gozar da pleua liberdade que ~s leis estabelecêrão~ 
e por consoquencia podem d1zer o que quizerem , . 
quem se julgar · offendido chame-os pérante os 
tribuuaes. Mlls a minoria tem .direito de quei:tar· · 
se de uma folha paga .pela oamara e pelo governo, 
emquanto a maioria não tem o direito de quelxat• 
a e das .folhas ds. minoria. (.Apoiado•.) . E' uma. 
ver~onha que apparece pela primeira vez. Um 
penodioo official, psgo ara pub\loàr os ao\oa do 

e oa debat m a, 
membros da · minoria. 

O SR. 0ARV4tno MoaiURÃ :-. Dar a pubUoaoito 
doa actos offioiaea a uma folha que Insulta a 
mino ria 111 Eas~ lofamla estan reaervada pata 

· este governo. . · .. 
O Sa. P&allltR4 n4 SILVA.~ -E para mais nenhum. 

Vivas ,.ecl~'naçl1n s apartu.) · · · · 
o Sa. PRU:SID&N'l'& :- Attençiio I · · . . 
O Sa. o. 0TTOi:U (com. força) ·:- Não nlnaulta 

a maioria oolleot\vamente. 
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o s~. P,(!.EBI,OEifl'E :-Eu não !)UVi dh:igir' insulto 

algum .~· mal0r6a .. Se se tivesse prof~rido um 
insulto á maioria, e. eu não o tivesse ouvido, 

. ·nenhum Sr. deputado estava i~hibido. de pedir. a 
palavra ~· de responder. (Apoiados:) 

camara; pago· pelo governo. 
o Sr. ~o•é de Auls nota que no contract0 

Mto com o taebygrapho. o Sr. · Murinelli, nã0 

existe imposta à folha onde se publicão os .tra
balhoS da camara . a obrigação de não dirigir uma 
palavra de censura ou insulto é. camar11 ou a 
qualguer de seus membros. Ente~de que . este ~oi 
util. defeito grave do contracto~ (Apol~os.) Todav1a, 
se pelo éontracto a folha que publica os debates 
da camara não estâ na re!ltricta obrigação de . 
não dirigir uma palavrl\ iDE!Ultuósa ~os !.'lembros 

. a: 10 NT&:- a e e•me que o o a ar 
muUas ocoull5ea ao honrado deputado para apre
aer.tar a au~& defeu no oaoo quo lltt!lotuar que tem 
obrlgagllo de a fazer.· 

O Sa. W.umKRLKY :~Deve repeli Ir agor-1 mesmo. 
OSn. A:Pma1o dls que Unha previsto esta oblecoi\o 

da parte dQ Sr. · prettldaDte, e por lato pedlo· U1e 
quo foa110 a seu respeito 1\ mais venial possivel: 
11erà brevil. 
· Julga q11e ae tem transviado um pouco a questão, 
ad.rode, para dtmlnulr a hnpress~oque tez ;ao pu
blico a acctlBaçào de que o Corr"e'o Me~cantal, que 
recebe um subsidio do governo (apoiados) e . da 
cnmnra, vive. a insultar IMmbros d~ · mesma 
camara. CApotados.) Esta g1·ave impressao tetn·se 
querido remover chamando a attenliiio para outros 
jomaes. E11tende porém que · oi\ Clamara ~iio ~e 
deve reclamar contra jornal algum, que n~o seJa 
mantido péln mesma casa, porque esses ]Ornaes 
estão apenas sujeitos ás lei.s do paiz ; podem sor 
cbar:nados perante os trlbunaes, eto. 

Jâ se mostrou pelo art. lo do contracto que foi 
intenção da mesa contractar com o Correio Mer-. 

.. cant~l. (ReélamaçÕaJs e apoiados.) Clausulas h a 
es em qua quer con rac o, que s o sup.

postas ; tocta a folha por exemplo a quo o governo 
tnoulribe de publiotu em suas oolumnas . os actos 
ofllola~a de um governo, nilo P,óde admittlr Insultos 
a es!.e mesmó governo . (apotado.J), não deve até 
censurar o mesmo governo, porq11e seria lato 
um coil trasensci. (Apoiados.} 

Uma das publtoaQões · tr11zldas m. ais vetes li·-easa 
tem sido o Correio da Tard~. Tem o orador o~ser
vado que difi'erentes SrjJ. deputados com a hber
~ade, .de amigos e· collegas tétn·.lhe attrib.uido uma 
pa.rta n.'a. publlcaQão. dessa folha ; . mesmo outros . 

senhores quando se pronunoião a. respeito dessa 
folha parecem chamar a attenção sobre o orador, 
ás vezes com ademanes, ou com accionados. Alnde; 
hoje o nobre deputado por Minas que fallou do 
Correio da ~ar(fe dirigio a ceio nados para o orador. 

r . 
interpellar o Sr ... ernandes · Ohavds para que 
declare se o que alie disse de injurioso· se referia 
ao Sr. M11rinho, o orador tambem se acha auto· 
torisado e com maioria - · · 
v s o o accionado do Sr. O. Ottoni. (Apoiados.) 
.O orador tem dito constantemente a seus amigos 
<JUe não escreve para o Correio da Tards; parecia
lha que isto seria bastante; mas o Sr. deputado 
por Minas pareceu dirigir-se a insultal·o; cooclufo 
o seu discurso com . palavras que o orador . não 
s~be de que maneira lhe possão ser applicadas . 
DJ:38d .o &r. O. Ottoni - iàto é de sevartdija ou 
do meirinho.-'- Sevan~ija, Sr. presidente I . Se· 
vandija uào _póde ser u1? ~omem que ~epresenta 
uma das pnmeiras provmc1as do Braz1l (muitos 
apoiados), sem apoio da poliCia. (Muitós Qpoia· 

R. 
ao Sr. 
lugar. 

O Sa. LOP&S NzTro:-Não consinta V. Ex. que 
scJ . nos 1nsuUe. · (4.poiados.) 

O .Sn. PaEsxo.s:NT.s:i-Ordsm I Peoo ao.s nobres 
deputados que occupem seus lugares. 

O Sa. NoN&s MA.caA.oo:-Não' ha olnguem !óra 
de aeua lugares,. a expressão nilo é regular. · 

O Sa. Pa.s:sm&Nu: ~ordem I Ú.l)nvido os Sra. 

marem os seus lugares, 

O SR. Un.nA.No:-0 Sr. Me:'ldeiJ da 011nha estt. 
calado. · 

n '"" os apa,. 81. . 

O Sa. PR&BIDBNTB (co~n (orça):-Sllettolo. 
O Sn.NUNEB MAolfADo:-Eu quero qué V. Ex. 

mande tontar nota que o Sr. Jobim provocou eata 
acena. (Apoiados.) 

O Sa. PEnslRA DA SILVA:-0 Sr. Jobim é muito 
ooubecido; nunca. foi provocador; é um dos homens 
mais pacatos Jo nosso palz. (Apoiados.) · 

O Sa. JosE' l:>E Assts:-0 que me ll.dmira é que 
o Sr. Dr. Jobim, depois dtl ter irritado as animos 
com seu npartt:~, se pu~esse a rir (Apoiado$.) 

O SR. IlREBIDENTE:-Ordern I ordem l 
O Sa • . Jonil\1 • -Pela ordem, peço a palavra para 

uma ex.plicnliiio, 
O Sn. PaESIDENTE:--Darei a palavra ao nobre 

deputado quando acabar de Miar o Sr. Aprlg~o. 
Ltimbro ao mesmo nobro deputado que tendo fe1to 
o sett convite ata ue o nobre de ut!ldo or ~li o s 
deo arasse se ao Unha dirigido a elle, acho que 
é inopportu~o túdo . quanto tem dito posterior
mentfl, (Mu&tos apoaados.) 

Os Sna. RoDnHlUES Doa S.t~Tos .a: SA.LL.s:s Tona.&:s 
Houa:ll:-Ordem do dia, ordem do dia I 

o Sli. ÀPaiGro:-Eu estou em meu direito. · 
O Sa. Pn:aJJ:IRA oA· SILVA:-Apoiad.o i está · em 

seu direito. · · · 
O Sa. NuNBS MAonA.oo:-Mas jà fez a pergunta, 

espere. 
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o sa . .APaxoro diz que bem se vê. que não lhe 
póde caber a expre_ss.ão de s_ev_andlJa. por~ue o 
Sr Qttoni não deve Ignorar que esse epttheto 
co~· propriedade só se appl~ca. 1\quelles q.us se lU· 
rast.ão pelas escadas dos mimstros e dos poderosos; 

- · nt c 
80 orador (apoiados) ; acredita que .tem apresen
tado. muita digoidade. 

O Sã. PEREIRA DA Sui'VA :e: ÓU'l'ROS B&NBOl\ES:-

O Sa. APRIGIO entende tambem que o nome de 
meirinho não lhe pôde caber, porque é o bacharel 
formado Aprigio José de Souza, que ~ive . do em· 
prego da ad v~ gado ha 14 an~<!s depots da forma· 
tura : até entt..o era filho·fam1ha, sem ter exercido 
emprego algum. Se o nobre deputado (exclamo. o 
orador) quer se referir a algum parentt~sco, isto 
é · muito digno daquelle liberal (appratando para 
o Sl'. Christiano Ottoni.) Vêde, vêde, senhores, o 
grande liberal I 1 ••• · · · · 

Murros S&Maoa~s:-Ordem ordem. 
O Sa. Pa:ssxnKNTE:--0 nobre deputado niio póde . 

fazer ••• (Explosão .de apart6s e gritos que cobr8m 
a VO.# do Sr. presidente.) 

dor e reclarnaç~u.) · 
MUITos Ss:NHORII:s : -Q11em Sito estes 'l 
0 Sa. APRIGIO :...:.Quem fôr, quem fOr; o publlco 

conheça o grande liberal arlstrocata, e bast11 ••• 
(Apoiados.) · 

O SR. WANSJKRLB'Ir :-Silo .os arlatocratas de 
. r~cente data. - · · 

MUITOS SJI:NHORBS : -Ordetn do dla, ordem do 
dia. · · · 

. 
proferlo não se podia dar allluem por óíl'endi o. 
Disse que era a deputação da Babia uma das mais 
ra11peltavela ..• (VivaJ J'8Clamaçüs~.) _ · ·. 

O Sn. NuNxs M~ocUA.DO H: OuTRos SBNHORXB :-
Nilo fui isso que disse. 
· O Sa. _ Jonul entende que ningueln se deve dar . 
por ofl'endido ~om isto.. :N'ilo quiz dizer que as 
outras deputações 11ào sojiio tambetn respeitavei:t : 
póde _ te.! uma _ opi~iiio individ.ual. D~sse CJ.Ue a 
deputaoao da Bah1a era a ma1s respeltavel q11e 
estavr~ _ un ~asa, ou '!ltna das mal;; respei~aveis : 
mas isto ~ao q~er d1.zer q,ue .a~ outras não sE\jào 
respeltave1s. Nao qu1z com 1sto menos~rezar as 
outras deputações. (Apoiados.) 

O Sa .. T. 9TTolu : -Oom o mesmo _ direito P?· 
det-se-b1a d•zer que parte da deputação do Rto 
Gr11nde é a menos respeitava! que se senta nesta 
casa. (Apoiados.) · 

di e. . 
o Sr. Ohrlstlo.no O'tto:ni entende que o 

Sr. Aprlgio teve direiLo de lazer a pergunta que lho 
fez quando julgou que 08 gestos ao orador tlnhAo 
tldo dltecoito ao lugar 9tn quo . 80 ssnta, mas DliO 
foi gtlnel'oao em tudo o mala que dls:~o, dü qutt ndo . 
ae ocoupar~ (llpôiados), deixando Isto ai) juizo da 
oamara. (Ap<~iado3.). · -·· · 

.E' poselvol que na ocaaslito eln que fallou o 
orador,; os seus gestos tivessem direcoão ao lugar 
do noore deputado que està entre os membros 

da miaoria. Para .mostrar até onde podia lr .. o 
· abuso com as reclamações que têlln apparecldo .na 
casl\, apresentou o racto de uma calumnla atroz 
infame e _indigna, quo se atira sobre elle orado; 
em uma folha publica hontem~ e · perguntou aos 
nobres de utados referindo·se ã hrase · 
aqul se tem usa_do, st~ aque!la era a lingcc_"getn 
de sevandija ou de meirinho. (Apoiado•.) Não 
deu esh~ qualificação à individuo algum : se ha 

· offenaa, é ao redactor dessa. folha em dosa- rav 
os osn os que em r g o ào ora or. 
Disse o nobre deputado que os sens amigos têll1 

dito em amizade na carnara que elle é o redactor 
da Ohrctl,ica. O orador nunca disse isto, nem em 
partieu}nr, nem em Rmfzaue. porque DiiO tem 8 
honra de ser seu amigo. (Apoiados.) Se porém 
o tivesse dito em amizade, não se julgaria auto
risado a discutir na trlbuna conversações parti
Cglares. !Apoiados.) Não lhe consta que sej>l o 
nobre deputado o redactor da OhronicG. l'endo 
feito a declaração que julgava do seu dever~ nada 
mais ~lrã a este ro~peJto. (Apoiados.) 

direito que apresente na casa um argumento que 
destróe as . mais triviaes noções de direito a 
respeito M contractos. O _ Sr. Pereira da Silv~ 

O Sn. PEREtRA DA Sri.vA:-Elle compromctteu-59 
a publicar no _Mcn-cantil. · (Apoiadoa .} 

O Sa. O. 0TTONI suppondo que estas palavraa 
tenhão toda a slgnificaçilo que o nobre · deputada 
lhes dá, pergunta se serA preciso ser formado em 
direito pltra saber qu~ U!Jl eontracto aestguadn 

··por duas peãsoas uiio pôde impôr o!>rigacãil a 
um ~eccelro que não foi ouvido '1 (Apotàdos.) 

MUlTOB Sas. DEPUTADOS: -Ordem do dia, ordem 
do di11. 

exerllito, m~smo em tempo e paz, sendo inclui· 
dos os d<ls corpos fixos. _· . 

« Paço da camara dos deputallos, em · 19 de 
Agosto. de 1818.-Gab.-iel Getulio Mout6ir'O à1 
Mendonça • ..-F. Ca,•nsirli ds Ocitnpol. )) 

ct Fica tlXtensivo aos socretarlos dos_ corpos do 
exerl!ito a gratificação mensfil do 411000 que per· 
cabem os ajudantes e qülirtels-mestres dos mesmos · 
corpos. -S. R. -,.Cart:alho M.mdonÇ<l.~ 

« O governo fic:n 11utorisado a abonar tres mezes 
de soldu aos oftlciaes novamente promovidos, des
contando·se R NUa import.aocia pela quinta parte 
dos respectivo~ soldos até o real embolso.-S. R. 
-:-Cart>all~o Mendonça. , 

o Sr. Santo s ·:aa.x:-reto (ministro dei gu~~rr~) 
analysando as emendas apresentadas, dlz que n.ao 
se oppõe â que augnienta de 240SOOO, desde Já, 
a gratificação annua[ ao ~ecretarlo da escola mliitnr, 
e a que manda que seja Igualado o ordenado do 

orla. 
_ Quanto ã emenda que manda dar ao auditor 
de guerra da cõrte o mesmo ordenado _ doa rea· 
pecUvoa julze11 de direito, dls q\le Gom.o hafdous 
audtt.or~11c, tulo aaba a que auditor ae ro ere. 
Dt~lx.a 11ata t~lllonda ao Julzo da oamara. 

JulR8 digna _ da approvaoilo dn oamara a emenda 
quo traia iie ooocodsr etapea a todos 01 omotaoa 
do oxerolto • 

Jà . disse o que éra conveniente a respeito da 
emenda que pedlo p11ra se consignarem 400:0008 
para o engajaménto de soldados; Não julga ne· 
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cessaria a emenda .conalgnan(fp fundoR parn a · 
couclueão da. casa ·da polvora da capital do Piauhy, 
porque o governo das som~l\s que tem para 

· arseuaes, · annRzens, etc., pode conceder sendo 
. uecessario, essa quantia sem. que julgue' ptecliió 

qu.e entre em verba separa . . . . . . ·. · . 
Não du\'ida aceitar a emenda autoriaando o go· 

verno a arrendtlr a fabricfl de YpaoE.mà, condi
ci.!>nal mente como · ~ma_ simples autorisacâo, mag . 

Não . julga necessaria a . emenda que · pede 
lO:OOOS para o quartel do CeRrâ, visto que o 
governo pôde dar estes 10:00011 da verba de obras 
militares. ~atende que eátã no . mesmo caso · a 
emenda. · 4ue cónsignll lG!OOOS para reparos da 
fortaleza do. Oabedello; · . · · · 

Aceita a etüenda que . consigna 3():0009 para pa
gamento dos .. escravos · que forl\o libertados. 
Nã~ tem duvida. em aceitar a etnllnda que 

sutor1sa o governo a mandar dettlolir o forte do 
Bom Jesus na cidad" do .Recife. Quanto às outras 
quatro emendas acila de 'ustl •l 

.va as. . 
O . Sr . Bnrboso. de A1.:m.elda depois de 

fazt~r va!i~s . reflt~xões sobre objectos annexos com 

mnterla a que di\ elevada imporLnncia, 
A. assembléa provincial da Bahia dirlgió ao 

ROVerno imperial uma represen.ta~ào pedindo 

·que olla ti'Ve em vista não só . allivia~ a flUarda 
nacional que allt tem estado até hoje om t>ffecUvo · 
serviço com grave delrimento do con1merclo, la. 

· vo1ua e industtla (apoiados), como prevetlir·s& 
contra alguma desgraça a que ostâ ex.post., a 

.. provlncia da Bahia • . Pllrece-lhe ·. pois muito CO~· 
venienté que o gnverno defira esta repreaentaç~ó : 
~as por outro lado entende· que o governo deve 
ter summa prudencla. Oom a llc~ual ndmlnistrlloi\o 
da Bahia tem apprebensõea de quo talve~ este 
sacrifilllo do ~ovaruo possa ·ser lnut\lisado, ou 

. tnllstno Vi\ aggravar os ltlales da sltua"i\ . 
. sse·se na o11mara que o es ado lamentavel 

em que se Mh&va a provlncla da Bahla era 
dnldo â organl»açio da guarda nacional e a uma 
cer.ta nomee.oilo de juiz muuloipal. Acha conve· 
blonte re a . para se po t!r ava a_. 
se tem razdo quando declara qne ·tem appre. 
hensõus a respeito dl\ 1da de rorçuconeervando-se 

. n ad111inistrnot\o · actual d~t prov\nola. . 
A Inimizade summumento fatal que · existe na 

provlncta entro dua& famillall, data do tampo do 
luta da lnd~Jpeodenoia. A guarda nacional n~o 
foi portanto quem deu otlgetn a isso ; a guarda 
uaoiounl con trlbülo piu'~ que est11 h1imizade se 
sllglllEmtassa. StJ as atlminilitrações da provinoia 
procurassem examinar o eatado dolla, principal· 
mtmte do estíldo, es~á oer~oque se teriãó evitado 
muitos males. · . · · 

• OrgllOisada a gunrda nacional da Bahia, etll 
v1rludo da lei geral . da sua creação, os postos 
da guarda nacional qua erã.o ·. dest·1rminados por 
meio de eleição; perteuciiio a uma. familia que era 
cel'tamenta a mais numerosa, que se estendia por 
ttUa~ti t~do o rio de S. Francisco. e. que tlu~a por 
!stn n1awr influencia. A assHtnblea pl'ovmciul, 
JU)gautlo que era de sua attribui .ão dar uma 

orgau sao o Huar n nac t\na , autorlsou o 
presidante p"ra fazer a uomeaç1lt1 . dlls postos da 
mesma gUtlrda •. Qnem executou esta le\ uão pro
curou exllmh1ar o ôt:~tado do Mortiio; fez reot\b(r 
oaaaa nomeaQÕHil pela maior parte em indlviduos 
ou adbt~rentott da . ratllllla opposta. . 

QtU\Ildo · vnrll\uou•ae " prímolra luta, etll pré· 
"idonlo . da BllbiQ o autuai Bdmlnlstrador dolla, 
QlllliiB forilo na provldonulRK admlulsLratlVIllt do 
llOtUal pre!lldt~ntu da u~ula ' Dl811Q•It0 . que o 
pretddonto du Bahla entt~ndlll quo o molo de 
acr1bar oom as desordens do Plllo-Aroado ~teria 

TOUO ~ 

apoiar uma famiUa contra a outra: mfldida esta 
sem duvidQ nenhuma imprudeute, injusta e ate 
barbara. O presidente da provinoia nomeou então 
para juiz municipal e. delegado do Pilão·Arcado 
um.individuo ue não tinha a · · 
çoeil, em és ~v~ a par das necessidades daquslla 
p~rte da provtncta ; .rnaEi . foi nomeado esse indi· · 
vtduo porque se .contava com a sua inclinação a 
favor dessa famllla, a quem se ueria · n oi · r 

• . • • 1 me pa e · ao mesmo tempo a 
força ~trmada. Pare~e natur~lmente que a foroa 
armada . que o pres~denta ma11dava para o Pili\o~ 
Arcado .devia coadjuvar R acção da autoridade 

· p~blica:. mas assim n~o acon~ilceu ; a força . pU" 
bllca .fo1 com . ln.strucço~s parttculates para obrar 
pnr SI, de modo que 1sto produzi o no Pilão
Arcado uma luta: O j.uiz . municipal quo contava 
que a furça pubhca · t10ha de 11polar a acção da 
justiça, cheg.ando tio Pilão·Atcacto, . achando pro
cessos otgamsados e com pronuncta, quiz exe· 
cutal·OS; requisitou forca ao commaodanta res" . 

ecti vo • és e o • · · -
que · não estava ás ordens de. S. S. O juiz 
municipal, entendendo que era de seu dever 
cumprir um acto de justiça, em falta deste récnrso 
recorreu aos individuas arm s · • 
no 1 ao· rea o que perteoclã.o â outra f:\nlllia; 

O Sa. FEnau: -0 commandante da tropa niio · 
. levava ins trucçõés p!lrticulllres. . · · · · 

• . ·roa. diz que . derita . 
execução nasceu " lut' mais sanguinolenta quo 
tem tido i1•~ar no sertão. E quem é ó re&plmai&vel 
por i>: to' J.~tló · forài> as u\edidllà admlnistraUvàa 
que · ctmcorreri'io para uma · provoolló4u em · ti\o 
Rl'ánde escala, que ooncorrerilo para que nAo 
tossei mala possfval · que se pudesao . paoltJoa~ o 
'ãertit> dQ Bllbb ? Nas olrcumst\lnolas em que ao 
achavA a provlncla da Bnbla ft1l menos penaa1la 
a e:~colba do aotllal presh.laota: nllu é porque . 
ellfl tenha mds lntsnçõl's ; respeita multo o Sr. 
Plilheit'o elo VaaoonuelloM, faz o melhor conceito 
delta como ma letrado e tlda•Jio m 11 · 
que ao ser 1 o c t~gaaao a notlcla do que S. Ex, 
as aoh!f.VB oollooadu "'' prealdenola da vrovluola, 
para. qae uma. famllla ee acoro~oa••o a a outn 
âesaaperaese. . · . 

· r quo o ora ol' . o un oo 
que ra.: este conceito · elo actual proaidonte ·da 
provlnoi \ ; vai ler o treoho de um dhtourso. do 
Sr. Gonça\vet Martlna (que tratou no or.ador e ·· 
aus seus alliados por urn modo born pouco 
urbano). por ondu aa vê qUal ó a ophlillo q u& do · 
lado do nobre deputado 110 fllz do aotual praaldt~nlo 
da Bllhlll, qual ~ o jUizo de~S&e mii&OHi nobre 
dllputado que velo o outro dln fazt~r a dufeza do 
actual presidente da Bl\hla. (L~.) 

O orador não esperaVi\ que o Sr. Gonoalves 
Martins rios seu~ receio~ de uma substituição ua 
presidoucia, ViOSSd empregar me\OS que . niio erào 
os mais apropriados para .apartar o governo de 
dar esse pa:~so, se é curto que elle · tem esta In· 
tençlio. O nobre deputado não duvidou dufonder 
a dusconvenitmcia .:leste aoto no desconceito em 
que elle disse que a CRbulra, o govarllO o o paiz 
devem ter aquelles que, niio commuogando no 
mesmo· altar que o llobl'ti deputado, ou não que • · 

. rendo su"eltar · so ao bustão do seu co 
· não tinhiiu Interesse na mudança da administração, 

senão em satisfaçtlt) de preteti<;õas da ftilliilia. · 
Em res(>IHlta " oUtru trecho do discurso do Sr. 

Gnnontvaá MQrtlns, o orador podaria mostrar que 
Interesse::~ uwáquh1hoa de partido niio se ahi'IRiiO 

· debaixo da atu1osphara Htnpa e clara do :ln,·er 
e · da verdade ; mas que debaixo da capa . da 
oscurldtlo e das t.revtls, . e nas tortuosldades da · 
intriga 4 que noha oamlnbo pllra oheg1u ao poder 
e ooMegutr a snLisfaçi\o d~ dlff11rtmtes pretenoõea 
e11su classe de espel'Los dó ouja exlsteuola tallou 
o nobre deputado, Mas tu\o o tart\t colüeutar-su· 

Sl 
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ba com dfrlgfr ao gabinete Ulll pedido, a fazer 
uma declaração. 

O pedido é que. abstraia de tudo quanto acabou 
de ·anunciar o orador a respeito do presideute 
da Bahia ue abstraia mesmo de ual uer con" 
si eração, que combine s1mp .esmente o pensamento 
no nobre deput.ado com. todo o seu discurso, quer 
na parttJ relat1va ao JUizo que elle emitt.iô a 
respeito da politica do. preslr.iente da Bahia, quer 
u a par e . e a . v a ua 1 c çao que . eu ao 
pro.-idente actual, . e tire a illação . da necessidade 
ou niio nacessidàda da mudança da administração, 
e .veja. quem por meios nobres ou mes~uinhos 
fOl levado a fllllar nesta mataria. 

A declaração é que póde ficar o governo muito 
con_vencidlJ de . que o orador e seus amigos nunca 
:-erao daquelles que, pRra assegurar seus iuteresses, . 
sua posição, levaráô governo algum i li utlido a 
praticar u.m acto que .. não P')ssa ser em publico 

- satisfactonamente JUStificado ; nunca levaràõ. go
verno algum. para collocar em uma parte qu~tlquer . . 

• pot informações lnexactas. 
OnJo estava o nob-ea deputado que nli.o vió que 

o Sr. Eduardo F. Fran a se rouunciou na 
rl una por occas1ao e ttma mportante dlscusea.o 

contra o actual presidente da provlncia da .B11hla 
pela unica. considern.çdo da politica ? Como pois: 
sem ~ar lmportancta a este fat:to sobreoHU\elrQ 

, 1 o epu a o r am esmen o 
à ~un neto tão .solemne, ditando que ess<>s pedidos . 
erao de corredores, que nà() se .fundavão ·sónito 
em n'i~equinhos íntere~~es Y. Não póJo deixar da 
r('pelhr o desconeE>ilo que I) nobre doplitRdo qulz 
lançar sobre ella e seu~ amigos em uma lnsiouaçiio 
mali~na; tdo zelosos poln prosperidade da ordem 
publica na provlncia da Bahia, são o orador e os 
s~us,_ a_~igos qullnto o é . o nobro deputado ; eltes 

· nno J11g~o.com a orJtl~ publica~ tRlvoz sacrifiquem 
na actuahdade seus mteresses pela consideração 
de uma necessidade publlea, talvez se arrisquem 

ta dó. 
· S11 qu.izesso qualificar nu politloa o nctUkl pre· 
sidente d!\ · Babia, certamente sé achHrla muito 
es bar11 ·· 
d!scurso do mesmo Sr. Gunçalves Martins, que 
d1s~~ que o gabinet~ da 8 d~ J\i~rço, que Unha por 
pol1t1ca a t?l~ranc1a e a J. ust1ça, mtô pod la ter 
melhor admmtstrador 11a provincta da Bahia do 
QUd o actual presiden_te delta. Saquarema moda· 
rado Acredita que o gabinete não pMe desprezar 
factos que se pass•\ri\o ha IRUito pouco tetrlpo. O 
actual presidente fui. delegado do gabinete de 28 
du Março, o . actual presidente foi demllLi.do pelo . 
gabinete ~e 2 de Fevereiro, foi novatrJente nomeajo 
pelo gabmate de 8 de Março. Acredita que o 
llobrO dopUtado llàO eresume que 8Õmente dO !JE!U 
latlo é que se encolltrao bor.1ens moderados · julgo. 
que do seu lado. pód~ o governo o_neontrar i ndivi· 
duos mo~erados de que lance mao p~rora collóOar 
nas pres1denclas das provlneias , representando 
exactamento o seu pensl\mento. 

O Sa. 'RODJUóO&S nos 3.t.NTOS:- O primeiro 
exemplO diStO é 0 pr0pri0 . gOVernO I qUO 0 0 
symbolo da moderação. · 

0 SR. BARBOSA DS ÁLM:JUDA quer que os dele· 
gados do go.ver.no uas provlnciRs se compimetrent 
do . pensanlent? do governo (4poiados), que O!\tejà~ 
intimamente l•gados com (;llle, pará que as me• 
didj\s .. administrativ~s possào ter aquelle vigor, 
aqutlll" força, aquella !6 que é indhpensavel, para 
que .ellas possào fazer a felicidade do paiz. · · 

'Que .o actual presidente da .B:thla não está neste 
· caall; · prova·o · o segul11te. Foi nomeado o Sr. 

Ooata Pinto preili~ente, de Pernambuco : Unha 
DOOJ\S~tlrfllmente de ir il um vapor que tocou na 
B"~l!\5 o sabels ~O.ll\O al!l' fói recobldo pelo act'unl 

as continencias mili~ 

O Sa. Ba.auo.sA. DR AL'i4g1DA. rellonbectl que nito 
é por .se~ dunda este facto gue lavarA o gabinete 

. a destltmr o presidente da Bahia : mas elle sarve 
de pl\nno de amostra para o gabinete· av&Uar a 
posição em que lle acha, para que veja qualito 4 
arriscado ter nas provinoias presldentaa que não 
con::partilhào o seu penaament,. (.4.plli!tdos.) . . 

Vai dizer o· que pensa a reRpelto da poli tio a 
relntiv.amente 1\ Balila, para o que !lli provo1.181lo 
pelo Sr. Gonoal ves Martins, e Meto seu dizer 
servir·su·ho. .4o que mesmo na casa se ba passado. 
Duas ro oa1 ões dia o 11 r u 1 
na casa pi)r dous mui distJnctoe doputad·•s por 
minha provincla a respeito dll represen~aQQO Ja 
provlncia, do ptHisamento pollttco dt!lla. Um, · 
a uelle U6 arece mais estreitameute li ado corn 
., oppoato o, 1sse-que. a ah a n a man a 'l 
para a éomara a malorla dos seus t·eprest>ntan~es 
nos prlnolpios do partido que se nppelllda saqua· 
rema,-a declarou que. o-- sentimento da mlllorla 
da provinéle. era todo liberal....- Que c a asas pala 
e-spliciio estl! nümiravel C()ntro."'enso 'l Que razõeo 
produ~irão tão extrn()rdinar1o phonomsno ' Se 
admit'I.IA estas duas prop.:~slções · oppoatas. havei!. 
de coufe:5sar que ha um viclo1 hll uma notaval 
falta, uma h;:egularidatle, ou na maneirll por 
q Ul:l se exprime a urna eleitoral, Clü h'\ manetra por 
qua .se el:pl'iuHl a sua r:epresenti\Çào. E' pre;~iso 
coní6ssar, ou . que o paiz oflicial comprim& pnr tal 
inodo o p!lnsameuto politico da provi11cia, que 
não pódé ser numit~stado na urna eleitoral, ou 
vós uesnaturais o vosso . mandnto , .não repre· 
sentais o pensamento que vos foi imprimido pela 
urna oleitoral . (Apoiados ; M uàto ·bem.) 

UM Sn. DEPUTADO : - Então nós não somos 
llberaes? . · · 

spicar.ta' 3 sabedoria da casa d;lfrar este enigma: 
deixo mesmo h explicação qua por ventura. possão 
dar os . nobtes deputados,. porque me parece que 
não podem sahir de uma ae d11as: ou que cout 
efftlito o palz oftlclal estl\ de tal maneira opposto

1 
. . 

ao pensamàuto da pro'f'inoia o que é um ma 
na t\ctualidade, ou. a B!lhll\ é uma. .. p~oylnoia q11e 
vtve no imperlo exMpctonalmente, o que tambem 
é um mal no governo representativo. 

No governo constHuolonal representativo , a 
mala feliz das concepções humanas, os partidos 
são a vida da sooiadado~ f<,>r~ão uma neoess,~t\de, 
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sem a ~uat~o indift'erenUsmo que produz·a inacoão 
. em todas as molas da machina social~ torna im·· 

possiv?l este governo. Concebe}, se é possível, 
um patz constitucional sem p_arttdos, e vó'J tereis 
um paii sem fé Qas inst\tuiÇõeM, se.m fé em si . 

. . ' . • ' .. 
partido é · uma garantia no systema constlt\'lcional, 
é um elemento de ordem, de estabilidade poli· 
tica ... . Se isto. é uma verdade, como julgais vós 
)jaongelro o estado · ds Bsbla pela maneira · p 
4ue o pintais 'f Como vo::~ julgais autorisados para 
ditar que ninguem tem direito de dirigir alli o 

. espirito p·ublico , . orRal'lisando , dando · vida aos 
partidos ·?.: .. Eu conHo ,que o F(abi~ote não pro!llo· 
verà o espmto de partido de fumtllas; este sim, 
concordo que, longe de trazer . bens, só produz 
olll.les ; mas o esplrito. de partidü qU.e chama os 
homens a um centre de opinião, que é o apoio 
naturnl, legitiln(\ dos ·governos no systema repre-

. · sontativo, o esplrito de pnrtido que faz com que 
os cidadãos tomem parte na marcha do . governo, 
que lhe da força, que áu!ltentl\ suas i.déas ou as 

, . ar t o que ~?Sper a o os 
os cidadãos!.. que acende o patrio~ismo, acabando 
com o indiner.entismob que .é o maior de tndos os 
males uaH soctedades em organisndas. · · 

u a. El>tiTAi>o:- Mas o . esplrlto de partido 
não se cria~ nãsce por si. 

O Sa. B&t\BOSA. DE ALMEIDA:- Nem .. 

. nes!B ocoasiilo · fal ou da _j)rovlnola de Pernaól
bucc. O estado aotual da Bahia nilo é aquelle que 
naturQlmente se devla. es arar ; a Bahia poala 
ealor em mais ro r 88 ' 

· ac ar · vantagem nesse · calculo que . fez, E\ vista 
das rendas pubUcaa, seria preoiso quG lev~ess em 
conta· o descobtimanto do Slncorâ, e à êpooa ante• 
rio r a · et~te · descobrimento e::t\ qua ·o oommerlllo da 
Bahia e!ltnva deflnhndo, sem duvida, em qu(llojaa 
lnfin\tas havia na . cidade bal:ta que est.r.vdo 
fechadtuJ. Se o nobre deputado mPtter em aont&. 
n descobrimento do Slncorà, que deu muit9 vld9 

· ao commercio, ha do achar um caloulo que tambem 
. ni'io será lisongeiro em comparnoõo a Pernambuco. 
'Ptlrnarobuco, até a época em que alll estive, estava 
nimiamente · atrazado : dap!>ls da edstenr.la da 
organisaoão dos . \)artidos a provincia deu . um . 
81llto, deseovolveu·se progresslvament~>. ha altl 
hoj fl ediftcios, obras publicas notaveiE!. · 

Ne.m receie o. nobre deputado · daa lutas olai
toraes i ellas siio . tambem da essenciá do systemà. 
Eu vou otitJracer ao nobre do!)utado o pan~arnento ' 
lle John Ru.;9ell, não emlttido na trlbut1a, mas 
oonl a . porina de . escrlpt,or'~ 011 ~nculoados philo· 
8opltos, a11 mu,lheres s · · , 
efetnil~ados fazem lament.Mõe~ contra as nossas 
dlvisõas politioM, contra u.s nossas eleições -vlo· 
ltln\amente·. Cúntest&das; . mas os homenE! de. utn 
eeplrlto .'generoso sabem .que é o essa ar.senaL onde 
a e prepara a · liberdade, a prosperidade da lngla
terrn. E' no cablr . do . rogo, sobr11 a bigorna 
atroadura que o lib~rdade -toma a sua fôrma, li sua ' 
tem\)era11 .R s _ua forQa.· · · 

o 1~hH P.lhl\lCtR:A.•l>A SaLVA. : .... hto é que trouxe 
osuaoontaohnentus·· de Parha. (lMclame~"lJiii • r\· 
.SGda.f,~ ' 

annual do pngador do arse:"tal de guerra e fiel da 
pagadoria das tropas da córt.e. 

O .. vencimento q:1e percebo o o(tlcial da conta· · 
dorla do arsenal de guerra da cOrte fio~ lgualBdo 
ao do to oftloial da socretarla do mesmo arserud. 

. . 9 jã a gratlfitaçjo 

O auditor de guerra da · córte terâ · o · mesmo · 
brden adl) . que os r~specttvos , juizes de diNlto; · . 

Em lugar de recrutamento 80:0008--dlga· s~ : -
Recrut11mento e euga)ttmento de eoldadoa 400i000S~ 
du.ndo·se 200$ a . cada engajado e atttorldade ' RO 
gonrno para regulqr o . roodo pratlco do ' engaJ&· 

Aoorescente·!IO-sCJndo tO:OOOB para a <lontlnuaolo . 
do 9uarLel do Oeart\. . . · . · · , · . 

F1ca o ovet·no autoriaado a ·tnandal"' demcUr · o · 
f t o Recltd éiD' P~t 
na&nbuco1 · appHcando .os materlaes ·A oonthiua·oilb 
d~ obra ao oà~s de marinhA. .· · 
· P11ra pagl\menLo d~s proprlétarloá doii ésoravoa 

vindos da provlooia do Rio Grande . do Sul e . 
llbertRdos pelo governo- 30:000SOOO. .· 

Oom os reparos da rortale~a do Oabedello · 
16:0008000. . . . . . . . 

O governo fica autorlsado ~ abonar trea me181 . 
de a(lldo aos ofllciaes novamente promovldoa, 
desoontand,!· &e a sua importanclu. pela quinta . 
pinte dos ·· respectivos · soldos att\ o real em· 
bois(}; · 

9 ·governo lléa autotlsado ' a . dar nova organt
sa~i'ió ' ao · corpo da saude do exercito, a ~formar 
os olrurglõos que por lda\ie, ou ·enfermidade não 

· pltderem· continuar no gerviço : ·e niio poderã 
dspois de formAdo o . quadro de oflloiars de saudo, 
admittlr ao servioo senão doutores em medicin~'OlJ. ' 
cirurgiões formados. 

O S~t. Plui:SIDENTE: declara . estar conoluida, a • 
discussiiodo.·orQamento da guerra; e segulr· se a da 
iazenda. · · · 

MUITOA SENRoas:s. pedem a palavra, · e. 9e_po!á isé 
ditlgem á meE!a 1pi\\·u.· 8e ·fazerem·tnscre'fet .• ·. . · . . 

Depois de bNve questão• .. sobro a du'\Plda m()~ • 
vida pelo Sr. Mora~a:.sar~enta · se · ~~lli ' ' ~:~ld~ .• · 
dadn"parn ordem do dta·a· cUscussfto do órqalrt,ento 
da fazendti! entre.• em dls·\laS'àlb o mesmo orÇiltnento~ 
que t\ o"lleg~lnte: · 
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SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1848 
Proposta do gopertao 

. 11 Art. 7 ,o O ministro' e ·secretario de estado. 
dos ntJgocios da f11zenda. é autorisado para das• 
pender com o~ obje~tos designados nos, sPguintes 
páragraphos aquant1a de......... 11,7v3:~03$34.5 

A ilàbét: 
l.o Olvida externa fundada ••. 
2." Dita interna Idem •...... 
. c ,. 

fillol da Bahia e empregados no 
rel!gate a substituição do papel 

·moeda .............. · ............... . 

~ 
4.o Pênsioni.stas .............. . 
5. o. Aposentados ...•••.• • •... 

. 6.a Empregados de repartições 
extinctas •..••..••.•. . · •..•.....••. 

S) 7. o Thesouro publico uacion:1l 
~ 8. 0 Thesourarias ............ . 
~ 9. a Juizo dos feitcs da fazenda 

nacional. ....... _..... • • .... .. . • . • • • · 

Consulados ................ .. 
Recebedorlas .••• • •. . •••.. 
Mesas de tendas e eolle· 

H. 0}\sa da moeda •. • .••• ; ... 
15. Typngraphia nacional. ••• 
16. Offtcln~s da! apolices .•• ! 
1 • Admlmstra ao di · r 

nsclonaes ... . : ... , ... .... , .......... . 
~ 18. Dita de terrenos dhunan-

tlnos: ....................... ·.; ., . • 
~ 19. Almourifados existentes. 
$ 20. Ajudas de cus\o a empre· 

gados de fazenda •• ; ...... ; ..... · .. . 
. ~ · 2.1. Curadoria de atrJcan~.Js 

l1vres-. ....... . ... -...... ... • .... _ ..... ....... ........ . 
~ 22. Medição de tt1rrenos de 

marinha .... . _ ............... . ..... .. . 
S) 28~ Descontos de aaslgnt~.dos 

da alfaildega, commlssõee, corre· 

~ 2L Juros do~· e~pre~W~~~· dÕ 
cofre de orphã(.\s ................. . 
~ 25. Pa_$amentos dos mesmos 

S) 2a. nil;,~ ·dé · t;;ôà ·de· dàr~~i~~ 
e auflent,;.! ..• .....•..... ·-~ •... . .• ,.·. 
~ 27. ReposlçõR:-~ s reRtitulções . 

de direitos e. outras ••.• ~ ........ .. 
~ ~·· Oórte e conducção . de pão· 

braztl ... ""'····· .... : ............. . 
~ 29 . Etlcomm~nda da papel 

moeda-._ ..... · .•.......• . ..... ~ ... 
$ 30. Premlos A construcçiio de 

· navlnl brazllalros ••.••••.•. , .•. , • 

I. 
lU. Obrns ... · .. ... ; .... .......... .. . 32. Ora ti ftcaçõos ••••. , •••.••• 
33. Evontuaes ..••••••••••. . .• 
84.. Eurclclos fl.ndos ••••••.•• 

4:,209:164$44-i 
4,~:27: 721$000 . 

42:180$000 
525:6608040 . 
258:579$195 

45:571iS6G6 
76:BOOSoóO 

253:500$000 

138:0008000 
lOl:ôOOSOOO 

33:600$000 
88:0008000 
2:8006000 

13:777$000 

Qt4008000 
l:i>-15SOOO 

6:0008000 

t:oooaooo · · 
8:000SOOO 

üo:oooaooo 
SO:OOOROOO 

. OO:OOOROOO 

. 20.000,~000 

. 20!000$001} 
120: ooosooo 
2=>:ooonooo 
30:000SOOO 

s --· 
o sr. Pereira. do. sll v a entra nesta 

discussão . corrt acanhamento, não sO porque não 
coutava com_ ella. hoje; como . pelo. desp.razer que 
sente por nao ver na casa o Sr. presrdente do - . 

I . " 

seus lncommodos. O orador queria perguntar-lhe 
o que era feito do seu grande programm.a de 
11conomla. pois que o orçamento não só ê superior 
a to~os os. ?rçtuneutos pa~sados, como até à 
proprra malor1a, d~ comblnsçJ.o com o governo, 
tem elevado esta c1fta a alnda maior quantia do 
que o mesmo governo ped\rQ, · 
. Reoorda·se de que o Sr. presidente do conselho 
tam~em fo.llou mal ilf'l . toda a nossa leglslaciio : 
quarta . pois o oraüt>r lgualuaeute perguntar· lhe o 
qua é qu~ elle fet ptlr~ . substituir essu legislaQão,. 

que o Sr. presidente · do conselho desacreditou 
p~r outra. que pudes~e salvar o paiz ·a satlsrnze~ 
as necessidades pubhcas. A. economia, que fazia 
parte do programma do gabmete, de6appar80011 • 
e nenhuma. propo!!ta; do governo tem sido apre: 
sent_ada para subslltutr a legislação. · . 

. . . . ~e o ao em com~ 
prehell~•do 11 sua grande nussao de governar 
de dmglr a sociedade. Parece 9-ue o gábinet: 
actual; ~em medo de obrar por s1, e espera que 

. _ • or rne 
para ent.ao marchar. Um parecer de commisaão 
da camara_ Callou a . respeito de graves abusos 9 prevarfcaçoes, qne escandalosamente se pratica vão 
na altandep;a dt~sta córte; e que · medidus tomou 
o governn' 'Nenhuma. sendo aliás passadeitS 
meze!i I E~ta grande accusaçiio _feita pela com
missao en~óou em toda a populaçao do lmperio; 0 
gov~rno Oí\tl procurou provar que ella era falsa · 
ou lllfuud~tda, e entretanto nannuma .providencia 

· lolUoU. ~ppare.ceu urn requerimelito na camara 
para se austltuu· am exame na alfandega por 
ooulo de uma co tnis à e · 
Utl} dos Sr~. niinistroR aceitou o requerimento· 
mas elle foi ret\rad•) depois . qu•l sa demonstroJ 
que o Sr. mh'listro o havia · in1prtidentemeute 
~ceit11d0. · 

. pretex o e luterpol ação apresenlé.rão-ee Ul\ 
casa cert.ts idéas. como, por examplo, a respeito . 
dos dou11 terços da~ at~sem~léns ~ro'VInciaes. para 
o governo tomar uma dehberaçao até sem ter 

av ( O 18CU8~0.0, . 

Isto lhe p~~orece provar que o governo não ouu 
obrar por si, e que . precisa que a maioria o 
cubra, e; por assim dizer, lhe ensine"' que ella 
deve fazer, · 
· Ainua. mai:J: para grandes derulssões que têm 
~ssustado o pnlz, tern·sa feito prévlamente resoar 
as vozes · uo algülii Sr. dt~putad••, pa\'1\ que o 
ROVerno tenha pretexto. para ftl:l:er essas demissões. 
Pareece·lhe que tem eh11gado a tllnto a thnlde.z 
do governo nesta · parte, qne contra todas oaas .. 
regras do sl!rvlço ate não uusou directtlmente 

mantos devidos ~m virtude . de contracto, pois 
que ha poucos dtas appareceu na cat1a o reque· 

. ramento · de uu'm parte · pedlnJo . que o governo 
~ 

porção de tubos da ferro que lhe Jorllo enoom· 
menda~os para o. 11ncanamento de aguas. A. 
regulandade do . IJe~·dço não permHUa que o 
gov-erno viesse ao cor11o legislativo padir orl)dlto 
para esta despeza ' O que slgnlflca Isto f Quê 
o. governo nem coragem . tetn pllra vir t\ camllra, 
pam que ella . se não pei'8Ul4<!a de que o governo 
a . ~uer dirigir: que é preciso qui) a maioria 
dariJa o governo, e quo o que o AOVernu f11z é 
aceitar a dlrecçtlo da maioria : estabelecendo 
assim um principio eminentemente desorsnnlsador 
da.s instituições d•) paiz ; mostrando por estQ 

. fórme. qus o governo níiô e governo, que nilo 
obrâ senão depois que a maioria lhe dà suas 
orden-s. Parece-lha osts um terrh·el principio 
que dostróe pelas suas bases a crença que o 
povo deve te~· nas instltuiçõcJs, o rebaixa muito 
o poder. . · · . 

A estas considerações desgraçadamente tem o 
publico attt'ibuido a falta, a doença. a eufermhtade 

• e o o e o. . sg , 
ve~peras d11 diseussiio du orçamento da sua repor· 
tiÇ'ào, quando elle tinha tle vir dar contas do 
cumprimento de suas altas promessas, ó que elle 
adoeceu I O publico como . que tám razão de 
acreditar que não talvez molestla physiaa, . mas 
lncommodos moraes !orão causa dest~& àusenola 
do Sr. presidauto do oobselho. · 

Rlltirarú.lo·se o Sr. ptesldente do conselho, que 
por asshu dizer representa o gabinete, · o que 
fica. alle sl1tldo? O otadur &stá persuadido de 
ql.la os proprlos Sra. 111iniatrus reoonbeoeu~ tl ue 
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SESSÃO EM 19 .UE AGOSTO DE 184~ 24.5 
estão como acepbalos. Nesta conjunctura, estando 
o rnini;;terio ncephato, abandonado pelo sou cht~fe, 
() orador entende quasi que nem devêra fallar 
no otçameuto, porque a vtda quê ·o ministerio 
tem de percorrer durante esta intflrinidadt\, dura!ltê 

' de vegetação dó que uma verdadeira vidu nnnis-
terinl, pois que_'o · proprio Sr. presidente do. 
conselho o condemnou no senado~ di~endo . que 

J) 

» 
» 
» 

orçanten o ac ua pe e . 
Vê~se pois o augmento extraor,linario que pade 

o governo. 
Agora farê. a comparação do •Jrçamento com 

os tialaoous~ devendo ob~ervar que a comparação 
pAra no anno · de 18tll-18i4, .· porque só até esse 
tu1nó àilstem balanÇôs ; quando deveria jé have~ 
o de 1840-l8i1, se tivesse sido cumprida a lal 
que manda que o balanço sejtl .· diRtribuldo na 
ua~a na segunda s.essão depois do exercicio. 

O ora1lor, entrando nesta comparnçllo, demonstt'a 
ue o or arúento aotual ode mala 7,000:0006 do 

que O do .1843.;...18l4, ota que AO re 811 'l DllO 
se dá agora nem ·a guerra do. Rio Granda do 
Sul, nem a rebellitlo de Mlnas e S. Paulo, nem 
doi.Açilo d1\11 sarenl11slmas prince::as •. 

gora ~r uma A&pec a 1&11 . A 
re~peUo . da repartição da fazonda, e é relntlva 
A. divida lntt~rna • O pedido pllra juroY hoje é 
mala .M2· contcls do que em 18-iS..;..l84-!. •. Por con
aequencla tlM juro!l subindo tanto nestes quatro 
annos, o que 11lguiflca Isto? Que, calculadas as 
apolices emltt.ldM a 7, a g por clluto, Jlelo monos 
se emlLtlrão 10, OOO:OOON de 1848-18-14 para oê., 
Rem que houvesse uma elrcumstancia extraor
dinarla que désse lugar a maior dlsptmdlo, pois 
que houve apenas um a•lno de guerra do Riô 
Grande e a sedição das Alugóas • . Não descobre 
portanto razão que. possa apadrinhar tão grande 
enlissão de apollces. 

A quantia orçada para pagamento dos pensio
nistas do estado apresenta hmbem grande accres· 
elmo. · Ha porto do lOO:OOOS da augmento uestes 
ultlmos quRtro . ar' nos ; entreta11to q~e os S~s. 
deputados por Minas, segundo dissemo os pert?· 
dicas, viArão r.om wlssão de não votar por pensHo 
nenhuma I Parece-lhe ue isto ru\o significa 
sellito que o governo t.lurart e as e e111po 01. · 
dl!lsipador, e que a maioria da camara passada, 
que é a mesma da eamara actual, acompanhou 
o ~overno nesso t.lesperdicin. . 

Mas não é só nesta vtJrbu que, durante o 
doruhtlo dos quatro annos, se tem augmentado 
a t.lespeza putihca: ainda nt& verba dos aposeu• 
tados se descobre um augmeuto de 881000S, e 
na das alran<JeRIU um Augmento do H4:000U. 
O mesmo ausmanto not"·se 111\t ruaellodorla~t, 
casa da moedo, oonttnladu1 ua adntlnlt~traoílo doa 
proprios naolonaea, ~ ate no& de1aootos, p~u· 

brazil, e mesmo na typograpbia nacional, quando · 
.aliã~ já acabou a Ga~eta. Para o juro d11 ooJre 
dos orphiios ha tarnbem Ulll augmen~o da72:000S. 

Acha portanto que o pedido no . orÇamento é 
exorbitante, e que a caniara o não. deva con-
ce er. 
· Se por uma parte nota extraordlnario augmento 
de daspeZf\, pl)r outra parte não vê quo durante 

\1ltimos quatro antios o ,Paiz }enha tirado 

· têm sidO 1\CCUSBJas de anti•economic~s, IJiag até 
o actual Sr. ministro da guerra já declarou que 
o partido saquarema não tinha sido dissipador, 
niio tinha s\.io pouco zeloso dos dinheiros pubHcos. 
Ist() prova que a opiniiio publica eatê. se resta
belecendo, pois que os proprios qun apresflntârii:o 
no principio a accusaçiio de os saquaremns terem 
sido desperdiçadlls o ADticeconomicos vêm esta 
accusaçiio cabida por terra, e accussda de falsa 
pelos · seus proprlos co·religionarlos. 

ua casa~ 
Sendo prea()s vBrlos complloes desse orlme, e 

não havendo meios de os ter seguros, porque 
apenas exlt~~la uma prisão, e. essa mal segura, 
o presldeuto da provlncia vlo•se nil necessidade 
da fret.ar um nnvlo. e de os mandll~ parB uma 
província vizinha. E~ta providencia não .lho parece 
qúe possa ser qualiflcada de deport!lçiio. 

FarO. agora uma reclamaoão ao Sr. ministro da 

Desde" muito que o cofre P,rovincial das AlagOas · 
ora credor ao geral de mats de óO:OOO$úOO. O 
goveruo · t(1l autor1sado par.a ma.ndar pagar. ,est.a ·· 
divida, o exj)ediO com aliei to ord,em . à theaotlrarla 
pa\'a que o pagamento se reahsasse; .mas es~a 
ctlvida nlto foi pag1a inlegralmentfl, pois que ostao 
por pagar 20:410$031 ; antretanto qué no . doou~ . 
u1ento em que o gc•verno. deu conta á oamara do 
empreRo do credito quo lhe COra concedido, se 
diz que o doblt•l ao Ollfre provlnolal . das A\aROag 
M tod!J pago. DQaejó.ra pols saber se o sov11rilo 
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SESSÃO EM J~ J)~ SE'fEMJlllO DE 1848 
Ypa~ma de que se diz credora, o gov:e~n,o a 
deferirá na. tórma da lei de 12 de Outubro 'de 
i833; e 2o, que vr.i ~::xigir da thesouraria. da 
provincie. de S. Pedro os precisos esclarecimentos 
para dar a informação solicit.ada. a respeito do 
rincão 9,o Saican, cujo arrendamento pretende 

· · ngue .- que 
fez a requisição. 

Outro do Sr. mjnistro da guerra, devolvendo 
o .re uerimento do major ~raduado _reformado 

, 
peito da sua pretenção. - A quem foz a re· 
quisição. 

Remette· se á commissão do commercio uma re
presentação da assembléa legislativa da provin'cis 
de S. Paulo, pedindo que se torne extensiva ás 
proviocias situadas ao sul da capital do irnper\o 
a carreira das barcas de vapor que navegação 
para os postos das províncias do norte. 

A' 1 a com missão de orçamento outra represen
tação da mesma assembléa legislativa prov~ncial, 
pedindo a creação de uma a~fandega no pqrto da 
·-v ma de Ubatuba. 

A' mesma commissão. uma representação dà 
assembléa legislativa da provinda do Rio Grande 
do Sul, contra a desigualdade com que está tri· 
butada esta rovincla com arativamente co 
ou ras. 

Não mais expediente. 
o Sr •. Fe:-:rü.-.G (pela 

o qual chama a attenção da camara. No Correio 
Mercantil de hoje vem a discussão pela ordem, 
que houve na sessão de 13 do corrente. o en· 
. carregado d[l publicação <.los trabalhos da camara 
infringia ainda nesta parte o contrtt~to; infringia-o 
porque deu em transumpto aqulllo que devia dar 
por extenso (aP-oiados); iufringio por que quiz 
emitti.r o seu juizo sobre a couveniencia das 
expressões do orador. O redactor, o•l o cncarre· 
gado da. publicação dos trabalhos da eamara não 
tem o direito de emittir o seu juizo sobre aquUlo 
que se diz ; mas não só elle fez isto como 

, o o r come provoca o r, . quan o 
elle foi o provocado. Diz o Mercantil (U): 

« O SR.· FERRAZ responde ao Sr. VasconcellCis 
confirmando o ue dis o 
sen or n gumas exprel'sões menos conveniontes e 
som alguma er..acerbaçdo. ,, 

Murros S&NllORE~ :- Oh I ob I 
O Sa. F~eanAz :- ItJto á multa audaclR (apoia

dos) (co~tinuanao a ler) : « O Sa. V ABO•JNCELLoa 
explica o aparte que déra quando fttllavu o 
Sr. Ferraz, a responde ~tJ expr<!Ssões um pouco 
duras que por este senhor lha furão ditlgldus. » 

O orador queria que S:lhl.~;sem Impressas as 
suas palavras, e não o ju1zo do tachygrapbo ou 
do red!lctor desta parte que vem publicada, por· 
que quer que o juizo venha do publico e da 
camara, e não daquelles que estão assalariados 
para dar por exttlnso ss discussões da camara. 
Pede portanto ao Sr. presidente que tome isto 
em consideração, mesmo por que é impossvel 
que continue por esta maneira a publicação dois 
trabalhos da camara. (Apoiado~.) 
N~ outro dia ~ão quiz rev~r o $eu discurso 

, ' 
discurso sahio impr~sso no Correio Mercantil, 
não co~o o oradur o proferio, mas sim o tran· 
sumpto dado pelo Jornal ao Oomme,.cio, pondo-se 
em primAira__j)essoa as palavras que et~tavào em 
terc~:~ira I I I E não foi a primeira vez que isso 
aconteceu. (Apoiados.) 

O dlacuno IJI.lfl o orudor proouno\ou em resposta 
ao Sr. Pereira Ja Silva Ql\ dl~touaslto do orçanwnto 
sablo du uma nuu•elra informo. lia 1empoa outro 
dlacureo 1eu aabJo com claro• , com fal\all typo· 
grapblca1, o nlo foJ rblmproa•o como devia "' e 

'NilO~ 

eo~o s~ promettêra. E' impos,siv~l que . 1;\S cous~~~ 
continuem assim. Trará um dia uma ·ou dosa 
folhas das notas tachygraQhicr.s para . a camariJ 
ver quantos disparates e lias contêm. (ApQjado$.) 

O Sa. GóE:s: - E' um mosaico. 
. a a epu a. o 

novamente o seu discurso. · 
Conclue rectiftcando um engano que ha no prin

cipio do resumo do seu disçurs,., pnbli.cado nQ 
·• m · e 

se diz- credito supplementar,-deve ser-credito 
para exercícios findos. 

o Sr. ·va.soonceU.oll declara que não lho 
forno mandadas as notas t~tchygraphicas do dis
curso que proferio por occasião do incidente a que 
allude o Correio Mercantil de hoje, que não as 
vío ; faz esta declaração para que a camara sai~»\ 
que não teve parte alguma na publicação que 
app!lreceu no Correio .Mercantil. 

o Sr. Moraes SarJD.en.to pede a palavra 
par,a declarar ue um discurso ue abi h · 
impresso no uor-rew Mercantil, e que lhe é attri
buído, não é seu, não se responsabilisa por elle, 
não corrigio fiS provas ; é um discurso em lin
guagem de africano. (Risa.das.) 

o a que, con ra aqut o que se con re.e ou, o 
encarregado da publicação dos trabalhos publicou 
em r!lsttmo discursos do orador sobre a lei da 
repressão do trafico, resum0s copiados do Jornal 

· , o em e1 os, 
mas que . nào contêm todo o desenvolvimen_to da 
argumentação; e a obrigação do emprezario é 
publicar .os debates por extenso • 

Observa finalmente qua uma rectificação que 
fe~ a respeito de dous apartes que ih~ forl'l9 
attribuido~;~ · no discurso do Sr. Jobim não sahto 
no Correio Mercantil. 

0 Sa. FERREIRA PENI~A pede urgenoia para 88 
lor urna i ndioaçl\o sua. . 

A urgencia ó apoiada e approvada sem debato. 
o 

vai rP.metti111t a oommissão de constltuiçdo: 
<f Indico que aa remetta A cummlscilo de conatl· 

tuiçã.o e podflres a certidão que agora apresento, 
da acta do cullt1 lo eleitoral da cidade do Barba· 
cAna , pnra quo con routando·a com a cópia 
authllntica quo foi Anvinda a esta augusta oamara, 
haja da i11terpór pBrt~cer, declarando o lugar que 
deve ocoupar o cidadão l<,ranolsco de PAula Santos 
entre os l!llpplentos da aotual deputaçiio da pro· 
vlncla de Mini\M Gdraes. 

(( P11ço d1l camara dos deputados, 16 de Se~· 
tetnbrQ d<> 18!8.- H. Fsr••e(ra Ptnna. » 

PRIMEIRA PARTE DA OnDEM DO DIA 

Entra em ·Jiscussão o art. to d.a resolução n. 80 
que abaixo transcrevemos. 

<t Foi presente á commissiio de mari:nha e guerra 
um requerimetlto do marechal d<:. campo Gustav.o 
H enrique Browu , pedindo ser readf!~ltti~o ao 
serviço do exercito, de que fôra desligado r..om 
violação dos ajustes a que estava para com ,ellt\ 
obrigado o gonrno, e por mdevida appli~.çAo ~a 
.carta de lei de ~i de Novembro de 1830. 

a q:uestão, pass~ .a expôl-a substnnciatm~~te -~ 
camara, para motivar seu parece. r a tal ·r~~-i~Oi-

« A Lei d.o fixação de rorgas de ~erx-a de :U lle 
Novembrç, de -leso assim se exprime J)O :8$11 
art. 10: - « Não hav.erá no exerci~o do .. Btuil 
cor~o algum de homens estrangeiros, nem offic.i•ee 
e o!l\c\aes interior~&, cabos de esquadra e ansp.e· 
Q•ldas estrangeiros, ahula nos corpos na~,.ea 
de qualquer claase ou artn~ .que sejlo. Qa. laea 
e outras pr•çaa que ora se ~ach~o aUst.a.4pa ,no 
exercito do hnperlo, 1erAo demlttldoa do ;Jer~, 

1)1 
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Silva. pedlodil provldenclaa leglslativàll ·sobre li· 
tiglos intentndos por vla de procuradores~ 

.· A' commtssâo de fazenda· o requerimento ·· do 
juiz e mesarioe' da irmandade da Virg~m Senhora 
do l · · · · 

capella na cldtlde· de lMém o.o Parà, p9dindo seja 
levantada do sequesLro que a fllzenda nacional 

· fizera ao thesouriliro · que foi da irmandade·, a 
uaulia de uinh nt 8 · 8 s a L 

do. estado em que se Acha, e para f11zer oom q;ié 
tenha toda a foroa nllcessarlo para obrar : pl)rquo, 
sem que o governo tenha a energi'\ e foro" ne· 
ciJRAarla, nêm elle póde collocar·se na poslçilo 
ew que deve estar, . nem a maioria p6de ter a 
hnportanoia <Jttd lllu 6 ta•oprla, votando to•las 
as medhlae quo . o governo proolàa. · 

A dlaous!!l~ll ftca atUada pela . hora • 
. O Sa. PRK&IDBNTK dà a ordem do dia, sendo 
ao melo d~a a lnterpeUaoilo do ~r. Taques, e t\ 
uma hora o ore)amento . . 

· J.~evantk·se A aaaaito 1\a 8 horas e mala. 

Sealllo em ~t de "-ir~a&o 

PR&SJDSN<HA DO SQ, CHIOllORR•) DA GUU. · 

.-:- . . - ' r quer•men os, 
- J1~stitccaçt%o dC' Sr . Marinho.- Justificaçllo 
da S;- . Fernandes Chave$ . -Tubo pnra o .enva . 
namentó ,d.8 Maraca1tll.-" Orçamenta da . (a- . 

. .senda . . DtscUr:$os ltos S)'S . Tosta. e Fer,.az. 

A'sto horas e meia da mauhii .abre·so a 8essiio,, 
l~-sll e npprova·ae a, aoLa da anteoedeuta. . 

R:tPI(DIEN.TR 

R~tmntta-ao,á loommleaãa . d$. jusUoa:· olv.il o. :re,, 
qu.~r&mQuto . de VlotQrlno , mb\!Uo, tda .. . OUvelra. , e 

re~entos 8 Setenta e cinCO réis. que l\ itDIQil· 
dada Unha dépósitad() · em poder da'luelle tbesou-
rfliro. · · · 

Não ha maiH exp~dienttl • .. 
F.ica adlado, por se pédir a .palavra, um parecer.. 

da cotnmi~sào d ., fazenda. determinando que sej" 
incluído no credito que se votar para pagtltnento 
do eltercicloà tlndos a quantia da 3:2968610 que 
se deve ao visct~ntle do Rio Vermelho. 

o sr. Nune• M~ob"do lembra que a ca· 
. n eo re os pro eo 011 

1 çao, va reme a 89 • 

o Sr. r:.opo• Netto enoontraud(} . no seu · 
dis~urso . publio,ndo no Merc~antit de· hontem ine~·· · 
act•dõ&a. esseuchJ.Iis, : dedara á t)amara que n.ao· 

. responde por aquelle discurso .. 
Já que tem a palana, . supprlrt\·.urna faltatque 

se encon\rll· na , narração que o Jtn!taa, ·dO •Oom· . 
.msrciu de hontem . ft~z . da . sessão do· .dia ·19, falba ' ' 
que tem., dado . lugar u . ·nntduder·ae que· •o orador·•' 
não. só se deSOl)O\edio na. casa. mas ,.qu.e (tacõbetn•· ' 
oooc.ori'eu . para o tumulto , que . entã~ " appareca~,( · 
ao ê qna .t11multo . hou~e . O ,Jo.ma.L ~.co.mm~r<f\<l! · · 
dooliirtl qu.tJ 1houv~ apartQs .vlolen\os# · e ·logodap~la" 
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SESSÃO EM 11 f)E AGOSTO DE J848 

que o Sr. presidente pedio ao Sr. Lopes Nelto 
que tomasse. seu lugar. Disto. se .pôde inferir que 

.o orador sallio do·_ seu lugar. Declara que não 
largou a cadeira; que se apoiou nos braços delia, 
e que ergueu· se um pouco .. para ser ou v ido pAio 
Sr. Jobim. Nã_o ouvio o Sr. presidente pedir que 
o orador voltasse para o seu lugar, . porque ~e o 
ouvisse teria corrigido o engano de S. Ex., decla
rando que nii(\ tem o costume de sahir do seu lugar 
em taes occasiõee. · · 

O Sr.·'J:!'ernand.oa Oha.veA (p~la ordem) diz 

dar. Dá ao nobre deputado a mesma re~<posta que 
dau o B!• Ottooi ao Sr. Aprigio, i~to é, qüe nas 
expres11oes de que se servlo no dta 18 referio,se . · · ' · · - -· n-ei o 
Mercantil que erão dirigidos contra o orador. 
Acredita q!Je desta malléita tem satisfeito perfei· 
tameilt_e ao nobre depula•io. 

O Sa. F.BRNANDIMI OIU. VES tem de faz Ar por esta 
occasHio uma observaQiio ·à camara, e vem a ser 
que na sessão . de sabbado, em que bastante 
tumulto - houve, -elle orador não esteve m\ casa. 
(Ri:sadas.) · Vê-se no Jor'llal .do Commel'éio que 
quem. tove a iniciativa nesta discussão tumultuosa 
forão •membros da tnalorla• {Reclamaçõqs.) Isto 
serve de resposta àquelles senhores que ()onstan· 
~tlmtmte accueão a minoritl de provocar semelhantes 
acenas. 

o !:iR. SBRlU. fundamenta o seguinte réquerimento, 
que apo !l o e en ra em 1&cuss11o: . 

« Proponho que ao nomAe uma coli1missão de 
tra.e membros com poderes de escolher para seus 
adJuntos dous cidadãos externos .ã co.marà para 

_ u pr 
ém vleta as Stlgulntea bases: 

« L• Fixar bem a _ sua dist\ncção em geraes, 
provlilclnàs e muulclpaes. 

« 2.• Classificar orc.linariRmenLe as provinclas 
em attenção .A sua maior utilidad8 ou nectssidade, 
traoaudo as linhus prlnclplle& do systema que mais 
C011Venbn adop.tt~r-se para factlita.r a communicaçilo 
tlnLre as provmclas do lmperio, 

« 8,11 PropOr os meloe que mais seguros e ade'· 
quados lhe pareção para trem sendo executadas 
na ordem .das .su"s classlllcações as (•bras pro-
jeot~das. · 
l .rt Sala das aessõt~s, em 19 de Ago~to de 1848. 

· -Li$ boca Serra. » · 
o Sr. 1\t:'-'oedo dizendo quo 1\ commlssiio de 

que tt-ata o requerimento do Sr. Serra seja com· 
prasta de tantos mel:rtbtos quantas são os provlil
clas do imperio, é que esta c~mara peça ao govo1•nó 
um engenh~lro ~é · nota ara trabalhlll' de accordo . 

lamento 1\ melil!t.. 
A dl~o~cussão ftca ·adiada pela hora. 
O Sa. M.&.RlNHO: -Eu pedi R palavra pela ordem. 
o Sn. PRBSl DENTE:-Tam a palavra pela ordem 

o Sr • Mtu•inhó. . ' · 
ó . ~r. ~lir.lnho enttHlde q_Ué a questão que 

se est~belecel1 entre elle e o Sr. Fernai•des Obaves 
éd objeoto mu~to sério. e por isto oil_o ·é possivel 
~-a, por deotdida .t\ vl~~ .d~ axpllcaçoo do tneamo 

~r . . ~ep,u~a'dQ, •. ~~~ . htl parldt\de .algu1na en4re o 
• 

não tomando p~rttJ _enl que3tõea que nilo
1
lhe per~ 

ten.cem; mas quando o St·. deputado apresentou 
factos, e que al~uma~ pessoas Jtd~~o h" ver nestes 
factos uma quahftcaçao do orador, é lndispcmsavel . 
,qQe faça um _ appello á leAldade do Sr. deputado; 
é lnuispensaval que elle . declare se tevelntenção · 
de quahfical·o n~ess~s factos afim de que dé lugar 1\ 
s~~- defesa. Nao. e pos~ivHl que se oouten(e com 
a s•mples declaraçâo de que ó que disse ref\lre-ee .· 

. ao redactor do Correio Mercaneil. 
Supponhli· 10e que o rednctar ctaquolla folha diga: 

- eu não tomei parte nos movimentos de 18\l2, 
eu nunca tvo rc açao 11 gu _ on . v scon e 
de Macahé, eu. nunca me acilel em posloão de 
nbandnn.ar os meus, nem de dar tnlo uso a. 
dinheiros que me forão confiados.- O que ftoa t 

assacada em 1842. (ApaiGdos.) Portanto appella 
no,vRmonte .para a lealdade do nobre deputado, · 
par11 que dtga se por ventura _ pretendeu por uuu1 
qualquer circumstància quallfloal·o nf!Gaea factos, 
para quo dê lugar â detesa1 para que dê occaslão 
a que o oradnr mostre A camata que o nobre 
deputado foi tAlvez Uludldo (o quo poderia nmi 
bem acontecer), para que dê ociõâilhlo a justlllêar,ãe1 

e mesmo rehabilitar-se perante o nobre deputado •. 
O Sa ~ F.&aNANngs Otu.vss:-0 nobre deputado'ê 

o autor dos artigos contra mlm? _ . 

Pergunttl no Sr. Fernandes Oht4ves ·um aeu colli!gá 
Stl factos produzidos i'la OBRa pelo nobre 'deputado1 

lb3. erão attdbtl.idos. (Api•iadot.) O seu collega 
· · · · tado essa de· 

. olnraçiió. (Apoiados.) 
ALGUNS SENHORKS: -lato é verdade. 
O· Sa. FERNANoli!s OHAVES:-Qiler qüe éu diga 

mais do que j!\ dls~:~e? O nobre deputado é ·o 
autor dos artigos contra mim ! 

O Sn • .MARINito entende que o Sr. deputado 
desloca inteií"l\oienLe a questão . 

O SR. OnatsTL\.NO 0T'l'ONI 1!: OuTROs SBNHona:s:
Apoindo .• 

O Sn. MAilJNHó observa que alnda que foaae ·o 
autor dos artigos em questão, nil.oeett\ quaHftoàdil 
nos factos refilddoa pelo · nobre deJ)\Itado. (MuUo• 
apoiados. ) · . . 

O orador nfío insistira_ que fosso lntenoílo -:do 
Sr . . •deputado qualiftotü-o nos fao~os que ·raferlo; 
mas val móstrar á camara e ao publico. como é 
seu dever, e deva r de ·hon,·a, que ·aluda• ·mesmo que 
tlvt1sse esci'ipto esses urtigos.de que se quelx.a o 
1 bre de utado não lhe .oRlba os ·ca~acteres ·pelos 

quaos o nobre ·deputa o qu z es g 
quer .quo seja. . . . 
· O Sa. l?nn:siõitNTÉ dh: que nitb p'Me pet-tnttth.• 

que· o nobre daputa,t.lo_ ootltinue,_ por. isaó que não 
lho pt\réée que esteJii muito na or_dem • 

o · ~R· NuNJlls.MAOHADÓ:-Peoa urganoia. 
O Sa. ·MARINHO. pedu urgenola para con6Ínuar •o 

seu discurso . 
A u~:genoia é ,apolada e approvada .-ie'flGla · tle 

faltar oontl\a olla-:o Sr.·~eraira da Silva; .que,tdese;a 
evitar -alguma, acenll,deaagrad~'V~~.... . 
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SE~SÁO EM 21 DE AGOSTO. DE 18!8 
O Sa .. MARtNKo diz que a oamara., a maioria e 

o oob.-e deputado que irnpu~nou a urgencia, podom 
ficar inteiramente tranquillos de que não ha de . 
provoc~r scenas desagradaveis: quer sóinente, eru · 
respeito. á. opinião publica, em respeito à camara, 
e e r sp o ao r. llrnan es aves, 

· mostrar que nem de leve lhe podião ser attribuidos 
os factos referidos. · 

O pdmeir<? facto foi que esse Individuo quaru 
, -

o Sr .• de~utado e seus amigos de ter tomado parte 
nos movimentos de 1842, accusando, como aquolle 
que o iutpellira para ·esses movimentos, o Sr. 
senador Al~ncar. O Sr. Fernandt>s Chaves não 
podia z:etodt• ao orador, p rque · não era pussivel 
que do1xasse de ter noticia do modo porque se 
conduz durante esses movimentos e depois delles. 
Todos .sabem que o orador foi um dsquelles qué, 
de~1tro e fórs da casa, nunca renegou . & sua 
comP,•1ttipação nesses movimllutos (Apoiados;) Se 
df'pOts d~ 20 de Agosto de 184.~ o orador, quo tiuba 
ütê dooumentos ue o con o ·- · · 
um os nu~is perseguidott por causa. desses mo· 
vimàntos. Jazendo no ineio das máltás, lendo 
slgui!S artigos que~s~ publicàrã~ no DiarÍQ do Rio 
relahvoa á coucesso.o da atnntstia ret:t!bendo de 

. a~~gos . seus car as \lS~a côrte, nas quaes sá 
dtZU\ qlle et>perança bav1a de que. o ministerlo, 
de 20 de Janeiro désso uma amuistia, escreveu 
pa.ra est~ côrte ao Sr. senador José Bllnto e. Q(•S 

· vao a ca 11 . o UN· · re o, 
que a coucess:io da arnnistia seria a morte do seu 
partido, q utl a sua opinião era que depois de derro.· 
tados cumpria-lhes apresentarem-se diante dos 
tribunaes, dar as rAtÕ10B do seu procedimento, e 
quanJo foss~m condenmados pelos tribunaes, é 
então que deverião · lançar mão do ultimo recurso 
da cona~ltulçào, pedindo perdão ao . mouarcha 
não podta !tUnca ren~:~gal' a sua .. compRrlicipsçà~ 
nesses movrmentos. Pois um bome111 que é per· 
seguido, escreve . P.ara seus amigo~, que por ma

. neu:·a alguma ijOIJcatou uu1a amni:>tla ; um homem 
u 

lnuumeras privações nunca se abaixou a pedir um 
·CCipo lie agua a um seu a lvetsarlo • um bomem 
que apenas se abre o jury em que deve ser 
ul ado u reseu~a·s t~ • · 

que se e endeu, prote:,,audo do tamborete de réo 
accusa.r os mitJistros causadores ·da todos esses 
males ; um homem que . assim se condu?., havia. 
de em 1848, quando elt~Ho p(.r · duas V~;Zes· re· 
preatmt8nte ~a nação, uchandG-se na posição em . . 
qua astâ, cu.llocado hoje no 1hais impot'tante 
beneficio do 1mperio, ptlrfeitamente rehabilitado 
ante aqueUe perante o qual de:~cjava reb·Lbililar·se 
~elos factos .os m11is SOlt;mnes tomo foi a con~ 
ft~rtJUCta de8se ben~ficio .o de . uma condecoração 
de honra, esse hav1a de rr procurar rebabilJtar· l!e 
paraute os seus ad~ersal'iu~? Nã~: logo, ó Sr. 
Fernandes Chaves lHlO quer1a qualificar o orador 
com esije facto. · · · 

Tem conversado muHas vezes com os nobres 
deputados sobre a t·avoluçào de 1842, telil morali
sado eSBPS lllOVimentos, e O orador DO intuito de 
convencet aoa boorado:t me,nhros de que em . 
verdade !lunca bou\•e da parto do orr1dor e do 
seu purt1do o desejo de · fazllr uma revolução o . . 

pretendundo uma su.bveraão geral tJm todo o paiz: 
111as ~ótnente o desejo de faziJr uma dem,lustra~jãoJ 

· que_ bvesHe por üm a rlltirada do tniniaterio da 
· entao, lalvez ne.\isus conversas fullasse no nome 
do Sr. A~tJucar, como no de muitas outrus pessl'8B. 
MatH>enao essas conver,.tas uma desculpa que o 
orador procurasse dl\r Y A quem 'I Ptllo que 'I Por
tanto uindK laialo o l::)r. FernaudM Chaves uào 
pretendeu qualificar o ot·adot• •. 

o se~undo fac~o é que esse individuo quetn quer 
()!'e BeJa. ia arrojar· se aos pés do Sr. visconde de . 
.Mac~hé, pedlr·llle que continuasse ~o poder, pro. 

tas~a!ldo qao s.e e~le s~blssà do poder abandonaria a 
polnaca. EsNe 1nd1vidao, se v li.ou v e não é orador. 

o Sa . . T. ÚTTONI :-Nem o podia ser. 
O l:ia •. MARINHO declara 8olernnemente ue 11unc 

. . · . . ng em, nem mesmo 
quando pudesse suppó_r que Unha necessidade de 
o · fazer. N arrarà au~ct~tarnente a.s relAções . que 
h ou v e antre ~lle e, na<? o Sr. "VISConde de Ma-

• . . _ . ·era 
chefe. Quando chegou de Minas constou-lhe que 
o Sr. viscoude de Macabé seria chamada a or. 
ganisar o gabinete, é deste esse momento não · 
duvidou pr~:~star o seu apoio para qne o Sr. vis
conde de Macallé orgilDlli8S"'9. 

Entrou para esse miulsttirio um humem que 0 
orador não esperava que eutrasse em um gabi
nete organisado ptJlo 8r. Vi11conde de. Macahê. 
E~ta facto fez com. que . o . orallor se · dirigis!le · 
immedlatllntente ao Sr. Limpo de Abreu, a quam 
perguntou- os senhores querem entrttgar-nos 80S 
nossos adver:;arios 1 Deu-lb · • · 
Abreu &xplicaçõea que . o ttillilquUIJS!\rão. Dàhi 
foi á casa .do Sr. visconde dé MacaM, delx11ndo 
là . o seu bilhete de oumprhnento, po~to etle 
estave!so enJ · casa: nutaca o rocurou em · 
cas·11- ncon rou -tle com o r. v sconde de MaoaM 
antes da àbertura .da camara, e então o achou 
o mesmo homem de. 18H; · falla'a a respeito dos 
advtlrsurioa do or•tdor como de adversarloa ·Réus 

· . · , · u a po 1 ca o ga ne e 
era a pohtica a que u orador Unha adherido; 
tratava-se 116mente de uma ou . ou.tra modificação 
nesta ou naquella. parta do lmpllrio, mas modifl.• 
cação que UflO alterava por tnanelra alguma. a 

· politica. ·. 
Oonatou-lbe certa . nomeaçllo para o no•·te: 

dirigiu logo uma. carta RO Sr. Limpo de Abreu, 
· dizendo que nquella nomeação parecia desmentir 

o que elle havia asseverado ao · orador. de que 
o ml~isterio ia seklilr a polltic.à Santâ :tui~a: :O 
Sr. Ltmp~ de A~reu i~e deu ~'!lda expltcaooes a 

·- . 

appareceU .R nomea-;ào da COmniiSSiiO de resposta 
â falla dó throno, e tratou-se· do complemeuto 
do minlsterio. Foi por ocoasião do complementó 
do n ls · ·· · 

. algun1as difficulda':les. Uma vez isse o Sr; -vls· 
condtl Macahé àos seus companheiros- visto. que 
niio querem Qcreditar na. sinceridade de nossas 
promessas, nós ab>mdonaremoa o mlniaterio.;... 
N!io fação ist,. disso o orndor, complete-se o 
mlnisterio, apresenta sUils proposttiS ·.à ca.mara, 
estabeleça a quastilo nesta teueno.- Depois dillto 
f,ll o orador chamado p.;lo Sr • . ministro da marinha 
e !li casa do Sr. 1\faooel Fellsardo, em mna noite, 
para trutar dus ellJendas A falte. do t.hrono. Achou 
o Sr. · visconde dtl Macahé bastante mortillcado 
cotn a resposta. ã Jalla \ló tbrono. Disse· lhe ·o 
orador que lhe . . parecia convan1ente . não fazer 
que.stiió de gabinete com .ó voto de graças, 
ac•ntal-o, e ao . depois discutir as propostas. 
O Sr. visconde de ·~acabé réapondeu então que 
iat1l não era posai vel, que não sabiu o liloll\'O 
por que não querh1o o mlnfsterlo, e disse-vamo!!· 
nos euibora, e ao depois venha o que vier.
Este - vanba o que vier- respondeu o oradot·, . ' . . 
de M'tcahé:.... tique o Sr.' Limpo de ·Abreu. O 
Sr. Lit11po duélarou que tauabem ae rétlrava.; 
então dissi:l o orador-rHtirem·ae todos, porque eu 
t~.Lm bem me mettarei em minha sachristia , 

Eis as suas relações com o Sr. visconde de 
MtlCàllé. Dt~clara que não esteve uma unlca. vet. 
só oum o Sr. vis~once de Macahé, e que as vezes 
que !oi O. . sua ca~a foi to11Vidtkdo, foi levado. 
Appellà pllra a h().tu·a e para a lealdade do Sr • 
visconde do M'leuhé. 

Sllpponha.-se que o indlvlduo que pedlo ao Sr • 
vlscond~ d~ Ml\Çahé qu~ oontluttasae ao poder 
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osse o redactor dos artigos de que ge queixa o · 
Sr. Fernandes Chaves, o que. se podada deduzir 
dJsto? Se o nobre deputado diss11sse que. esse 
homem que pedi() ao Sr. visconde . . de Macah& 

. para continuar no p~der o i~sulta., o censura, is~o 
t . . 

ao Sr •. visconde de Macabé que continuasse no 

.
poder, e censura o Sr. deputado·pelo Rio Grande 
do Sul. . 

. HA:VE :- a e quem a pessoa 
a quem me referi t ·. . 

O Sa. MurNao diz que discute em bypotbese, 
nll'lgúeiil tem mais interesse do que o orador em 
que se publique quem é a pessoa a quem o Sr. 
deputadó .ao rerete : o Sr. deplltallo o o brigo ti a 
estar em terreno todo hypothetico.... · 

O Sa. Fll:BNJ.NDES CnA.VES: - · Estâ no terreno 
em que eu estou . . Estou a ll:il porgunUn . quem é 
o autor dos artigos que se escrevam contra mim. 
Faça-me. o. favor de me responder que eu lhe 

O Sa. MA.RINHO observa ainda que não poderia 
eor a elle que se reredo o Sr. Fernandes Ohaves, 
porque depois que se retirou esse gabi~ete, de• 

membros. 
~ terceiro facto arguldo a . ess~. quero quer qUe 

seJa é ter abl\ndonado seus aimgos na hora do 
porigo, e do tér-se aproveitado de dinheiros. 
Poderia o oudor desprezar esta insinuação (muitos 
apoiados), mas con1o isto se pareça com . uma 
caluumia que se lhe levantou em. 181:2, dirà uni- · 
camente que nunca esteve com as forcas insur
gentes; que nunca recebeu em nenhuma parte de 
pessoa alguma, por qualquer titulo ou motivo 
que fosse, um real para qualquer despeza. Esteve 

. - ' 
Rei com () Sr. José l<'eliciano, gastando do pouco 
qu~ Unha, dahi . diriglo par11 norte diverso, 
Mguio para Lavras, de Lavras foi com o Sr. Dr. 
José Jor ? ara a fa n s 
ao 1ava quando recebeu a notlcin do!~ succeRsos 

· dtl Santa Luzia. s~ se . separou em S. João d1El· 
Rui de seus amigos, não foi porque os abandonasse, 
mas porque ia em com missão .... 

O SR. T~ 0TTPNI :-Apoiado. Fci om commlssiio 
pnra um lado, e eu para outro, e tenho muita 
honra nisto. . · 

~O Sn .. M.UUNHo julga preciso dizer que ~anto 
nao tinha intenção de abandonar os seus amigos, 
que procurou encontrar-se Cl1m . elles. Acho.Vtl·Se 
-porto de Santa Luz la. · na . Lngóa Santa, quando 
assistia a um dos combates dados entre torças 
legaes e forças insurgentes. 

O Sn. ELrA.s 1- Apotudo: eu sou testemunha, 
pcirquà tambem lâ estive. (li isadas. ) 

O Sa. MARINHO entende ter demonstrado que 
niio abandonou os seus amigao i estivessem elles 
em erro, esteve perfeitamente no erro oom olleR 
até o ultimo momen riiio o a 11 no 
Cll'CUUIStauoia alguma ( apOif"dos) ; nem ern pOS· 
slvel abandonal-os : não esteve em Santa Luzla 
porque não póde · lã chegar • . Quando recebeu .a 
noticia do que tinha acontecido no dia 20 do 
Agosi.o~ tanto não tinha t enção de abandonar 
seus nmigos, que riesse mesmo momento cuidou 
de metter·se no matto, e tanta era a fortuna. que 
le'Vava, tanto era o dinheiro que tlnha1 que a 
Srn. :0. Anna miii do se11. collega Jose Jorge, 
foi · quem o so~correu..... . 

O Sa. '1'. OTTONI:- O Sr. Marhibo esvasiou 
multas vezes a 81Ut bolsa em sustentn9ão de suas 

TOlilO ~ 

ldéas e de sou partido; (Apoiado.t.) Nunc.a es
peculou com. a polltlca,. e não precisa· justificar-se. 
(Apoiados;) 

O Sa. M.ÜnNHo : - Eu agradeo;'o aos meus 

· O Sa. T •. 0TTONI ·:-Não precisa agradecer~ 
(Apoiados.) · 

O Sa. MARINJio entende ue . é rec o e 
.ca umn a or o ma s torpe e infame . para lançar-

. lhe · esta pecha (nmitos apoiados); porque não é . 
po~sivel que um homem que se conduzisse de 
uma maneira tão Indigna, pudesse ter os cone-

.· hntes tesLt!munhos de honra e adhesão que o 
orador tem tido de seus amigos. (Muitos apoia
do.t. ) Não tem família · na provincia, não tem 
riquezas, tem sõ . a si, e tem assent•'l na camara 
sõ por si. (Muito$ . apoiado:L ) Parece-lhe que 
se o nosst> paiz està tdo corrompido que haja 
calumniadores infatnes, não . estâ a ponto tal de 
de!>naturar-se uma província inteira, tódo · u_m . . 
trnzar um Individuo desde as milrgens de S. 
Francisco até os bancos da representação nacional, 

. quando a vida desse indivi~no fosse. um ~ecido ~o 
• 

tuldo em u~n vida tão ndépendente como a de 
qualquer dess~s senhores_ qno se julgiio poderosos 
n.o paiz . . lMutto bem, tn~nto bem.) · 

Ro o :i:CRE'l'ARIO Um O C O O r. 10 • 
nistro da juatiça, participando que por continua\' 
os seus lncommodos de aaude niio póde vir 
assistir a interpellação para que fOra oonvi-

·ctado. 
.O Sa. TAQUES pede ao Sr. presidente que quando · ·· 

marcar a· ordem do dia designe novo dia para a 
· interpellação. . 
. () Sn. PRESIDENTE : - Eu indicarei novo dia 
quando o Sr. ministro estiver restabelecido. 
· o Sa. FERNANDES CHAvEs porgunte se a urgencla 
tambem se estende a elle. · · 

O Sa. PaESID~NTE responde que . a urge!)cla 
!oi pará o Sr. Marinho responder a unputaçoes. 

o Sn. FERNAND~s CHAVES diz que estA no ca~o 
de pedir_urgenoia, porque tam~etn se lhe ftzerao 
hllputaçoes. . . . 

0 Sn. MARINHO:-Nno ha tul. 
O Sn. F&RNANons ChrAv.Es pe e urgenc a. 
Aurgeuoio é apoiada e approvada sem debate. 

. o sr. Fernu.nde!!l Oho.-ve• oãó sabe que 
dépois das deolaraçõe:i qUtl fez em resposta ao Sr. 
Marinho tivesse alle motlvf.? pnt•a entreter tanto 
tempo ·a cam111'a com o ObJect~ de que fallou. 
Disse qtte todas as suas ~xpreseoes proferidas na 
sessão do dia 18 se referiao . ao autor dos ar~lgos 
que · eriio esoriptoa contra. elle.. O Sr. Marmho 
parece que quiz totnar 11 oarapuoa para si. 

o .Sa. M.UUNRo1-NãoJ senhor. 
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o SR. F.s:n:NANDEs CHAVF.:S pergunta se. a não . 

.· qnefis; tomar, porque entendeu que ·os factos que 
0 orador A pl'esentou se referido â sua pessoa ? 

o sn. MARINBo:-Porque muito se parecião com 
~ . - ·~ 

O Sa. FERNANDES CHAVES àcredita que o nobre 
deputnt\o não quiz r;eniio aproveitar A occ•Lsiiio 
para alardear· os seus serviços para com esse pa~-. . -
varg'encia, · na época em que apoiava o $r. Josá 
Carlos. (Apoiados.) Não póde julgar que outro fim tivessn o nobre deputado sonão. querer mais 
e tnRis . unir 05 lnços que Ele tinhãn afrouxado 
entre elle e o seu partid11, f~zendo essa tão l•mga 
descrlpçiio . de seus serviços, prestados unicamente 
a. um partido, mas não á causa do Brazil. (Apoia· 
dos.) · · 

Feito este reparo parece-lhe que tambem teria 
direito de COI'Itinuar a exigir do nobre deputado 
que declara~se se ó o autor dos artigos publicadus 

Tsndo . seguido sempt·e as idéa.s de ordem, pede 
licença para mostrar qual foi o seu procadhncnto 
desde que chegou ao Rio Grande, afim da fllzer 
vêr qúe nunca esteve em contrndicçiio Clltn aquelles 
princl pios. Chegou aquellu cidad tl em 1833, depois 
de 16 nnnos de auseucia. Exerceu alli Q lugar de 
juiz da . fóra, · e de juiz de direito : nii0 t1.1mou 
parte alguma em reuniões . politlca'l, Mm nas 
eleições que entiio ti verão lug11r ; limitou· s~:~ . o. 
cumprir os deveres de seu earp;o como magistrado. 
No fim . de 1838 foi mudo.Jo pat·a Porto Alegra, 
por troca que fez com o juiz de direito dtJssa 
comarca •.. Quando chegou a Porto Alegr~ tinha 

. havido um movimento sedicioso por oocasião da 
posse do Sr. Mariani, que havia sido n<lmeado 
S!Jl sub~tituiçt1o ao ·ªr. Galvão. Varios gru.pos se 
&Juntârao na occastao deRse acto para ex.tgirem 
do proside.n~e que obstasse a iostallaçiio da so
ciedade nuhtar : mas a firtn<Jza 6 a constancin do 

· Sr. Mariani O.Z um dt ue s · 
a no M dispersou. O Sr. Mariani tomou medi
das contra. os indivldllos quo mais tinbão figurAdo 
nesse movimento, e um delles é o tenente ·coronel 
J:. M. de Mnttos, que, segundo . se diz, se quer 
colloear hoje a testa do oommando dos permauell
t~s nos ta cidade. 

O Sn. Mzl)tis•rao· nos N:mCiooxos EsrRANiiEIRos:-
Não ha tal. · · · 

O Sa. FERNANDES ÚHA'vES !.,.... Este homam foi 
mn~d•\dO sabir da p~ovincia palo Sr . Marlam, 
ass1m como o hespnnhol Rued11s, e um outro 
commandnnte de tll\ta\hão. Este · foi o prime!Fo ..... 

movimento sedicioso havido na proviucia, e, como 
se vê. o orador não tomou parte nelle, nem para 
elle Mncorreu, porque foi di~s depois dessa acon
tecimento que chegou a Porto Alegre. O góveruo, 
em lugar de sustentar o Sr. Marianí, cJ.etnittio·o 
e es ez o as as ma 1 as orna as por e e, com 
o que mais acoroçoou a todos esses qúe con- . 
corre rã o p'~rl\ aquella agitação. . 

Ao Sr. Mariani seguio-se a f)l'Bsidencia do irmão 
o , o a p ts · e 

muitas iustancias. A. sua presidencia foi pacifica, 
nada houve contra elle Jurante os primeiros mezes 
de 1831; mas nessa occasião teve lugi\r um facto que 
é preciso referir, porque elle teve muita influencia 
nos acoutecirnentos que se seguirão. Nessa occa
siiiu IJBV!lll_eja tit1~11 invali!do o ~;~~tado Oriental; 
sendo venc1do, vto-se ohrtgado a recolher-se no 
territorio do Brazil, onde .achou ~rande acolhi· 
mento da parte· dos nossos. EUe chegou a int:odu
zir-se nas socieda.des maçonicas, e por melo dellas 
c~nseguio que grande!l auxl~ios st3 lhe dessem, não 

G•mçalves .que então figúravn no commsndo da 
fronteira ~ Bento Gonçalves não deixou dEI lhe dar 

. de~idid\\ protecçào apl~zar das ordeus do governo. 
• I - . • 

me1idas actlvas contra Lavallejll, em cumprimento 
âs ordens do govo!'!lo ; e desde então fo! .m11l vistll 
pelos que favorectao aquolle cheCa, OUJO fim ap
pareute era a união do e~tado Oliental coQ\ o Rio 
Grande do Sul, tnas cujo fim verdadeiro era· 
revolucionar a provincia. . . . . 

Esses. hOinen.s .vendo que não acha vão ~PólO 
da parte do umiio do orador prluclpu\rao 
" . agitar a proviucia para a d•sporef!l para o sou 
fim. Em Ontubro dtl 184.4, por occastão da publl
caçiio da lei · das reformas, tratârão de fazer uo1 
movimento em ,Porlo Alegre, o ual por cirlllttll· 
s ancw nao p e sar ova o van e• peza\' 
~hefe de pollc!tl . ter probibido " reunião que P!O: 
Jectuviio os ag1tadores, êOtn O pretexto de f~stt>J8f 
a publicação · daá reformas, t.11los a fl.zert\O em 

e e pe;;soas :. m s, . . _ 
tmcontrnndo-se com varios offl•Haas que lhes erao 
oppPstos, disparári\o oClntra cites alguns tiros, de 
qua felizmente uenhurn perigou~ Daqui r~snltou 
espalhar-se o terror entre o povo, 6 em um n1o· 
menb o ajuntamento se desfez: . a este acaso sa 
dava talvez o n:io ter tido lugar o plano dos 
desordeiros, os quaos aproveitárão se da ausencla 
do tlrosidente, quo tiuha ido a Jnguarão, psra · 
!azf!r o movimento quo rafer.;. . 

Nossa oct\asiào l3<Jnto Gonçalves veio â capital, 
e entendendo-se com o orador a re.Jpeitn do que se 
passava alll, aconselhou certas medidns. Oomo 
o tlrador 11abia que o pl'esidento estava a chegar, 
entendeu quo as niiCl devia ton\ar, e logo começou 
a notar desgosto errt Bento Gonçalves. O ~erto 
ó que dessa época é que data o desencadeamentn 
da imprensa, em tj_\\6 aquelle chefe inftuia. contra 
o orador e . contra o seu ii'miio. . . . 

Ohegando logo depoi~:~ o presidente, entEln~eu 
· Be11to Gt>ll alvas · e t\ utllo 
quo não pôde obter dt> orador ; pedi o no pte~ • 
dentll, entre outras causas, que substltnisKe o 
<:ornmandante dos poruian(lntes por utno. . pessoa 
perteucen.te . t\ sua fulllilia, ao me11os inte\'lna· 
meute1 dts~o ella. Estú pt~dido deu desoontlanças 
cnntra as suas inteuções, e J)att\cuhnmenle' dopois 
de anteced~ntes qut~ já ha~lão. O presidant& não 
annuio, o dahi data a desintelligeuoia entre o 

. pre&idente . da pt•oviuoia e Beuto Gouoalves. 
Se guio ·Se a inatallaçiio da assem blén provloolal, 

na qual o oradot· teve que sustentar penol3~ luta 
coutrà os seus ajiversarlos; .o vend.o·a~ - todos da 
dias iodigltlldo . p.ot elles como o causador a 
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agitação da prov}ncia, declarou . am plena sessão 
que 11e ausentana para esta côl'te .afim de fazer . 
cassar os clamoros . dos seus inimigos,· o que 
cumprio logo . q~e . se encerrou a. sessão. Aqüi 
se achava depo1s do mez de Julho uando e 
20 e e em ro re en ou a revo ução. 

A' vista desses factos narrados perfunctoria
mente, pergunta que ·influencia podia ter o orador 
nos aconteci~entos que apparecerão riC; dia 20 de 

e e , . . . v:,er~anos q1 . _mg10 
um· per1odtco, com o qual trntou os nuhtares 
da província, e os obrigou a tomar as armas. Se · 
ainda existe esse periodico; chamado ·Correio 
0/flcial: quizl)ra quo o lessem e lhl:l apontassem 
uu~ artigo qui) nüo contenha princípios monar
cluoos e de ordem. Qu11utas vezes tratou nelle o 
orador de mostrar a lleU!J patticios os perigos quo 
corrião com ~ma revolução I Ape11as ahi escrevEm · 
unia carta VIolenta contra Bento Gonçalves, mas 
foi depois que elle o aggredio de uma malleira 
atrocis~:~ima. Par~ ·se a.precia~ os escriptos do 

muito lhes teria dado direito a uma vingança 
pessoal, mas nUDéfl a Uma· rebelliiio, . a qual foi 
t~nto mals iiide~cnlpavel por ser sabido que o pro-
st e r i · 
estava demittldo. 

Outro facto · se cita contl•a o or&dor, o e unia 
questão que teve com um individuo conhecido por 
Pedro Boticarlo. Conversando com alguns de seus 
collegas a este respeito, soube que · o nobre depu
tado por .Pernambuco, que tantas .vezes nos seus 
apart.lls falla em Pedro Botic.ario, tinha à ldéa, 
e faz1a persuadir que o . orador mandou pOr sobre 
um banco esse suJeito, e o aangrára como um 
porco. (Bisadas.) Na verdade isto oausa riso. 
Este homem existe hoje na capital, e é bottcaflo 
do consultoria. homoaopathico ; esse homem tornou-. 

e . e tn m qu s ao que ave com o ora or 
pela 1mprens11 em consequencia de uru · processo 
que sofftêra . como juiz do pa~. Que intluenola 
po~la · ter sobr~ a re~olução un:ul questà0 t.ào . . 

Drà mala que em Porto Alegre e n:.1 provit1cia 
nunca pe1'tenceu a sooledade de qualidade ll.lguma ; 
foi para isso por vezes con\'ldado, mas seu1pre se 
recusou. Finalmente, a respeito dos negocios do 
Ulo . Graude a sua consoienola esU muito tran
quilla: . sen1pre combatl!u a revolu\1ão, llUUca a 
provocou, nem . por fnctos nem pt~la imprensa, 
nem directa nem indirectamente, e desafia o nobre 
deputado por Minas e aos seus amigos a qua 
provem o contrario. · . . 

· Depoi11 de tudo isto o orador tem dirlllto de 
perguntar qual a razão porque seus adversatlos . 
têm tido setnpre a habilidade de O fllZAr . \)RSIIar por 
homem provocador e violento 1 Entende qua este 
é um dos estrata~emas de que Btl sorvem esses 
lnhnigos para o mutilisar. · 

Dosatla que se oite um facto do qualquer queitão 
violenta que o orador tivesse em sua vida pubUca 1 
Um facto de ataque pessoal que tivesse cou1 

ual uer individuo 1 Na i:an11\ra têm havido al~ 
gumas acenas um pouoo uras, mas 1s o prov rn 
das pessoas com quem lida ; tem .estado em 
!JlUitas sociedades, e pede a seus adversarios que 

· IUdaguem se algum dia faltou o orador t\s mais 
pequenas r.()n.venienoias 'I' (Apoiados.:) Repete 
pois o que um outra occasião . disse, quo sempre 
tegula o seu procedimento conforme as pessoas 
con1 que está, e que da mesll1a maneira por que 
fOr tratado asshn tambem bn dé tra.târ. 

Oonclulndo, . ped& ao Sr. Mtn•iubo que ae os 
·artigos publicados no M'llrcctttW tolltra o orndor 
são saus, formule as . suas ucousaçõe.s i\ 1reopeito 
dotunoyimentos .do Rto ,Grande, e quanto .ao qu.e 

referia sobre· a uiissâo d9 orador no . estado Orlen· 
tal, a respeito d!l qual já di~:;se .em outra sessão 
quanto era precum em sua defesa. Não é possível 
{azar bem uma defesa quando não ha pontos . de-

ó. SR. PEREIRA. lU. StLU E OOTBOS SBNHOIUIS:-
Apolado. Muito bem. · 

de re-

OBQAMENTO D-'. FAZENDA 

com a seguinte emenda : 
« Os émpregados da província do Rio Grande do 

Sul ter~o os mesmos vencimentos que os da do 
(\ ' . . 

900SQOO.-S. a R.-I • . B. Barcellos.-Fabio A. d11 o. Reis. ». · · 
· o Sr. Ttfi•to. não P.odendo escusar-se de dizer 
alguma cousa a respe1to do orçamento em ditl 
oussão, principia por notar, que o augmento de 
dospeza nesh\ repartioilo é ainda i:lrt•sr.eute co111o 
nos outros ministerios, sem que uintltL se apon· 
tosse . um meio pn!_a se fazer face a_ cstu despeza, 
senão a suspensM da amorlisnçuo da divida 
publicà interna e externa, e istn qu1mdo um dos 

. contractoa solamues da nossa divida externa deve 
ex.ph·a1· em . 11:353 • . Sente que não estaja pres6nte 
o Sl'. presidente do couselhoi para vir ello Ulsstno 
dizer à casu quê, ou niio oriio ~ossiveis as re
ducções que ello entelidia podsa•em fazer-se, .ou 
apontar aquollns qua deviiio ser fel tas, e . designar 
os impostos que so devido abolir ou sustentar. 
Inrelizmentt! ui'io tem esperanças de que S. Ex. 
novanaeute se apresente, mas entretanto entende 

ue um benetlcio resulta ao palz da decepção que 
JU ga aver1 e quo o · paz oJe .se convencer 
perfeitamente so por . ventura havta boa fé na
quelles que taxa vão de desperdioados <Htll1iulsterios 
anteriores. Pat·ece-lhe que. esses mlulsterios .ficiio 
hoje oompletlsshnainent.a justificados, de que não 
só niió foriio desperdiçados, como mesmo muito 
maiil euonotnioos do quo o mlnisterio actual. 

Posto raconbeoa. no Sr. ministro da fazenda 
interino profundos oonheolruentos especilles nos 
uegooios dn fazoni.ia, por hnvet· dedicado 'ao os tudo 
deste raulo bou parte de seu tempo, pouca espe" 
rança .tem de vêt- diminuída a despeza .pnbUca, 
pois que lhe pareoe . que q1;1alquer idos objeotos 
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que raziiio o . programma de S. · Ex., quando · elle ·· 

. se deelaron cont!a o gabinete ul~imam~nte pas!l~do, 
não merece hOJe a sua con~nderaçao. Dl,jSelá.ra 
que o Sr. ministro. interino expnzesse todo o s~u 

nto a · res eito dos melhoramenlos · u0 
convém fazer na administração financena. Sente 
que a corn~is!liio composta de membros tão COilS· 
picuos se lumtasse a fazer censuras a algumas 
re artições public«s, e. não se atrevesse a propór 
uma s me t a en en e a curar os ma es que 
tanto· reprov~, se estias censuras tiuhlio ftlnda-: 
ro~mto. 

O SR. Fs.anAZ :-Ui1veroos de apresentar. 
O Ss. T<lsn: -E sé não tinhão, s~ a comtnissiio 

não possuia dad.os. positi'los, para fazer arglliçõGs 
de um tal quilate, então devêra ser a.lgumn co\\sa 
mà1s reservado, e não lançar estigma de préva• 
ricadores sobre tantos [)11is da familia. 

Deseja que s. Ex. diga alguma cou!o!a a respeito 
do.l juro que se paga pelo desconto das bilàetes do 

ajuizar do credito de que. o thesoureiro gosa àctual· 
mente, ~ talvez pelas suas poucas relações não 
pôde saber no. certo qual é o juro que o thesollro 

a l bilh ue i ta. 
Passando á fazer observações aob'l'e verbas do 

orçamento, principia pela divida publica, e, niiu 
se occupando com a internB, que não pôde ser. 
diminuída ne~ sabe ~orno ossa ser melborsda 

m1 alii suas re exoes ex erna. . respoJ o 
desta, antende o orador que a commissiio · não 
procad~l.l com toda a reserva e cuidado .quando· 
aconselhou que cessasse a sua amortizaçil:o. 

Deseja tambem que o Sr. zninlstro informe se 
existem em Londres, corno diz . o relntorlo, as .· 
quantias necessarias {l!lra fazer face a todo o juro 
.da nossa divida ()Ubhel.\; Oonsta·lhe que os agGU· 
· te a do governo em Londres colebr.ario com o Dlestno 
govern() um eontracto ()bdgando·se a fornecer o 
avanço delOO,OOO lbs. st., allm lie que não · soil't"a 
falta alguma o agamentó dos juros dos bossas 
eiDpres 1mos ; sa e arn em que ogo epcus . e 
celebrar-se · esta contrat.~to, o governo do Brazll 
usou desta aútorlsaoiio escrip\a nci contractoJ e 
chegou me11m0 a onto de ficar em debl to fl. casa . os 

. , •. , mo o 
quo eUes reclatnârào fortemente contra teto, dl 
zaudo que não fóra sun 1ntenQi'1o, nen1 era do espl· 
rlto dG cuntràetu quo elles estivesse• sempre no 
uesembolso de quantia tão exorbitante, e que era 
sómente para os casos· !ortulto~ o nito provisto~ 
que alliJs se propunbilo a ta~flr .~stes adlaritamen
tl1s ; e que o mlnlstarlo de 20 dé Janeiro ni'i.o sõ 
põz em Londres a quantla ueoessaria para paga· 

. ;neuto deste atta~o, . como · p~ra pag11ment~ . dos 
~tuos. l\fa!l cotnquanto so dtga n~ relatono que 
ll\ edst10 em Londres uma qunnt1a para. seme· 

.lhatlte flm, o orador não sabe se se tem >indo as 
neGessat\as providencias para qu& se continue 
nas renles&ae. 

Jâ que falla em remessas para. Londrse, não 
pOde deixar de chamar a attençlio do Sr. :mi
nistro para que d~ alguma providencia a respeito 
da maneira . porque sito feltlls estas. remessas 
das provfndlas, prtnaipalmente da Babill a outra 
do not·te · ult.o ons'da a e . E a ostu em 
outro ~mpo fa~erem as · theso~ratias de certas 
pro-vlne\as est~as remessas por v1a de. saques para 
Londres, ·depois julgou·se que isto tinha inconve· 
nientes, e ordenou-se que fortes sommas viessem 
das provlnoias para a oôrte ; do que resultou 
.tlcarem essas prQvlnolaa ern estl;\do lamentava!, 
faUando.Jbes aosolutamente o meto olrculan te, de . 
modo que a população e o comrnercio B6 vlo uas 
maiores apuros ; e se o banco Aa. Babla por meio 
de utlla forte ~missão de bilhete~ seus não tivesse 
a.cudldo. á clteulsoilo da Bàbl9, uma arrlscada 
crise e<lnnnete\\\1 teria sido inevitavel. A.l\tlga.· 
mente M entendia q'tle q,uando ni\o era possivel 

saocar dlrectamente sobre Londres, conv(nh& 
antas reroetter para a Europa. generos do paiz, 
afim ·de, com o producto da venda destes generos 
fazer face às despezas. Parece·lb.e que este mf>thodo 
era preferivol ainda. Utmdo uma u t 
resu tasse a gum prejulzo á fazenda. · . 

Ji'az o mesmo reparo que fez na sessão &lltece· 
dente. o Sr. Pereira da .Silva a respeito do augmento 
da verba - pensionistas, - attribuindo ein arte 
es e augmen o a serem avu a ãs a~ pGnsoes qt1e 

. hoje se dão, e não da 200. e 3008, e menos, como 
du.rallte a antiga monarchia portugueza. 

Na verba"'"'aposantadorlas-deseobre o ort\dor o 
mesmo augmllnio, notatJdo que não tem havido 

· multa regularidade da conéeasiio de taas aposen
tadorias, pois que têm sido aposentados erupre~ados 
que a!nda estníio nos circumstancias de continuar 
a serv1r, entretanto que se tom negado a aposen
tadoria a outros com mais de 40 a.nnos .de serviço. 

Parece-lhe tambem não estarem bem rcgula.d.os 
oS: v<mc~ri\en.tos dos empregA~os d11s .'hesourarias de 

uvidou oocupar depois um lu~ar de juiz dos 
feitos em mna das províncias do 1mperio, "Vio com 
mutto prazer a exposiçito que se fa.z no nlatorio 
do Sr. ministro da fazenda da utilidade deste juizo • . 
O . orador quer que elle seja conservado, mas C(1Dl . 
algumas modidcaç9es. Ni\o sabe se o Sr. ministro 
da !atenda interinO tem jt\ alguma idáa bem deter• 
minada. sobre 1\ maneir~ porque ~st3 juiza deve 
eu.üelsHr, ou se é do numero daquelles que 
ent9ndem que as attribuições conferidas ao. juizo 
dos feitos dtlV& passar quasi it\togtillmente pa~a 
as tbaeourarlas das ro'Vincias. o orador entende 
que o JU zo . os eJtos pouca mcd1ficaçao preCisa, 
htto é; que esta modificação ·deva dizer respeito 
sõmentC) a alRumas pequonas dividas que não 
podem oom vautligem ser srrecadadas nas. rea· 
pac 'Vtll! eap Qe8 ; mas en eu ~ am ~m '\U~ se 
por ventura se estélldar . a alçada dos juizes t.erri· 
to\'laas da maneira por qlie o Sr. ministro da 
fazenda o (luar no relatorlo, todas as vantagens do 
jubo dos feitos desapparecerãõ ibteiram91ite. . 

DesejAra que o St. ministro interino dlesesse 
alSjuma cousa a este respoilo, e tarobem o Q!!B 
pausa sobre .. a porcentagem dtula aos julzês. Ha 
quem presuma qu.e a dignidade do juit se não 
compadece com o interesse que elle póde tirar do 
qutl cure~ada . . O orador não 6 desta opinião, antes 
entend6 que não ha · ahi nenhum inconveniente, 
e qu.e nam por isso se !alta á justioa que se de'Vé 

. ás partes. . . . . 
Parece·lbe que muito bà a fazer a respeito 

. das alfandegas do imperio ; não falia sómante 
àoerca de reformas relativas ã sua fisoalisaoão, 
porque estas já forão ~ndicadss pela oon,misE~iio, 
e orê mesmo que são au.stenttldas .pelo Sr. mlulstro 
da faZQI\da. interino, porém a resp~ito das despezss 

e 
ex.e~ssivo numero de. guardas e amatluenses. 

Não dóixarâ · passar sem reparo, não propria· 
.mente a ouradoria de arrioanos livres, mas em 

· geral a mallelra por .qua se faz este eervloô 
publico. Jà a commisaão notou. no .relntorio que 
:multo pequeua era a renda que produzião os 
salarios · dos africanos livres, que vêm · oroados 
em ts~aaoHooo. Além desta obser \'aoão que fez a 
eamn\iQsào, o orador fará . um re.,aro a respeito da 
dl)speza que com elles se faz. Não vê conslgnadt\ 
quantia. . alguma ):Iara. oomedorias e . tratamento 
dl:)stes afrloanos, entretanto que sabe. que o estado 
faz com elles despéza. Tal'VeZ essa deapeza. ae 
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re:~peito delles; pois ·que conaiderà a sua con
servação no . paiz como. u.n mal muito grave. 
Entende qu& um dos. cutdados do governo devia 
stJr remover estes lndtviduos d'entre nós. Niio lhe 
paroce dlfficil que se faça com às autoritladea 
dl\ .costa da Africa um contracto para que seja 
designado utn lugar para onde possão ser trans
portados est~>s individuo8. Sabe que o minlsterio 
que M propuzer a fazer u exportação de afrit:anos 
livres h a do soffrer obstaculos dos indivíduos . 
que têm e~ses africanos ao seu· sorviço ; rnaa 

uantu líllilur fór a difficuldnde tanto ma.is · lo· 
rioHa ser.A a arefa dú. ministerio que prestar 
este serv1ço ao pa1z, prmcipalwente nas actnaes 
circumstancias. 

Niiu !\tUlha os receios do Sr. Pereira da Silva 
n respe1 o a ver a- emprestlmo o co re e 
orphiios- nem lhe espanta o auRmento de des
peza para fazer face n este . pagamento. Esta 
verba . lnrallivelmente · havia . de crescer com o . 

, a en o mat res as en rn as o 
que ns sommas rtttiradas, nécessariatnente maior 
somma se tleve dar annulllinente para os juros, 
e para pagamento de parte do capital. . 

Dlz-sa no relatorio que não se podia continuar 
a pagar o juro de 6 ofo, porque o governo achava 
no mercado dinheiro a muito menor juro i . mos
tro. u-se · t. ambeoi · no i-ela todo .. !J. ue em alguns 
lugares . o juro não é .do 6 o/o, mas que as 
commissões de corretores e outras despezas faziilo 
orçar o juro em mais de 9 °/o ; e que assim ·· 
havia uma v~rdadeira per?a em o tbesouro tomar 

mas se este inconvenienta existe, elle é· a bane: 
ficiú de orphãos, que por outra parto é aindiL 
mais. notavel. pela segurança de seus capitaes. 

faz a eacrlpturaçào . das enti'adas dos dluheiros 
da orphiios nos cofres publloos p6de•lhes trazer 
lrremedlaval · damno. Quando se quer no juizo dos 
orphiios recolher qualquer quantia pertancantt~ a · 
orphiioa, apresenta-se urna. guia do escrivão do 
juizo. dizelido - nhi vai recolher·se tunto per
tencente a um orphüo - sem se designar qual 
elle seja,. ou o orphão a quem a quantia per
tence, de modo quo se o cartorló fór qUeimado, 
ou desRppareoerenl. os autos onde . este titttlo 
estiver, não tem o orpbão meiós de haver ô sAu 
dinheiro. · 

Ha outra verba que não · póde passar sem 
algnma observação, porque a disposição desta 
vérbã tem idô em (lontrario áctuillo que tlvetão 
em vista os seus autores. Diz ella respeito ao 
premio sobre navios de ooastrnooii.o nacionl\l para 
fnvorocer a nossa navegação de longo ~urso. O 
que acontece é que deste premio não se têm 
aprov~ltado senão os que fazem o trafico illlcilo 

I 
vista restringira trafico, vai animal-o da maneira 
a maia posit11a, dando um premio t\ construcção · 
de navtos que se fazetn nos nosso!'! portos. 
Oonviró. muito ncautelar este abuso,. ou antes 
revogar a disposição, porqué do modo por · que 
està sendo executada vai de Elnoohtro ao pektea-
mento dos seus autores. · 

Ohama a. atteoçiio do Sr. ministro sobre o 
estado !lnanceiro da caixa provincial de Pt~rnam· 
buoo. Hà poucos di11s soube-se .dos d!)eastrosos 
acontecimentos havidos ua theeouriuia provincial 
daquella briosa provinota. Pareoe-llle que o 

, 
se 'pód~ . regular petas leis de deposito simples 
ou ordmano •. Se por ventura aquelles cidadãos . 
fossem de~os1tar sUl o se~ dinheiro por sua livro 

m~t~eriio na thesourai:ia, ~arece, seinão de rigorosa 
~usbça,. ao menos de equtdade, que se llles mando 
mdemmsar das quantiQs que forão. roubadas. 
Entenda que o Sr. ministro da fazànda, . se . qui
zesse .lançar aa suas vlsllls para este lado f~tria 
uma boa acção. · ' 

Igual requerimento la~ . sobte • os - atrazadoa 
que . a fazenda publica deve â junta oommorcial 
da Bahia.. . . 

o sr. Ferro.z propi5e·se a dar algumas ex
plicações como ri!lator da commiasilo, 

r 

qut'l Leve o e 1 ,1 : O : e se aquolle r. de
putado He ddsse ao . tra alho . de examinl\r as 
dllftlrentes t"bellas do relatorlo, veria que ae 
omlt.tirilo apulloe11 de 6 e 5 % 111n. dUferentea épi'Joaa 
na lnlportancla de 8,000 e tanto11 coritos, parta 
para remir btlboles do. Lbeaouro que estavilo em 
clroulaci\o , e parte em pagamento de divida 
insoripta, e que os. 8,000 contos restantes tambem 
tordo npplicados a despez,,s de exeroiclos dndos 
perteucautes .a annos anteriores. 

Quanto aos pansioillstas, cuja verba se i\ôtou 
ter crescido multo, parece·lh.o que se se fórem 
examinar os decretos, que oonotldêrão taes pensões, 
reuonhecer·se-ha quo siió pela maior parte do 
tempo . anterior. . · 

Dtsse·se que o augmento desta despeza . andava 
por 14 contos : é um engano. So so t1omparar as 
sommas das pensões que cessárão do ser pagas 
com aquella das que aoorescêrão, V'er•Be·btl. que 
existe uma diffarenoa parn menos de um conto 

Obser~ou-se haver um accrescimo de 126 conto• 
na vet·ba - alfandegas;~ isto ·porém não deva 
ser objecto de reparo, porque, augmentando a 
porcentagem .na proporQiio do maior rendimento. 
e tendo cresotdo a receita destes estabelecimentos 
mal& de 4,000 contos, n' despeza deve necessaria
mente· nugmentar. Pareoe·lhé DiHiessario redutir () 
numero de empregados destas repartlQões e aug
mentar os seus vencimentos, para que elles tehhÊ\ o 
meios de decente subsistencia, a niló haja lugur a, 
por falta delleil, haver os manejos que a oamara 
1·eprova., e que ninguem pôde louvar. 
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inissão ofi'~rece, e vam a . ~er ·que desta vorba nao 
possa o · gc)Vt~rno tirili' quantia nlgutna para 
applicar n outra despeza. 

' . 
das thesourarias devem ser mais bem regúlados, 
tendo-se em vh,ta os meíos da subsistentlia 0<)8 
luRaré~ respectivoa. . · · . 

Reclll.n\ou-se a sttenção do Sr. ministro sobre 
as alfandegas ; mas o orador · observa quw não é 
(>ossivel tome r de repente uma medida quah)l\or, 
eem primeiro ter · presente todas as . informa-
~~ . . . . 

Mustra que o Sr. deputado li q\lem responde foi 
Injusto para com o Sr. presidente do couselho 
quando attribue ou parece attribu\r a molestia de 

. S . Ex. a recaio de vir discutir o or amen ~ 
wguem agnora que o r . pre~idente do conselho 

se aclla. gravemente enfermo O orado.r está per
suadido de que S • . Ex. voltará à camara lo~o 
que a sua saude se re.stabel t~ a e ue ha de 
co 1 uar na marc a ence a á. st.é. tam em 
muito certo de qua o Sr . ptéãidente do consélho 
sustentarta ·na casa o orçamento da mesma ma
neira que o Sr. ministro da fazenda interino. 

. · · s · a a argmçao que e e ~m 
feito ao mlu{sterio, de sé haver co\locado na oauda 
da maiol'iQ. O minlsterio tem liJo uma c()nducta 
verdadeiramente parlamentar, Conclue desenvol· 
vendo amplamente estu· proposição. · 

A discussão ftca adiada pela hora~ . . 
Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde. 

. . . . 

dêra quando negou a s\la sancção, e remettendo 
o sobredito rt!gulamento com as ruzõ!ls allegadas 
poli\. pr.;sidencin.-A' comtnissão .de assembléas 
provmclaes. . 

Outro do Sr. seerotario do senado, remettend 
. s ra. · · ep\1 a os au-

t~·risando t> governo n def~rir ás reclamações de . 
d1versos officu1es do eJCercito, .â qual o senado . 

· não tem podido ·d11r. o ~ilU. consentimentó.~Para 

Remetté-sé ã commissão de fazenda o reqtie• 
tirueuto de Frederico Augusto Guilherme Oordovil. 

Não ha mais e:~tpediente. · · . 
Lê-se e entra em discussão o st:guinte parecer: 
(( A mesn, a quem foi presente a indicação do 

Sr. deputndo Herculano Ferreira Peuna, em que 
propõe se reformo o art.. 55 do r~.g\mento · da 
catnara, para quo haja sessão nos dia~ santos 
dispo11sado!;, é de parecer <}\te se adapte a ttlforma 
pediJ~. . · 

(t Paço da.éama\'a.. dos deputados, 22 de Agost.o 

Alves Bra'nco. ~Pamplona.-J. R . Barcellos. 
. Pede· se à palavra sobre o parecor, e o Sr. 

presidente o declara adiado. . . os . - . 
o parec~r dá mesa .entre Já ém discussão. 

A urgancia é apoiada, e sem debate approvada . . 
Entra o parecer em discussão e é lgualménte 

a provado sem debate • · . · . 
O a tnpramir, para entrar . em terceira diB· 

cus::~iio, oa orçamentos dos n1inisterios da marinha . · 
e guerra. · · 

o Sr; Goni.es do• sa:n1oo• {pttltJ orrüm) · 
d~clara que · e.;tt\ au tor\sado pelo seus colle~as mem
bros dn da coulmissl'\o de commeroio~ tnduatrla. 
e artes, pnra dizer que a com missão ·estando in· . 
thnamente compenetrada da . Rravidade do n1al 
(lue levou o Sr. Nunes Machado a apresentar 

s~~t.o e. m 2. 2 de & ... 0010 os seus projectoa, apresentará A camara os .meios 
-. que lbe parecem eonv&nlentesw não para mudar 

desde é. • 1 · sso 
. 'P\\BS1~ commerclo. e induetdat o quo lhe parece ilerla 

· SohDIAnto. ;_Expediente.- SessiJo nos dias . santos ~ummameute imprudente, mas sim os meios que 
di~-netlsados.-Gaiccsiros ttac:iott. aes, etc.,;.,.Ord!HH JUlfla convenieutes para lr pouco a pouco modl· 

'&' ficando o ellll\de> do coueas tà ·· · · om· 
· do dia . -Otçatnenco de& f<'.a.W.a-r--Q#.J,r:WJ~·-. ~-+--;n~i~é~rc~l~o~· ~&~t'~· ~e~x~or~cxc~l~o~d~6~~n~os=s~a~'-1l~n~d~u.~sl~rti&~u.~. ~B:-8~--

Sr.J. Gar~>alha Moreira, so~U·a Franco, Jos4 naoionallsem. Esto objtloto parece R COU\mlaai\o . 
de Assi.t e /4(1raer Sarmettto ; . tdo impol·taute tdo grave que 1\ntes de tb.nr sua-s 
A'e 10 horas e vinte cinco minutos da manbit abre- vistas, antes de apr..~stinttar 0 seu Pt\l'eoor, Julgou 

se a sessão, lê-se e approva~se . a seta dâ llntece- dllve~ . recorrer âit luzes du Sr. presidente do 
oouselbo e do uobre mlnlstro doa negoclos ea· 

dente. · EXPJWIENT& trangeiroa ; e e11perando en\ender·ae multo pro·· 
xhnamenle. · com o uobre miuistro doa negooloa 

U . . m.· officlo do Sr. ministro. do hnperlo, ttans- . esti'augelros, assóve,·a QUtJ Gprt~aentarA â aamara 
o a~u parecer .antes do tlm da sesaão. · 

mittindo tanto a cópla. da consulta do conselho () Sn. NoN· ... 9 M•ou•oo·.-Ven"n. alg. uJna coue" ,· 
de estado, aecçio dos negooloe do lmperlo, oonio "' ... .. u .. 
da resaluçio 11. .218 ds asaombléa provlnolal do Dt1os lhe darA o t·e(no do eóo. depois de ter vivido 
Piauhy que concede á Alóundre Antonio da Silva muitos aunos. (Risadas.) · . 
\lmll prestao\\o da dous snnos para sattsfaçã.u do · O Sr. R.odrJguea doa San:to• (p6Za 
seu alcance corno colleetor que foi das rendas ordem) vê-sa bll necessidade de fllZer uma recti· 
provinoiaes da oi dado da Parnahyba, sendo o con· ficaçiio 1 ou autes, de dar uma . e:~tpl\cação qU:e 
selbo de estado . dé parecer que esta re:;olução bontem não pôde da.r por não lhe caber a palavra. 
se poderia bem considerar como contraria á Versa el12 sobre uma occurrencia que teve lugar 
constltuioiio do tmperio.~A' commissão de assem- ent utna das sessões anteriores, ern que algum 
bldas proviuciaes. . . . . . . · excitamento a lRreceu na casa or causa um 

• . g · , eme , en o a apare o r. obim. O orador eritrava na ocea· 
cópla do relatorh) do diroctor do arsenal do guarra aiiio em que elltMa fnllaudo o . Sr. Aprigio, e não 

· da provincla d'' Bahia com a data de 5 de Janeiro qU.et•ondQ lncommodar seus · ,collegas , que se 
.de 1847.-A quem fez a l'equlsioão. acllavão sentados .na bancada em que eoatun\a 

.outro do Sr. ministro do imperlo, partleipau~o sontar~se, enoostou·se A balaustradl\. A camara ~ 
que S . M.. o Imparíldor approvl\ra a dellbet·açao testemunlla que nessa occasião o orador portou-se 
que tom~u a pro.sidcncia da Babi,\ de suspender · com a mesma imparcialldnde o friezll com q~e . 
a execuçao da let da. respectiva assombléa, em costuma a~sisUr âs discussões da camara. (Apoaa· - · 
que estabeleco o rogulamento para a .~bes_Qurnria · dos . ) .Da .ordinarió, quaüdo apparece alguma 
provincial. , não obstante haver a ôila lei passado scena ma~s excitante, se faz al~um n~ovlmento, 
na referiu a assamblàa por dous terços de votos é uo .sentido de acalmai a. (Apotados.) P~,tbllcada 
P.e aeus \Mll\bros, 11ão aitendontlo · ella â razão essa acaull pela li!Rll.~lra .por que foi . feit.a '!o 
de inconatituolonalidu.de .qué ,a :pr,esi.dencia expE~n· JorttaJ do Oommet·clo, ·posto que . seta mul .. o 
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SESSÁO EM 22 DE AGOSTO DE 1848 !55 
Axaeta, póde·sa entender que o oradvr se havia 
comportndo com alguma. exacerbação, o que é 
contrario ao seu prrJcedimento . contttante. O Sr. 
vice•p':_esidente po~erà testemunhar que nessl\ · 

n 
servarem seus lugares, e instavl\ pnra que .todoR 
se sentassem, até ·.familiarmente se dirlgin ao 
orador, tJUe estava en~:ostado á. balaustrada, 

. d • . . 

' Macedo.» 
Depois de fallárem t-~obre a .materià os Srs. 

Serru. e Mor11os Sarmento, boa a dlslius~ão adiada 

ORDEM DO DIA 

Contlmi1\ a diseussi\o do oroamento da fazenda. 
S1\o lidas e apoiadas os seguintes emendas da 

. ·com missão. 
~· 1.0 Divida Pie.torua fundalia.. 2,791:8J1~000 
-~ 2. 0 u intorna 11 • • 8,891:7lliHOOO 
o Sr. Oarvulbo Morelru depois do fundn· 

mentar duas emendas, uma con~ignkudo fundos 
para a cnustrucciio de uma alfandega nn provincia 
de Sergipe, e ·outra faz~ndo pas~ar a thesournrla 
dll provincia de St:U'gi(le da ()a pura a 4• classe, 
declara que fazendo um exame sobre as verbas 
do orçamento que se disci.tte, não dílbt•\ de mais 
uma vez lutar entre a opiniita anterior que elle 
e tanta gente fazia d•:.s cànhecimentos flnanceit·ofl, 
dos conheclinentos pratieos do Sr . presidente do 
conselho. Ficou act·editando qtte des~raç!ldamente 
para o paiz os nossos. homens politlcos, quando 
u . . -
estado . de oonvenienoia publlc'' os cb1unão ao 
p~der, ou se divorcião de todas a.s suas opiniões, · 
ou, o que é mais para lameutnr, provão M puiz 
que essas opiniões são falsas, conv.enéem o paiz 
que para ser pessoas ldoaeas para receber o leme 
do estado, para dirigil·o, ni\o só entre os per igos, 
mais· ainda . Antre os mares os mais bonan~wsos 1 · 
é preciso ser mais alguma oousa do (tua esses ti· 
tulos que se fundão em um& opposlçiio systematica, 
e1n uma opposlçiio lmproduotiva, na. opposlcito 
de analyse, mas niio na opposição creadora. Diz 
creudora, não, porque pentle COliiO O' nobre pre• 
B&deuta do. conselho pareceu pausar quando· res" 

pondando a um discurso feito pelo orador, disse 
qn~ n opposição devia déolarar qnaes erão seus 
~elos de governo_, __ que ,ilquelles que fazião oppo" 
s1çao e qu.e~ paracmo a.v1~os de pod~r, declarassem 

seu . progtamma politico, quaes as su~s idéàs. 
O. orador diz que é a . p_rimeira vez que Jem 

o~v1do de um grande P~?htico.; como á o Sr. pre~ 
. . . · . ~ ça 

obngllda 11 do~lar.ar quaas os sens tne os de go
verno ; é a pnmena vez que têm ouvido . razer 
correr por conta da opposição .urna tal obrigação 
que parece a el\e ~rador não ser imposta pela~ 
doutrmas constituciOnaos. Lembra·se do que es· 
cren no seu excellente tr:atado de polltioa um 
dos maiore:l publicistas. cujas doutrinas são.quasi 
reputadas d?grnas do .direito publico, porque elle 
é sem du:vtda eonstderado ainda hoje o fun
dador desta sciencia, falia do celebre Benjamin 
Oonstant. 

'' is~-o 
. grande politiéo, impedir que o mal se faça; é óbstar 
que o governo, arrasta.dJ por uma grau de maioria, 
reallse meditlB!! contrarias ao bem publico; e obstar, 
or melo da discu~são e do descredi 

me i as, qtte o m!\1 se e tJotue; jé que nilo pôde .. 
f&Zt3r o .bem (~po&ados) ; mas não ê obrigada a 
substituir m:1 1déas que com\)ate . por outras que 
alio as· sulul. » (Apoiados.) · 

om po er o a oppos1ç o .pre en er ormu ar 
suas idéas em projectos de let : ella seria Inepta 
ao tal. pretendesse : CO!Jl;_qite força faria a oppo· 
slção roaUsa&·. suas optnsoes ? A simples origem · 
dessas !déas nito oerra razão suBlclente para que 
fossem desprezadas? Niitl s.eria . razão I!U.fJJ.r.leote 
para que, . reduzidas ã. pru!ectos de lei, fossem 
dt!snaturados, ~onvertldaa em meios tortuosos de 

· govurnt\l' t . Entende que a v..Crd1úlo . desta doutrina 
salta BQs olboa de todos. A<!redita que o nobre 
pl'esidente do COII&e\bo) não ViO nessa OCCRSlilo que 
fazendo a aatyra dll opposiçi\c se retrAtava a 

01\.IUJbroB da nlll orla QUUOB for O QS ldéas COn• 
slgolld us tJhl projoolos do lei que sal1lrão dG penua 
do Sr. (lreeldenta do conaulho Y 

o Sn. OA.IlVAX.Ito· MontURA. dlll que . a posloilo 
d\1. nobre preKidante do conselho nostt\ Cl\marn e 
na camara vltallcln foi e e aomprll aem duvida 
mui to brilhante con1o opposlclonlet.a, mas oumo 
oppoalolunlt~ta oreador, dtlllafla 1\ uobro maioria 
.a quo apreseut.o provas. (Apoiadus da oppo;,içlfo.) 
O orador poderll\ citar um projou\o do ilobre 

· presitlente do cons.elbo, mas projnotu que se limitá 
a nlgumus bnses, porqu11 todo o seu ljystema de 
legisltlr e quasl sentpra por basoa . Oita nm pro· 
jecto do Sr. preslde~ta do conselho pubUcado no 
J orncal do Cotnmtn·r.~o no a uno de 1H<16 o~ 1841. 
Qnando se apresent~Ju na.càmara. o projeoto dê 
reforma judiciaria do ex·tnini~:~tro o Sr. Fllrnnndas 
Tot·res, S. Ex. pat·a fazer aore!:Htar que essas 
opiniões niio tirão ns ;;';las, ou para contrastul-ns com 
o peso da sua autortdade, ftlZ publlcàr uml\ col~ 
leoção de apborismos para a organtsaçiiojudloiaria, 
para · mostrar que aquellas urão suas genulHafl 

. . . - é 
o projecto vasto, grande, systematico que o . Sr. 
prtlsidente do conselho tem apt•esentndo no paria· 
monto ? Algumas emendas, alguns pequeno~:~ pro· 
jeotos de o~:aasião. Por t~x.emplo, é précl~o 6cabar 
um mal sent.ido universalmenta no Brazil qual o 
que resulta do abl\so fi :'granta . . ~ esoan~aÍoso. cQm 
quli l:ltJ violl'io as leis repressivas do trafico com 
que se tfnlta .. à. fé dos tratados. : os homens q.ue 
vênl mats longe temem, e témem multo ser1n· 
mente pebs destinos do pal2: se não se remedêa 
este mlll; S. Ex., um ti\o distincto estadlsto1 que 

· projecto ol~borou, . q~e granqa~ combinações cqu • 
aignou em,projeato, quando.se tro.tott delltá materll\ 
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256 SESSÃO . E.M !~ DE AGOSTO DE 184.8 
·no ·senado 1 Apresentou · utn pro jacto · ·com um 

, artigo unico - ~ As acções cíveis ., cdmes, pro
-venientes da importaçrio de escr1\l'Oa depois da 
lei de 1 de Novembro de 1831, prescreveráõ dentro 
de um .anno I » O que mostra isto senão a verdade 
da proposição que enunciou, isto. e, que o minis-

. . . ~ .. . . 

' ab curá symptomas do mal que se sente, tnas. niio 
dá . o remedio para destruir 11 causa principal. 
· Parece-lhe que o Sr. presidente do conselho re- . 

BUBGiOll Q este S . • . . · .• 
que tâo soberanamente o distiilgue, àceitand_o 
um orçamento que contraria as suas idélls c~pl· 
\aes em fttlançns. Para pro'Yar isto, o orador vai lêr 
alguns trechos . do di seu rso que o nobre presidente 
do consP.lbo fez no senado em 17 de Agosto de 1816. 
A' proporçiio que [õr lendo, fará o contraste das . 
opiniões eutão emittidRs por S . . Ex. com as verb~e 
do. orçamento, par>\ mostrnr à catnara que nao 
é injusto quaudo diz qtie .... o Sr. presido\1te do 
conselho ,. -levado ao poder por um conr.urso de 
Circumsü1nciae politicas que o de-vlào. chamar a 
elle como um doa membros ma·~ n s i · 
partido a que pertence, sô pela nJ iita pass11gem do 
parlamento para o ministerio, só peta troca das 
fnrdaa, parece quo mudou todaà as suas oploiõf!s, 

or ue o orador .chama mudar de o · iniiio t·eceber 
. as eon ranas eou ra a sua vonta.ie. (Apoiados da 

opposiçllo.) . • 
O Sn. FRANç.~ LB:lT.s::- PeÇo a palavra. 

. • . . o . q e • 
di~se ness:\ épocn, combntend.o o orçatnento desse 
anno: « Não se vê. quE:\ o . papel· tnoeda é uril 
verdadeiro abysmo, A que cumpre trabalhar para 
obter • um fundo qualquer, .com o fin1 de o fazer 
desapparecer 'l Não à pr~ciso , lo~o qtie bajà 

· mei<.lS, tratar da amortlsação da divlda pnb\!cl\ 'l 
E como se ha de. açudir a esta despezs intll~p!m~ · 
savcJ sem accumular todos os annos algum fundo 
4om es~e destino 'I' Oumpre . portanto gastar o 
estdctatnente necessario , adiar m esmo algumas 
medidas pro~1;1ctivas • porque o primeiro passo 

. . 
balhar pnra que haja uma moeda real. )) 
. O Sa. Fn1NQA L'Et·rE: - Elle ainda est~ nessas 
idéas. · 

SR. OAaVALHCJ Moa~IRA não duvida, mas o 
que diz · é que S. Eic. dt:1 boi\ fé é hoje arrastado, 
ê !orc·ado a receber como ophliões suas c rusponder 
por ellas. opiniões que siio · contrarius ao que 
entiio . sustentou. (Apoiados- da opposiçllo.) . 
·UMA Voz : ~Oondescenàeu .cotn seus am\gos. 

O Sa. O.~RVALHo Monluà.A: -Niio a11 pót.Je oon
descàuder com os t~mlgos em priuolpios sacra
mantaes de pr,lltlca; mi\Os amigos são Rqne lles 
que . forção . os estadistas a transigirem com :mas 
oplnlõ11s catdeaes . · 

O ·sn. Pb:RElRA DA SILvA:. - Apoiado : os esta
distas não mu~tào de opiniões como as atvort3s 
da .folhas. 

O Sa •. OA.aVALHo MomÚnA diz que os ~stadistas 
nos governos ·regulares o que eostumão fazer 
qllando não poLi.em sustentar suas opiniões ó 
retirarem-se, é deixarem o campo a seus .adver-
aariO!I . · · · 

· O · Sa. Fa.ANQA LEITE:- Elle o fará se · chegar ·a 
easo es,lado.. · . ·. . 
. O Sn. 0Aav.u.ao Mol!EiaA:-Pois. alnd~ não é o 
caJu.s belll 't (Risadas.) Eu von prov&r que a im.Estão 
consignadas rieate orçamento as tddas fuuda· 
mentaes, os principio:~ tlnancolros do uobre pt6-

. eideu te do conselho Y Et~tamos .UD--fun·· lla· sessiio, 
_. _,..PJ!_t~ee -que--já-· b11· .. tempô ·d-e sobra para quo S. Ei(. 

apresentllsse medidtls no corpo legislativo para 
eutuluar o abyamo do papel·moeda? lll onde astilõ . 
ee~as p:il;)didaa te':ldet~tQa ~ semelhante thn r · .. . 

·--·--····--·-_....., ....... ............. . . 

coilsolho aceitou redacção . da commissão ·que 
. lmpotta a mais formal contradicçãode seus prln- . 
· c i p ios · (Apoiado$ da o posiçO.o . . · · . · 

i l . .. 

estrlctamente llecessarit>• porque. o primeiro passo 
dove s1-r collocat· o paiz em estado normal P•ra 
haver .uma moeda .retil. >> Dlr-se-lla que as circuút
stanciAs não !lào favoraveis ue ri bre r 'd te 

. o conse h o está confiando ao papel as suns oph)lõea 
financeiras, qUI:l as está formulando,- o que as apre· 
seutaré. parn o anuo. Mas, sa S. Ex. disse que ·este 
é o primeiro passo a dar, como agora mudou de 
<>pinião, como entende agora que o primeiro melo 
de lançar o paiz fllls .vias moraes .de pr~sperldads .. 
é a incompatibilidade dos magistrados, é a lal da 
guãrda nacional, e màis alguma outra lei ? (Muitos 
apoiados da . opposiçOo.) S. Ex. transviou-a~ de 
suas opiniões. S. E~. Unhl\ C•">DlO essencial a 
opinião, que o primeiro fB!\so a dar para salvar· 
nos do abysn1o do papo moeda · éra dar uma . 

, e ur r , c : O 
pub\\ca, er1s fazer de11apparecer esta peste que uos 
fiagelln. Os homens praticas, os qull tOm por 
vezo~ escript? suas opiniõ~s nos l!\'r~1a de duutl'lna: 

traçãt,, q'uando conhecom quo e~;te mnl é hnmlnenlo, 
acodem com prompto remedi?· O nobtt\ prot~lthiute 
do cons('lho partio . do prlnc1pio oppot~to ; po.ruM 
que .a mudnnça de posiQdt> trouxe n umdan~ll . do 
suas opiniões. · . • · · 
. o SR. GoMKS .Rma:tno & OUTROS S&Nill~l\~81-E' a . 

tnaloria qM o não deixe. · 
O Sn. OAn'VALHo . MonElRA •)bsérvn quo o uobro 

· pro~ideule do conselho enxergou o mal em nutra 
reglao do corpo sociL•l ; dislle que alle provinha 

· dos defeitos da nossa legislação. O orador entoucle 
que o mal · provóm dos nu\.os exect\tores. Tem~s 
dcsgrnçndamenta . no corpo da nossa legis\aoao 
vesl.igios das nossas reKcções lutestinas, tetnos os 
slgnaes dos odios. as nodons das vinganças do~ 
partidos entre uôs ~ . mas esta .leglslação nào é u1Jla 
lei de Dracó, cotno se tem dito. · 

Acredltii na boa fé doa partidos, n~o é co[llo · 
a uelles ue ensão ue todos se · dul em o r 
mo vos orpes ~ repro"Vndos (mu.ito bem , n 1l. 
quer fazer a inj\\rla Q naoão a que tem a honr.a 
de J)ertencer, de suppõr que todos os representantes 
que suócéssivàmoutu têln tomado assento no corpo 
~egis~ativo têm 'Vindo sóment~ vlngnt'·So de seus 
mim1gos : pôde ser qua a fehci~.~~LUY.~ . multas ~ 
vezes" çqr.row.p.e..os .. ·hemens·dtr azo· a serem As vezes 
menos justos, mas não . póde fazer g. injuria aos 
representautes .do palz, de acreditar que todas as 
leis que sahirão de suas mãos Corão leill de sangue. 
(A.poiadós, muito bttm. ) . · 

.PJ.2ila.-:. .ainda· o Sr. preBidente dQ . oonl:ielho ~ -
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a Até agora a desculp~ das grandes rlespezas d6 
" orçamento era a R!lerra do ·sul que felizmenle 
« acabou . . o que hao de os representantes da · 
a nação responder aos seus constit~intes, qu!"ndo 
,, estes perguntarem por. que raze:o contmua o 
cr orÇ!lmeoto 'da desp_eza em prog_resstvo augtnento? 

(( selho, niio que'r dizer senão . doscripçiio das 
a despezas a fixar, mas niio se · entende assim, no 
• !'~esmo orçamento .se. autorlsa o r.overno a 

' . 
c deve ter meios de. supprir utna despeza, ou 
11 nova, ou imprevista, ou que excedeu o caleulo 
cf feito, mas ni\o · ficar com o arbitrlo de ~ gastar 
o que (}ulzer. » Que fata~ldalle acompanf1a os 
n oAsps homens poUtlcos L Purece que S. Ex. fo.i .. 

. pelo d«!do da Providencia Indicado para . ser o. 
chefe do actual gabineLs, afim de convencer o pall 
de quo n poaloilo de tninhttro tlnltl& feito S. Ex. 
renunciar a todas as opiniões de senador 1 afltn 

. do convencer o paiz qu11 tendo s. Ex. clamado 
como opposlolonlsta C0!1tra o arbltrlu, no act.ual 
or amenlo todo o arbltrio é deixado ao overno 
arbltrlo eoncedldo pela. . f .rma. por que S. Ex. o 
Impugnava em lS!O ; nestA oroamentC' reall:&ta·se . 
ju~ttamante o tnal gravlsslmo que S. Ex. tanto 
astigmatlsava, ue d outorlaar·ie o ovcruo na 
pro•,rta . 11 o orçamen o 1' n r ng •o, como se v 
do tt lh·l da coanrnlasllo. 

O ~ : •lsidenta do oomtelho dlaao que o ROverno 
devia meios de HUprlr um11 duspeza ou nova 
ou itnpl vlata, ou quo tliCt'dou ao calclllo falto, 
inae não ficar com o a1blhlo du R&l\tar o qtte 
qulzer a como qulzer. O oradur ontende que es\a 
obsenaçilO de S. Kx. é BeRumment& dlrl.clda 1\s 
verbas do J:(ratlnoaçõea ou deap.,zne evantuaes, etot 
B. Ex. ac~itou uma emenda da coUimi~l!lão que eleva 
a verbà das gratlftcsções para que o governo fique 
habilitado a poder ter no thesouro e nas tbesou
rarias um numéro de addltlos, etc.; a verba das 
eTentuaeiJ .. que nos orçamalltos anteriores se th1ha 
consignado em favor do minlsterio dl\ . fazenda, 
é justamente a verba que é conservada contra as 
opiniões do nobre senador o Sr. Paula Souza. 
:Porta11to .a sua proposição eotl\ em ~é : o orça
mento da fazenda é · o prototypo antttbetloo das 
ldéas oardeaaa em finanças, ue tem sustentado 
o nob o emb 
do senado. · . 

Passando a fazer algutnas observações sobre 
outras verba• do oroan1ento, diz. que lhe pare~e 
qua na verba j uh!es dos feitos da fazenda . eRtao 
oomprnheudiüttiJ as quantias quo r~11ultào dae com-

. missõtts e pm·centa~ent de· ext'llluçoes vivas; Sendo 
assim, niio póde detxar de dizar francttmente a 

· iHlll op\uh\o sobre esta exlravngante fonte . de 
renda, e. pedir â camul'a que ~tilo se Hludl& com 
a V tWb~& appurentemeute 'Vantajosa de 41 contos : 
porque. t'tlprtlt!entaudo ella UIJIB malot despeza, 

'rOKO , 

representa tambem uma maior receita em favor 
dos cofres publicas . .. Não se deixe a camaro llludir. 
por esse principio, hoje m~lto gene!·alisndo en~re 
nós, de converter todas as mstitulçoes . em .metós 
dê renda ; sobretudo, tratando de uma lnsutuiçiio 
judlciarla, é para temer que adaptando um tal 
' ' .. ' - .· . ·• s o 
que aconteceu 1\ MidRs. (Risadas.) . · 

A instituição do juizo dos. feitos da fazenda é 
uma instituição prejudicial, para não dizer in-

• , 1 . e ser um sem -
nario de grande immornlidade, que póde aft'ectar 
aquel\a parte dos funcc\onarios publlcos que cum
,pre. que no .palz se conservem puros como os 
s.acerdotes. Julga lmmoral interessar os. juizes 
nos julgamentos das causas, lntereas~l~os na. sorte 
dos pleitos, isto é, fazer a favor desses JUizes 
aquillo mesmo que a legislnçiio véda aosa\lvo~ados • 
. Esla Instituição tem sido extremamente vexntorla 
ao pnlz. · A lei de 29 de. Novembro dé 1841, ras· 
tabelecendo ojuizo prjvatlvo doA feitos da fuzenda, 
deixou em inteiro vigor ás .leis da· fazenda, de 
a~ . 

do· juizo dos ·feitos da f11zenda sejfi. a ordem 
do prôêéáso a ~esma , a ltll(islaçiio privile· 
giada dà fazenda . predomina nesse fOro espe
ciaL uem é -ue 1 nora as 1 u • 
perfe ções, o arbitrló dossa lei, a que chama 
fatal, de 22 de Setembro de 1771, e os vexames 
que essa lei tem trazido ao palz T A legislação 
antiga de fazenda' tHão baroara ue consl na o 
prmc p o que quem . eman ar a azen a pu tca 
pague sempre as eustas, quer seja vencedor quer 
vencido, e as custas que os exaotóres da fazeud~~o 
têm muitos meios de fazer ~ugmentar . além de 
ser o juizo dos f~:~itos. da fazenda jà. tão e:r.ce-

. polonal, pois começão por ond& acabão todas os 
Juizos, isto. é, pela penhora e arrematação doa 
bens. lÃPO\ados.) · . .. 

Ora, quer · a camara saber qual é· a o~lnliio do 
pobre presidente do conselho sobre ~ Juizo dos 
feitos da fàzenda ? Disse elle na . sessao de 17 de 
A oido .de 18!6:-:a Quando se Lrat,ou de est_!'belec~r 

• I ' 

Pergunta no nobre ministro da fazenda se · 
adoptill as medidas que o sou nobre anteceasur 
indlca no presente relatorio pan corrigir os 
defeitos desta iustituioilo. Demonstrou qutJ essas 
medldns silo lnl!uffioientes, porque lhe porooe qutt 
neOl .oerão mala expeditas nem menoa dl11pendlosás 

· para a razondB publlua, nem menoa vex\\toriaa no 
paiz, como suppõe o nobre ouloi' do relatorlo. Na 
terceira discuasdo pretende otl'erecer uma emendo, 
tlraudo a porcentagem e a commlaailo, o dando 

ss 
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um voncí mentr:l fiilto aos juizes dos foltos, elevando 
talvez as quotas dos oiliciaes des~e juizo. 

Pergunta ao nobre U1inlstro lle na verba
typogrttphia naci~nlll-se c~Hnpt·eb<!nde o cósteio 
desllil. typogmplua e· a IDlpress!lo da Gazeta 

· sa ttã com • • 
pergunta isto porque quando foi organiaado este 
orçamento ·ainda existia ·a Gaz.Jta Olficial. Se 
tJão comprebP.nde esta despeza, donde tira o 

ovorno . dloheiro ara . a ar a im ressão dos 
actos o ctaes f 

Espera que R camara lhe permltta "inda occupar 
a sua benevola attenÇão, referindo e opinião do 
Sr. pt·esidente do conselho a respeito da necds
sidnde da Ga.zeta Oflicial. Disse o Sr. presidente 
do conselho nà sessiio de 7 de Agosto de 1846: 
11 Passou.uma lei para.sa reh)rmar a typograpbia 
nacional, mas parece que até agort~ nada se fez. 
Entretanto bom· seria que o governo Uvesse uma 
boa typographia, .e igunhnente uma folha pará 
publicação de seus netos e para explicação 
dt lles. O gov~rno rP.present&tl!o uiio tnereco este 

. ' ' . 
pr~:!JU ICQ. » . . _ · . . 

Orê que, sem sé lhe attribuír o rnenor vislumbre 
de desejo de offeilJer ·. o nobre ~~·e~idente do 

guntar a S. Ex.-o que é feito daquella sua 
opinião 1 Onde a conslstenci9. de seus princípios' I 
(Apoiados.) Oh I Mnhores I O procedimento do 
Sr. p•·esidente do consolbo com as suas opiniões 
faz-lhe lembrar o dito de B.urkd sub1·e um escripto 
apocdpho de Oroft, que ee attribuia a lord 
Thurslow. Não, dizia Burke, aqui ha pompa, mas 
não ha forçB. Vejo oe nós do carvalho, mas não 
o vigor ; . as contorsões da . Sybilla. mas Hiio a'S 
ins.pirações I "Não di$se S. Ex. no senado que o 
gó'verno represeutativo não merece este nome se 
senão funda na ubl!cidnde? Tinha ois obrl a ão 

e man er uma ~aze a. que não fossa · deste ou 
daquelle ministeno, mas do governo do paiz, que 
não fosse o espelho das paixões enconlradasdos 
differentes mlnl.sterlos, mas transmitth~sf! é. J)O· 
pu C" m tar • sem .em us es \"u p1nos as 
gazetas acoroçoadas moniimtanean11mte ·pelo ~s
tipendio, 11s opiniões governament!les, cujo oonbe
clmento pertence incontestavelmente aos cidadnos 
que têm t1•do o direito de saber . o como o~ seus · 
representantes cuntprem o mandato, o corno o 
governo admiolstra o palz. . . · 

O Sr. preehil:lnla do conselho como Qlte tlllhl\ 
especlalment~ desejado .que servls11e de modsio 1\ 
GanCa Olflc•al o Monttot- que têm atravessado 
tantas e tão totnpestuosas ótlls dn França. s. Ex. 
queria. que houvesso \lm joti.\al que · em pnrta 
imitasse o ~fonitor-, e entrotanto mntou Os11a 
Ga3eta, un\ea que no Brazil Re tinhA crsado c:\e
bnlxo dO!! mais bellos o.usplclos. ()on Lra sei:ue, 
lhs.nte procedimento se revoltou a iDipt·ensa toda 
do Rio de Janeiro. Todu~ os jornaes amigos ·e 
iulmlgos do govarno disserão. que esta Ga~eta . 
morreu como tinha vivido, grave, circmnspecta, 
sarn atacar a reputação de nlnguem (apoiados), 
transmlt indo 1 e o 
opiniões governati\"as depuradn dos viclos que 
costumão acarretar cómsigo os caprlcho~:t, os 
odios, as vlngcm~M ml<1isteriaes. (Apoiados.) 
Porque pois, o Sr. presidente do conselho, es
quecido do que dissera no senado em 184S, daria 
este passo tão precipitado? Aoaso niio teria a 
Ga~eta Offlcial ns proporções que S. Ex:. queria 
que tives!.le um jornal offieial 't De quam. era a 
eulpa 'I Niio era a Gazeta O{fic_ial oi'Râo fiol das 
oplnlões do governo ·e dos · suus actos? De quem 
era a culp•' 'l "Purquo ni\o obrigavn o Sr. prllsldente 
do oouRt>lho, 11 cada um doa mlnlatros as suas 

respActlvas secretarias a m2ndar os. trabalhl)s · 
para serem impressos· na Gazeta. Official, como 
s~ pratica em todos os paizes onde ha essa insti· 
tulção' Porque consénU·> o Sr. presidente do 
eonselbo q~e ,. y·azeta tiv.esse nos ultimos diaR 

não. era, por exemplo, o seu redactor pessoa 
idonea, nomeasse ou,ro, se. ~em que o. orador 

. não visile ainda em um joveh ·de 23 · an110s tanto 
talento tanto es irit tanta li iio 
apoiados.) Isto prova que o governo não quer 
publicidade, isti, prova que o gove~no qaer ~ó~ 
mente que ó paiz saiba quaes são as opintões, 
não do go\"erno, mas as opiniões partidnrias do 
actual ministerio. · 

Tem ouvídó dizer que a renda . da GQ.;eta iuio 
· cobrln a despeza, e que tinha um deficitde 20:000$. 

O orador está informado de que o delicit não ara 
tamauho : ma~ suppondo que • fosse de 20, e 
me~mo de 40:0GOS, perguntar!\ ao Sr. presidente 
tlq conselho se . entende que a conservação de 
uma azeta official devo l!er considerada como uma 
on e de ren•ta, se ist(l ê urol\ inst uiçiio Monomica, 

é máterialtnent!l productiva, ou uma instituição 
administrativa? Se sa r.uer attender ao producto 
matàl'iAl, er untar!\ a SS. EEx. or ue bilo 
man ao aca ar com as esco as e. me te na, . e e 
direito, porque não · acabão com os correios ; 
porque c?nservão ainda vapores 1 Nilo deveria o 
Sr. pres1d ente diJ consell::io, _quando . lavrou a 

ç m e a e a Q , n 10 
que ella se · escrevesse, ter presente a idéa trivial 
de economia politica, que os productos de insti-

. futções . deste genét'Q não são materlaes,. mas que 
por iato não são de menor utilidade, e que por· 
tanto semelhante estaboleciinento não devJa ser 
considerado como uma estação flc;cal, onde ~e 
colhessem alguns cootos de réis. a favor do the~ 
souro • . . · . . . 

Senhores, exclama o orador, este acto nãop6de 
ser justificado. ( ApoiQdos. ) Um governo que 
obra desttt maneira, um góve~n.C?. cujo. presidente 

· renutlcla·as Qttand(l veste_ a . farda dê ministro; 
um gov:erno cujo . presidente se apresenta na 
camara adoptando. u.f!!. orçament? Co.rmulndo contra 

pt·oclamadas, ou qué o acP.ib contra a sua vontade; 
um governo que prega a economia e sanccionn o dia· 
perdlcio :um governo que diz qut1rer a publicidade, 
e quer o mys~erio, a parcialidade : um governo 
que quAr · dernittir seus d!!lugados. e não tendo 
coragem para · o fazer, consente que sejiio .aqui 
atacados à sua Cace sem ao menos ter a genero· 
a idade de os <lefender, quando lhe assiste essa 
ohrlga~i'io : um goverutJ que proceda de8te modo 
!li'io .lJôda ~erece~ o meu aJ?oío: é um governo 
trregular, e wquahflcavel (apo&ados e reclamaç~6~), 
e só póde ter a sorte do califa enfermo, ctlja 
historia se refere nos aunaes da Arabln. (Risadas.) 
Deixou·sa o.!?le califa persuadir por um gi~tonr, 
que O· tneio de curar a sull grave. enfermidndG 
oriio as E:>ntranhas palfJitantes de crianças assas· 
s.inndas. Matou~se muita orlança: tna.s o cal!f1l 
não se cul'ou, e não durou mais qae um dia . 
(Risadas . ) Eis a sorte que agllarda ao aotual 
gubinete, eis o destino n Ué está votado ela 
oaus ra e 10 tgnaQao o pa1z. l U\tO em, mu 
bem.} 

o S:r. Souza. );l'ranoo (minist,•o int6t'ltto 
da fa~rJnda) responderá ao Sr. deputado pela 
provincia de Sergipe, que acaba de ~:~entar-se, a 

.
raspa !to. da>~ graves accusações .que fe1. ao .g·· .~.lv.erno·'· 
quando es~e Sr. dapubdo apresentt\r as victim~s_ 

· que figura cótr.~Q _.que. sacrifloadas: .. poc~rra deixa 
o Sr; ctepu:t:ado erittegue. à . sua .ir11aginação. Nilo 
tendo o Sr. depu~ado cltn,lo facto iilgum e,nl que 
bl:liHiaise a aocnsaçito que foz ao governo (apotaáos). 
o orador julgl\ melhor 1·eservar i\ ·resposta par! 
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quando fact()S . forom npresentadofl, tanto maia 
rluanto o. resposta deva necessarlo.monte estar um 
pouco .na razão da aggressi\o. l.f.' o que mais pMe 
f11zer ·quando a aggreasão parto de a miao · seu 
pessoal. · o 

R, ARVALHO OREIRA.:....;, ao me ré erL a() 
Sr. ministro da· fazenda, · · · 

O SR. MINISTRO DA FAZENDA dlrã agora alguma. 
a ácflrca da Gazet • · 

parte na redacçào desta folh:1, ·. envidou os srms 
••sforço~ para que. esta etnpreza prop;redisse ; mf\B 
ns dilliculdades, os embaraços, a opposição que ella 
PncontroO. de todos os lRdos, maioria e minoria, 
pttra poder mnrchar, toriio extraordina.ria.s ; en
tantanto que depois d!l aua qnéda não so ouven\ 
senão louvores. E foi &m razão destas contrarie· 
dadas qae ella não pôde vln~ar, quo sua receita 
nunca cobrlo a despezB, porem deixou grave 
tleficit, e dahi ·the veio a . iJuóda. Mtls é emfim 
chorada, e isto lhe valha tla parte dos mesmos 
q~e ,lhe cavarão a sepuUura. Sit Divus dum nin 

PedirA ágora ao Sr. presidente permissão para 
dizer algumas· palavras a respeito da. politiea ~e tal 
que tem occupado a attençii.o tla casa. Começa 

es a maneira, porque a . para annos que 
deputado, e vio. que foi sempre pratica constai'•te 
que nos ~~ortigos do orçamento aubsequentes ao 
1~ se discutião B!l verbas do orçamento ; crê pois 

não póde entrar na dlscussao ;>olitica, ao qüR se 
vê obrigado, á vista doa ataques q_ue têm altlo 
dirigidos ao governo. Fallará depo1s ãcerca do 
orçamento, que aliàs niio tem sido contestado 
em nenhum .ele seus pontos. . • .. . . . . 

Oâusou-lhe a maior admlrnçno o haver o Sr. 
deputado pela provlncia do Rio de Janeiro prln · 
clpia.do •o seu diseurM attrlbuindo a a11senc\a 
do Sr. Paula Souza a medo de assistir à dis · 
eussào I Será o Sr. Pllula Souza algum homem 
novo, não conbec,ldo 1\t\ · paiz T Não . ó élle um 

nlnguem o Rcredih.tll. E como póde o orador 
admirar·&e dtt que o Sr. deputado attrlbnlasa o 
aeu acanhamento'de entrar na dlscus11ão das rna· · 
lerias 1le fazenda a como que ccimp'llxno do 
ministro que Re áP.resentava quand11 jlül{aVn que 
lllé o proprlo Sr. Paul" Sou&!\ se rotlri\ra corn 
rt~oelo't . 

O SR. PBREIIU. DA SlLVA.:-Eu nilo disse lato. 
O Sa. MINI~'l'RO DA FAZ~NDA. entendeu que dll 

parta do Sr. deputado se manltestâra pouco desejo 
de entrar na discussão porque falta vão oontandorea 
dignos. 

O SR. Pxn~tmA DA. Stt:.v.A.: -E' porque faltav!lo 
chefe de gabinete. . 

O SR. MINISTRO DA .FAZENbÁ ootteldera esta 
expllcaQào pouco satlafactoria. Por ventura n i\o 
se sabe que a ln!!tltuiQiio de chefe do gabinete 
é nova, é ainda um enealo entre nós 7 Oomo pois 

de gabinete, póde ser objecto de admiração que 
o .mlnlaterlo marche sem presidente de conselho ? 

UM. Sn. :Os:POTAno:-Entilo para quo presidente 
do con.selho 't . . · · 
· O Sn; MINiliTnO~ l>rFA'ZENIJA-:...:..A presldencla ~e 
conselho é ttma necessidade reconhecida, mas nao 
ta. \ que 88 possa suppôr que pela.· simples ausenoia 
do Sr ·chore do gabilulttl o mlnlstarlo não póde 
mtnchar. O que o orador só quer · declarar ~ que 

· · ·sn-.. a mllllsterlo no nosso palz tem maruhado ata 
hoje sem · presldente do conselho; a tal ta. alh\a · 

multo sensivel do Sr. Paula Souza, niio imp~dlrt\ 
que elle . marche . até seu restabelecimento. 

Ooushlerotl·se. o mlnisterio aoephalo, e compa· 
rando, ou antes confundindo as pessoas moraeil 
com as assoas h sic · . · ·· ~ 

n sterlo esta\ sem vida, não tem intelligencia, 
~orque estn. sem c'!\ beça. Os corpos moraes . não 
segue1'P. a IJ3t de que uma vez decepada a. cabeça, 
o corpo está sem vida, rlvadn. da ·lntelli oncia. 

e se tvesse a ·an 1 o a que o m ·" sterio é um 
c~rpo mo~11l, conhecer·se.hia que a falta .do chefe 
nno o de1xa s9m cabeça (apoiados), sem iotelll
gancia, sem vida, acephalo como disse o nobre 
depntadu. · · · · 

Não póde descobrir o motivo pelo qual o Sr. 
d~put~do p_elo ~lo de Janeiro ent.~nde que o ml~ 
msttJriO oao pode marchar. Sara por ventura 
referindo,se aos netos admlnir1trativos do. minis
teria T Não vô q'ue o Sr. deputado tenha Indicado 
Cactos que denunciem incapacidade. Será porque 
as P!!S~ORS rios ministros . t}iiO têm titulos a gra· 

não tlnhiio tirocínio nos negocias publlcos. 
O Sn. MtNISTRo DA. FAzENDA:- Não disse, nem 

podia dizer tal cousa. . 
Altribuio·se ao Sr. Paula Souza . a opinião de · 

qufl a o.pposiçiio nunea d obrigada · a formular as 
suas ldéa:i. O orador declara que ninguem disse 
isto. A opposloiio não é obrigada na verdade a · 
formular 81:1 suas idéas, mas é obrigada sempre 
1\ rnostrat qunes são suas ldéas de adluinistração, 
A opposição em todos ÓB paizes constituolooaes 
niio ga!lta dias e dias em discutir matarias .dashs: 

. ' emenria, dà n combati!, e se cabe; oahe com dlgn\-
dade, e se é v•·ncodorR, entra para o govarno; 
mas nunca vi o nas sociedadt!S, de que tem alguma 

lena noticia, qna em lugar desta luta · de in-
telllgeüci!\ se lRnQa.~:~o~ mito de outra que nado. · 
tem de tntalllgante, mas. de tnatlnctiva. . 

Quamlo tinhR a honra. de ser membro dR casa, 
reparou multas vezes . em qu& pesav>l sobre a 
cauuua um terrivel anachron1smo. Existem ainda · 
nos nuSBoa habltos costumes da um tempo em 
que em oonsequenola. do provisorlo daquelles 
tempos qulliJI republicanos, . havia como que ne
cessidade de empregar todos oiJ meios paradeltar 
abaixo a ot'tla\l\ de óousa.\\ estabelecida para. a 
au bstitnlr por uma outr11. ordem de causas. E' 
este. o modo ordinarlo nos governos em que a 
politlca tom outra 111recçilo que niio tem no nosso 
paiz, e em que, ldontlflcada com o chefa só pôde 
cahi.· com oste; ma~ nus · governos monArcnluoa 
re~tesentatlvos, onde .é a tntellliencia doa que 
estão á testa 1Jo esta1io que nos deve dirigir, a 
marchR é outra, e tende R esclttrecer a oórte e a 
nação. Nesst>s paizes dlllcutem-se as matarias, 
não se gasta o tempo inutilmente' : formuliio·se 

esclarece~ a opinião da nação e da coróa, sobre 
a maneira de ser .o paiz governado, tem dlrllito 
de entrar para o governo. . . ·. 

Um Sr. deputado que tem, nome entre os da 
opposlçiio,. dl~se .que a oppostoão de. pi\.() .. e ~gua 
não ern nunoa permittlda. Entretanto o orador 
observarâ que a opposlçiio de pão e . agua é a 
.certos respeitO$ muito menos nociva ao palz do 
que a oppos!çno dl) próótàsth'laQttO. (Apoiadó$ .) 

o SR. Tos'l'A~-Em que con):Jlsta a proorastlnaoiioT 
Temos apenas sels disounos. 
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o $a. MINISTRO DA FAzENDA:-Por'lu.e ao menos 

os Srs. deputado~ q_ue neg~o pão ~. agua votão, 
mas deixiio a maaona ~:~egu1r . suas. tdéas,_ que. o 
paiz marche, e. que o governo representativo seJa 
realidade entre nós. . . . . 

arecia·lhe ue o Sr. de utado ela Babill se · 
esqueceu e . ançar suas v s as .sobre os o~ça- . 
wentos antertores ou sobre o& factos tlnanca1ros 
do palz. quando atir?u }nvectiva_s tão dur.as sobre 
a •·oposta da cómm1ssao que nao concede fundos . 
para a smor .asa a 1 1_a pu ca e o r. 
dt~putado lançasse B! suas VIsta~ so!>re ~passado, 
vel'ia que a suspensao da nmort1saçao nao à cousa 
uova. ella data da 1829, e não é hoj~ a primeira 
vez que tlpparece em lei, pois que esta. disp.,sição 
j4 nppàreeeu na. lei de exercícios dé 23 de Ou.tubro 
de 1839; na lei do orçamento de 1843, assignada 
pelo Sr. Joaquim · Francisco V.isuoa, e depois 
tem sldo reprodnzida. todos os annos, sendo mi· 
ni:;tros mt~mbros ·dos dous differentes partid01t . . 
Sl'l pois nenhum dos partidos se recusou a re-

. correr a esta medida, tendo esta meditla sido de 
· todos as. partidos, por s · 

cessidade, como é que hoje ao vem lançar um 
estigma desta natureza contra o credito do 
plliz, dau.do:se a · entender que esta 

didil desleal. . 
O orador não teve tampo de obter do tbesouro 

toJos os dados necessarlos !ara . responder aos 
fados apresr.ntados pelo .Sr. dilpdado; e 

Talvez se . fizesse reC~réncla á · ultima deml~Riió 
· do presidente !}a B.1h1a; mas se se éoosultul' a 
~ata, ver-se•ho. que essa dllliberaÇào já tinlla sido 
tomada antes da acctuaçiio. P~rece-lhe mestno 
que os. Srs. deputados da opposlçiio são dUlicels 

· de com reh nder. · lle · -
gov~rno livre cotao o · nosl:lo é preciso haver pu- .. 
bllctdade, e ao. mesmo tampo censutão porque 
apparecem no. tmprensa e na tribuna discussão 
de necessidades ublicas e or ue são -

epo s; ou an es a tscussão, como ~a fosse 
crime trazàl·a9 · a pub'Uco . . O governo não vai 
na ~auda de nioguem; elle cumpre seu dever. · 

Conclue declarando que o governo, p~Jsto sinta 
muito a falta do Sr. Paula Souza, e detõt>je .muito 
que . quailto. antes · melhore do suas molastias 
neut por isso está acephalo (apoiados); elle tem . 
consciancia de que sabe cumprir os seus deveras, · 
e ha de m~tcbar porque conta com a maioria 
dó . corpo legislativo, porque ainda não lhe faltou 
a confiança da corôa. (Apoictdo.s.) Emquanlo D1e· 
racer a confiança da corôa, e tiver maioria- na 

, . . , rs. 
deputados da opposição. (Apoiado.J.) · 

usândó (ie seus proprlos, dirA que não lhe parece 
~xllóta a comparação quo faz o Sr. deputado co.m 
~ despeza orçada é a .efl"ectuuda nos nonos anta- osr . . M:ol."ae.a Surmen.to do clara que ha 
riores. Não sabe como possa. instltulr~se compa- certo tempo a esla parte estã. em desharmonla 

. ração valiosa en~re quanUas \'atadas e quautlns com os ~eus amigos d1\ roo.torla. Motivos no · 
despendidas~ que são quqntidados beterogeneas ~ seu entender muito · fortes o obrigArão a isto. 
Não sabe o nobre deputado porque não consultou . O. primeiro motivo porque se coUocou em oppo~ 

·· · aules os balanoos. nos quaes convencer-se·hia s.içiio at- gabin(!té actl\al J o. ter este gabinete 
da que a despeza tem excedido multo aos orça· deixado de cumprlr uuill das p1·omessas que solem· 

·mentos~ . Com esta reflexão o orl\dor não tem em . nemente fez na. casa o Sr: presidente do. cou:~elho 
vista cenauraJ: o passado, e faz esta declaração quando desenvolveu o seu pro~r~&mma, dizendo 

au1 ue se não ro ita, como fez () .nobre de -.\t~do · ué não consentiria u o en r i 
pe o . ao e aneuo. q e e e em 1nvect vado a edmlulstraçii.o uas provlncius . ossem e pol Lica 

· ns administrações anteriores. Disso-se porém que diversa do governó. Ol>ml) foi cumprida esta · 
no orçamento se pedem quantias superiores l\s · promessa' O gabinete actual conservou afl CQU88S 
neoelisldildeo do serviço. Eo:sta proposição lhe no . mesmo est~&<lo ~o dos os oresldenLe:~ ue erao 
parece lnexacta, e 6 preciso not que o oroa· e uma po lca. oppos a ao gablne e m ·.a o 

. manto em que se pede 28 mil colltos ê dt~ amigos conservados. Cita. por exemplo, o presidente de · 
doa nobres deputados, e portanto lhee merec~ . · Sergipe, o · da Parabyba e do Rio Grt\nde · do 
confiança. . . · Norte,. o Ceara e o do Pi~uhy. O orador .analysa . 

A reapeUo da . verba;....reatltulodo de dinh.olro do eilpeolalmento o procadlmanto doa presldtmtes do 
orpbioa-e de outras censuras. jâ teve o prazer Rio Grande do Norte e do Piauhy, waetrando que 

· de ver deabuldo pelo Sr. deputado da Bahia o a polltlca que seguem nilt> 6 a · d11 justiça e tola· 
argumento apresentado pelo Sr_. doputado do Rio ranola. . · . · · · · 
de Janeiro. Esse Sr. deputado jl\ mosLrou que a O segundo rnotlvo por que està na . exposlç~o, ê 
quantia pedida para esta despeza, nl\o e1·a .exoea· porquo .o Sr. presidente do conselho estagmat1sou 
alva, e que nllo havil\ rla.co nenbutn em votal·a da maneira a mais forte posslvel a camara · dos. 
à vlata de lima emenda que dlapõe . que essa verba Sra. deputados: elle disse que · os Srs. deputados 
nilo .pódé ser distrablda. O Gradar esperava pulo ertlo ftlll.os da fraude, da violàbcla, que a csmara 
contrario que o Sr. deputado pelo . Rio de Janeiro não representava genuinamente u pab.:. Ora, que 
achasse pequena a samma consignada, porque é roroa U\oral, que credito podem ter os represen-
possivel qua os orphàos exijão quantia m11ito tantas de elalçii,, popülar, quando o Sr. presidente 
maior do que esta. · . . . · . do collselho, revestido de todo o pr~stigl() que 

Tem necessidade de não demorar a discussão, tem, e que lhe dá a sua . poslQilO, estlgml\tlea . a 
e por isso desejaria pedir aos Srs. depu.tndos camat•a, e diz que eU•\ não rllpresenta ganuina· 
que em matarias destas de pessoal, como ê q~asl mente o paiz? Se por venlura a ct\mara tivesse 

d
s . . ~ . d 

quaes as . espezu que querem supprhnir. Todos o Sr. pre!!ldatite do conselho por este mo o · se 
esses longos dlecuraos são em pura parda, quando e:tpl'imto, por certo que se teriA. levantado em 
não siio aconipanhlldos de emendas. Se ellas não peso contra o gabinete . · 
passão, fica ao manos a quem as propóz aglorla O que adinlra ao oràdor é que ao páseo quo 
de · haver a~reseutado ldeas justas, . e de as haver 1njutiava a oamara dos Sra. deputadós da man_elra 
sustentado. E' Isto o que o orador f11rá.em todoi a mais atroz possíveli ao passo que vlllpendtava 
os tampos. . · a oamal:a; .o Sr. presidente do consellio, vinha 

Or6 que não será obrigado a responder á ~arte á casa pedtr urn apolo enthusia.stieo, e ex1g\r leh 
do discurso do Sr. dt~puta.do pela Bahia, nem as ma.ls momentosas pcfssivais; vinha pedir as 
de Sergipe que âcabou da ftlllar ,_ o qual entendeu . ~eis que considero.va. cotno salvndora~ do. palz . . 
que qu.andõ o · mlnisLerlo queria domittir um . Pois o Sr. presidente da. aonselho quer1a que 
prealdeoto1 preals~va maudal-o ncousar na oamara. essas leis fossem votadas, nilo pelos ~ue repre· 
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sentaviio o palz, mas pelos filhos da fruude, da 
violencia, pelos que não · repre~entavão genuina
mente o paiz? Nno sabe comO a maioria continúa 
a apoiar o gl\biuete aetuaL · · 

o •terceiro mo ti v o é o não eonceber o actual 
ga ne e os ma es o . pa1z, e. n.ao m 1car os 
meios que entelldA ·.serem capazes de saLVal·o- · 

Compara o governo · com esses empir.icos que, 
sem terem conbechnentos dos differentes ramós da . . - . . 
B . . ' 
therapeuticos convenientes para sanl\r enfermida-
des, e empregão urna pauacéa a que attribuem 
virtudes que realmeute 1ião tem. · 

Passnrá portunto a. indugar quaes· sao no seu 
conceito as causas llos nossos males. 

As causas elos nossos . males são, n!l opinliio do 
orador, . pelo lado moral-a corrupção que existe 
no paiz, e a frauda no mais subido grau....:..e pelo 
lado physico-a falta do emprego de meios que 
promovão a producQão da riqueza no paiz : a falta 
de meios que promovào a producção da riqueza. ... ... ' . . ' 

.. legislação, que deseJl'lra ver sanl\dos; maR está 
Longa de ile persuadir que esses défeitos sejão a 
causa de f.)óRsos males • pelo contrl\rio parece-lhe 

· · o · s ales 
· procede da falta de execução- das leis, a qual 

nasce da f11lta de moralidade. Qual será o rnotivo 
por que entre nós ·não ha justiça 1 Será por falta 
de leis ue arantiio o direito do cidadão ou pot 
alta de capacidade mor11l os JUIZes em gera 

Porque não tem o jury produzido entre nós os 
bens. que se e!>perão da instituição do jury t Porque 
a maior parte dos nossos jurados nem conhecem . 
a relação que h a entre a j usliça c a prosperi.· 
dade do paiz. Porque niio têm .alies a coragem 
uecessarin . .para .punir os grandes er.i.mhlQSos ?· 
Por falta de religião e · prinoipios de moralidade 
q11e se nota na maior .parte dellas~ é por isso 
que elles ni\o respeitão a santidade. do juramento 
que prestiio. E'. este o motivo pQrqull vemos que 
ontre nós são absolvidos os crim.ês os mais bor- · 

~ . t 

' ~ 
vantes o adulterio; a fa\sidilde, .á banoa-rota, o 
orinae dt) uaoeda fal~a. Finalmente toüos os crhneiJ 
encontrão o malor favor. R guem observa isto, 

' ., ' 

maldade das leis? Não: a 'laltR de justiça criminal 
110 nosllo palz não procede da falta das leis, mas 
dns homens. As mttsmllH observações faz c orador 
a respelto da justiça civil. · 

.Se lanoa as sut~s yistss sobre o ensino, porque 
motivo . as nosaas academias não tôm prestado 
o& serviços que de lias se devia esperar? Será 
por falta de estatutos 'l Não: é porque dllsgraça· 
dainente são lentes home118 que uão serviriiio 
nem para bedeis, e cuja estupidez é prover· 
bial. · . · . 

Qual ssrá a razão porque nas nossas repartições 
flscaes ha muita pre'Vnric~o, e as rendas não 
Hiio arrecadadas ? Sert\ peJ.õ . defeito dos regula
mentos 'l Pois ha algum att\go de regulamento 
que mande fazau eontrabando ? E' pela lmmorali
dade de alguns dos que estão oocupando esses 
lugares •. Porque é que na alfandega do Rio de 
Janeiro é t.iio defraudada a renda, que se calcula 
em 200:000$ por mez o extravio 7 Porque à que 

au egQ e . . 
escala a delapldação das rendas t Porque ha 
lleUas homem1 que não tem moralidade. . .. ·. 

As cedulas falsas do Maranhão, o roubo do 
thesoureito da mesma provinois, .o l'o!lbo do con• 
sulado da Bilhitl, e diversos outros roubos que 
apparecem em outrãs par tes, donde na!!cem .aenlio 
da itrunornlldade ? Em toda apn rte a lnunoralidada 
se manifstà. Até no exel'cito I Qtiom não sabe 
que no exorcit•• ao pre varitHl, a. que o mesquinho 
llOldo que a naçiio l}a i\Os soldados é muitas vozes 
toubaiio pelos olllciaes ?. . . . 

Portanto o tna.l do palt. nilo vetn senão da 

falta de execução d~1 lei, e esta falta de execução 
não nasce senão da lmmornlidade dos que estão 
éncarregadoa da aua execuçiio, nào vem senão da 
falta tle força, p1•rque elles não têm consciencia de 
aeu dever, tomem com romettlweutos temem das-
gos os. . . , 

Quaes Jorão os meios quo o governo indicou 
para ~anar este!3 males ? O que ~ q11e o govemo 
do. PlllZ tem ftnto contra esta causa dt\ nossoil 

a s e. go erllo a ou e 
falta de justiçano paiz, e o (lua tem feito? Nada. 
o go~ern•l l.allou de falta de juizes ém seus lugares, 
mas Já obr1gou a que fossem exercer oa seus 
lugares juiztts que dolles se achào ausentes ha 
õ 0,11 6 !lnnos? ~ão continua elle pelo contrario 
a ·Jicenciar mag1strarlos? E entretanto vem nos 
llizer que não ba justiça no paiz, que os ma
gistrados .. não · estão ·nos seus lugares l Nii(} pAra · 
aqui, o govl:!rno te10 feito mais: ·elle tem desvi~<lo 
tnaglstraüos do desempenho de seus deveres, en~ 
carregando-os de commiasões. A~sirn .• no~iêa elle 

juiz municipal pllril outra presideticia; um lenttt 
pat·n presidonte do Sel'gipe : o jui~ de direito da 
81\nto Antão PJitB piít_ra preslde~cla ; consel'Va 
um lente na thesourana da Babta · · nom 
Juiz de direito para a alrandeg..L desta córte · e 
depois uós vem · d1zer q11e não ba justiça 'no 
patZI porque OS magistrados não estão DOS SeUS 
lugares l O governo êm tudo mostra uo obra o 
cvn rano o_ que apreg a, & por . C(\ns~quenc a 
mo.ttra que nao Ele dóe dos males. do patz. . 

Ora, tendo o orador assigna\ado ·R causa pri
maria dos malus do palz, procara .indicar quaes 
as leis que um governo, conecir. de· sua mis~tiio, 
deveria vir propor. Um desses meios devia· s~r 

. uma reforlila salutar . na instrucção primaria. Os 
mestres que temos são os mais ordinarios possl
veis. St'un instrucção conveniente, podo algum 
dia espernr-se q\ie' a mocidade seja. religiosa e 

· inoralisada? Tollas as nações que têm procurado 
plalltt\r a m9rn\\dRtie no seu pa\z, têm promovido 

.. ... ' lo • - , . 

Mo!!tra tambem a necessidade de casas de 
correcção, e·censura o governo por não ter feito. 
cou~a algu~a. R e~te napeito · . 

· dos uosso~ otlstumes, é di!!tlugu r o IOerito a· a 
virtude. Deseüvolvendo este pensamento, · Rto· 
nuncia-sa fortemente contra as remoções dos Srs. 
Ferraz, J. A. de MiraoJa e Nabuco, por . serem 
magistrados muito honrados e da . muita illuslra• 
çào. 

Mostra que, para que um pah: prospere, siio 
oece~sarlas as segulntes condições : seguranç~ 
Individual e de propriedade, facilidade de meios 
.de communlcação, instataições de cteditos, educa· 
ção profissional ; e lamenta que o goV'erilO . nada 
abs:iolutamente nada tenha feito a bem ·de tão 
urgentes neoes~ldades. 

Oensura tambem o govdrno por não baver lill
clado medida alguma que previna para o futuro 
os uiale~t occasionndos pelas àeocas que têm por 
vezes assolado a\gumas provluclas do norte. 

O orador estigmatlsa com velltlmanola o trafloo 
de africanos. Oonsldera-o como crime · horroroso, 
colatrarlo ds leis divinas e humanas, que ~vuta o 

perverte' a t~Ol'lll . trafico . de litrlóanos fa1 ie 
não . sómente ea1 algumas provinclas, oomo1. o em 
multo mil.lol' escala. na aõrte do hbperlo. a vlattl 
uo governo, e até oom connlvenola de algumna 
autoridades I 

Quem ignora que lla Armação, na Ponta do 
Oàju, em ·S. Ohr\stovão ·existam com a maior 
publicidade deposito~ de africanos t Quem ignora 
que desembarcao em Macnh,é. _ e que ha vapores 
que .se etupregão etn conuuztl·os a esta córte I . 

E o que fnz ou tem feito o goverllo parn qUe 
seja extlrpa.do eeee.fóco de males· e de desgraçaa 
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para a humanidàda e para ci paiz T Nada, abso
Jqtatuente nada. O govet'DO não tem a.oecAssarla 
coragem para arrostar o colloaso fo~m1davel que 
ott contrabandistas de afr.ictlnos lnfehzmente con
stituem nó paiz. (Al•oiados.) 

e o ora or o t.: . . 
Iosâo; mostraria que se póde .administrar o paiz 
som a coadjuvação do dinheiro desset~ infames, 
desse dinheiro que St! diz ser o motivo porque elles . . '. - -

Auroveita a occasHio para ·louvar ó presidente · 
do Rio de Janeiro pela appréhensão dos africano~ 
que se acbátào na Jurujuba. Honr.a . ao Sr. Vi~J
eonde de Barba~ena. pela lição que aos vls 
traficantes de homens I (Apoiados.\ Censura um 
ex~minlstrv, . por ter dito no senado que durante 
as suas admiuhttrações nunca perseguia o trafico, 
quand'O tinha obrigação de o fazer, mio s6 paios 
tratados, como pelas leis do paiz; (Apoiados. i . . . 

Qua11do t> orador medita seriamenta·no deploravel 
e~tado do paiz, quasi que desespera ; mas no tnelo 

· · u -e e ao ustias acode-lhe ao 
espirito uma lembrança quá o anima e o confor a, 
que á o batsamo .consolador das suas in•\goas. 
lCsta lembrança é que na cupola do edific!o social 

ma vontade .forte Yerdadairameil te pa· 
triatica, e que esta vontade a . a sa var o pa :t. 
(Muitos ·apoiados ; ·mui lo . bem, muito bem I ) 

A discussão fica a'iadá pela ho~a . . 

SessAo em ~3 de Aaoa~to 

PRBSIDXNOU. DO SR • . OHIOl!ORRO DA. GUU.. 

Suw.u.uuo. - Exp'edientíl~ - RequerlmenCO$, 
Ordem do dia.-·OrçamsnCo da (a.t6rtda.-D~s~ 
cursos dos Srs. Nunes i\!ai!hada, Fernanrlt6 
Chaves, Sou:Ja F,.cntco e RodriQU~I dos Santos.· 

A'e 10 horas e S5 minutos da manbl abte se a 
aessão, lê·se e approvn·se a autn da antecedente. 

Um omoto do sr·. · rnlnistto do lmperlo, de· 
volvendo o requerimento de Oyrlllo Oêlermando da 
Sil \'eira, pedindo que se . autotise o goveruo . pata 
a compra de quinhentas oolleoções ue traslados 
oalligraphicos de sua. composição pnra . usao das 
escolas publicas do iinpedo, e d~clurando o Sr. 
ministro que igual preteoção à do suppllcatlte foi 
desattaudidil pelo goverM, · não a6 em vista da 
iriformaçiio dada pala director dus. escolas. que por 

. cópia remelte, como tambem pela falta de fundos 
para serotn ll{lpUcados a uma despeza não d.e
cretada por le1.-A quem fez a requisição. 

Outro dn Sr. secretario do aenudo participando 
que por. ofiici<J do ministro e secretario de estado 
dos n~'gocios do imperiiJ constou ao senado qua 
Sua Magestade o Imp1:1rador coriseute na resolu.çiio 
declarando as bypQtlleses em que não é appllcavel 
a disposição do art. 80 dll lei n. 881 de 19 ·de 
Agosto de.18\l6. -Fica cnmara lnteiràda. 

Nãó ha mais ext>edlente. 
o Sr. Nunes Ma.obudo fundamenta e 

manda á meat& uma indicação para que a. comnlli!silo 
de orcamilnto inicie uma lel qua disthlga o 
que são bens g~raes e l>eoa provliloiaes. 

no seu requerimento publicado . no Jornàl do 
Commercio. . · 
.Em vez de-classificar ~rdinarla~ente as pro. 

vlllcias,-deve ler-:de--clllSBl.ficar orcllnariamente ·as 
primeiras. · · 

r. r s ano o 
claraçito feità. polo Sr. I?ereira da Silva. 

Ooutinuando a discussão do requerim.ento do 
Sr. Sorl'a, · tomão parte nell~ os _sr.s • . Bareoll9s 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão do orçamento ·da despeza 
da fazenda. 
· São apoiadas ns seguintes emendas : 

<< Arllgo additivo.-,-Os empregados da provincia 
do Rio Grande do Sul terão os meamos venci
mentos que os da do Maranhão; sendo o ordenado 
dos tbesour«'iros de. ordenados 900S.-S. a R.
I. J:J. Ba,·celloi.-Fabio.A. da. O. Reis.» 

20:000$ para principiar a obra da alfandega da 
cidaole do Deaterro.-Livramento. » 
· . « Ao ~ Sv accroscente-se = fican~o elevQtlo o 

· • I · de am · · 
tiza~iio a 600S -. Altere-se a qw.antia. •. -S. a R. 
-Moura Ma.gr;zlMles. » · 

« Ao· Si 31 do art. 7o aceresoente-se - com a 
n truc ão de uma alfande a na · · rovlncia de 

Sergipe 20:000SOOO. . . . 
cr Paço da camara dos depula.Jos, 22 de Agosto 

de 18~.-0a.rl'alho Moreirci.-Teill:tJira. ll 
« A thesour8rla · do. (tlzenda da provincia de· · 

s~rglpe fica d'ora em diante:considerada no numero 
das da 4& cla.sse.-S. a R. · . 

<t P11ço da .. cam~,ra dM deput1}dos, 22 de Agosto 
·· de 1848. -Carualho Mo,.eira • .,...Tei~eira.-Moraes 

Sarmento. » 
" Oom o supprimento 6 thesoural'hl provincial 

do Ceará- 4.0:000S.- Saldanh1.1.- F. Barroi.
Pam lona.-J. A. Alves Branco.-Â 'r'SI.-SabuitJ. 
-:-PompJo. -:-Peia:oto à8 A t111cãr •. 11 · . . . 

« E' concedido desde já ã thi!aouraria da provincla 
dé Periiambuco um omprestimo de SOO contos d!l 
réis sem voucimentos de juro, para oceorrer t\a 

ei(pezil.s e seu serv oo, can o o r ga 1\ 
essa quantia depois do espaço de 5 anoos em prllá· 
taçõtis que fort~m marcadas pelo corpo le~lslativo. 
S. a R.-Nunes Machado.-Affimso Ferreira.--. 
Arruda da Oamara . -Faria.-Pessoa de Mello ..... 
.Pekcotv do Abret4 Lima.- Pinto Ohichol't·o.
. Lopes Netto.-Vilellra Tavares.- Carvalho Mdn-
donça.~ Rego Monteiro.- Mendes da Out~h~».-
P.ti::coto dt1 Bl'ito. » · 

« Com supprimertto à provincla de PerMmbueo 
para occorrer ao deficit qua ae verificar em conse~ 
quencia da f;dsi!ica.ção ilos titulol:l, ou letras da 
tbosoUrllria, Ultlmani!Ú}te JlCOntecida.- 150:0008 
desde já • .,-S. a ll.-Tosta.-Ftfrttandes Chaves.» 

« Para pagam~nto da div.ida Uquidad~ de que é 
oradora a cantara mllulclpal da. cidade de .Po~to 
Al~gre uo Rlt> Grande do Sut.-1:78ó$892.-0lwoara 
BtJllo. 11 · · · · 

n Fica o. ~overno . autnrisado a trocar com a 
cam~ra mumcll>al; de Porto Ale re, oaplttll da 

. ' . 
·cante á f1\zenda publlua nacl.ono.l, sito na vtuztltl 
vizinl.uL à dita · oapltal, denominado ~ O potretro 
do a~ougue - pelo teneno de marlnba perLeno11nte 
A maema camara municipal, e ocuupado aotuat· 
mente pelo tm~enal de msrlnha.-Salva a redaooão. 
-Oliv~ira Bello, » ... O Sa. Pa~tsiDE:N'l'E .. diz que a Indicação será 

lldtt, e terá d!recÇdu 11o dia e hora oompet!)nte. · .<t O ordenado que compete ao solicitador <!_os 
tellos da {ll~~n!la, nas províncias onde ba relaçao, 
de\~ ser . tegulado pelos v encimentos dos .. proctt· 
radorua flscaes, e dos feitos dií. fazenda; lloando 
llssim eiltendido o art. 9o da lei de 29 de Novembro 
de 18'14, e lgu.al ordenado pel'oeboró.o os soliolta· 

O sr. PaT"~lx•a du Sllvu faz uma. de· 
olaraçii.o a raspeilo da hão publicação de .um 
aparte. · · · · 

O Sr. Scrru. U.óta. um erro que se encontrn 
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dores da. justiça e !azenda da segunda instancfa, · suas demissões, o governo tem obrigação de Jh'ss 
onde a houvl:lr.-P,nto Pacca.. 11 . · · dar, e se o governo se tem esquecido do cumpri· 

ó Sr. Nunes Machado não tomaria a mento desse dever, o · parlamento està no seu 
palavra se por ventura não tivesse de cmÍJprir 0 .· · <tirei to . accuil"ndo o governo· pela faltl\ de cum-
dever s~grado de. apresentar um remedio prompto prlmento desse dever. Onde está aqul que a camara 
de ncudtr a um tnal que neste · nwmento Rmeaç o n ua re 1\ a c o 

. a maíoría, ou da maioria para com 0 governo .én es que nao es no em armon~a . com os prn'i· 
ou por outra, onde está " relação entre 08 diffe: c1plos que o governo diz que sP.gue. Pel>t sua partA · 
t.entes poderes pólíticos do estado os qua!ls, se- d~cl~ra â camara que não está disposto a àbdicar o 
RUndo o seu ver, se dev&m soccorrer muluamento du'e1to de .ce·oaurar ao governo quando entender 
na a.rduR tarefa de promover a felicidade do paiz. q11e. apresentando-se elle como sust.entador de 
O gov~rno e a camara são poderes independentes. certos · princlpios, O!\ !leu"' Cactos niiQ estiverem em 
os quaes obrão cada um na orbita àe suas attrl· harmonia com · esses mesmos principias. (Apo\a-
buiçõ_e~. Ao governo assiste o diréito de formular dos.) Sempre que vir que~ RO~erno nomêa um 
a poht1ca com. que elle se compromette a servir presidenttJ que o orador entbnda que não póde 
ao paiz, ao parlamento assiste 0 dirt!ito de examinar exer~r esse lugar. o.u pe~a aua._ incapacidade, 

. essa politica o~e~eclda pelo gabinete, de compl\ral.a ou porque seuK prlnc1ples . não sao aquelles que 
com os princt 10s que trouxe a. maioria ;Ha 0 o goveruo diz que segue, farl& . opposlçào a es!io 
par ameno. cnmara .en o approv~ ou p,sRp· . 'Gàos.} Do meamtl-llliiJ.~:01'd"-Q._._·c--:---
PT!>VB essa politica, e no caso de desapprovtlçao quando o governo tiver · o emperramento da eon· · 
~etxA que esta qúestão seja decidida pelo alto serva r nas provincias empregados . que o orador 
JUiz, · . · · · e11tenda que não de~em ser conservados, ba de 

d~us poderes marchem isoladamente por seu . 08• bandeira politica. . · 
mmbo' o go~eruo tetn o direito de governar, o . o Sa. ÂPRI•xo:- Actue.lmente e. 
governo deve proceder livremente na escolha de O .SR. NtJNÉS MACHADO dis que mtilto menos 
todos 08 agentes da autoridade publica. mas o a tolerancia e a justiça podem ser consideradas 

. pRrla]Ilento eetA.em seu direito quando, recebendo c?mo uma bandeira . politlca arv~>rnda pelo Sr. 
os . fact~s, oa· analysa~. os compara cem a politica ·· ·· vrseonde · • dé MacaM; é uma- mentira, ti ums 
e. prlncti>los do governo, com a politica e prln- ~erda.1eira mentira. O gabinete de que era chefe 
c1plos que segue o parlamento. Depois de feita o Sr. viscondl) de Macahé retirou-se felizmente 
e. nomeação dos diff~rentes 11gentes da autorldt.lie quando os etTt~itos dessa poli\iea de verdadeirà 
publlca, tem o. parlamento o direito de analysar hrpocrisla la principiando a apparecer. (Apoiados.) 
os fact~s praticados pelo goverrio. Por consequencia · E . su" convicção que, ee o Râbinete de 8 dt~ 

. asse mala 19 c:llas, o Btazil todo estaria · 
. uo · que toca A nomeação de ~mpregados publicos, em conflagração . . · · 
e sot>retudo de empregados de alta espb.erat não 0 s· · 8. ·• ÀPRIGlO'.- N.- ""o ba . tal. 
é exacto dlzer-.ae qúe a camara quer collocar o " 
governG em au · • MAOBA.DO faz ~er ue eslâ 
dade com que deve \'lrOcEider t~stando contra essa bandeira as ea a pe o r. 
deveres. vtseonde de Macahé, o sangue derramado uo 

O direito de analysar é um direito importante Maranhão, no Oearã, no Piauhy . . (Aroiada~.) 
par._ o parlamento, e o exercicio deste d1reito Ke Vejào·se as recummendaçõas , as instrucções 

· torna ainda mais necessario ue aotualldade. o que dlabolicas que levãrão os presidentes; ainda depois 
eltlste. aotualme~iLe no paiz? Quanto ao orador, de terem certeza da retirada do chefe desse 
h a um embrogho que. não comprAhendo. Estamos gabinete, alnda ·. co~th1uàroo a estrear .a estra'da 
em uma nova legislatura; 110 ptlnt!lplo da sess1to da teacçito. (Apozados.) Se por 'Ventura e~se 
d11ste o.nno appart!lleU um .novo g~binete, 0 gabi· gabinete airtda e:dsLisse, qual não seria o pro-
nete de 8 de Março. Este gRbint!te cornpareoeu cedim&nto dos presidentes que ainda siio const>r- . 
perante a eaun-ra cOlh. uma nova bandeira; a vados, se . elles, pri vãdos da protecçi\o desse 
o~mara avaliou essa bandeira, é vendo que sens . · chef~ , caminhão porsevêtimten~ente . na estrath\ 
ihst.icos nada oxprimlão de novo, porque não uriio da reacção? O que não êstaria fazendo hoje se 
mala do que condições de moralidad~ de tod118 o Sr. visconde de Macahé estivesse aindl\ .no 
.os governoN, entendeu que coutinha une at•riere gabiuele, e pudesse ter · tltado R mascara com 
Penset1, e rejeitou esta politica: o ministerio en~ que se rebuçâra. . . 
tendeu dever retirar-se. Ent~ou o novo ~abinete: Quer ftlzer do alto da tribuna . uma. ju11tlça ao 
o que (\ ~ue praticou! Aqutllo que amda ntto Sr. Plres da Motta, hoje seu adversario poliUoo • . 
ftol praticado por mlnisterh> algum. Desde que O Sr. Plrae d~ Motta era um dos 11gantes dessa . 
eo1 assento no arlamento tem v\lltô tl)doa oli poUl\ou., mal\ o Sr • . Plrea da . . MuttR mostrou 
ar oa .ooncor arem em um pon IJ, e m 11 · roéad(men\o que Unk& houra no t~odo 

QUe na orgatllaRgiio de um novo gabinete e:dato o o coraodo, porqUe llRo\1 a · tna aorta t\ tHlftu 

d
dlrelto de fazer substlbult todos aqueUes sgt~ntas desse gablnta, porque sendo lMelllgente como 

a 1\'I.ÜorldC\de publioll que são como os executores . a a diz, o . ubendo oomprehender todo o nloance . 
da novl\ poHtloa. Mas o novo gabinete, o. gabmete da pólltlua . da que sA fdz exeoúto r em PerfiAnl· . 
actual o qu6 pratilieu? Tetn conservado os ngentes buoo1 eutendeu que só sá podla oonservnr nft 
da autorldtlde publica que tlnbão sido nomeados prasidennill emquunLo tlvesse o braço f•)rte do 
l>olo gabinete de $ de Março, para executar o Sr. viecóude de .Miioahé. 
quo! Para executar aquella polltioa. que a aamara. Não oonoebe que um preafdente de provlnoia 

· ddod de(>utadl)s oouJemnou, o que tr9uxs a retirada nonteRdo por um gab.illete po~sa servir com outro 
ll$8~ gt\binote. s~ um dever de honra não tem de politica oppost11. Prtisutue que todos os homens 

oompellldo a essoa differentoa agentes a pediram 1 são àomans de honra, e •e !'lgutn llresidonto 
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apparece que t~tn fallado a esse dever,, que n~o 
· tem sentimentos . de honra, esse ~ndiv1duo nao 
· p6de occupar o alto. lngnr de prés1den~e de p~o-
. vincia. · (ltfuito~ apotados.) Se a ftd.ell~a~e e a 

C(IDdiçiio primarl.a. d~ nossas. r!lnções Jn.h v1dua.es, 

clonarios pilblicos. 
· O SR. TosTA.~..,-A appUcl\çiio. 

. · a. NuNES MACHADo: -A a lica ão ·é · ue 
um individuo quo aceitou o. cargo de prosidente 
com uma polltica, ·tem o . dever de honra . de 
retirar-se quando esta politica mutia Japoia.d~s), 
do contrario é· estabelecer uma confusao de 1dea& 
que afinal h a de acabar c~m todas as . conviçc~~>s, 
9 cumpre fazer convlcçoes uo paiz. (Muttos 
apoiados.) 

O Sn. · APaiGtO . dá um aparte. 
O Sa. NUNES MACHADO: -Saiba o nobre depu· 

tado que o Sr. Jaronymo Franci~co C_oelho não 
6 obr~ do Sr. visconde de Macahé, fot nomeado 

O SR. A.Pararo:- E o Sr. AnJréa 't 

O SR. NUNES M:ACI;IA.Do .tlz ~na o Sr. Andréa 

qrtem tiJt'la o Sr . . Andréa mel!oS aproveitava é. 
o governo, que não sabe designar o lugar para 
que é proprio (apoiados) ; procure o governo 

. mais nos bom~ns a o · · · 
e desapparecerl\õ . etn grande · parte · as lutas dos 
partiitos. (Muitos apoiados.) . . 
· Ha muitos dias que houve na camara um 
principio novo: accus I·Be um runccionado publico 
por inepto; diz-so logo, . é muito hourado, . á 
inuito bon\ homom. Sim, é mu1to bom borMm, 
mns isto não qnar dizer qu~J é apto para tudo ; 
o ·ser bom h.omem não é unlca condição . ne<les
sar.l(\ para 86 occupa.r .. cargus publicos~ . 

'I.'em vlsto ha dias a esta parte que a dlscussitó 
tem sido tirada da altqra em que · devla aér 
coll erv dà· · 
dos nu\xoricos. Diz-se : ~o govérno está Cr11co, 
Cluer-se dar golpe de estado, quer·se demlttir os 
líonlens dé qua depende a · segurança ub\iea.
Esta noticia tem es 'nvortdo o comn 
. s o mexer eo. t.ntos npoicidoj.) . 

Outr'ora a opposlc;sl) luvontou · uma entidade 
que suHtentava os ministerlns, que su~tenlava 
o pl\rUdo ae~tuil; clamava coutra essa entidtide, 
como quo lev~tnt11ndo um muro do bronze entre 
a expre8sào da pópulaçno A. aquello que estl\ 
na cupols do edrflclo social, que deve sor · o 

. re(uuium per.c:atot·um de ti>dos. (Muito$ apoiaào.t.) 
Eutrotallto o que mnravllha . é que essa fllbula 
que . uuuca e:dstto tivesse tido a tnrtuna de ler 
um chefe tão illustl'ado ctimo ô o do Braz\1. 
<Muitos apoiados.) Estta fabula é hoje represei!· 
tada pelos nobres deputados. o~ por alguem :Jll.e 
abusando de aotos de deftJrenohl qUe são prodt· 

· gt1list1dos a lotlos que · se obegiio a essa alta 
vontade a apresentar como chefe, como protector 
dess.a entidade que nunca exi~tio. (Mu.itos apoia· 
dos.) O paiz não acredita nesse tnex~rico (muí!o.r 
apoiados e apartes) : o · paiz só reconhe.ce os 
pod~res estabelecido_& pela . constituição (muitos 

nome de entidade de reposteiros, todas essas 
imposturas e mentiras (muitos apoiados), . toda 
essa joanna, esses feriJicócoll (risadas geraes) 0 · 
frsdes, padres, ·p11rentes, adherentos, tudo isto 
são cascalhos (apoiados), são cousu.s que não 
existem; siio ml8eraveis repti~; são piolhos do 
costuras que . se introduzem misarllvelt)lente. 
(Nitmtwosos apoiados, apa.1·tes e risadas . ) 'r,\lme 
o governo o. sua posição constitucl0nal (nume• 
rosos apoiGàos)1 rep\lla todas essns imposturas 
e ~Mxericos ; fuol\ corn que ·no pai~ vogue uma 

. opmlão que sb a tuais. requintada deslealdade 

podia estabelecer. O governo compenetre~se dessa 
verdade, · e desmascare ·os iin.postorea . (muitos 
apoiados) ; não cousinta que se possa dizer que 
entr~ o governo e a vontade .lrresponsavel existe · 
mais alguem. (Muitos apoiados.) · 

s as. osTA, . PBlGto E o~aos: -Isto são 
mex.ericos que niio aterrão. (Apoiados.) · 

O SR . . NuNES M.l.óiiADo:-:- Não existe tal cousa; · 
e se al ua t.\ · ·. 
capaz de . representar essa entidade fabuloaa, é 
um impostor (muitos apoiados) ; o governo atire-o · 
para as ralas do n!lda. (Muitos apoiados e apartes.) 

O SR. FERNANDEs CHAVES: ~. Acredito, . ' vistll 
d~ tanto enlbusiasmo, que o . Sr. Manoel Alves · 
estã no ministerlo. . 

O SR. LoPE6 N"'TTO :- Oh I quem déra l · 
O SR. NuNEs MAcHADO : - Se tem hav\do pro 

posito de coacçiio; certamente .não tem · partido 
do lado da maioria (muitos a:poiados). a qual 

elo contrario tem tido a o · 
ra. a (rnuatós apoiados), fóra mesrno das conve
niencias. (Mu,tos apoaaàos . ) Se ha ameaça, se 
ha desejo de querer ontorpecer os meios con11ti· 

. tuelunaes esta tacticR não . artf~ do 
maJOrttl, ellsil act ca parte do ado daquelles que · 
quert\m arranjar larangelraB em en.tidades ••• 

MuiTos SENHORES DA. ÜPPOsiçlo:- Oh I oh I oh I .. 
meus senhores I li 

O Sa• NUNES MAcáAoo:.....;.Então 1! val melhor. 
<Risadas.) • •• daquellas qlle . querem arranjar 
láranlo{eiras, como eu. (Apoiados • "Mada~.) . 
· O ·orador nota quo é aecutiado pelos nobr6a 
deputatloa por não ter um troco na sua vida 
que se assemelhe com · arletocracla. · O nobre 
deputado, o Sr. Tosta, disse-lhe por vezes -
sois desembargador, porque niio . vos apresentais 
na nlturR... · · . . 

ooustltuclonMsi ni\o ·é enrtnmente â u1alurla. que o 
tem, são . aque lea que tlgurA.o f!O)pea de. estado, 
que lnvuntào a Joannai qu6 erige111 como nocossa· 
rlo tio paiz um lndlv duo, sean o qual dizem que 
ni\o pótle haver snlvaoilo, assustando o commer~lo 
a noticia da sua daml:tsllo. 

O SR. F; OuA.'\·ns:--HR novidade no becco . 
o SR. NÚNEs MACHADO ncredltá que esta pessoa, 

com cujo l10mu 08 nobres deputados querem nas'm 
jo~nr, deve estar enjoada d~sae . procedimento. 
O JUizo que faz do Sr. conde de OaXlRB é qu~ é um 
aida.ião l'espéit"vel; cheio das melhores qunUdadN'~, 
V1\1ente como dizen1 08 nobres deputados, cilpaz de 

. combater uma sediçiio, etc; ; ma~ . pergunta se bil 
uo Bn1zil só urn militar valente (apoiadas), capaz . 
de combater uma ~adit;ão, qt:te sejabotnem hon~stn 
e bom pal de famllla ? Felizmente. para o pll.IZ o 
governo pôde achar na classe militar muHus 
militares · que emparelhem com o Sr. conde de 

· ' s apo'a os ; po er ac ar e P . · 
porção só na fortuna, maslsto de fortuna sab1H1e. 
que~ para aquelle a quem Deus dA: portanto, nfó1 a 
a differençn da fortuna extraordlnaria com . que. em 
pouco tempo sublo totfos os degráos ~a escada 
militar, alóra disto, o s~. aonde de Oaxtas sarA o 
priluelro a declarar que . teve companheiros dignos 

. do emparelhnr com el!e. (Mt,itos apoiado.~·) · 
O 'Sn . . 'ro.sú:~Quein .é. que disse o contrario 7 

o Sa. Nu~ES MAcuA.:nt> ~ergunta se . &SsJ~ ... á, 
porque o Sr. Gomes Ribetro disse que o palz 
es~a.va nas vesporas de urna calamidade 86 porque 
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se dizia. que o geverno ia demlttir o Sr. conde de 
Oaxias 1 Hn nada que se assemelhe com . esta · 
co~&cção' O governo deve contar com a fidelidade 

.do todos os ôrnzile~ro~ (numeros apoiados); é a 
fidelidade dos brazJle1ros a primeira. t'arantia do 

steoia constitucional. Numerosos a o ia dos. Se 
os nobres de{)uta os entendem que são as báyonetas 
qua . sustentlio as leis, estão enganados. (Numa· 
rosos apoia~os.) As bayonetas ·que circuntdàó o 
tbtouo,. e que sustenlão as nossas instituições siio 
os nossos coraçot3s. merosos apola os e mua os 
apartes.} ~ 

MUITOS S!!:NHOR&s:-Oução, oução. 
O Sa. :N'UNEs MACHADO: ....:o mais é constlt\llr o 

paiz em pair. de cannibaes. ·. · 
O orador traz o exemplo do que aconteceu no 

Ri•) Grande do Sul i :' guerra do Rio Gt·ande do 
Sul niio se acabcu pela força das bayonetas, logo 
qutl os noss<Js compatriotas tiverlio · confiança no 
governo,. elles depur.eriio as armas. (Apoiados.) 
Não é a força co'hshierada um sun materialidade 

. • o I- • 

apoiados.) 
FalloU·se êtrt ecóilotrtla, quiz-se como accusar a 

ciunara. por niio ter cumprido com essll pr(lmessa 
ds econoinia. s ··· tõ , si q~s · 
Moreira são verJadeiri\9, mus tllll faltou é lealdade 
quando fez a applicaçiio ú · can1ara . o uó gnbimle 
actusl. g• verdade que o .orçanli'mto se apresenta 
do un1u maneira · ue ilroco filrrnur uma ver.dadeirl>l 
contra cçal) com o quo 1aso o governo, n1as l\ 
razão disto ã o não se t.er füll:ldo ao pnlz a votdiide 
até lloje . a respeito do orçamento. C•1tla governo 
quer apreseotar o menor orçamento posslvel, e 
assim euccede que setviços feitos, e que devam 
ser pagos, nio tião accusados annualmente pelo 
gabinete. O governo tambom pela necessidade e 
interesse deepreseutar um t1rçameuto pequeno não 
expõe ao C()rpo legit~lativo as. necessliil\d~e' dt\8 
provinuh&s, e daqui .vet.n que os deputados quo 
conhocem melhor o e~ta•lo das suas pru~inclas tle 
aprest~ntão 11~ tribuna t•ffereceudu attl~os de des-. 

deixou multa.s verbdK que podl1lo sllr cortudas. 
Vê figurar ~ Vtnbt~. d•l ompr~gado1.1 de ropàrtiçõos 
ex ti notas \ pede ao gl•vemn que faoa d&llapparacor 
e11ta verba nomeáud,l R·~•lelled ompregad••s das 
reparti~Võos extiuctaa quu podem servir para os 
e01pregoa que davtnn sur providos. 

Auorilpattba o Sr. Oarvalbo Moreira no que disse 
a rospt~1to do juizo dos feitos da fazenda, que i\ão 
tom lruzido neuhumu. vantage111 p~ra o P!lfZ, pelo 
co!ltt•ario ó um m~íu de vexação e da ~orrupf,iàll. 
A assembléa provincial de PeroatnbU~lO mnut!ou 
tirar do jlllzo dos ftlitos dn fazoulia todas as 
qnestões provínciuos; passando·as p11ra o fôro 
OOlOOIU!U. 

Pert;uutl\ porque o governo não manda vendAr 
a typogt·aphia nttcioual. A·respliito da atlmiuis
trllçào dos proprlus uaciouatl!i, já. apreseutc•u um 
rllqllel'imeutu para ~ue a commissiio do orçatnouto 
lniule umH !ui que distinga o que siin beus gOI'aas 
e hona vro1•inoiaes. E' notavel qu11 eldstiudo ontre 
o e1111 nlltl onaes guns ' e v a o r, om ugar tl 
appatlloor saldo a favor dll fazendo, apparectl a 
vufb!l de 43:000$ contra a fazenda. Nii.o sEm\ llll!lhot 
prol1ór a ve11UH. desses bens quo sorá muito faoll? 

. O 11Uo tôtn dado as fazandas do Piauuy T ·. . 
Podo no nohre ministro que. lance suas vistas 

sohte á alfo.nd~gi\ do Pernatubuco, qUé acabe cotn 
· essu ·cc,v~·"tru · ouuo. 

O Ss. ÂPlUGio:-Hn quatro annos que estão no 
podt~t' , e aitJda não dt~rào provldenoias1 hoje ê que· 
se lemb~ão disto. . · 

'r<liiiO ~ 

· O Su. NUNES MA.OHADO diz que elle não avança 
proposições que não possa provar. Na altandega 
dt3 PernMr.buco estão empregados que . outr'ora 
eri'io q11asi ou menu~ do que pruletarios, e hoje sem 
nenhum rebuço apresentão-se insultando a mora
lidad · . · · • 
gindo palacioa, fazendo uma despeza para a qual 
seda n11cessario um capital de 200:000$. Um dos 
lugares reputados mais rendosos em Pernambuco, 
,é o da des. achante; diz·se ue bastão uatro 
annos para. que se faça urna fortuna de 200:000$. 

. Se bastão quatro annoM pnra .um despachante fazer 
uma fortuna de 200:000S, e tendo elle de gast.tr uin 
t~rço. com empregados pi'tlvaric~•lores para· c ou. 
segu1r a passagem de!lses ob]ectos, veja·so o 
detJperdicio que ha. Compus o govern<).O prod.ucto. 
da alf~ndega de Petnnmbt\CO com o· da Buhia, e 
convoncer·se-ba da necessidade do lanc:a · ~uas 
vistas sobre ossa cova dó C!lco. Ha deftlitos nt~. 
alfandega e de Pernambuco, e principh1 por seu 
chefe, que é um homelll velho, condescllndenle, 
som energia, tropego e inepto. 

este. 
. 0 Sa. NUNES MAOHA.no diz que hl ê o éàeaildalo 

. na alfandu a de Pernailibueo ue 'à ha uma 
pau a de empregados que devém aer contemplnúus 
uos despachos chamados rendo soa: alRum emprH
gauo que tem probidade, é obrigado a despt\cllar 
certos objeotos; o despacho das fazendas · tinn~ 

para os nv eg 11 os. uan o a a gum et~ es 
toca o seu dia, é essa tlit~ e de lua cheia (risadas), 
liXi~te tal cubiça que os outro_,· no dia seguinte 
ralhão e · pedem uma indemuisação i até se briga 
quando o objecto ulio offerece um bom lucro: isto 
é escandaloso. . 

Entende ttue os despachantes dove111 ser tambem 
nachmaes (apoiados) • que tis d9spaohru1tes devem -
ser considerados éomo urna espt~ciu de emprégados 
ptthlioos, o nooioados pelo govemo. 

Julga convonieute os prüulios de construcção 
·de ::a.uvloti brazileiros: poróm n~ta que !sto tem 

' . . . . . 
a costa d' Africa. Par~ unta uo nollro uli nistl'•, t~tl 
nt10 uch11n\ um mahnio Cuz11r ootn qno ossu premio 
nilo seja appli..:udo a uavio.s füitoM com do~Ltuto pt\ra 

• · · u ment a oun· 
signaQfto, tHH·óm qtitl StiJil appllcuda com tal cautola 
quli ntlo ptl~Ril an{mur a construcçã\) do navloa para 
a costll d'Aíricn. 

A cutnmisslio augmenta na verba gratificoçõell 
·e t;VIlntuaes 70:000$, para quo o goveruo tunha . 
nleios dtl aquiuboat• ntelbor <Js etuprugudos da 
ftlzenda. donuorda com a lni~•nçiio da c~tmutissiiot 
llll\8 absorva qul:l Sllndo VOtados 0~ . 70:0008, OS 
ernprogudos l)us provinclas ficaràõ do ~Hlsmo 
m~>do, porgue ebsa quantia iOril gasta u~ut. pe· 
I:!OJava q uu so marcassem logo as grlltllictlçoe~, 
u!H'a uão llcar Isto ao urbihlo, que JJOt' u!lquecl
iuatato póda ÍllZilr umR. injustiça •. Falllinllo em 
sdditJos, p•lrgurlta ollt que sll ostt•tbi~ u ~otovoruo 
para I.Uan,lar puta o thesouro todos os etnpn•guuos 
de fazeudn qt\~ st\O daü1itll~os. 8o o govet'llo, 
como so tem dtto, quer pl'•ltillllr tuna lndemni
aal)ão; porque não m11nds volttlr o arupregtLdo para 
o seu lugtu' T 

Oonchié · o s1111 disourso flllldamóntan•io . uma 
· • u 300:000 u sua 

provinois por causa du desfulqutl quo s\l r rào 
M!UR cofres. ·. . . 

o sr. Fornunà.o• ObtLYe• ainda..; estâ 
d~balxo da impt'eRstio dns sceuaa que. ncullao de 
ttlr Jugür; esla iu1pressilo não · é a do tlir~or, 
mu~ . d•1 utlmimcuo. Pot· st!m duvida deve aduma.r 
qtw 1w venha tl Hsta . camara suuoitar scéllá!l, fortes, 
quê a tn~iorit\ 110 ·qullira valllr det!se m~to para 
l11cutir tenor, pnra iniluir t:tobre o . autmo de 
nlguem, (..trwiactos 1:1 ttào apoiados) Su cate fui o 
seu flm, estl\ certo que estas sceuall não hão de 

i4 
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ter o alcance .que se projecta.: essa pessoa, em 
cujo anJma se pretende influir • . eomquauto na 
aopnrencta pareça tiniida , todavià tem mals 
cõragem, mais totça de 1\nimo do que a matoriR 
se persuade. (ApozadO!·l O que. póde a~segurar é 

pelo qual a maioria. se deve conservar no poder, 
impondo terror, cercando de lllusões a esta per· 
sonagem a quem o orador se refere. (Apoiados.} 

D.apols de fazer alg\:imas r - . 
que o orçamento que se discute é mais dispendioso 
de que os orçamentos feitos pela opinião. a ·u~ 
pertence, responde. ao nobre deputado pela Bahia 
que, tepellinào a censura feita ao ministerio actual, 
por deixar-se pt·eceder nas discussões pela mnltnia, 
disse que o ministerio de 20 de Janeiro, porten
Cellte ao lado do orador •. praticava da mesma 
maneira, que . houve algum enganr\ da parte do 
nobre deputado, porque o Sr. Honorio, que foi 
por ello citado, é não só notRvel pelo seu talento 
na discussão, como pnrticularmente pela rapidez 
com Utl res onda a s~ue 1\dver ari s o 
representativo é o governo das capacidades; um 
Dlinistro se não tem brilhantes q nalldall es ora, 
tol'iaFl, deve ao menos ter habilidad~ para defender 
Beus selos: óde clle subtrahir-sa 1\ uma discu-.são 
po 1ttca, mas quan o se rata · 1 a iscussito do 
orçl\ntento . da sua repartição nuuca deve nem 
póJe ficar . na retaguarda sem que do algum modo 
perigue o seu credito; quando se per~unta a um 
mmts ro para que pe e an o, porque az a 
despeza, quem de\'e responder 'l Será qualqu~r 
d~putado ou o niinistro? Não quer dizer comisto 
qu~ o twbrn ntinistro da f11zenda não tenha. capa
cldt\de; é o primeiro R reconllecer o seu taleillo ~ 
mas ha de consentir então que o orador se per.:. 
suuda quo o nobre . thlnístro marcha na cauda ela 
nlaioria, que não íaz o papel que dove, mas o 
papel que lhe ti imposto. · . . . .... 

Nota que na verba de penilõos existenl hoje194, 
··· quando em 1&13 apenas havia 150, produzindo 

esta dlff~reoça o augmento da 20 contos de. réis. 

instituto hlstorlco, dll. colonia dé S. Leopoldo, 
e do outros notavu!s astal.lelecimtmtoa do gue foi 
o fundador. Os nobres daputados pulo Rio Gralt·:le 
podem oerUtlcar que a familia do DCibre vlsoonde 
de S. Leopoldo, o qu,tl serv(t) o seu pnlz ~)or 47 
annos, lol,ge dtl ter com que sustont.at· o liolne, 
a gloria e a nobrt>Za do seu pro~enitor, està 
reduzida a um estado vizinho da iudigenciu. 
Qualqu~r que seja . o juizo quo formo do miuis
terlo actual, . faz-lhe a justiça de acreditar quo 
não eerâ capnz de dar um exernplo de ingratidão 
para . com a. memoria daquelle illustre varà\l , 
negando·se a pór a sua família a.coberto da rni .. 
S('rla o da desgraça. . · 

Outra verba que 11íerece algum repat-o e aquella 
<lu e tratados empregados de repartições extlncta~. 
Nella estio cot~teu1plados empregados que já 
morrerão, e empregados que percebem seus or
denados por outras repartições, tal é a quantia 
de l:t?OOSOOO marcada para . um conselheiro da 

,. 
Porto-Alegre. quan o esse conselheiro e esse juiz 
e o nobre visconde de s •. Leopoldo, de quem 
acaba o orador de fallar1 etc. 

Mandará ·à mesa uma emenda para que a 
thesoar!ll'la do Rio Grande do Sul seja contem
plada na 2• cll\sse. A renda da sua provlncia 
tem crescido de umn maneira eapanttiSB~ e é 
muito maior do que outras provincias , cujas 
tbesonrarlas são contempladas ua segunda classe. 
(Apoiados.) · A provincia do Rio Grande do Sul 
renda ma\s de 2,000:000$, e a thesonraria da 
provlncle. ~o M:arauhiio, que est{L considerada na 

que têm os empregados . das rendas provinclaes, 
do que tem re~ultado que . os empregàdos da ' 
thesoutaria geral, sempre que têm podldo, s!! têm 
passado . pam as . rendas provinciaes, e · hoje o · 
serviço se acha muito atrnzado nBqllella thesou· 
raria. por falta de empregados. · 

Por occasião de fallar em ~ratifi~açõea, admira
se de que nas que ultimamente rorã() distribuidas 
pelos em(>t:egl\dos dti tbesouraria de S. Pedro nno 
fllSSe contemplado o ptocurador~dscsl, que tem 
ba!?.tl\nte trabalho liaqttella reparliçào. 

Tratará ora de u a u•~s à u ve 
di~(mtir-se . no paragrapho que trata do juizo dos 
f~lt<IS da fazenda. · . . 

Um St·. dept1tado quo foi procurador•fiscal na 
rovincia. de S. Pedro recebeu uma orcenta e 
e uz1 a e 6 contos e anto arreeadadoa no 

cofre geral,. porcentagem niio correspondente aos 
6:000S arrecàdadrJs, mas sim a 09 C11nt9s e. tanto, 
que ern o t\ltallla dividaj da qual hevla entrado 
s a quo a e qqe l\ ou o ora or : sempre 
entllndeu que esLa porcentagem era percebida 
indevidament&, o da Diesma maneira o. enlendeu 
o Sr. tninistro .Ja fazenda, que então era o Sr. 
Holl~uda Cavalcanti~ uilo sõ por que na fórma 

. da lai não so devia pager porcentagem dá qunntlaa 
não arrecadadas, como por que· aquella mesma 
a quo ae aw.1cadou nã..> . o foi por diUgencl~ 
dos ompregado,; do juizo dos faltos, pois que os· 
6 contos ·e tnuto entrárão ptlra os coíres em 
virtude do convenio do devedor. com. a thesou· 
t~rla, q_uQ deU: fiadores à dlvlda pera pagar om . . 

A lai de 2l) de Nt>\"t.'mbro de 1SU determina 
que ~s eLnpt•cgados do juizo dos f~itos não rscebãu 
outros emolutMutós alét\t das colnwissõea que o 

,;uçõt~s vívBs. que lheli competir pelllS leltt. Ora, 
a pl)tc~ntagont que o procurador ftscel recebeu 
m\o foi conuni~:~tHi~> marcada · pelo governo ; e ni\n 
era tambetn uma porceutagem em oonsequanola 
du uma ext>cur;:lo . viva, porque o processo que 
!oi i1ttcntado nit.O era dos dessa natureza; foi nlll 
pràcett~u infórmo de aasignaçt\o ·de 10 dias, em . . 
queul\u houve pauhoi'n, uem disputa, uern venda 
du b!ms, l) quo coustitu~:~ a essencta das exe· · 

. cui,)Õt!!l vivas; logo, pois a porcentagem havida 
em virtuile da .uut tal processo foi indevidamente 
havida. 

Dllpuis que o orador chel{óU no Rio de Janélro, 
coustà·ll.te quo o Sr. miuistro da. ü1ztlnds mandt\ra 
i~nalmeote Ot'dt:m no santtdo dus . expedidas pelo 
Sr. Hollandt\ . O oradot deseja 8aber do Sr. ml· 
nistro da fazeutla se pllla nuss:\ legislação ott 
empregados du juizo dos faltos da ·fazuuda podllm 
perceber uma porCetlla~~m de. uma quantia arreoa· 
dada sem ser por dl!tgénota deUes, se podam 

quantia arrecadada, mas à quanU"' tota1 da dh'ida 
que ainda uão està arrecadada. . 

. Não se !ará cargo de UJostrar que a quantta 
pedida para alfandegi\s é maior 145~000h000 . do 
que a que foi gasta em 1843. O .seu fim toc'!'ndo · 
uesta verba, é cbamar a attenoão do Sr. min1stro 
sobre a alfaodeg·l de S. Jose do Norte, . que 
labor a nos màt4mos dofeitos · de que tem eldo 
accusada :i . alfandega do Rio de Janeiro ; ba 
aHi ·um exttavlo ex.traordloario. OontJtando ao 
inspector da theeouratln estes extravios, ileu ella 
ordem para que os smpregados daquella alf,.n· 
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dl'gn fossem substituldos pelos da cidade do Rio 
Grtinde, para o que elle est!4va 11utorisado · mtts 
dirigi.ndo-se esses .emprt~gados .Para o norte,' foriio 
reoebtdos com pu~tolas, e mspirou··sà-lhe tal 
t~rror qué se virão na precisão de voltar. ·Isto 
c:t:msta de officios da tbesournria . " 
é que o Sr. . 1\ vão não . désse providencias sobre 
utrl semelhante ~ttentRdo; e. deix~ssé aquelles 
empregados · na hb~:~rdade. de contmuarem nus 
abusos de que erão accu~ados. 

a casa a moe a encon ra aro em um ex~ 
ctlsso, bem que . pequeno, entre o gasto pelo 
ministerlo de 1843 e o que se pede actnalnumttl. 
Ouama a attenção "d!> Sr. ministro sobre o ab11so 
que se commette na casa da tno,lda cuubando-se 
tl1oedas . que não têm os quilàtes .· dtlterminados 
pela lei. Cúnsta-lhe que as 1noodas du ouro que 
sabem dalli, não têm os 22 quilates marcados pelo 
dtlt.:~ato de ~8 de Novembro de 18-16, e ha quem 
uttnbua ls.so a haver falta de \Ulia l'essoa alli 
que saiba o processo de .extrahir a llgn, o palatlio 
que existe com o ~ouro. 

veniente~ que resultãrão à província de S. Pedro 
da execução do decreto . citndo; quo estimou as 
m~edas de ouro e prata a um preç9 mttito_ mais 

ao r. mm s ro so re ü.· 
nucesoidade de .reivindicar alguns proprios nacio· 
111~es que andão por mãos de parUoulíues, e entre 
outros o rlno.ão de ~l·Rel. 

ualllso oontracto falto com Marlante para a 
construcçiio de uma barca de ex.cavação, mos~ 
trando que a lesão não póde ser calculada em 
menos de 28:0008; tendo esse contracto de notavol 
o fazer·se logo o adiantamento de óO:OOOS, iua1s 
de 2/S do valor do contracto, dar·se o resto . no 
tlm de uin anno, e obrigar•se o arremabnte a 
dnr a barca prompta Uill anno ainda depois. D.á 
os. devidos louvores ao Sr. Andréa por haver 
ll\andado sustàr a execução de um semelhante 
contrMto. celebrado pelo Sr. GalV'do, sujuitando 
a sua solução a consideração da assembléa pro~ 
vlncial. · 

Agora fará algumas reflexões sobre a sltuaoiio 
do tninisterlo actual. · 

O ·orador entende, e. crê que esta o~lntão estA. 
impregnada em quasi toda a populaçao, que o 
rnini~tario ex.lste verdadeir11mente em crise. Ha 
orlao ministerial sempre que ha uma · mudança 
no essoal do minlstei'io, que v«Jtn a alterar a 
un a e . o seu pensamen o sempre que o m1n s· 
terio se vem collocar etn uma sftuaoão provlsoria. 
Orê ser este o oaso da situação actual. O . 
ministerio está sem presidente do conselho : 
aquelle . que formulou urna politioa, e para o 
desenvolvimento della havia organlsado o gabinete 
aolual, falta agora para o dirigir, para regular 
a sua marcha·. Em .. alguns paizes como- tur-ln· 
glaterra e na França, ha muitas vezes presldenté 
de. conselho sem past~, mas entre · nós . o , decreto 
que creou a presidenom do couiJelho sempre foi 
entendido de m.anelra que este cargo estt\ ligado 

cautiado. desconftatlças geraea (.d.polados.(A popu
lação não està quieta : ella cuncebé receios, seja 
do que fór. 

O SR. FRRNAND:s:o 0HAv.&s:~ Estes reoelos, 
esta desoonfianç•\ augmentio·Re com medidas que 
jf. o governo tem tomado, e outraR que ss annuuoia 
que serão tomadas, para as quaes talvez o ml
nisterio fosse hoje disposto pela dtsoussiio que 

· houve logo no prlnoiplo desta sessão. 
Entre estas lll~dldas apontará, por exemplo, a 

demissão do Sr. presidente da Babla. Que razão 
podia ter o ministerio para demitUr esse preéi· 
dente ? Ha queixas contra elle ? Alguma repre
sentação 1 Oré que não ~ Não diz que o mlnisterio 
niio tenha direito de ft1ser taes demissões, mas o 
ora~gr tem direito a examinar os motivos q~e 
podtao determinar o governo a esse acto. Nao 
lhe parece que haja um motivo . q_ue justifique 
aos olhos do publico este. demissao. Nlnguem 
pôde negl\r . a hont·adez e ca~aoldada para adml~ 
nlstrar que tem o Sr. Pinheiro de. Vasconcellos: isto 
mesmo tem sido confessado pelos ·Sra. deputados 
de Pernambuco ue são aliâs duros de contentar ; 
q_lle mo vo pois aver a para es a em ssao ? 
Nilo. sabe se o poderá bem explicar, mas vai . 

· expõr á casa o seu pensamento. . · 
A deputaoão da Bahlat que sem duvida nenhuma 

é uma das mais respel aveia da cQsa. (apoiados), 
não só pelo talento, mas pelo valor pessoal de 
cada um de seus membros, se . deõlarou em 
opposição·ao · minlsterio• · Rêtordã•se do que· um~a 
das proposições sabidas dessa deputação foi que 
o Dlinisterio não tinha foroa, que estava sem 
õonsideraQi\1), e que não dava. slgnaes de ~Ida. 

Sll m duvid" ó minlsterlo chocou-se no seu amo~ 
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proprio, e querond? !Jlosb·ar q.ue prestava p~ra 
algnttul couRa, dennttto o yr~<udent~. d:\ Bablll. 
Nem ~o diga que por su~'l opmi?CS pohtt~as nqttelle 
prr~iden ta nno sm.lrecta. r.ouhl\ru;n. E .tH argu· 
mPnt•) não óde sor ncetto, pnr,.1ue, sa f,\sse t•Shl 
a VPrdade1ra oausa .11. t~mt:;!.ao o pret~t en e 
da Bahia, outr()S presidentes, cüjas opiniõss s1io · 
mui~ prnJtunciadas, terHio sido demittidQs. Pll· 
recP.· lhe antes que o minlstt!l'io tomou esta tnfl· 

11t a~m 11 
deputnçào d•l Bahia, e nisto em vez. de mostrnr · 
euHg-ia, tevo um procetlimentri qun poda ser com· 
pArn,lo no dos meninos, que, instigados em sPu 
brios julgão, para . ostentRt valor, devor dt35afiar 
com piparote3 s~:~us od\'ersarios. . 

Al•in1 à esta demissão, tom o orador ouvido t(UO 
s\' · projettno a do conde de Oaxla~, e <la o11trus 
nütori.dados da côrto. ParP.ca-lbo dever dar algum 
cr•'Üito a ist(l, porqne s.endo o Sr. tninis~ro ~n 
~tttlrrl\ int~rrogndo na camara n. tal resp~•tto, h· 
nut<·u-se- n: diztlr. que era nE>güci'l multo ~r~\"o, e 

r<'gativas. 
O Sn. GoYttS RrnRIRO: -Eu entendi bem : eu 

ente.•tdi que havia bons · deRtljOs, mas que não 

O Sa. FERNiNbEs .CHAVE& á vista puls do que 
act\hn de dizer, parecia·lht~ nocessarlo que o mi
ni<~terlo désso algumas explicaçõet:~, e meerrio 
di11sasse, inspirando elle tanta desconfiança no 
ptliz, não só por estas medidas, mas iguahnentf! 
pt>lc) pouco t>restiglo que .. tem · ern razão de lhe 
faltar o astro que lhe dava a luz, torn a coragem 
dé sustentar-se ainda no gov_P,rno. Julj:ta. que o 

. g~1verno no esta.dn em que está o paiz, senrlo 
· composto de ministros que o Sr. presi:dente do 
· conselho disse que não erão ·bastante mente ox• 

. .. '. - . . . . 
masmu presl ente do éonselbo, deve ~er receros 
de se conservar na situaçii:o aetual. O mlnisterio 
qutiro~l\ sem du~ida ~onUnuar: quererA mostrar 

essua insplraçõe~t que lhe têm !:lido aseopradas pe\R 
maioria pari\ seguir <l aysterna das teacções; t:nus 
to.tas estR m~dldas tomadas pelo tninlsterio com· 
posto como esta\, sem o Sr. Paula Souza não 
po•~em ser re.cebldat4 pelo piliz com aceitação. 
Eut•mde que a situação aotual, o viver do mi
niHterio não é vidA, é uma vida de vegetP.Çiio, é 
UttHl vlda sam gl{>ria : e que mal~ vale. que o 
ministerlo; coolpeoetrando-se da situação do pais, 
r"~igne o poder e não dO lugar uom _ s. sua · con- · 
tiuuação fiai! cadeiras ministeriaes a que se diga 
QUA ess~s éadelras não são só cadeiras de dór, 
mas cadeiras de futuro, de e~perançu.s, cadeiras 
de arranjos e da interesses particulares. · 

E' lido um (lfficio da repa.ttil}ão do hnperio, 
pAdlndo dispensa do Sr. Serra presideut.e no· 
meado l)ara a Bahia ....... Vai á. commlssilo de 
poderes. 

o Sr. Souza F'runoo (minisCro da fa~•nsa) 
dirá alguma·cousa em resposta ao nobre deputada 
que aoa a e sen ar-se. eseJa ar- e raspas a 
éalma, porque, se bem que nas ultimas palaVl'aa 
du nobre deputado houvesse alguma cousa de 
menos convenlento, elle nas observações ·que fez 
relativas â :materiB em discussão se houve de 
modo que o orador não teria senão lou~ores a 
dat'; se fosse Stla missão da1· louvores. Portanto, 
e~queoendo por ·ora a U:ltima parte dó dia· 
curao do nobre deputado para no ftm responder 
a elle, toearà em outros pontos. 

Suppót o nobre deputadó aquem responde que 
o mlnlstario ou. tinhll presidentA do éonsalh.o no 
Sr. Paula Souu. e estt\n cuutra n lei• qui 

____ ___..,. ___ .... __ _ 

admitte presidente de aoMelho sem pasta, ou 
es.tava S•Hn elle ~:~ não ·ttnh!l 1\ direcção o ellilrgla 
neces~aria. Pri:rJeirament9 Ji r•\ a.•l nq1>r& deuuhdo 
quo. u prcsid.)nda ·do con.selho nii•l ó s.eni\o mna 
qualiJade unidti sem ro n um ministro c 
no .:-~ •lput~l- o mUlto bnm explicou ; e visto que 
o 8r. Paula Sóaza estâ doentfl, segue·se que . 
•mquanto estu impedido · ulio é · presidente do · 
~onselho, e esta é R vetdade da situação. Por 

t1 t nilo se v1o aç!lo e e , como o 
ar. doputad 'l parocElU .dizer. Mas disse-se que o 
m inisterio não poderia ficar sern presid1mtH do 
conselho, porqu~ dahi Vif:'i& o não andamento do· 
pensamento do governo. Se existisse um . regul'l
mentiJ em q~ fossem bem definidas as attribuições 
tio prm;ldente d{l con~elbo, certamP.nte o governo 
n -in -poderia marchar SRtn que houvesse fJUem 
ex:11rcesse laos attrfouicõAs : mns ltii.o existindo 
r!'glllnmento, h:'ío S\:l pt\de dar Íl dilliculdada flUe se 
suppô:t. Declara que a explicação desta falta qut1 
lhr:s e._pedida em apartes a poderá dar . em outra 

contém nestas palavras do nobre · deputado I O 
nobre deputado, e to doa nquelles que o acompa; 
nhnn, dizião até hoje que nenhuma ualidado 
tinh • 1 · · 
ntinistMio tapoiados}, e fazel·o. marchar; e hoje 
iâ il Sr. Paula Souza é o homem de . prea· 
tlgio, sem o qual o mlnlsterio nà() · · póde . 
pauar I ( Reclam.aÇi'Jes e apoiados.) Até hoje 
a~ desconliunqas nascião dos projoctos do ~r. 

· Paulfl Souza, estll molesto o ·sr. Paula Souza, 
e apparetlt~m deellonlianças Pt.>rque não eetâ ji\ o 
Sr. Pau la . Souza ã lest~t do gabinete (Apoia.tos.) 
Se rlesconfianças existem, alguem as t~:~m reito . 
nRBCtlr: mas ellas niio tóm o menor fundamento. 
Quaes sii.o estas doscnnft,,nçl\s t 'fratn·sf' de de· 
mittir taes ou taes autoridades e . RUppõt\-se por 

so o overno n o t!m ue o e pe r a 
d~missào, · da demitt..lr aquelll\8. · emprA~ados que 
não merecerem a sua confiançA 11 (.Apotodol.) 

O Sa. F. OH: \'ES:- o 
examinar o~ mottvos. 

O Sa. MrNlBTRO DA. FJ..zB~DA. n&Ra o dl• 
r61t~ do se pergutitar ·10 go?erncr . stl pretende 
praLaoar taetl e taes a c toa. Nega o direi to de 
prbtenderem sabor se o govtorno Intenta demlttlr 
~Jato ou aquelle ornpregaJo tapoiadoal, conto (I não 
ha pari\ lhe inquirirem se no .d~epacho da hontern, 
por exem pio, dentlttlo al~um. ( Muih>l apoiad<>S.) 
As noticias que por abt correm, são como o da 
no illeação de official-malor pnra a secretaria dos 
Mgocio~ e~trangeiros, e outras forjad~s todos os 
dills. a vêr. se os Individuas a que respeitão se 
ofltlndP.m, se iudispoem, e volvam contra o governo. 
(..ipoia dos. ) 

ReserV'a-se para em outra oecasião dizer alguma 
oousa ácerca ·da demissão do presidente da Bahio.; 
agora limitlll'·sa·ba a observar que a demissão 
dos presiddUtes de provincias tt>m sempre~ sido 
consideradR de tal modo do governo, que ui\O 811 . . . . r 
os motivos. (Apoiados.) 

UKA. Voz:-E como aocusão, se o ministerio tedl 
&ido tão paroo ? 

O Sa.. GoMEs Rxnli:Iao : -Se não faz mais é 
pór4ue não pôde; b~:~m desejaria .•.• 

o sR.. RoDl\lGUU:l:l DOS S.ANTOS:-Isso não se .deve ... 
dizer: não ba quem embarace um mlnisterio que 
tem a oon0ai1Qa da corôa. (Apoiados.) 

.O Sa. MtNx~·rao uA. Fu:s:NOA. a respeito do ultimo 
trecho do disourao do nobre d(lputado, . d!rt\ qut! 
tave 11empre em tuuita conta a probidade do bC1n• 
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.. ratio deputado, e. têl·ll·ha .tanto mais qu,mto o hon· 

ri1do 1ieputado, JUigRndo por si de outros que o 
ni\o de~rnerecem, lhes fizer int\!ira justiç11. E não 
htt mnttVllS para ~a~ bem su~põr. que aquelles que 
â Íl'13Ute t.la oppo~nçao procurao obter et~ta,; Mdeirns · 
qne o no re · el,lu a t~ · c asst ca. e ores; mas 
tnmbom de arranJOS e Interesses, (e este empenho 
dn aR obter nada tem qut. não <~~>ja louvavel), o 
f11ZN!1 não pára iientar-se nns cadeiras de dôres 
.. a .. , . . ranJo 
e i 11têresses ? (Numerosos anoiadtJs. Muito bem! 
muito bem.) · - . 

rircumstanclas em que o deixou o ministerio de 
8 de Março. Quaesquer modificaÇões que se pu · 
dessem_ faz!lr, não podillo, ser_ nos i~teresses da 

ui atrativa ada pelo. transado g_a inete enio con~ 
trariRu\s necessidades da opiniao em maioria : e 
por conse•tuenolu, em luRat dessas mudanças, 
que 1\tjSim.provociio, serem f11voravais ans interesse~ 
dll minoria, peli.i c<•ntrariu os otlenuerião directa 
e profundamente. (Apoiados.) · . 

Poder!" fszar mais algumas ob'sarvaçõAs em de· 
fesa da dlgnidatie da maioria .; mas eHas serião 
1gora mal cabidas e de.'lnece!'!sariRs, vistn que 
vozes !.!lo•ftttmtes, hoje na casa, tratarão de jus-
tltloat· completamento n maioria das accusaçõ~:~s 

eu· h~t pl)l8 a RRRignalar outra contradieção, que 
rN1alta do dlsourtlo do Sr. deputado que ultima· 
monta fallou. · · 

que J,)f recebldt' a axpreealio do Sr • . presidente 
oonst!lho qunudo moMtr•tva .alguma~ apprebensõ iS 

· 8t1bré o Blltl\dO dC) ptlh:, quando dlzta que, posLo 
qnA preRentArriente · calmo e pallifloo, · podia ser 
levado a olroumstanclaR desagi'adaveia : porqU(I 
11om duvida podido influir o,; aconteohnentos 
d~p\oraveis qua têm ocoorrldo por toda a Europo. 
Então o · Sr. presidente do conselho ohamóti a 
attenção da casa sobre a necessidade de nos pre· 
munirtrios com as MUtE1las apropriadas contra. a 
influencia ~nalafica de taes acontecimentos, Quando 
n Sr.· presidente do ~onselho assim se exprimia, 
reclamRQÕas estroild(lsas Apparech\o, com que o 
qualifica vão de visionario, de ineptn ~ ou escar
nocião delle, declaralldó que o seu estt~do physico 
hlfluia IHls suas apprehensões, e lhes dilV1l córes 

· nugras, entretanto o Sr. deputt.do pelo Rio Grande 
do Sul yeio hoje justificar essas .apprehensões ; 
porque discorrendo sobre a lnfluuncla que podia 
ter ~obre os destinos do pai~ o estado aotnal do 

mente em consequencia das desordens da Europa t 
As rendtls. publicas não têm jé. dhninuido pela 
me!lrna causa ? · . · · 

Não. poderá . deixar de apt·eciar umn proposição 
honte . · · , 
tado <!e_ Sergipe, ou :\lgum nutro Sr. deputado .da 
oppostçan, dando a entendor. quo o partido a que 
? .. orador pertenole procurava atiJrrar o oder 
trre>~ponsavel e im õr-lhe medida 
neoe~sartas : . OJe m.os_mo cuidn que alguma a Ilusão 
s.e~ fez a ~sta _argutçao. quando se tratou de qua· 
h lícar o dtscurso pmftmdo pelo Sr. deputado por 
Pernambu~'), Parece ao orador que não ba justi~a. 
~m traduz•r por· vont~de de aterrar o podar 

· rrresp.onsavol as d~scussoas que se têm levantado 
na ~rtbuoa e nR. tmprensa s,~bre a inOnench que 
podt.n ter co . pa1z a ~>xa\taçno de uma politica 
u~twarnent~ oppr~sta. Ná? vê ']Ue se qualiticMsA 

. amda ~~sta dtscu~sao em patz algurn corno imposição a corôa. . 
9 orador te•ry estuli~:tdo os estylos. de todos os 

Brazil . T Jolllo se envenendo as intenções daquelles 
que procnrl\o estudar a \mpreasno grnvissima que 
fari1 no palz, a in1luenola que pôde ter nos des· 
tinos do iUl erio a ado iio d u ' · 
mtelramenLe opposta 1 O .orador julga que a 
opinião do polz, esclarecido pelos debates da 
tri~Unâ e dá imprensa, constituo o graude e o 
mats fiel· consalho da corôA. (Apoiados.) E' nos 
reclamos, é . na mllnifestaoão da opinlào publica 
que o corôa estuda os vérdtldeiros iuteroaaes do 

·· paiz ; . . t•1do o· mais .são meios subsidiarias q!Je 
a sclenola · administrativa t.em inventado para 
dlscu~>sfio de questões polltioas e de orgali1saoão 
que versão sobre especial idades. O ve.rdad-:~iro 
consfllho da curôa é n opinião publica (apóiado1): 
portanto, os qus procurão esclarecer a opinião 

rnAlllatamente a\ naollo, em vez de lmpóren\. ~ 
cor~a. nilo fa?.6tn mais do que esolarecêl·a, ·.assim 
c~mo esclarecem os .dei:Dalli r"llloa do t~oder po· 

AproveitarA a oocaslilo plna tocar em um aparte 
que ouvi o ao Sr. daputado por Alagô11s. Ex· 
pllcando~se o Sr. ministro sobre algumas de· 
missõe~ que o governo tem dado, e sobre. a 
possibilidade de dar ainda outras, quando fallou 
i\ceroa do commandante das armas da oórte, o 
Sr. deputl\do das AlagOoas disse . quo o governo 
não f!lzia outras demissões-porque não podia,
insinu.audo assim de alguma manelrs que o go• 
verno não RChilthl nO poder irresponsavel O 8\!0ÍO 
indispensilvel para dar semelhantes dernissoes. 

·.O orndor não· sa ocoupâra agora de quallfillar a 
inOtlnveniencia de proposiQão semelhante, lanQada 
nestli CllBil : essa inconvenienoia lbe parece pal
pavel (apoiado~·): o interesse de todos os brszl· 
leiros aconselha que não se dlscutão nem ns casa, 
nem fõra della, questões semelhantes; Nó>~ tem<lS 
governo pal'l\ responder por todos os actos do 
poder executivo e moderador ; com o governo 
n~s entenderemos (tlpoiaàos) : s~ ·<?· (JOVSr~o de-

disse que o estado da provi11cia de S. Pedro nã~ importa se é porq_E.e não pód! ou porque ~ão 
ii.ra lisongelro ; qtte o esta1io do PArnambuoo não quer. Se póde, e nao quer, se nao · pratica aqutllo 
llOs devia tranquilisar, posto que aparentemente que eu julgo necessario, eu tenho direito de 
hot\vesse calma; que outras provincias são lra- usar doa meios constituoionaes contra esse go· 
ball.Jndas por uma. agitaQãO haterna, e ooutêm veruo: A se o governo quer fazer alguma causa 
ooa si elementos que pod11tn produzir commooões .. e não póde, tenho direito de o ce!lsurar, . porque 
violentas·; O Sr~- · presidente-··1o aona·ethó pois ·é~tà" · · niio· --se .. 'deve ··-manter no mlntsterw um governo 
'plantunente justificado qUando auppoz a posslbi· que quer e uii.o póde. !Apoiados.) . 
lillnda da quo t\ sociedade bro.zileira pudesse s~r . Deix~rt\ . ~~ acoresceutnr , qua19uer . outra ob· 
prejudioadá por tüna r.:~porcusslio. (Apolados.) Nilo aervaol\o, para mostrar R ln~onvé01enola de seme-
l'sta.tn,Js nós F4enthldO . esta reperoussiio no nosso lh~nte hngua8em, mas Mo se apartar!\ deste 
oouunarcio ~ A agricultura j~ niio sotir~ ~rp,n~t)· obJeoto . sem dizer muito ftanoai:Dente a sua 
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opinião s este :respeito: Se o orador . pudes~e . t~r . Sessáio em ~4 de Agosto 
motivos para se . converH;er de que o. mtmsteno 
queria, é não po~ia fozer alguma CllUsl'l i~ me- P.RESlDENCIA DO SR. CHICHOBRO.D.\ GUI.\ 
di atam ente votaria contr~ elle,:.. e · provoca~1a da 

. parte da c.-mara ':lo.' a m.an1festaçao n<!. sent1d~ ~e SuMMARIO . ..;_Expediente ..... Rectiftcaç4o do Sr. 
---~o~p~p>Ge&isiklçiíii;QO-f&Wo~.,-. -rmrtJi.tlll-itssit~e~nklo..,,-,:iPH?}tr'lfqcUu-e~-llBtàa:Ga--Ed!-EetSs~. j-Mta-+. ---;,~me~. ~~~ltil~.:--:~querimentos. · Ordem do . 

qne se conservasse ~m mm1steno · que qu1zesse dia.-Retirada do . S;-. Aprigio~ Votação do· 
alguma co usa, e a na o pudasse fl.\zer . Para que orçame.nto da (a#enda (despe,ao". )-'"Licença para 
0 ministerio possa marchar e fazer to~os os . o Sr. Lisboa Serra. Discursos dos Srs. Gon. 
bens . de que ft capaz, . para que lhe B·llJ.Il~llai~-J---fi .. a. '1.~~~!f!tw, Dias . de Ocn·valhot . Edaarâo 
rlllttido preencher~ desempenhar completem ente a França e Sou.a-a Franco. · .· · · 
sua alta missão, é necessario que ache conftnnça 
em toda a parte : .confiança no paiz, nos seus A's lOhorils e meia da manhã abre·se a sessão, 
orgàos e repres~nt~ntes immediato~, e . tambem lê-se e appro'va-se a acta da antecedente. · . 
coufiunça no pnme1ro e permanente representante 
da nação {muitos apoiCJdos) ; quando não existe EXP!SDIENTEl 
coófiançd em algum desses poderes, falta ao 
ministerio · uma das condições p~rlamt!ntares Um officío do Sr . deputado Francisco Assis de 
essenciaes, e desde então o orador se declararia Almeida partlciptmdo que não comparece á sessi'\o 
contra elle. · · · · por acbai'-se · de nojo pelo · fallecimento do . avô 

So no progresso das discussões, daqui até o paterno de sua mulher.-Manda-se desanojar o 
encerramento da camara, um · facto houver Sr. de utado . · · · · 

1 ue · e seJa. · que emons re que ao Remette-se á com missão de fazenda o tequeri-
íninisterio falta a confiança, ou da camara ou manto de Bernard Urbain de Bidegorry, pedindo 
da corôa, o orador ae pronunciará contra elle. a concessão dê duas loterias para dous estabeleci· 
Entende mesmo que o miuisterio é composto de mantos d& nata iio nesta cOr 

n s ece ores os e outro pnra omens. . . 
deveres de sua miasào, e homens de honra A• commissão de justiça · civil o requerimento · 
(apoiiJdos), para que se conservassatn . em sua da mesa dá ordem tarceira dé Nossa Senhora do 
posição contra a vontade. ~o . c~efe do estado : Monte do Oarino da cidade da Vicloria ca i ·1 . 
durar mais um ula quando lhe faltasse a confiança 
da corôa ou da csrnara. (.tpoíados ~ ) · · . 
. Uu4 Voz:-Dê sua opinião sobre o discurso do 
Sr. Nunes Machado. · · 

O Sa. RoóarauEs Dos SANTos niio assistia a 
todo o disourt~o do Sr, Nunes Machndo : mas, jt\ 
que ã convidado a dizer a sua opinião Acerca 
delle1 referir·se-ha é contlrlllará aquella p.ar.te 
do discur!)o em qu.e aqu~Ue Sr. deputado censurou 
·acremente a imputação que h a um · ou dous annus 
se · fazia rocurando· se z -
que 6X.18 18 um poder além . da corôa. um poder 
estranho pela. cuuaUtuiçi\o, que .às oocultaa Ludo 
dlrlgla. O orador acompanha o St. depuhdo de 
Pertuimbuco em tudo uanlo disse e aocreacent 
· · n 1mamen e oonvenc1do de que uilo ba 
um só motivo ~;>ara ee acreditar, nem mesmo 
suspeitar que ex1ste um semelho.nto poder além 
da uoróa : nunca existio, nem hoje existe : tudo · 
quanto a eat«t. respeito se dlau~. ou se . possa dizer 
4 al~Bmente perigoso : · as lnstituiçõatJ oorrerião 
gr&nde perigo de11de o momento em que o patz . 
aoreditaas·e que era goveruado por um poder que 

. a uonstlLuloão não creou. (ApoiadO-'). O orador 
entende que nilo se . pôde fazer m11ior mal ao 

. palz e ás instituições do que propalt1ndo seme · 
lhantes ldéas, (Apoiados.) · 

O SR. Aí>aiaio, não podendo fallar no . fim da 
sessão, propõe o adiamtmto da discussão até 
depoi! de atnanhii. . 

· . O Sa. Cimts'I'ÜNo OrToNI, oppondo·se ao adia· 
manto, censura esse novo meio de opposlção, que 
ella dan(Jmina material. · 

A discussão 1ica adiada pela hora. 

··-· 

prov nc a e sp n · an o, pe · ndo se lhe conceda . 
o privilegio de possuir em bens de raiz. e em 
outros quaesquer a somma de 00:0008000. · · 

Não ha mais expediente. . · 
. . E approvado . sem debate o re~uerhnento da 
1• commissi\o do orçamento pedmdo esclareci· 
b1entos ao Exm. · ministro da f~tzecda sobre credito 
para exercicios flndos pedido pelo mesD:l(), minis· 
tro. . . . .. .. . .· .. ·. · · 
·· E' approvad11 a sE>guinte red1o1cção : . 

t< A aseembléa geral legislativà teHolve: 
•c Art. l.o Fica o governo autorisadó a a ai' 
. e vanga s " . é ouza a unportanola os 

tubos de f11rrô que Uvet fornseido e houver de 
f9rnooer para o. encanamento das . aguas do rlo 
Marac1Ulit, . segundo o oontracto eelebradn . . em 

. e · , 11 a azar as e&· 
pezaa necessarlaa para . a conclusi\o das obras do 
mesmo encanamento, · · · · 

« Art. 2. o Para reall~iu a aommCA equlvaleute 
l\s despezaa _outorlii&dtus . no artigo antuoedente 
poder!\ o governo fazer as operaoaea de ~redito que 
mula oon vierem. : 

a Art. 8.° Fioilo revogadas aa dlapoeloões em 
contrario. . . 

· « Pa~o da camara dos deputados, 28 de Agosto 
de 1848 • ....- H. Fert'eira Penna . ...,.. F • .J. Fu,.Cado • 
-J. de F . Magalhlles Ga.lvec. » 

o f!!ir. Nu.neB Machado encontrando iuex· 
aotidõés no resuruo do ssu discurso publicado 
no J~r<ll.al do Oommercio de hoje, que transtornão · 
o sentido daquillo que disse, fa:.r; ás seguintes 
roélitlcaçõas : . . 

bisse que não exlste no paiz essa entidàde, 
essa cabeça de Medusa a que outr'ora recorreu . a 

. opposiçiio para tirar grAnde partido de sun falsa · 
1a, oon ra s ma orta; o e . que agora 

alguem se quer · provalecer . para enooraita,r aos 
s implioes. Disse que o Brazil só conhecia como 
legítimos os podereo conatituoiona~s , · 6 como 
legitima a lntlueaoia desses poderes ; que túdo 
.maia ern urna tabula qué . não ~odla exls,lr, e 
que nunca t>xlstlo sobretudo no Brazll, paiz . go· 

· vea·nado 'pelo . syst~n1a constltu!lo~al, e que t~m_,,_ 
a ventura dfl poss~r .. ~~ ohe!e .Uio. 11lustrt\do co.no 

. o nosso. ·Disse que o governo devià tomar a s11a 
posioão consutuclonal, que devla . rel)elllr t~d~s 
esses mexer.ioos, todas essas tabula~, ; fornlcôo,óQ, 
Joannas, etc., todas essas lbtl'uenou\B que não 
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são constituctonaes, ·a tratà . de fazer com que 
niio vogasse t!O paiz uma opinião que só a mais 
requintada deslealda.ie pedia fazer apparecer, isto 
é, dando como existente uma influencia ·que 
nutica existio. Disse . mais ue das rezava es es 
que . a .usan o e ac os e eferencia . que a 
munUicencia, a magnanimidade de. uma alta von· 
tade prodlgillisava . a tod()s aquelles que se 
chegavãó a ella, vinhão eá fóra inculcar do grande 
va 1 , 1 s s a 1spos çao para 
influir fóra de meios oonstituionaes. · · 

O SR. FEBNJ.NDEB OaA.VEB: - Derão hontflm a 
Joanna por viva e hoje arrependem-se. 

O Sa. NuNES MAoBÀ.Do continuando a9 rectlfi· 
caçõcs. mostra ilue .disse hontem que se algut.>lil 
queria lançar mao desias meios, se alguem tinha 
em vista procurar subir ao poder • niio peloR 
meios coll!!titucionaes, mas por esses outros ille· 
gitimos; eriio aquelles que imprudentemente . e sem 
nenhumA reflexão erígiào em grandes potest.a~~s 
laraup;eiras como o orador, aque\les ue dtztao 
que o pa1z pengiiva, es ava pro:t mo a a ysmar-se 
só com a nolicia. de tque o governo queria de
mlttir empregados que estão . debaixo de sua 
.obedi-encla ; esses são os que querem . empregar o 

• nllo &er dado ainda a hora, Calla a lavor dttllo 
o Sr. Frano~ de SI\, e ftca a dlaouedo adiada. 

ORDEM DO DIA 

Oontlnüa a dlallusslo do requerimento do Sr. 
Aprigio, apresentado na sessão. antecedente, pro
pondo o adiamento da discussão do orçamento 
por 48horas. _. 

o sr. AprJglo diz que hontam talttu1do 15 
ou 00 minutos.· tocoU•!he a vez de fallar, porque 
_niio estavão presentes os.nob~es_depntados que o 
preeediào aa ordem da msor. 1poao. Vend _ _o que ~e 
la encerrar a discussão, porquanto uM · podu\ 
discorrer em uma hora tiio adiantada, e por 
outro lado considerando que a honrada maioria 
oonstaute~enta lança sobre a minoria o labéo de 
procrastinadora, quiz apresantar uUl doc.·umento 
pelo ual o paiz reconhecesse que a honradn 
m 1 · · · - · • rem os 
trabalho~J (muitos apo,iados da opppsiç'!ol, po~ isso 
oft"ereceu o seu requerimento de ad1amento, porque, 
se elle não apparecesae, .de cer~o o Sr. _presidente 
dava por encerrada a d1soussao, e entao se per· 
suadltia o publico e a nação que . não passé.ra o 
orçamento h ontem porque a mh1orla o emba. raQU&Bil; 
pelo contrario, se. não passnu, é. porqu!) a tnllioria 
o não qulz; (,Apo&atlos .da oppost.çito.) . 

O Sa. NuN&G MAc:a!oo : .- Aioda é a taoilca do 
mQ:~~rioo, 

O Sa. APRIGio : - A . palavra mexerico não se,. 
deve parlamentarlsar. ·1 

Apre!!entou o seu requet'imento porque nã() de· 
veudo ter lugar discussão sobre elle ( visto que 
se a maioria tem · interesse no .andamento dos 
trabalhos não falliiría), seguia·se lazer a chamada, 
e faz - · 
nobre maioria tendo empregado todos os meios 
que. não.· chamará mnterlaes;, como . hontem o Sr.. 
O. Oltoni chamou à minoria, por isso que entende 
. ue uln homem no atlame · 

o os os meios de civilidade e de. urbanidade, 
ainda quando no regimento não . estivesse coq
àignado este dever.... · 

O SR. CB:wsTIA.No OTTom~..,..ohamel material o 
meio da opposiçiio, e não pessoas. · 

O SR. APRIGio não cbamarrl material a essa 
minoria que. em f\lgum tempo, êstomagada. - com - a.- · 
rôlba !!e· retirnva da camara fazendo parEde 
(apoiados da opposiç<lo); ma11. desejA que o t>.aiz 
saiba· que a minoria actual iunda niio ernpr.egou 
tlste meio ; ~-R primeira parta talvtJz d';\ casa que 

retira. (Apoiados da ópposiçao.\ :Portan~o n1m~a 
poderia_ ser chamada n actual opposição, opposlçao 
matel'ial, porque não só nii.o tem empregado meios 
mate ·a 
...,...razer parede-como tambem .ni\o pôde ser clJB· 
mada materiQl pelo lado · da lntelllgenola, porqu~. 
se pertencem à mlnorll\ peSI!O&tl como o orador 
(niio a oiador da o on tlo todavia neste lado 

a 11 !{Urna~ ustraçõea, e nilo aerilo OiJ ·· nobr~a 
deputados. nem o orador quem oa aquilate, quem 
os ha de aquilatar ba de aer a nao4o. · 

Ulli Sa. Db:PUTADo:--.Se a deixarem llvro. 
O Sa. At>tUGtoc-E que remedlo te~des . aeni\o 

deixar a n»~4o livre? (Apoladot ' risadn.r.) 
O Sn. NuNK& MAonADo:-At6 trabalhamos pllra 

lato. (Apolado.w,) 

o SR. FKBN.\NDBI 0HA.V&Ii-00m caióillbDa. 
(R,IQdru.\ Un:- edlftuto fltlto oom oaacalbos, oabe 

O Sat. APIUGIO dll . que ae a . maioria se O()n· 
ai!t.V\UIM nl\ caaa, de certo bontem ter·ae·bla 
votacto o orQA.ti'HlQto, porque faltando um discurso 

polo regiuumto, podia q\lalquer dos Sra. da molorla 
fazer uui poquono dl11ourtto parta completar o 
numero; e votnr-ae. Se ot noliros deputados da 
maioria tinbtlo t~aso melo, porque ntlo o empNgi\· 
rAo t Segue•SO quo o orçamento tem sido pro· 
tellado . pelos meios empregados pela minoria, 
uerc. · moraos, nsm matcriaes,. q1~e a honrada 
maioria se quer desculpiil" Mm a mworla da sua 
esterilidade. Os 11obres deputados dizião qu~ atê 
agora · não tinhiio salisfetto seus com{)rOtn!saos 
porque nã() tinhi'io estado no poder. (Apo1ad()s 
da maioria.) Ainda dão apol.adosl l l. JRuadas.) 
Estimarà llluito que estes apfllados SOJRO ouvld<Js. 
pelo Sr. Manoel Alvas Bi•anco, pelo Sr. Manoel 
Antonio Galviio, p!lra que não caiiio outra vez no 
laço da eatrat·lgia. (Rssadas e apoiados da op-
posiçtlo.) · . . 

OomCI a mi\ioria declarou .nes~a. ses~o que .f30 
actunlmente é que estâ com um !lllDI~Ler1o ganum.o 
e uro, era preoiso dàr •lma sat1sfaQao a r~spelto 

es e anno, e J)Or 1sso quer· se ~r com . e 
da protelaQão do oroamanto a mmoria • . qua~do é 
·a maioria quo protela : ainda houtom dous gr.~ndea 
discursos torão feitos por nobres meiuijros Ih 
maiorlâ, unt do nobre deputado por Parnambuc(;, 
que pareceu provocar novas discussões, explora.r 

. nova~ tnlnas (apoiados da opposiç8o ' ,.;.adAt !) , 
sem tocar no oroameoto i assim f~zem ou r.oa 
Srs. da maioria. · 

o Sn. PlU!l~iolllNTill pede ao .nobre ciepuladQ ql).e 
se cinja 1\. rxuLte'da em dlsoussào. · 

o Sa. APRIGlo observa que se o nobre pretli· 
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dentA estivesse hontem no :fim d.a sessão na 
caJelra, havia sa~er como o nobra vtue·.Pl'~sid~nte 
deixou o Sr. Cbr1stiano Ott.oni fazer d1vagaçoes, 
a divagações pouco altenciosas para. con\ a 
minoria chamando o orador até du cachetico . . . . 
~orno offeDsa à pessoa do orador, d1sse :- eu 
tambom sou ear.hetico-; ehingou-se a si para 
juslltlcar o chingamento que fez ao oraJor. 
lRisada · 

o Sa. NuNES .MACHADO : - Ohingar é termo 
parlamentar 't · · 
·O Sa. APl!.Iàin:-0 senhor tem parlamentarlsado 

até cascalhos. (llisadas) . 
O Sa. NuNES MACHADO: - E' qúe eu tirei do 

diccionario e o senhor da Chrow,ica. 
O SR •. APluGto :- Eu já disse que o negocio da 

Chl;anica ê Um pouco serio. {Risudas e apoiados), 
Eu dtlsejarei llté. que a Chronica não tome o que 
eu tenho dito. ~Risadas. } 

O Sa. NUNES MAow.uo : ..:.. Està nas mãos de 
alg11em. · 

ú Sa. APRIGIO diz que tendo ju~tiflcado a raz~o 

camara hcença para r et•rar o seu requerimento ; 
quer que todos saibiio que a. maioria depois das 
duas noras quando tociio as bl\1falndas dos fei· 
jões (risadas) rião 1lca na <:amara. (Apoiado.t da 
oppoJiçao.) 

A camara consente na retirada do requeri· 
manto. 
. Continua a dlscusaito do orçamento da deapeza 
da fazenda. 

MmT.b Yoz!a :_; VotÕa, ·· ~otos, votoa. 
MuiTos Sa11. D&POTA.DOI cedem da 1alavra ara 

ae votar. 
Ndo cudéndo da P"lavra o Sr. Taques, o Sr. 

presidente eegulnllo a urdoll\ l.!ott lltmhoroa lns. 
criptos dl\ a pnl~&vra I() ~r. Par•u•bos. . 

o Sr. Purunbc.)a Juallllaa duas · omondll& 
que u1andou â mcst& ij concluo jJeuhu.lu o tlncot< 
raUiento da discu~sdG, hl.l lll\tló de t)rahllnohiJa a 
disposição do reglmt>nLo. . 

Verltlcaildo se bavur numero legal do dia, 
cursoB, da ,· • •n r discutido o oroaunt'nto da .lu.· 
:eoda. 

Procede-se 1 \açiio. São spprov.ldos os artigos 
da pr.:Jposta ~1 '" tlào for à~> euwnlilldua pola c um· 
lnissi\o, sendo r&iJ pr,)va.Jas é<~ tas ütn e ocil\", 

Slio \ambem . approvadas . u'l aei{Uilltes disposi· . 
ções: . 

« Oom a construcçàó do umà altllndega na pro· 
vincla de Sllrgipe 20: OOOSOOO• . . . 

» Da verba - oh ri\~ publicas - appliquem, ~o 
20:000$ pará pl'inciplal'em a obra da a1f1\idega dtl 
cidade du Desterro. · 

« No ~ iH uccrescente.se-hldusive a quautla 
de 5S:G6US~74 lJara a construcç~o de uma nlfàndég•l 
do porLu da Jaraguà, em Mact!IÓ, conforme o res· . .. 

<c l>ara despachuntt:s datJ ulCanuegns ·só serão 
admltthlos ot~ brnzileiros. · 

. « Com o suppriuifluto n thesounu·ia provincial 
do Oeará 40:0008000. . 

« Para pagamento da divida llquldnda dt' que 
é crt~dora a camat•a . n\utlicipal da cidade de Porto 
Alegre no Rio Grande do Sul-1~7l358t;92. ·· 

« E' cotlc~:~dido doada jâ 1\ lbesoul'aria provincial 
d " Pt~rualllbuo'lo urn empre~timo do 600 contos do 
rel t> sem )'eocimento do JUro, Slllra occorrer as 
despezaa do seu serviço1 ficando obrigada a pagar 
essa quantia depols do espa\lo de 5 annos em 

prestações que fórem marcadas pelo corpo leglil· 
lativo. · 
. <• ~ tbesour~ria da fazenda d~ provincia de · 
Se1·g1pe ficR d ora em dtante cons1derat1a no nu· 
Ulero das da 4• classe, · 

do Sul tea·ào os tuesmos vencimentos que os da 
do MsNnhiio. · 

({o govera;to fi~a autorisadô a augmentar, a 

das thesourarias, exceptua!ltJo os da thesuurarill 
do Rio de JRneiro, cuja t ;tbella será apresentadn 
ao cu!~'o legislativo para ser approvada. · 
· « E tambem autom;ado a augrnentar ·os orde• 
nados dos. gU1\rdas das alfandegas e consulados, 
lnteressando·os em. uma porcentagem razoavel · 
segundo o rendimento e serviço qllt! prest.ào. ' 

« O governo não poderá applicar a:-~ sobras das 
co11signações m.arcadas no!! ~$ ~4, 25, :26, 21 e 
28 do art. 7o ()Uros dos emprtJstnnos do cofre de 
orphüos, pagatneútos dos mesmos emprestimos, 
ditos de bens dd defuntos e au;;entes, ro osi õas 
e ras u1çoes, c r e e con ucç o e p o· raz1 ) âs 
outras consignações do mesmo artigo. » 

O Sa. ~ODRlGUEs nos ·SANTO-i pede .ur_gencia 

cousla por QuUcia 1u1m ,ie jornaos, nem de cartaa 
que a tranquillirlado publica esteja netú seria1i1ente 
ame,.ça~tn na Bahia : que é este um objecto de 
que !Jóde tratar-se em outra occaslão sem inter· 
romper-ao à discussão do. orçamento. 

MutTA8 VozEiu-Votos I voto& I votos I 
Dl\·se . p()r dlacutlda .fi urgencla, é aprron~ia, . · · 

~ndll ratltloada " votllQ!lo a requerimento do Sr. 
Fernandes Ohavaa. · . · 

O SI\. ~~RNANDB\l Ou~vEsa- Appróvada em dla 

Enlra portanto om di•cuasilo o aegulnte pa· 
rec!lrr 

•• 1~~>1 pro11ont~t t\ oornmlaaAo de constltuloi\o o 
1 ,l . • . o o 111 r , a . 
do corrt~ute, •ollclltundó . tlll camara dos Sra. d&· 
•'llti\UH& quo o 8r. tlttputaJo João Oua.rtf) J.is\M\ 
Serra t~cju. · dl11p11118o.do datt funcçõos lt~gl~latlva'\ 
afim do olterct•r o cargo de prt•s1denle rJa provincra 
d'' B11htn, par~t qu11 ae acha notnt.Jiulo • . . 

11 A cummls11do dlspel\Sil·S~ de discutir os Qhl · 

tlvoli que ol>rl~àrdo o governo a suhcltar a in· 
d lenda dispensa, porq uo lllli ~dita qtU:l uào <:. faria 
sot~ n\to exlstis:>t•m razões ponderoeas oujR apre• 
oiaçi\o pôde 11er mais cotnpMsu1ente foiLa pdo 
m t\SIIIO governo. · . 

« E' pois t\ commissão de parecor que a camnra 
dos Srs . deputados conceda 11 Hcançu. roqueritlu . . 

t< Pa~,;o da cnmnra dos deputndt.s, 2t de Ap;usto 
de HHS,..;...Rodl"igues dos Sa.ntos.-Pe.,·soa de .Mt!llo . 
T . B . Ottoni. · » · 

Pei.l é u palavra o . Sr. Gonçalves · .1\lartit\s, a 
apôs elle muitos senhores, que se dirigaru il mesa 
para .verem inscrever seus nomes. 

. . -
camara lhe faça juRtil;a, lerllbrando·sa qne nunca 
tohiOU allu patto . nas d iscussôe!l com o fim de HB 
prott~lar : a nfhltÇI\ quü uão t.eUl intllresse ulguu\ 
em que o go~venio Ut.Juo 1leapido de muios \JI\S'ij 

· t·ealislU' S \1119 visil•s. E' a primeira vuz que stl 
lenw tu ptut\ clln tllHlau· ulna inadld t\ sotnellumtt' i 
U\US espar1l jusliUca r o~to s~u procodhnonto pt~los 
o.t\ttJr.edeules havidos, e trazendo t\ lileUiol'lll. da& 
011marll o que se ha dito do presidente tlu H11bi~ 
que foi dsmittldo : tJ tlnàltnllnt.e se ju~:~tlllaaré. d: 
t.udo, mostrus\uo obrigação de assim pa•oceder, 
Vista daS inslnua9ÕSB que lh& for~Q ~QDÇU.\\&8 pol' 
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um nobre dAputado por su~ provincla, que exÍgio 
do governo umn demissão que já estava dada. 

Ainda justifica o seu proaedimonto o Correio 
M__ercan~il ~e hojn~ folha officlal, que não duvidou 
dizer quQ a conducta do governo a este respeito 

i acio osa ~ 

á minoria, e principalmentA á deputação 
quo o a:tlllgia e a vexava .... 

UMA._ Voz:-E' um jornal que o diz 

vorno. 
o do go-

o Sr.. WANDERLEY:- o 
de tudo isto .. ~ (Risadas.) 

Sr. Jobim é o culpado 

O Sa. JoBn.:::- Como l _ 
O SR. W.A..ND&Rt..EY:- Com o seu aparte. 

-- -o Sa: Jt)Dird::_;::Orn, um Aparto iooffen.slvo. 

q Sa. GONÇAL:VES MARTINS, . depois de Jàr O 
nrL1go do Correto Me•:c,tu!il a quo se refere, diz 
que tendo. s1do elle otador o que defendêra o 

· · , · . a occ iao 
cn!llb'_lt.~r a insinuaç~o que um_ nobre deputado 
pnuc1p10u, e o CorriJto Mercanttl acabou de 'azar, 
de que estio ex·prealdente mantinha uma Mrta 

# • • - . 

nossa politica, quando nno, niio vos damos apoio-; 
se porém o governo vem pedir á camara · um 
auxilio, cumpra discutir a vantagem da medida · 
111\ todo o direito de pedir explicações ao govorno: 
de pl'rscrutar proíundnmente as suas vist••s. Se 
nno. f;louv~r estas .-explicaçúes, deve·se ílégilr o 
auxtho pedido, qual o da ausencia de um membro 

· da . C~mars, qull tem por fim auxiliar. SS vistas 
do go~erml, que só devem ser auxiliadas quando 
conbec1da.s .•• • 

.o Sa. WANDERL!i:Y:-Apolado I Mas o Sr. m_l· 

dava axp\\eaçõu ~ mlnol'ia, sim aos amigos • 
. O Sá. MINHITM D~ Es'l'RA.NGJuaos:- Ett disse 
i~t0 7 · 

· A.NDERLBY:--Sim, senhor. 
O Sa. GoNçALVES MARTINs: -Aos amlgoi! dito· se 

explic~açõaa fóra dn casa, porque na: occasiões; . 
mas ao~ adversarios só na casa podatn He dar. · 
(Apoiattà$.) E' est•l a marcha regnlar do governo, 
dar satisfação · mais principalmente A opposlção 
do que á maioria. (Apoiados.} 

Entrando na m~tteria da discussão, diz que, à 
v.tsta da constituição do estado, só em caso ex· 
cepcional do imminente \}erigo, e não previsto, 
]l_oderà ser requisitado um membro da camara. 
E porquo ignora que na :Ballia se dê este caso, 
das (ljl\ infot111ações a re3peito, muito mais depois 
de decidlr·se que era urgente e~ta permissão 
que se pede, o . quo indica que n · coutlnuRçiío do 
nctual presidente póde c&usar. grandes males à 
provineul. 'l'a.nto mais se julga ner.essltado destas 
!MOt'ula~,;õea, quanto defenut~u este presidente, 
JUlgarHlo-u ciuildt\o huuestu , habih~ado pa\'1\ 
R'hninistrar a pl'ovinoia e uito para pOl·a em 

1 • aa s. 
E' tltll·to que na ca~a se dl11se que niio marohito 

bem 011 negoolos da prt>vlnol•l, quu dlla se achava 
lll\ltl~nul& 01.1 s~ntldo do um pl\rUdo - quo ora 
preotso que o govurnu pl'lnollliB&Bo por doUionstrar 
olllotahueot& oilso pitrttdo 1 aprt.~'lentnudo Bnfl lu
garus publ!o(ltl hllllltlns do sua cór poliLloR. l'al vez 
pelt\l.i appO.I'OIH)iaa se posai\ julgar quu t\ U\lsst\o 
âo nov._. pr~:~aideute d esta da de!Jmuiltolaçiio, da 
nova organi'Saotto da. provluola : e por hilo ne· 
oess•lrias são aii expliol\oiSes. 

N'ota que um nobl'e deputado to Sr. B11rbosa 
:JO~O ~ 

. de Almeida) levou tanto a sua vontade de mudar 
a .ordem da provlnci,a, que, comparando-a com 
a de Varnambuco, _ d1sse:-VMe o que fazem alli 
OR partldo~, q~e vantagens I Depois da existencia, 
da or an1saçno dos ~artldos, a provincia. deu 

alli jâ edificios, obras publicas notaveis 1 '(Re
clamações do Sr. Barbose~ de Almeida.) 

O nobre deputado, diz o orador, julgando que 
eu me aterrava m11l -
na J?l'Ov ncia , c~m o fogo que o nobre deputado 
deseJava gue alh houvesse, concluio dest·t ma· 
neh·a: u E' no calor do fogo, sobre a bigorna 
atroadora que a Uberdade toma a sua . fôrma, 
a sua tempera, a sua força. ,, Qu'lr o n()bre 
deputado estabelecer alli à bigorna ? Essa l.Ji. 
gorna que t.em feito à pro11peridade de Per
nambuco pede·a.-o no-bre deputado parti a · sua 
provlucia I 

0 SR. BARBOSA DE: ALMEID.A.:-Oitei O dito de 
um estadista l'~glez. 

na a\hada poHÜoa: ba 16 que tem asat~~to. na 
camara: que, quando pela primeira vez tomou 
as:!lento, de sua numerosa familla aô doua membrna 
recebido dinheiro dos oofrêil publloos, e depofa de 

· 15 armos só dous parentes seus recebem dlllhtllro 
· dos cofres publioos. .. · 

0 Sa. B. DE ÁLUEIDA: -Agora · falta appllcar. 
O SR. G. MAnTrNs: -Quero dizer que niio trato 

do arranjar a miuba familla ... 
O Sn. TosTA:-Ouiros nao podem dizer~ mesmo t 
O St~. B. DR AL:MS:.IDA (com (orça):-Se se refere 

a illhll • declare-se. · 
O SR. G. MAnTxNs continua11do obs~rva que a 

nenhum dos doput•1dos de sou lado politico se pódà 
applicar a allusiio, se a houve, do nobre deputado: 
e assim não silbo onde está essE' lmperio de fami
lias, essa pandilha1. ess1\ psnellinlu\ que o pres_i~ 
dente da prov-iuei tt prettlnde oónservar, e que tao 
n eressa os ae mo r o em e 

0 Sa. DARDOSA l)Jll ÁLliUUI)A:-Attrlbue-ole O 
Sl'. Tosta o artigo do MeraartCUt · 

O Sn. Toa1'A1-Uitem qUI! d de um corto Sr. 
liOilHl ltl• (Ri.,Qdl.l.v. J . 

o Sn . G~NQAt.Vtil& MAI\'rit;ill esta\ quo o Sr. ml· 
nlstro nito darla hllllortahola a esaea dltoe, se 
('onhecesao o Sr. Joaquim José Pinheiro da Vuao,in • 
oellos, de quem o orador nunoll recebe\& o mlnlmo 
obsequio, e do qual se !lUeixilo as oart!! ~t_!!!:_d=-:o::..-.--

seus par-e~mmeno, mas a quem oontroua " 
. 8ü 
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elogiar, p~rque julga que e.s~~s queixas não devem 
guiar o ammo dohnmem polltlco. 

Se lla dito que o Sr. Vasconcellos ~ saquarema, 
suppondo-se que o orador o declarára saquarema 
moderado, e flnalmerite para. exigir sua demissão 
JU gao averem 1 o .u o que neceasar•o, c a
mando·o presidente do Macahé, aem lembrarem -sa 
que o membro que preside â casa foi delegado desse 
gabinete. foi prasident~ do M:~cnhé. (~isudas.) 

minados azon-agues do norte, nada se disse etn 
desa.bono do ex-presidente da Bahia~ e comtudo 
lbe foi daúa à CRjadado, para, C<IU\O diz a Ga.:reta 
Otfida.l, castigar a deputaçno da Bahia. 

O orador tem de recttiicar uma proposiçuo:
Nunca disse que o Sr. Pmheiro de Vasconcellos ora 
saquaretna: afiançou apenas que era fiel executor 
das disposições do governo, sein se embaraçar de 
ptutido, e que quando fosso saquartmla, a . sua 
moderação faria quo não de~fecbasse sobra elle 
os g_vl!-)t!S de um_ ministerio .q\u~ so dizia de lole· 

A falta tias honras militares, devidas ao presl· 
dente. de PE~rnnrobuco que passava pela llahia1 foi 
trâziu~ como pedra . 9!:1 tuqu.e par11 o Sr. Vascon-

senhor o deduz n crôr, que qualquer uccurrencin, 
como enconLrn de \>rdens, sabida do vapor á noite, 
dé,;E;A lugar a essa !:llt<l, que de certo níio póde s<:r 
attribuiua a i n.tluencia de nrti o de uelri o 
nno tem. . 

Polo dita da G~~eta Offtcial~ de que erão causa 
da demissão certt\S idéas Q volta~ do senado para 
a eama\'a e da camara para o seoadl)j teve o 
orador de !\Voriguar a c:tistenciu deste fac til,. e 

· convencido qtte n nanhun1 de seus. collu~as póJe 
· ser attribuido, lembrllU·so quo o Sr. HonoriQ 

viern uma vez ~ cama,a, e que cllt1 · orudor se 
S.lltO'Hlitára de suu s$ge pt\r6 ir á ensa yer um 
do11nte de apoplexia . . Asshn ten conhecimento 
"de que fõra elle orador n causa !ntioceute da 
deJ\lbsiio ~o Sr. Vasconcellos, e de ter foito mal 

' ( . . 

· Orê que lima tnsinuat;i\n do uubro deputado lhe 
6 diriglil~ quando dlssa que alguns indlvh\uos se 
consorvii'> em sous empreROli por iurormaç~es 

. ' 
que d.éra em outro tempo Corlio todn'l por es\}ripto, 
e que niio rcoliia um e:ttnue dB exu.ctldlio dellas • 

.Por consequenela, .t\ vh;tll do que tum dito o 
Sr. de~utado a quom rollponde, acha por ora 
intompes~Lvo o entrar ila jusUficnçào de ulgumas 
iuformaçõea que . o ornc.IOI' tenha d!ldo, e qtte 
allâs !azia parte muito lmportauto do seu di,;· 
curso. 

Ora, sent du'lldll<l minlslerlo concebeu receios 
da. BallS~: aent dllvlda julga quo n~ue\la pro
vlucia niló estê no sou elltado norm\\1: qull a 
discordla eatt& prostos a apparaoer alll: qu.e hn 
perigo . da ordom publlcu. e que é urgénte dar 
prn videneias . · . · 

Quando o orador fallou em · outra occasino, elle 
disse ao lílinisterio-porqué . se vexa a provincia 
da Bahia f Reina . alli a ordem publica, posto 
appareça ur:n Militiio . no · sertão, porque tambem 
apparecem fHctos semelhantes no .Maranhão ; e 

orque a arecem estas desordens no interior da 
a na, oão se p e izer que al i niio reina a 

ordem publ\cn. Por oonsequencia, ba ordem na 
província da Bnhin, e .se J1a. ~lgutnn época em 
que ella .. tt:~m prosperado. é nestes ultimos 11nnos. 
AR .ordens do governo om pürte non~uma st\o tão 
religiosamente cumpridas como alh: as l'endas 
publicas têm sempre sido applicadas segundó as 
ott;lel\s dl) governo, que dellas se ~0m apro-veitado. 
:Por consequencia (dizia o or•ldor) que n~nl lhe f11z 
o estado da Blthll\, par"- ir .orear nlli um estado 
qu~ ssrl\ talvez "Wals perrelto, em qua trabalha 
a bigorna da libt~rdade, e • isto na actualldade, 
PO Pleio dos reoelos que tou1os com o exempló 

de outras lerras, e mesmo A vista de ·exemplos 
de outras provincias I Que necessidade ha de crear 
difficuldades uaquella localidade ? 

Mas supponb11mos que bll ~ecessidado âe medi· 
das na provincia da Bahia · ara melhorar 1 

es a o e seu tu er m·, que. a . prespicaçia do 
presidente atltual . não tem pl}dido àatisfazer: 0 
actual presidente da Bahia, cujos serviços datao 
da independencia, e ·.que forão ·grandes ; essa 

• , · 1 · an as vezes a 
província, passa por hotnen1 fino e atilatlo, e 
.qu<J conhece a provincia da Bahia como nquelle!l 
Sn. · deputados qu~ b~m a conbt!cem. não póde 
satisfazer estas necessidades I Mas então o minis• 
ter lo pa~ace que não· acredita na· existencin destlts 
necessidades, porque mand:1 para presidente un1 
Sr . deputado que beot que seja. optitno, ex:cellenttl 
e honesto, comtudo tem·Se dit•' que os bous, 
optimos e honestos oão são os que servem, que 
~ preciso mais nlguma cnusa. ( Reclamações. } 
O orüdor tlão e~ta a dizer que a. maioria não 

resses materi~es. pois é sabido que quem vai 
fazer Uth!A invers1l:o . poUtica na provi nela rião 
póde cuidar dos intt~resses materiac.s della, nem 
acha capilaes para o coadjuvnr ; vài slm em uma 
mis~ào politica.. E sendo, coUlO · ~e diase, os 
melhoranleiltus materinos o forte do Sr. preai· 
d(lnte clt!lto, é claro que elle val estar fóra do 
seu ehllulmto. · · · . 

Diz-se que as desordens do Pilão Arcado ~iio 
urw1 · dt!.s · causas dá. mu.!ant;a uo Sr. Pinheiro 
de Vasconcell(lS, Estas desordens dntão desdi! o 
tempo da lndePon~lencia. : não foi pois o Sr. 
Piullalro de Vllsconcollos quem as alitnentou. 
E~StlS dtlsordans depois crescêl'iio com a orgauisação 
da gnardn nacional, que o orador e seus co· reli· 
gionatios combatêrão- Appnrecan na casa uma 
grnntle queix.s, porque o Sr. Pir.helro da Vascon
cellos teve um erro e.m uma nomeação que oon
con·eu para o augmontt> das desgraças daquella 
localillatle · mus Ulltn fez esta ueixa. catou as 
prov1dt>nw~s qna d<lu d~Jpois o Sr •. Pinht>iro . e 
Vasconcellos pl\t'a i\CI\bar com esse inconveniente. 
Não. houve puis bastnnte loaldade, quando, im· 
putaudo·sé ao presidailtà esta cansa do augmento 
do wal, não se lhe . fez justiça most•·anllo que 
elle repa~ou es te mal quasi completamente. O 
orador n11•1 póde ser suspeito : elle nB. qul\lldade 

· de chefe de polich\ fez ülll · re\atc•rio por asotlpto 
clrcumstanciadissimo1 etn quo elle expoz ll. sua 
m'melra de ver o estado da comarca, e a ongem 
dessa~ desordens: esse l'elator~o ~lll'a . huje tno 
potler de nlguem. O orador po1a nao póde fal .\r 
á verdade. Pela leitura llaate relatorio se verá 
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que orador .é muito ~e11l nas infomaçõ~s que dâ 
a esto respetto o venficar-~e-ba que fot por elle 
p1· evisto tudo quanto tem aconleuido. . . 

. Disse-se que o· Sr .. Pinheiro de · Va~concollos 
nomeou um juiz municipal para o Pilão Arcado 

• 4- . • ... 

111. queira ir. Era. portanto desculpavel o Sr. 
Pinheiro da Vasconcellos, do não encontrar 
nl~um!ls das . primeira!:! notabilidades formadas 
vara a en'Viar para aquella. lugar. Em conse. 
quencia disto n Sr. Pinheiro de Vasconcellos 
nomeou um bacharel que se prestoy a ir, e o 
nomeou porque não sabia quaes erão as intanções 
e qual seria o procedimento dafJuelle bacharel. 
N.;.m sempre um . eleitor é responsavel pala 
conducta. do eleito, excepto quando sabendo 
uella não dâ providencias. Ma;J o Sr. Pirlheiro de 
Vasconcellos ma1·chou até cauteloso. Disse-se na 
casa que o · r. m e ro e aseonco os man ou 
nquelle bacharel pensando que tllle ia pl'oteger 
um partido, mas que esse bachare\ o logrou, 
porque p!l~sot\ para o. outro partido; isto o.qua 

1•orquo faltou a uma das vistas do g~vérno. 
Depois o ·Sr. Pinheiro .ue Vasconcellos foi tão 
cau~eloso que, · mandando o juiz municipal para 

siões. autOridades tomavão partido, e j}riio então 
mais prajutliciaes, deu instrucções ao comman
dante do desta.cnoumto que la, para qu.e a 
força não sarvisse de instrumento.~ pllra machucar 
qualquer dos partidos, e q_ua se prestasse a 
retJuisiçõed lagaes qu&ndo as JUigallse .da urgencia 
e lle necessidade, 9 só se intromettesse qu.ando 
dllsordtlns parculares parturb!ls~em a ordAm da 
localidade. O orador nii.o gnstou dAstas instrucções, . 
porqi.HI dellas resulto~ contlicto, Lllgo que co~sto.u 

. a::' rrresidente I o oon.tl1cto ~ntra a autoridade J~da• 

juiz múulclpal, nomMu um dalegado, e pedlo 
o · obteve a remoçao do juiz muniolptil. O 
tleleg•1do que o presidente nomeou eru pessoa 
de muita hr.bilidade de multo meroohnento 
( GJ:loiado,ç) • que por aque\la vez se pres ou 
u. . <lesempenhar · aquelio serviço. Este delegado 
foi ao sertão, deu todas as providencias, e réme
dioll todos os males: não houve mais um tiro: 
tudo lie pacificou. E' verdade que a pacltlcaoiio 
uão foi completa e radical, netn podia ser, I~orque 
imU\ediatamf3nts que . ess~s bens forão onlh\~os, 
e~se délegado !oi removtdo P!lr.a oe dbstru1r o 
ctrc~Jlo de ferro. O Sr. mullstro da justiça 
Manoel Antonio Galvi'io fez elogioa ao rastabéle · 
cimélíto dá ordem no Pilão Arc1.1do, e no rnesmo 
dia, ou antes désse elogio, removeu o principal 
autor dessa paélticaçii.o . Oahi data outra vez o 
trttnt~torno dos sértõos da Bahia. Póde·se portanto 
accusar o Sr. · Pinheiro de Va!lcóncellos pelos 
males t>osttJriores ? E' loal acousar· Sa o Sr. 

. Pinheiro de Vasconcellos pelo em> da Mmea · 
çi\o, e não referir a reparação desM erro, e o 
effeito desta reparação 1 . . · 

Disse·se que era infelicidade do Sr. Ptuhelr~ ~e 

A1·oado logo que elle entra para a administraoiio. 
Não se advertia porém que essas~desorde.ns_ appt\• 
..-ecérão de novo em data tul que nao combmao netn 
com a noticia de se poder allí sabor a nom.saQào do 
Sr. Pinheiro de Vasconoollog I Oomo pois acousal·o 
dll nrn mal sobre o qual elle não podia ter aoQiiO 

.. nunhuma I .. 
De que meios vai lnnçar mão o Sr .• presidente 

eleito que mais acertados sejll.o pal'll conseguir a 
paclfi~aQiio do Interior da província? Tum·se dito 
que a opposjçiio não deve só oombater. o p:overno, 
suas idéas, s eu system~. llll\S deve mostrar o 

q!le havia muita facilidade em <.le.;;truh': e mu.ita . 
dttficuidade em crear. Isto déve servir de bom 
consalho ao governo. Veja o governo que destruir 
é muito facil, mais crear muito difficil. Em Per
nainbuM quiz·se destruir uma illtllleilcia antiga, 
lutou-se e ficlirão ambos em um estado que não 
é de ÍI'Vejar. Entretanto, que lucro tem o governo 
tirado desta lUhl ? O orador não quér entrar na 
questão dtl quom tem r11zão. De>1truir uma in
fluencia. será facil, mas dar direcçiio a urna outra 
benefl<~a ê muito díffi.cH . O governo car.eee das 
influencias, prinoi 11lmeote em occa<>iiio de crise 
para azer c eftar a sua ncçà•> a. o us os pontos 
do lmperlo. A mftuencia das leis e d1ts autoridades 
é muito boa e beoetlca ; mas ella niio ·i! às vezes 
autliciente em um paiz muito illustrado, muito 

·· ·· . , · n çAo do governo 
p6t.le circular em dons ou tres dlns de uma á 
outra éittremldade ; no imp<lrio do Brazil o governo 
que oi'io és~á mont~do ainda nPstas circumst~ncins 

a'3~isadas que e pos~i vol,. . • 
Oomeoou o Sr. deputado o seu dtscurso · nito 

cont~atando ao governo o direito q_ue elle Lem de 
detnlttir a um president~ de provinoaa e de nomear 
uln substituto, o acorescentou que era. direito da 
éamnra, qut\nt.lo o governo vinha pedtr dlspeusa 
d6 · um de aaus nlembro~, examinar ao a camara 
devia ou niio conceder essa dispensa. Nasta parte 
o oràdor està perfelta~nente de accordo uom o Sr •. 
d ept'ltado. . 

O governo, deu.tittiodo o .Pr~sl_dente da Bahia, 
exerceu um acto ue sua attrtbuaça.o, para o qual 

· elle tem fuhdiimonto nas· loi~ do paiz e na constl· 
tui~ão do estado que lhe impõe .Q dever de . eXii · 
minnr a con venienoia de conse.rvar ou re ~lrar a 
confiança Qtto. lhe merecem· sous delegados nas 
pt·ovincias . Nem o governo deve . ser . obrigado a 
vir dizer . perante as camaras quaes furão os 
moti'los que elle t eve para _fazer esta ou aquella 
ro~ooão. A simples ~t:~claraçao de que um funcclo· 

governo é muito su~oiente. ( Apoia.àos tJ nlio 
apoiados.) 

O Sn. ÚARVALHO MoruuaA:- O art. 84 da oon
etitulo!lo protesta oon~ra etsta theorla que à falsa. 

o Sa. MzNtsTno no hiPil:tuo de11ejarla que os Srs. 
deputados o delU898ln falhar, flonndo·lbes <lepOll 
o di'reitr> de o contestarem , e de apr~sentarem 
todas as objoooões <t,Ue julg1uem convenientes. 

A simples doolaraQuo feita ilélo ROVsrno, de que 
um ae seus delegados jà nãu merece· a sua oon. 
fll\nQa, é suffiolente pllta que elle o .possa demlttlr. 
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Agora, quaes forão os moti':o~ que determin~r.ão 
0 ·governo P_!\ra form~r este JUIZO, o !>rador dt~á 
que elles nao nascêrao da camara, nao nascêrao 
do insinuações como ae tem pretendido dizer, nem 
de mexflricos como ouvio dizer h o· e · elles nas· 
cérão a correspon enc a o cial, e a. maneira 
por que o governo ncarava a administração da
quella província. Se o governo erra no seu juizo, 
vs Sra. deputados têm dlrelto de o cen!lurar, de 
o accusar ; mas governo es no seu 1re1 o 
q uaudo conserva , ou demitte presidentes de 
província, segundo o grão de confiança que lhe 
mE:recem. 

UM Sa.DEPUTA.Do:-E' uma razão banal. 
O SR. MINISTRO DO btPERIO~-Seja ou não banal, 

é razão muito sufficiente. (Apoiados e não apoia· 
dos.) 

O Sa. APRIGIO:- E' um cobertor. 
O Sa. MrNieTao DO. lMP.Enro insiste em que é 

u a razão muito aufficiente a oiados or ue 
homens que aceitão empregos ·desta ordem têm 
uma- reputação a perder no paiz, e niio deve ser 
o governo quem vá revellar perante o paiz que 
t8es empregados commettêrão taos erros e defeitos. 

1\B a tzer que nao m a co o anca o governo. 
Assim não fl.cão elles iohabil~tados parjj em qual
quer occasião sarem nomeados para uma nova 
ud ministração. 

O Sa. TosTA: - O goyerno deve revellar os 
erros. 

O SR. MINISTRO DO IMPRRIO responde que o 
governo ni\o é obrigado a isso. (Apoiados.) Se os 
:Sn;, deputados entendem que o governo não cum
pl'lo ·a lei, accuoem·o, mas não · têm direito de 
perguntar ao governo port)Ue demlttlo tal pre · 
sldente, e nomeou aquell'ouiro. 

Tinha dito o orador quo o governo julgou 
conveniente, à vista dos dadoa otllciaes que tinha 
presentes, não conservar na presidencla da pro· 

. goveroo está no sen direito: nenhuma oftense, 
· nenhnma tn)urla é feita a nm funcclonario desta 

ordem quando elle é demlttldo. 

O Sa. MINIB'l.RO DO I~PERIO poderia citar exem
plos de tunccionllrlos publloos de simples con· 
ftanoa •••• 

O SR. T4QUKB:-Be não pôde dizer o mal que 
fez, parece que ba iiíjurla. 

O Sa. MINIBTao DO lMPtRIO : - F11nccionarlos 
publlcos de slmplea conflança, que tando desem· 
penbado eatlefactoriamente suas obrigações nna 
commiaeõea de que forilo encarregados por um 
ministro, forão comtudo depois dispensados dessa 
eomm\ssão pelo mesmo ministro que os nomeâra. 

O SR. TosTA.:- Assim lança-se um labéo, uma 
injuria; porque a demissão é dada por um motlvo 
que se não póde publlcar. 

O Sa. MINISTRO DO !m>Baro : - Não disse que 
-havia na eonducta do presidente da Bahia acto 
algum que o envergonhasse. 

O Sa. MINISTRO DO htP&aro disse que o governo, . 
á vista da eorrespondencia oftleial, entendia que, 
llttenta a polltioa que aquelle presidente seguia 
nb convinha que elle continuasse a sorvir. 
i A poiadot.) 

O Sa. TosTA.:- Pois diga qual é essa politica. 
O Sa. MI'MitTao DO lKPEato não tem obrigação 

de o 4\zer. {Apoioãoa.) 

UM Ba. DntJnDo : - Porque o governo nilo 
quer aujeltar oa seus actos _ao exame da camara. 

' cutar alll a política do governo, que não ' é 
certamcmte de perseguição (apoiado.t), nem de 
deslocação completa de Lodas as influencias da 
província. (Apoiados . ) O governo foi procurar um 
homem a quem se não podem contestar os titulos 

·necesso.rios para bem administrar uma· província 
(apoiados): o Sr. Serra tem intelligencia, tem 
probidade, tem pruden~ia. (Apoiados.) O que mais . 
é neceeearlo t Espere-se pelos seus actos para 
depois se julgar se o governo acertou ou não na 
escolha que fpz, · 

O orador sustentou o dlrGito do governo na 
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demissão, agora o sustenta quanto á nomeação. 
Tanto direito tem o governo em um como em 

. outro caso. Se os Srs. deputados mostrassem 
que o nomeado era capaz de praticar os actos 
que se rcceiã~, então terião algqma razão; mas, 

do presidenta nomeado para aq neila província 
inspire taes receios, a :ru~ opposição não tem 
fundamento. 

Tendo di to o essen 
lhe sómente Jeclarar que o e.cto pratic.:i do pelo 
goveruo não fo i de maneira a~guma, como se tem 
querldo dizer, por acinte, por hostilidade : não 
foi uma -cajadada. O governo o que fez foi dimlttir 
um presidente, cuja conservação não convinha, 
e nomear outro, cuja escolha espa.-a que desem
penhará perfeitamente as suas vistas, e não terá 
nenhum daquellas inconvenientes que se têrn que· 
rido notar. Não ·é intenção do governo, nem ha 
acto algum delle- pelo qual se -pos:ia provar que 
o governo tem desejos de fazer uma reacção no 
paiz. governo tem obrigação de levar a etfeito a 
sua politíca (ap · ~ , · . 
que auxiliem o seu pensamento na sustentação 
desta politilla. (Muitos apoiados.) Limitar•l a isto 
a sua resposta. · 

r . uardo FranQa eo en e que 
preci~;~o que a camara permitta que o Sr. deputado 
Serra vá para a Bahia, e que aquella província 
correr é. grande perigo se elle não fôr. 

~ssando uma vista d'olhos sobre .. as d&sordens 
do Pilão Arcado, mostra que o presidente, logo 
que tinha conhecido que tinha sido i!ludido na 
escolha do juiz municipal, o devia ter s11spendido 
do exerclcio, e mandado um delegado dt! suf\ con· 
fiança ; e que nunca devêra ter mandado uma 
força com as instrucções que lhe deu. Parece ·lhe 
portanto que o Sr. Pinhoiro de Vasconcellos mio 
pôde ser qualillcado de bom administrador. Para 
melhor explicar este seu dito, recor,Ja as dlacus· 
SÕtlS bavldal! na assembléa provincial da Bahia, 
e as providen~ias que to~ou n1uella a11semblóa, 

ter querido demittir empregttdos da thesou.rarla 
provincial, que t.raftc.avão com Oi dinheiros pU· 
blicos. Foi necassarlo que~ assGmblén provincial, 
á vista da ínaee . · · 
pregados que tinbão praticado actos tiio escanda
losos, approvasse ama lol, na qual declarou que 
os empregados de fazenda podláo ser nomeados 
e demittidos á vontade do presidante ; mas que 
assim mesmo eeses prevarlcudorus nilo terhlo 
sldo detnittidos, se deputados provinclaes nilo 
tivessem mct'trado palpavelmsnte os abusos por 
e lias commettidos. 

Demais, o orador não póde deixar de ndmirar.se 
que se queira defender um presidente porque 
elle sArve com todos os governos, faz o que elles 
mandão, e não tem partido. Será elogio, mas o 
orador não o entende assim. 

Conclue corr. varias retlex.ões para mostrar a 
necessidade de o governo tr3r delegados de sua 
confiança. 

o Sr. So.nza. Fru.noo (minish·o dos negocio1 
estrangeiros) seguio s~mpre na qualidade de depu
tado, e seguirá ainda agora o · systema de di~cutlr 
as matarias sobre ue ha uma vota~ão a fazer 
e na.o aque as so re que não ha votação ; a de 
desenvolver as proposlçõeg q11e tenhão relação 
com a mataria sobre que tenha . de haver votação. 
Ora pedira aos Srs. deputados que declarem em 
sua consciencia se entendem que possa havar 
votação sobre a demissão do presidente da Bahia. 
Seguramente dirão que não ; e se é assim, para 
que discutir essa demissão ' :., · · 

Perguntará ainda se esses s.1nhorés podem dar 
voto sobre a nomaação que o governo acaba de 
fazer? Dirão que não. Esl!la nomeação compete 
ao gover.no ; ella está feita, será executada ; o que 

pois podorião fazer os Srs. deputados era cen· 
surar o governo ; mas qual o !'esultado dessas 
censuras em uma occasiiio em que a camara não 
tem de conh~cer elo merecimento dellàs 7 Essas 
censu.r!ls !Jâo têm cabimon_to. Que rGsultatl~ ss 

precedentes, condemnão as proposições por elles 
sustentadas em outro tempo, condsmniio os prin
ctpros que professâo. 

Como foi citada a constituição, lê o art. 34:, e 
mostra q11e-os casos imprevistos de que fallu o 
artigo sào as circumstancias que determinarão 
a dtlmis~ão do presidente. O julgamento destas 
circumstancias, a aprtlciação ·dellas é do governo: 
o go-verno já as pesou, já demittio o presidente 
da Bahia. Diz mais o artigo - de que dependa 
o bem do estado. - Damitt1do o prasidentt), é em 
regra de necessidade que o seu successor parta 
· · , an o nao a as an e con· 
fiança nos que têm de substituir no lugar o pre
sidente demittido: a !lpreciação desta necessidade 
é do governu, não pertence aos St·s. dAputadoll 

O que resta p'ois é examinar se é indlspensavel 
que um Sr. ddputado sáiu para outra oommisaão, 
isto é, se é indispen~avel que psrLa o Sr. d~puta•lo 

. · .ãe. Indag~rá 
a especle a que razoavelmente se póda eutender 
que se refere o termo inclispensavel. Será a ne
cessidade da presença do Sr. deputado nomeado 
na Bahia t N:io, porque o çonheclmento desta 
indi~pensabllidade compete ao gllverno. Logo, o 
termo indispensavel é em relação á falta quo faoz: 
n11 camara o Sr. dBputado. E' esta li intelli • 
gancla que o orádnr liga ao artigo. A quem nomêa 
um deputado para um lugar é que compete julgar 
se elle é i"nulspansavel naquelle lugar- i mas 
p6de acontecer que ao mesmo tempo que o 

overno ui ue indle ensnvel ue um Sr. de U· 
ta o st!. a, a camara julgue to.mtiem indisponsavel 
que elle flqua; a const1tuiQi\o polr~ nito· qulz que 
ficasse slmplesrnente ao corpo legislativo o julgar 
dessa ind!spensabllidade, or ue ofila o oder 
execu vo por uma ex.cepç o, por,tue o ora. or n o 
julga o onso multo poRslvel) querer npartar da 
carnara um do seus membroa, nomeando·o para 
uma commlasiio ••• 

UMA. Voz .-Não aceltllva. 
O Sa. Muus·rao nos NEGocxos EtiTRlNGKIROS 

responder~\ a esta hypotbese. Na verdade, se o 
deputado nomeado não aceitasse a nomeação, 
estava a questão acabada ; mas podia acontecer 
que o deputado nomeado não tivesse coragem 
sufficiente para declarar que a não aceitava; 
poderia não querer carregar com a responsabili- · 
da.de que lhe pudesse resultar de não aceitar a 
commissiio, que poderia suppór necessaria, e ahl 
estava a camara sem poder impedir qu~ o governo 
arra01:asse de seu seio um membro cuJa presença 
ella julgasse indispensavel. A indispensabilidade 
pois tem dous fins, um que pertence a · quem 
faz a escolha, · e outro que pertence á camara: 

Se undo esta intelli encia da dia osl ão con~ 
stitucional que lhe parece obvia, compete á ca
mara conhecer se a presença dú Sr. dE)putado do 
Maranhão é de tal sorte indispensavel nà camara 
que ella entenda que elle não póde sahir do seu 
seio, e se o governo, nomeando-o para tr presidir 
à provlncla da Bahia, tem al~umas vistas que 
não sejão o bem tio estado. E sobre e11ta parte 
que entende que deve versar a dlscus&ão, e oito 
sobre artigos de jornaes, que podeaa ter multo 
peso para com o guyerno, porque ~êm m.ulto peau 
as opiniões de seus amlgo11, maa que nem vem 
parll o caso, nem o governo responde por eU11. 
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Não sabe m-asmo para Q}l6 alguns Srs. daputad~s 

·se retirem a artigo:3 de JOrnacJ~, e mesmo ha Opi
niões emittidas na ~asa, qu~udo_ sabem .que esta 
nomeação e demlssao estavao feitas mu1to antes 

a recerem esses arti os e de serem essas . 
opiniões emittidas na casa. 

Entende pois que a discussão deve versar sobre 
este unico ponto-se a prsseuça do Sr. deputado 
do Maranhão é de tal sorte indis ensavel na 
casa que e e oao eve S!l 1r . e 11. ; e, se nes a 
.nomeação houve alguns manejos pelos quaEls o 
j:toverno procure unicamente separar da casa um 
de seus membros que lhe é indispensavel. Todas 
as mail! questões lhe parecem extemporaoeas, e 
tendentes a exorbitar das attribuições que per
tencem a cada · um dos poderes do estado ; e tra· 
zem ean resultad•l a demora de uma medida que 
o governo julgou necessaria. 

Pede á camara que compenetrando·se desta 
verdade, discuta o que deve discutir nesta ma
teria. 

Lres horas e meia. 

Sesuão em fls de Agosto 

PRB:BlDENCU. DO SR. CHICHORRO DA. G.U.U 

U:U:MABIO.- x:pe eo e.- equet-tmantos.- r em 
do dia.-Dispensa para o Sr. Lisboa Serra. 
Discursos dns Srs. Wcmàerley e Urbano. Dis
curso do Sr. Jobim : Joannas, fot-nic6cos, 
coKspirações, etc. Discurso do Sr. Sot.f..~a F:-anco 
m\niitro dos negocios estrangeiros. 

A's 10 horas e 1/2 da manhil abre-se ~ sessão, 
ltt· se e Rpprova-sa a acta da antocedeute. 

BXP.GDIBNT.R 

• mlttlndo as informações que lhe farão requisitadas 
pela camara a respeito dlls fabricas e estabelecl
numLos de lndustrla que têm obtido soocorros . 

Romette-se A commlssilo do constltuloito o re· 
quorhnonto do padre Joilo Snart~R dü Souza pedindo 
ao lhe conceda oarLa de naturaUeaoiill do oldad~o 
brazlllllr,,, 

Nilo b" maia oxt>o:Uonte •• 
Jui~A·IIe objt1cto do dollborao1lo e val a lmprlmlr 

o prc.._octo da cummlssdo ~o oonstltulol\o rasol vendo 
qu6 !'edro Maria Monteiro Torres eatt\ 11u ROZO 
doa direitos de aldadllo portunoontea aos ne~toldoa 
na Brazll. 

O l!lr, Va•oonoello• (pela ordem) pede 
ao Sr. presidente que haja de convidar as com
missões do constltulçiio e da justiça criminal 
para que dêw o seu parecer sobre a representa
ção do juiz de direito de Paracatú com 22 
docu01entos qu:J ha mais de 10 dias o orador 
apresentou. 

· ~si!\ já ca;1sado de pedir o parecer das com
missões da camara. L embra que em outra occa
sião rogou tambem ao Sr. presidente que houvesse 
de t •mvidar a Mmmlssa re pec va a ar o seu 
parecer sobre a coostitucioMlidade de uma lei 
provincil\l de Mi.nas Geraes ; este requerimento, 
que fez no principio da sessão, não tem tido 
deferimento, nãó' tem sido attendido pela com
missão, apezar de ae estar no termo da sessão 
ordinaria. 

O SR. PRESIDENTE diz que os membros das 
co~missões de constituição e justiça criminal que 
estão presentes t.om~ráõ em consideração o pedido 
do noore deputado. . . 

o s1~. Par~nb.o• p&d& ao Sr. presidente haja 

de dar para ordem do dia o parecer da commissão 
de esle.tisticll sobre limites entre a província do 
Rio de .Janeiro e de Minas Geraes, que ficou 
adiado em consequencia de pedir a palavra sobre 
elle o Sr. Gomes de Menezes. 

O Sa. PaEsiDEII!TB: :-0 pedido do nobre depu· 
tatio será attendido opporlunamente. 

Continua a discussão do requerimento do Sr. Lis 

O 8R. FRANCo DE S! continua o seu discurso 
hontem . interrompido, e, dando a hora, fica a 
discussão adiada. 

ORDEM DO DIA 

Ooutinúa a discussão do parecer da commissiio 
sobre a dispensa do Sr. S~rra, presidente nomeado 
para a proviacia da Bahia. _ 

o Sr. Wander1ey diz que quanda ouvlo 
le~ o p~recer da comnnssão, o seu primeiro impul:'lo . . -parecia que algum facto extraordinario, que nao 
havia chegado ao seu conhecimento, se passara na 
~ua p~ovincia; mas,. depois que o n~bre ministr? do 

syetema constitucional (apoiados da opposiçao); 
se não houvessPm os nobres ministros, no modo 
por que _sa e~plicárilo, indicado be~ tl.Ue suas 
vistas nau arao aquellas que parec1ao lnculMr. 
mas sim que tencionaviio na província da Bahia 
plantar uma nova éra, seguir uma nr> va. política, 
dar uma direcçiio que lhe t,rouxeue a fditddade 
de que tem gozado outras provlnoias até hoje e ellD. 
n:io tem compartilhado. 

Disso o nobre ministro dos negoaios estrangeiros 
que a cama r a mio era juiz da I ndlspensabilldade 
d•a Sl&hida de um depu~ado senilo em rciação 1\ sua 
es a' a na camar11, e quo o ctlso mprev1s 'l e qua 
depende a seguranoa o o bom do a11tado da que 
tallava o art. 34 da consti tulçãll só mente de-r,êra 
sor pelo governo exnmlnado. E' a primeira vez 

' Cllnutra pedir Hcença para que um deputado v4 
cxoraer um lugar para que Col nomeado pelo 
govllruo, esta sómenta deva examinar se o deputado 
é ou ndo nocessarlo na oatnara. Qual é o deputado 
qu11 01lo ó nece::~sarlo na camara? (Apo,aàol da 
oppos'"'ao .) 

O SI\, MINISTRO DO& NEIJOCIOB EsTRA.NGElRosc
Iodlsp~nt~nel. 

O Sk. WANDERLIIY entende que todos Rl\o intlls
pensavels no senL\.io quo quer a consLitulçlo: 
as províncias devem ser representados pelo numero 
de deputados qua a lei marca. (Apoiado" da oppo. 
siçêlo.) A indispensabilidade de que a constitui
çãa falla é relativa ao emprego que o deputlldo 
haja de exercer, mas nunca a respeito daquelle 
que e:>tá exercendo ; por consequencia a camara 
et!tá ao seu direito examinando as r 11zões que levão 
o go'verno a fazer o emprego do deputado. (Apoia
d?s ela OppO$ição.) Para . provar que esta tem 

mara, cila alguns exemplos. 
AJmirou-se de que o nobre ministro do imperio 

dissesse, e acredita. que o nobre ministro dos 
negocias estrangeiros compartilhou essa opinião, 
que o caso imprevisto de que fallava a constituição 
era a demissão do presidente ; que, logo que um 
presidente qualquer era demittido, a consequencia 
era a nomeação de outro, e ·logo que se dava 
eRsa nomeação devia o nomeado partil· para o 
seu destino. Esqueceu-se o nobre ministro de qu& 
os presidentes podem s·er deputados, de que po~-em 
estar na camara exercendo o mand.ato leglslat1vo, 
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ll estar o vice-presidente na provlncia. Neste caso 
não ha inconveniente no exerclcio do mand&to 
legislativo com a nomeação que se tem de pre
sidente. Se este c·aso se pôde dar, como pód'l 
haver incompatibilidade em que esteja nomeado 
um - · -
e entretanto não vá exercer o seu emprego f Para 
qu~ existem os vice-presidentes senão para os 
casos de f<llta ou impedimento temporario ? Não 

odia o nobre ministro mandar ue o lo vice· 
pres1dente da Bahia tomasse conta da presidencia 
até a chegada do deputado para que pede licença ? 
Podia ou não podia? Se podia, està prevenido o 
caso, e não é indispemavel a sabida do Sr. 
deputado ; c se não podia, por que não demittio 
o lo vice-presidente! (Apoiados da opposiçl!o.) 

O nobre ministro não demitte o vice·pre~Hente. 
pela mesma •:aziio por que demittio o presidente. 
Talvez que amigos do min1sterlo nao estejão 
concordes na !lemissão do vice-presidf'iote. Notou 
mesmo que quando o honrado ministro do im
perio dizia que não havia caso nlgum imprevisto 

em que ameaçasse a segurança pu ca 
e exigisse a rresença do Sr. deputado nomeado 
pata aquella provincia, e qt::e sem inconveniente 
pode1·ia o vice-presidente entrar na administração, 

e , e a 
acontecesse, na tnesma occasião estava em oppo
siçiio. 

0 Sa. FERtu.z:- A oiado. 
O Sa. W A.NDERLEY nota quo o nobre ministro 

continuou o seu discur:~o, e que no fim, recor· 
dando-se da ameaça do nobre deputado, disse que 
nfto convinha que o vlce·pteaidente occupasse a 
presidancia. MaH se havlfl Inconveniente nisto, 
nas mãos do ministerio estl\ removei-o, aat!im 
como o removeu a respeito do presidente. 

O nobre ministro do imperlo, ven<to~ee embiira· 
çado para dar razões que pudessem justificar o 
acto da demis!iiio e a lmmediRta remessa de outro 
presidente, entrlncbelrou-se no direito e attrlbui· 
çõea cxecullvos, o disse quo ni\u tinha obrl 11ção 

a m ss1 o ou nomeaç o, 
que o governo estava no seu direito usando dessn 
attribulçiio, e que a camara o accusasee, que o cen
suras~e, mas não daria a razilo do seu acto. Nessa 

er a 
pelo~ apoiados da nlalorl'' ; mas os nobres depu
tados nilo querer i\ ratlllcar esses apoiados Olitando 
em seu sangue frio .. 

Qual o rnelo quo tem 11 camara de aqullmtao a 
pol1Lica do mlnistorlo senllo pelos seu~ llctoa t 
Se o rnlnlsterlo ae nilo espliM, como Quer I]UO 
os deputados o cunsu(om, quB o ologlom 1 O 
mlni~terlo quer um apoio oeculto, assim como 
aua-1 razões 81\o occultas ; ni'lo qul'r u•n apolo 
franco, cuja razão o palz compruhendR : a sua 
linguagon1 é uma, e 6t)U8 aetos são outros. 
{A·aoiadot da oppNiçi!o.) 

Ô DC?bre minlst~o do lmperlo d.isae que havia 
demitttdo o pres1dente dn provancia dR Bahia 
porque pela sua correspondencia official via que a 
marchà administrativa daquella presidente não 
a~rsd!lva,_ q_ue não queria declarar er>te facto para 
nao ~nutllhsal-o para o futuro. (Apoiados da 
oppoStção. ). Antes o nobre ministro tivesse dito 
tudo quanto lhe aprouvessG do ex- residente 

. e s e an es re cencias (apoiados 
da oppostção), essas reticencias são injuriosas não 
estão mesmo de conformidade c:>m o animo' leal 
do nobre ministro, a quem corre a obrigação ou 
de rectificar as sna::~ palavras, ou de aprosent~r 
esses motivos clara e patenwmente . 

Continuando, dtsse o nobre ministro que B 
politlca do presidente da. Bahia não eomoinava 
com as aua!'t opiniões. (Le um trecho do discurso 
do noõrBmínistro d() impe,.ío.) Damaneira que c
governo Lt!m uma política ; um presidente de 
proylacia diz-se que tem uma outra politica, é 

demutido por causa desta politica; perguntando-se 
qua~ ella é, responde-se--:não tenho obrigação de 
o . d~zer .1 Tambem ni;o ter!\ obrigação d~ dizer o 
mm1steno qual é a sua politlca ? Não, porque os 
seus amigos .sabem. (A~oiado.' da opposiçl!o.) 

politíca era a mesma dv ministerio de 8 de Março. 
O Sr. José Pedro Dias de Oarvalho, ministro do 
imperío, e então da f>lzenda, disse quo não só 
com e.rtilhava · · ' · · 
8 de Março, como as passadas (apoiados da 
opposiçllo): mas observa o orador o Sr. Nunes 
M·,~hado ha poucos dias disse na casa· que esse 
gabtnete de que era cheCo o Sr. visconde de 
Macahé reUrou·se felizmente quando oa effeitos 
des.sa politica de verdadeira hypocrisia vão prín· 
cip1ando a apparecer, e que essa pelitica era 
uma verdadeira mentira. (Apoiados.} Onde estaré. a 
m•mtirR, pergunta o or~dor? · Quando o nobre 
ministro do illlperio compartilhava llS idéas pre
sentes e passadas do gabinete de 8 de Mnrço, ou 
agora? Se o nobre ministro compartilhava essas 

, ação de dizer em que mudou par.\ 
que se possa dar ou nega.r apoio ao go\"erno com 
conhecimento de causa, porque os factos de· 
monstrão que o nob.re ministro do . imperio e o 

. . ' 
acredita que é pessoa multo honesta, de multo 
merecimento e talento ; matJ nada disto faz 
diminuir a responsabilidade do governo não só 
querendo comprom&tter esse Hlustre presidente, 
como quere~:do fazer uma inverailo na pro
vincla.. 

Tem quas\ eertPza de que a demissão · do Sr. 
Pinheiro de Va~eoncollos não teve por fttndamento 
os motivos que expcndeu o nobre ministro do 
imperio (apo&ado .f da opposiçc2o) : parece que o 
govorno teve tlm vista com a nomeação do Sr. S errn 

laotar uma nova óra na rovlnci" da Bahia. 
or ma s que o governo a rme que n o lo u o 

no ae•l animo pan essa deuaiseão, nem os artigos 
dos jornaee nem oa dlscursatl dos Srs. depu· 
tados pelt~ Bahia que apoiilo o goferno, é preciso 

m · ma qu ro us a para acre ar 
em semelhante facto. O gov"rno, ttegundo pensa 
o orador, tova por llm trazer para a provlncla 
da llahla os bouetlcloH que tom trazido a multas 
provlnclaa os pai' tidos quo nellae dlsputilo in· 
11uoncla, O governo ~em ·BO incommodado mu:to 
com uma tal ou qual oppolllçtlo que lhe têrn 
feito nl~un11 mnmbr1lA da deputação da ~ablR 
(apa•aaos da opposiçl.!o); enteRI!e que póde lfUf
focar essas vuztJs eom a nova politica que ello 
hll de estrear naquella provlncia, entende mesmo 
quo a provlncia da Bahia, irnport~nte como é, 
nilo deve formar uma exepçiio á regra geral d~s 
mesmas provmcias do irnperio. (Apoiados da 
opposiçllo.) 

E' possível que a liberdade tome a sua fôrma 
nessa bigorna e ao calor do (pgo - este pensa
mento nlio é novo.- Já. um dtsttncto membro da 
convenção franca~ dizia que a liberdade tinha 
nascido do seio da tempestade das dóres seme
lhante ao mundo que sahio do cá.hos e do homem 
que nasce c oran o; mas esse virtuoso anat co 
(risada.~) que proferia es:;a~ palavras referia-se a · 
uma sociedade em que tinha havido instituições . 
feudaes; referia-se á liberdade qne tinha sabido 
dn luta co•n o principio monarchico e sacerJ.otal ; 
referia-se a todas as diffh:uldades que a revolução 
de 1789 tinha achado para implantar a liberdade 
nG sôlo franeez; mas entrs nós (exclamo o 
orlldor), quando a liberdade es\é conquistada 
(muítus apoiados da opposiçao), quanda ella 16 
co1·re purigl) pelos seus oxces&OI J capo(Gdo• da 
oppo.ciçdo}, qu11ndll devemos tratar e eonaernl-a 
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em uma a.tmosphera mais branda, querer dar· 
lhe novo~ fórma ao som dR bigorna, e ao calor 
do logo não posso concordar couJ jsto. (Muit~s 
apoiados da opp osiçlio.) 

Acha o. oradr que a sua pro~incia p~otess_a 

os princípios de liberdade (apoiados da opposiçrto). 
mas liberdade fundada na constit11içào e na 
estrictl\ execução das leis. (Apoiados da opposiçlio.) 

O Sa.. Joss' DE Assxs : ._ · · 
mas bigornas que têm havido na Bahia. (Apoiado.t 
~ rüadal.) 

O Sa. WANDERLEY: -Infelizmente sempre a 
liberdade tem sabido das bigornas pelor do que 
entro11 p:\ra ellas. A provincia da Bahia não 
partilha nenhum dos excessos dos partidos que se 
debatem no Brazil. A Bahia não é exclusivamente 
Santa Luzia, nem exclusivamente saquarema ; a· 
província da B-thia segue o systema da mode
rtl\iàO da tolerancia e da jusliO•'· (Apoiados da 
opposi~ao.) Nenhum governo até hoje quiz fazer 
a co~lquillta da B~bia senão o a?tn~l. (Muit~s . 
qu aai sempre apresenta em opposiçiio a maior 
parte da sua dep11tação, é por que não concorda 
com 11 marcha que levão os negocias, com os 
excessos que se praticã.o. O ministerio 
Fevereiro teve uma grande opinião em seu favor 
na província, mas logo que a província da Bah1a 
foi vendo que o ministerio ndo faziu. os bt1ns 

ue romettêra e · 
mu ou-se a opinião geral da província, e hoje 
pódP.·Be dizet' Q\le a provincia da B.tbia é quasi 
na sua t.Jtslidade contraria ao que actulllmente 
se pratica. (Muito., apCJiadoY da opposiçlio.) 

A prova de yuo o govet no SB vê muito em
bal açado para justtftcar semelhante actu, nota·se 
nas razões que dão os uobres delJutados pela 
Bahia q11e apolào o governo para approvar a 
demissão Jo pt6tddente, vdo bu:Jc:ar factos antl
guisstmos, quo nanhuma relação têm com a 
actualldade. 

O orl\.tor depois de responder 1\ accusaçllo 
, 1 O· 

. c,)llado uma das famlllaa do &ur\t\o do Pilão Arondu, 
e de ter oxaapt~ra•lt) a outra, tlh: que quom 
tem couhAOhnoa.to duquollo anrtltn aab~ multo bem 

(4pO'Q C J da OpJlOiiçlto), tlUQ nA<I houve f(OVflrnu 
all(um na provluoia du Bl\hll\ que UVOMIIe llaclo 
protecollo " CllliiMS tarnlllatt: todus tórn procurado 
contribuir pa&ra a oxUncç;1" <lt!S&a do~urdorn. 

8ft por e~te lado n•lo pó !In ao r atacaJo o ex· 
JtrHtldente da provlnala. da Bllllla. porguut" s o o 
póJo aer pelo proul!tiim•lh~l) que tuve com a 
tbsaourarla pro'VInci"l· E' poaalvul quo este soja 
um pcmto du Otlneut·a, U\RI\ aato acto succedidu 
em 1842 para 1813 nilo podia servir p1lra a do· 
lni811Ao dn Sr. Pllllleiro. O Sr. Plnhlllru é um 
homem quo tem receio, pell\ sua hontJ~tldade, de 
offunder direitos de outros. ((Apoiados da oppo· 
.riç<%o.) Ouvlo fallar da alguns empreg11dos da 
the~ouraria pro'Vincltil, mas esperava que appa· 
recessem provas para demitt\r esses empregados, 
e se o ex-presidente da B11.hia era inepto por istu, 
qu_e nome merecerá o govorno que sabendo pelo 
parecer de uma commissão da camara, que em 
cerLas repartições ha grandes prevaricadores, não 
se tem atrnido 8 demitUr um só elllp 
(Apoiaào6 da opposiçllo . ) E por que ? Porque o 
governo não quer c,brar sem dados positivos. 
.Assim praticou o Sr. Pinheiro de Vasconcellos. 

.Por qualquer fórma, diz o orador, que consi· 
d.ero o acto do governo. não o posso encarar 
aenii.o como um acto de hostilidade. Apoiados 
da opposiçt'!o. O nobre ministro do imperio, 
h?ntem, erp;uendo-se da sua prudHncia habitual, 
du~se, referindo-se a nós:- o governo cantava 
com o d!l&agrado dos noores deputados-. Porque 
çQn~ava q so'Verno com esse desagrRdo f Pl)r 

vsnt11ra o nobre ministro não estev-e no mini!'lterlo 
de 8 de Março ? Soube que a· deputação du B-thi•l 
fosse pedir a nomeaçõo do presidente? (Apoiado~.) 
Vlo-se embaraçado na sua nomeRção, na sua 
politica a respeito da rovincia da Bahil;l com os 

l1n periP. (Muitos apoiados da opposiçllo.) 
O Sn. TosTA:- E' um carro puxado por du11s 

parelhas btn sentilio opposto. 

O Sn. WANDBRLEY: -O m inistorio nAste e11tado 
de cousa11 nito faz mals do que a figura do 
medl~o de qualquer regimento. (Rüadal/.) Quando 
tom de gor· fiagellado um snl1lado, o medico é 
ftnmedistameute chamado, toma o pulso ao condem· 
nadob e, emqua.nlo di:t que pôde ser castigado, tollll 
a chi atad11; iDtorrompo-se do quan.io em quando 
o castigo, e pergunta-Ho: - Ainda óde ao 

011pon e e n : - n a; e aaslm contlnua·He 
ntê quu o medico diga: -Basta; o homem est1\ 
1\ mol'rer I - Assim t.••mbom o miniaterio 1:1:1t1\ 
t•om o pulso datt provinlllas ntuJ mãos. O<t bon· 

I 8 r 0 · lAS O C8R RO, e O 
go\'erno diz: - AindK pócte; fogo I (Risadas.) 
Ai neta pólo ; fugo I (Risadas . ) Aló quo chegue o 
dia em •iUe o doente morra, ou que csseK mt · 
nlatro" soj1\o dospalJidos, como uito aervlutfo para 
medlcos do11te rolgitntlnto. (:.luitwt rlsadas e 
apoiudol. MuHo bem, muito b"m.) 

O Sa. PRRBWENTB ; - Tum a pal!lvra o Sr. 
Uru••no. 

o Sr. Urbano tltltll que a contradfcção dos 
nobres deputado11 dn m!,,,ala ehogou ao ponto 
de exigiRem til) governo a declaração doR mot.ivcJS 
por que havia demiltldo um pre&idente do pro
víncia. 0:; que dzerão da confiança o primeir.J 
principio de adminisLração, hoje querem negar 
ao governo a applicaçào deste principio na un. 
meação e demissão dos presidentes de província. 
(.Apoiados.) Se o principio da confiança pôde 
ter alguma applicação, é tlem contestação a respeito 
do& altos funccionarios do estado. o· 

ss omo nao se p de contestar ao chefe 
supremo o direito de, pelo livre principio da. 
confi,mça, nom ear e demiitir os ministros de 
estado, tambeao não se póJe negar a governt) 
algum o direito de ter em todas as províncias 
do tmperio delegados de sua. completa. Ct)nfianço.. 
Portanto, como exigir-se do govrrr.o os motivos 
q~e teve para demittir tal ou ~al presidente que 
nao era da RUI\ confiança? Ntio era a falta de 
confiança motivo butllnte, n Ão devia elle &a tis· 
fazer aos nobres deputados f O seu direito póde 
quando muito estonder·se a examinar se o cldddão 
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nomeado para substituir o demittido tern as 
qualidades precisas para bem desempenhar a 
mtssão de que é encarregado. A maioria mesmo 
teria apenas o dtreito de examinar se o cidadão 
nomeado Unha ou não as qualifioações precisas 

ara cum rir e executa ·· 
sustentadct mas censurar a demissão é proce~ 
dimento que não pó de ser justitisado. 

A opposição contra o parecer da commissão - . - -
do Sr. Pinheiro de Vnsconcellos. Onde estará 
a razão dessa opposição tào violenta? Esta·rá 
na !lomeação do Sr,:. Serra' Não, porque tem 
ouvido os nqbres dAputados que combatem o 
parecer dizer que o Sr. Serra é cidadão honesto, 
tntelligente e moderado; onde pois está a razão 
de tanta opposição? -

Disse o Sr. Wanderley que a licença pedida 
era contra os prer.&dentes · da. casa, e c1tou um 
exemplo. O orador uão teve occasliio de exa
minar bem este exemplo, e passa a mostrar que 
os prec2dente.s da . c~man são todos contrarios 

.Disse-813 quo o nobre ministro dos negocias 
estrangeiros observou hootem que uma vez no
meado o Sr. Serra era indispen~avel que elle fosse 

caso inteiramente ldentico T Não foi nomeado o 
Sr. Costa Pinto para presidente de Pernambuco; 
e niio tinha sido nomeat\o poucos dias antes um 
novo vice-presidente 'I' Não podem as clrcum
sl~nclas saram taes que não sejf'l sufficientA a 
acção de um vice-presidente '1 Mas ainda qttando 
Mja elle multo proprio, multo sufficiente para 
administrar a proviucia, todavia, na qualidade d11 
vice-presidente, com um presidente Jt'l nomeado, 
não p6de ter aqnelle prestigio, aquelh. ftJrça 
moral · qu~ á necessar\a pnra manter a ordem 
publica na provlncill da Bahia. 

O Sa. FERNÃNnE!'I CHAVf~:!:-E' o que acontece 
eom o nlinietorio que nito t11m preR\dente. 

O Sn. UnuANO diz que é pe.ra maravilhar que 
" a . 

Houvo t!!mpn em qne ae ouvia a nobre minoriu 
dlzer:-Nós el-ltamos pro~crlptoR, aoffrllmos uma 
pen~egulç,'lo atroz, quoramo11 apenas o dirt~ito d~! 
vida, tmstentsmoR nprml\" qualquer mint!';terio que 
nos deixo vlvor, demittn se o l-ir. Aurolinuo, 
nomOe o ROVorno n quf'm qutzer, tudo nreitamos-; 
ho}t,, porém, jt\ nm ctdad1i0 honosto, modllrado 
e fntP.llignute utlo Herve part\ n nobre mtuoria. 

O Sn. APRIGlo:-Ningnom tallou Dtllla, não é 
esta. a QUilstão. 

O Sa. UnnANO:-Os nobres deputados querem 
que eu acradite qnH estão combatendo o parecer 
ero attençiio ao rllspelto que têm ã constituição 
do imperio? Creio que os nobres deputados com
batem o parecer politicamente, e é politicamente 
que procuro examinar os mo ti vos que os nobres 
deputados têm para o combater. Disse um nobre 
deputado pela Bahia-para que crear mais ditti
culdades na provincia ds. Bahia ; porque vai o 
governo era 
livre desse flagello 9 Não sabe se o Sr. Serra vai 
crear partidos, não sabe quaes são suas vistas, 
mas diz que se o governo pretende disseminar seus 
priocipios, suas doutrinas na provincia da Bahia, 
se procura o apoio franco e sincero dt~ popnlaçào 
para esses princípios, serão os nobres dep•1tados 
os mais proprios para cl:unar contra e~se pro
cedimento do governo '1 E' o Jl:overno qui> prínci· 
p\ou a crear o espirito de partidos na província 
âa Bahia? Não sao os nobres deputados parti~ 
distas' (Muitos apoilldos) Não é possível baver 

TOKO 2 

partldistas mais decididos e mais· energicos. (Mui~ 
tos .a~ºiados.) Não são elles que estão ereando o 
esp1rlto de partido T Para q11em é que fallo t 
(~uitos apoiados.) Não é para o palz ' Para que 
pots tod~s essas lutas, toda esta opposlção, se 

- .s que o 
espirito ·de partido é um tlagello. 

He os nobres deputados ·estão realmente con
vencidos de que a existr."lcia de partidos é um 
mal e a · · 
flagello, se dese.jão que na sua p~:ovincla se não 
implante o espirito de partido, permittão ao 
orador que perg11nte porque não ropresentão fiel
mente os sentimentos de seus comitentes ? (Mui· 
tos ·apoiadn.t.) O orador entende que na pro
vincia da Bahia existem partidos, e nem era 
posstvel que estando a Bütla no meio do Brazll, 
não recebesse a impressão de todos os factos que 
no paiz se passão, de todas as opiniões e dou
trinas que se discutem. Digão os nobres deputados 
como fizerão elles a sua eleição ; não se reunirão 
to~o~, não apresentárão uma chapa, não dlstrl-

pu ça.o 
O Sa. GoNÇALVll:S MARTINS E OUTNOS SENRORRS: 

-Não, não. · 

Os nobNs deputtuios dizem - niio ha partidos 
p•>llticos na província da B~hia, niio bulàó neste 
estl\do.- (Apoiados a risadas.) O que significa 
- •lelxe estar a provincia como está, deixem-nos 
e!4tnr como qu~rt3mos, os senhores não têm direito 
de tnr partido na provincia da Bahia. (Apoiados 
e rüada.~ .) · · 

O nobre deputado pela BahiA suspeitou que 
o novo prl.l~ldente fosse dastruir influencia8 exis
tentes na Bahh~ disse que era muito facil destruir, 
mns que crea1· ou substitnir essas influencias por 
outras henelicas era difficll, que o exemplo 
esta v!\ em P el'nRmbuco : e disse que essas tnfluen· 
cias, que essas f~:~miliaa erão um elemento de 
ordem, um apoio para as instituições do palz. 
O orador assent11 que essas doutrinas erão muito 
boas na idade médie, no tempo em que os 
monarchas não podlão existir senão pelo a~olo 
das grandes e poderosas familias, dos baroes, 
etc. ; mas buje de certo não póde ser sustentada 

· • apolO os par os, o 
apoio na!5cido das convicções, dos principios das 
doutrinas, e mesmo da grande massa dos interesses 
naciun;~es é muito mais seg11ro do que o apoio 
resnlt~&nte de~ses interesses mesquinhos, iosa
dnveis de uma ou otltra familia. (Muitos apoia
dos . ) 

E' verdade que a provincia de Pernambuco 
tem passado por soffrhnentos, mas serà isto 
effeito da destruição, ou da modificação de uma 
influencia preponderante, exclusiva, que havia 
na provlncia 1 Acredita que não : não é • prt. 

ae 
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mesmo no tempo easn n uono a, ernam ueo 
tem soffrldo em varlaa épncaa diversas calami· 
dadas. Qllaesquer que sejt:o os resultados da 
luta polttica em Pernambuco, qualquer que sej& 
a sor e os par os netJsa prov nc a, em o o o 
tempo a pouteridade ha de agradecer ao partido 
praieiro o grande beneficio da haver destruido 
o predominio exclusivo de uma familia na pro
vlncla. (Muitos apoiados.) 

Disse o Sr. Wanderitty que não seri11 a.oppo· 
eição que darta quéda ao ministerio, mas sim a 
opinião publica, os proprlos amigos do ministerlo, 
aecrescentando que cada uma das deputações 
puxavão o min:sterio para o seu lado, procuravào 
dar tantas córt3e politicas ao ministerio quantas 
eão as provtneias. O orador não pôde compre
hender a argumentação do nobre deputado, e 
por isto desejaria que dissel!Se qul\eS Oti interesses 
e prioclpios oppostos que punhllo o ministerio 
neste embi\raço. O orador nito vê contradicção 
de interesses entre as provlnclua nilo vê que 
tenhão appe.recido oplnlõe& contradlotorlaa. Onde 
está a opposição de prlnolploa o do 1ntoresses, 
onde está. o desmancho da maioria, onde estão 

membros da maioria! Portanto, no.da vendo que 
possa contrariar o parecer da oommlssilo, conclue 
votando por elle. 

O Sa. PaEatDENTE:-Tem a paltlvra o Sr. Jobim. 
(Movimento dtJ curiolidade,) 

o Sr. Jobhn tem estado absorto, e abyamado 
com o objecto 'que actualmente oacupa R attenção 
dl\ camara, e para isto tom motivos algum tanto 

· sérios. O primeiro motivo é quA o uuico acto 
p~slo qual se pronunciou abertRmente contra este 
ministerio foi quando elle pedio u. dispensa do 
Sr. Costa Pinto para ir para Pernambuco. 
(apoiador.) Achou então que o governo neste 
comportamento era contradiclorio comsigo mesmo, 
porque tendo dito que seguiria a política tle seu 
antecessor, apresentava logo um acto q11e desdizis 
a sua promeosa solemne, nomeando um membro 
da csmau '(lat•a presidente de Pernambuco. Nessa 
oocnsião o or~dor expOz as razões que tinha para 

e e e c es ran ar es .. a 
· contradicção do governo actual; pedia à camara 
que negasse a licença requerida. O Sr. ministro 
do imperio retorquindo lhe fez ver que estava 

· · , nuar a 
a sustentar a mesma política do ministerlo pas
sado (apoiado• ), mas que uma circumstancia 
extraordinaria exigia que aquelle presidente para 
Pernam bu!:o sahisse do selo da camara, que o 
unico presidente deputado que ainda existia seria 
demfttido. E com eft'elto no outro dia o Sr. 
PedreirB fol_ demittldo. (apoiados.) 

U:u: Sa. Dn:POTADO:-Falt~& ainda um. 
·o Sa. JoBIM::- •.• Porque o governo queira 

aeguir a política qae tinha enunciado no seu pro
gramma o mlnisterio passado. (Muito b•m e 
apo~doa ela opposiç<2r..) Nesu occasiito lhe pa
receu que um motivo ponderoso poderia juetiftcnr 
o procedimento do governo, porque Jie dizia que 
havia agitação em Pernambucano; e por isso 
podia-se até certo ponto rejeitar o parecer do 
orador, mas actualmente na Bahia nem osjornaes 
nem pes~?a alguma dizem que haja a mE1nor 
perturbaçao, o ·meuor indicio de que venha a 
apparecer ; não sabe pois porque razão <> governo 
exige a sabida do Sr. Serra tão repentinamente. 

Nã_o contesta ao governo o direito de dernittlr e 
nomear a quem quizsr, é um direito que seré. o 
prlm.eiro a sustentar com todas as suas forças 
(opo.ado.t), quando alguem o queira atacar; mas 
o que como deputado tem o direlto de fazer é notar 
•••a politiea de contradleçlo que o põe em aus· 
peUat a reapelto dt outr~ oqutat. Vai fallar sobre 

este assu.m to com toda n 
racterisa. 

Quando o outro dia fa.llou nesta camara um 
Sr. deputado por Pernambuco (o Sr. Nunes M.a
ehado) com aquelle vigor, a uella elo uencia 
en ustae ca que o tstmgue, acompanhada de 
adema.es, e de uma attitude que o apresenta aqui 
como divinamente inspirado, e que o orador qui
zera poder imitar, o objocto sobre qu.e elle mais 
p~receu mostrar-se anima.dü foi que.ndo q uiz 
combater uma idéa, que um ou mais partidos têm 
querido espalh.u, explorando essa rica minas das 
Joannas, dos gabinetes secretos dos frades, dos 
fornicõcos (risadizs), de certos predominioa, emflm, 
de que uma alta entidade se deixe levar. entidade 
que talvez niio tenha a capMidade necessaria para 
presidir aos destinos dó paiz, e que seja talvez 
preciso que alguem a inspira ; lhe pllreceu ter t\du 
a gcnerosidada do repellir essa idéa medonha com 
admiravel emphase. Mas ouvio d13pois em uma 
apostropbe dirigida por esse Sr. deputado ao 
miniRterio, dizer elle:-tenhão cuidado, repillão 
semelhante causa. - (Apoiado• da opposiçl!o.) 
Ficou então o orador um tanto desconfiado de que 
não havia talvez aqui essa g_enerosidade, e ~omeçou 

O SR. JoBIM:- Um amigo, sim, daquella lado. 
(.Apontando para a direita). Eu tenho amigos de 
um e outro lado desta camara, e se sou amigo 
delles, creio que não têm elles razão par!l niio 
serem meus. Elles mesmos bem saben1 que não 
sou homem de partidos, e que -tenho ·mostrado 
que se! ser amigo. , (Apoiados.) 

O orador não deu maior importancla a estas 
historias. Pouco depois um outro amigo lhe diz 
-você não sabs que o visconde de Maeahé anda 
ajustando gente para entrar para o minlsterio ? 
Eu lhe respondi - o que me importa que entre 
para o ministerio o visconde de Maeabé T- No 
dia se~uinte appareee um artigo na Ga.zeta Otflcial 
que dtz:- « Adoecêra o Sr. Paula Souza e logo 
« a opposlçiio aproveitou o ensejo para propalar 
« boatos de inve4tados crimes; chegando alou
« cura de alguem ao ponto ue andar a convidar 
c ministros para a supposta nova combinação ••• » 
- Isto até aqui creio qua toca ao Sr. visconde 
Macahé. (Risadas.) O qu.e segue entende. se sem 
duvida commigo, refere-se ao· que eu disse. 
(OonCinúa a Ur.} 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 16:24- PÃigina 6 de 7 

- ·. 

SESSÃO EM !5 DE AGOSTO DE 18.1.8 t83 
« a e o pu 1co que a epu açao a a a era 

ex nessa combinação a unica bem representada : 
• a deputaçiio·da Bahia declarada logo- a mais 
« respeitavel da camsra-por alguem que se diz 
• n ar p o e · , 
« prometlendo fttndar o que se tem chamado a
« Joanna dos saquaremas- e inculcando-se, como 
« já. o fizera por occasião dss eleições em uma 
<< província, ministro do imperio in peito. • 

Ora, o acontecimento do reposteiro teve lugar 
na sexta-feira i no sabbado deu o orador o seu 
aparte, aparte sincero, <.e convicção, uma destas 
natvetés, que muitos vezes lhe sabem da boca 
involuntariRmente , por força de sinceridade, 
porque desdo que entrou para esta cosa reconheceu 
na deputação da Bahia uma eircumstancia que 
1nuito lhe ngradou, e é que os membros daquella 
deputação tinbão muita illustração, e uma inde
pendencia de caracter admiravel ; e, no seu 
entender, fallavilo sobre tudo com uma lucidez e 
impardalidade rara. Isto mesmo tinha o orador . 
dito . ha muito tempo aos seus mais intimos 
amigos. 

O caso é que esse aparte causou um reboliço 

pensamento, e crê quo a camara fez bulha mais 
porque vio remecbflrem-se tanto os Sra. deputados 
de Pern~Ambuco, do que pelo que tiveese ouvido, 
pois que membros da casa, que se sentão nos 
diversos fados della, afl1rmárãll·lhe depois que 
não tlnhão ouvido o aparte. Feita porém a 
bulha, deu o orador a sua explicação, o a mesma 
camara, depois de ouvlr o orador, pelo seu sllencio 
mostrou que -tinha, por assim dizer, cabido do 
céo, e dizer : - Oh I pois que injuria é esta para 
tanta bulha 'f-A camara reconheceu. sem duvida 
que o orad~r a não tinha injuriado, pelo menos 
não se lhe replicou com uma só palavra. Isto 
succedeu no sabbado ; mas no ·outro dia de 
manhã, domingo, appareceu no jornal ofilcíal a 
demissão do presidente da Bahia, e o mesmo 
jornal explicou o fact·J da maneira que o orador 
vai ler : << Sabe-se que a deputação da Bahia 
« tinha grande empenho na consdrvação do pre· 
• sidente do Sr. de Macabé, presidente que 

« -panelilnha l- Pois bem: foi sobre esse que 
« ~ahio a cajadada, e deamant~lou-se a igreginha, 
« e ~ais o phantas~a da crise, e mal~ a rldlcu-.. . 
cc ·de repoiiteiro. » · 

Seria. â vista desta explicação do Corrfío Mfr· 
caneil, um facto istJlado aquella tirada eloqueote 
do nobre deputado por Pernambuco T 

O orador não quer tirar daqui senão uma 
conclusão, que o choca no fundo da alma, e é 
que quando se tem á testa do governo pe11o .. 
que pela sua posição reepeitavel devião não se 
occupar com cousas tão pequenas, fica-se. abys
mado, absorto, por ver que semelhantes pueriii· 
dadee possão jám&is parecer dar origem a um 
acontecimento destes I Não quer dizer que o 
acontecimento 1eja devido a semelhantes puerili
lldade• ; mas quando v~ que faltão expllcaçõaa ; 
quando vê que nem os Srs. deputados da Bahia, 
nem as correspondencias particulares, nem 01 
jornaes referem negocio que exigisse a demissão 
de presidente da Bahia, e observa esta serie de 
acontecimentos, ~ual é a Ulação que se pôde 
delles tirar, a :mais natural, senão que farão 
estas cousas tiio prquenas as que influirão sobre 
um acontecimeni.o tamanho! (.Apoiado6 . ) 

Agora dirá q\Ial tem sido o seu procedimento, 
· a razão delle, e a sua posição actual na camara. 

Vivendo o orador uma vida um pouco retirada, 
confessa que se &1Jligia muito com as injustiças 
de um partido qne o maltratava, sem que elle 
pudesse saber· qual pudesse ser a razão. Desde 
então lembrou-se de procnrl\r um meio, não de · 
occupar a posiç~o de um martello, que malha 

sempre so re a gorna, a sua. 
posição mais supportavel; um meio com que 
pudesscl emfim defender-se perante a nação da 
tão inju~ta~ intrigas . Lembrou-se pois doe se~s 

dos seus comprovincianos ha multa. generosldada 
natural, e então não duvidoll de que elles lhe 
facilitassem esse meio de sahir da posição em 
que estava ; procurou-os, entendeu-se com elles, 
!allou-lhes com toda a sinceridade : não recorreu 
a estratagemas ; contou simplesmente com seua 
amigos, com seus parentes e irmãos, com pessoas 
influentes na província que se dignárão coadjuvai-o 
generosamente, e sahio deputado, sem que fosse 
elevndo a esto posto por pRrtido algum. (A poiados.) 
Não se servia para Isto d~ embuste algum, nada · 
prometteu a ninguem ; níio disse que vinha ser 
ministro do irnperio,. nem que tinha o menor · 
valimento. Não é seu costume jactar-se de seme
lhantes co usas, e estâ certo de que ninguem é . 
capaz de o desacreditar perante quem o conhece, 
e sabe quem é o orador, por expediencia de mais 
de 17 annos. 
· Tendo obtido a honra de pelos seus compro-

. · utado, entendeu, muito 
antes de tomar assento na camara, que devia 
seguir nella uma conducta antes de opposição do 
qud miníeterial, porém uma opposição mais de 
sustent'lção do que de destruição i mas logo que 

-vlo que o espírito de partido na mesma camara 
queria predominar exclusivamente, e queria. excluir 
um ministerio para cuja exclusão não . h~Avfa 
motivo algum justo e razoavel, pOz-se do lado 
do mesmo ministerlo ; porque o orador tem suas 
convicções e uma dellas é que para ser um• 
nação governada por um partido exclusivamente, 
é preciso que viva debaixo das agitações perigosas 
de uma democracia, ou debaixo do um governo 
republicano. Será isto um desproposito, ma1 
metteu-•e-lbe esta theoria innocente na cabeça. 
Assim os Estados-Unidos são governados por · um 
pdrtido durante 4. annos; pnssados ellee têm 
outro presidente, com o seu rabo ltlva de tres 
mil emprogadcs seua : o mesmo acontecia naa 
republi~as demoer•tic!ls antigas : o mesmo Ras 

que tomasse .:onta de uma republica, que jâ 
não podião mais com as loucuras dos partidos, 
ao que respondeu o ·monarcha: c Messieurs, 
« vous me donnez votre republique at moi je 
« la donne au diable. 11 (Risadas.) Meus •e
nhores, vós me dals a vossa republlca e eu dou-a 
ao diabo. 

O orador não quEir que alguem diga Isto ao 
Brazil, até por que com a histeria na mão, que 
ensina a desprezar t.heorias, como na medicina 
os systemas, e faz conhecer melhor o que é na 
realidade o homem, velo no conhecimento de uma 
verdade, que teve a satisfação extraordlnarta ~ 
de ver confirmada por um grande escriptor • 
moderno, e é que- em uma monarcbia tod? o 
par tido politico é adverso ao monarcha. { V-a.vtu 
r~clamaçêJes.) O orador falla com a historia na 
mão, e de mala cita um escriptor multo sabto e 
de muito criterlo : é elle Oapefigue. Prova este 
escriptor. com a h isteria da restauração, que ein 
uma· monarchia todos os pa.rUdos s;.io mais ou 
menos adversos ao monarcha, mesmo os que se 
intltulão monarchistas por excellencla; por~ue o 
:nonarcha, colloeado pelo nação em uma attttude 
tão responsavel, em uma aureola tão brllhai::te, 
com uma posteridade diante de sl, e mil van
tagens, não póde deixar de ser grato ao . povo 
todo, não póde favorecer a uns abandonando 
os outros : considera a todos como seus filhos i 
não pOde querer que uns sejilo eternamente 
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sição.) 
. Agora dirã alnda outra 
portamento. 

~- ue o rad r e ti 
espírito de ingratidão: quando vê alguem oppri· 
mido, o seu maior prazer é l!ur·lhe a mão. 
Mas se acaso visse que os seu~:~ patrício~ que 
andárão com as armas na mão, e qu13 apre
sentárão -se com idéas e procedimento differeutes 
daquelles que são marcados a todos os brllzileiros 
na constituição do imperlo, quizessem de uma 
maneira exclusiva formar um govtlruo, ap11zar de 
ser seu amigo e irmão, o orodor lhes diria que 
elles não estavão em seu juizo perfuito, porque 
não podlão deixar de inspirar inquietao;ão a elle 
orador, que é homem pac:.ficil; respeitador cons
tante das leis, porque elle se conforma inteira.
men te com o publicista que citou na casa o Sr. 
presidente do conselho, BelJjamiu Constant. Dizll\ 
este publiclsta: «A cousa que eu mais deLesto 
neste mundo é o despotismo ; e ainda mais do que 
o despotis1no, se é possivel, detesto as revoluções.,, 
E com razão, . porque das revoluções é q11e tem 
sabido sempre o d'3spotiRmo popular o mais atroz 
que se eooheee, maia horror · · 
um tyranno. 

A' vista desta e1tplicação, está manifesta a causa. 
do comportamento do orador nesta camard. 
Nlnguem da boa fé póde dizer que o orador 
conspire ou proceda de modo que se lhe possa 
aUribuir manejos oecultos, nem jactancias que são 
verdadeiras miserias em quem as Inventa. 

Os motivos da demissão do presidente da Bahia 
- (conclue o orador), me parecem verdadeiras plleri 

lldRdes. , E permitta a camara que eu faça uma 
comparação do qua se :passa actuaJm,mte com o 
gue acontece u~s es:..olas de primeiras letras·. 
Quando os mestres se ausentão por algum tempo 
os meninos fazem toda a sorte de travessuras. 
(apoiaàos·e risadas.) Parece ser o caso que sa dá 
agora com a ausencia do respeltavel Sr. presidente 
do conselho, por cujo restabelecimento faço votos. 
(Hilaridaàs p rolongaàa.) 

O Sn. PassiD&MTE:-Tem a palavra o Sr. ml· 
"Distro dos liego . ' . 

o sr. Sou•a. Fra.:n.oo (ministro àos Hl· 
gocio estrang.,iros) propõe· a e a responder princl_. 
palmente aos argumentos a res$ntadoa contra a 

· eoncessao a tcenou pe 1 a para que o r. Serra 
vá lmmedlatamente presidir a provincla da Bahia; 
ms.s não pódfl deixar sem respostas alguma~S pala-
vras .proferidas pelo Sr. Jobim. . 

O orador pede áquelle Sr. deputado que, quando 
>tiver da fazer ·algumas observações que dlgiio 
respeito ao governo, desl:rimtna os factos qt:te partão 
doi · mesmo governo. Se o Sr. deputado assim 
tivesse feito, teria conhecido que essas puerlli-
4adea a que se referlo não têm parUdo do governo. 

Reterlo-se aquelle Sr. depuLado a publicações 
de gazetas·! E' deploravel que no aeio da repre
sentação nacional, onde tantos e tão importantes 

·nego cios ha a traLar, se venha discutir trechos da 
'gaze\asl (Apoiado$.) 

· Ux Sa. DEPOTJ.Do: -Gazeta ofilctal paga pelo 
gourno. 

O Sa. -MINI8T.ao nos Ns;ooc1os EsTRANGEIRos, 
·· embora se ,replta mfl vezes que é gazeta officlal. 
--declarar i .. que o governo não teve conhecimento 
nenhum desse artigo. e portanto não podia ter 
partenelle. Demais, o Mercantil não é folha official 

· lapoiados ;) é uma folha onde se publicão os actos 
oftleiaes; tudo o mata é empreza particular. 
· (..tpo~do•.) ·Assim já · o deelauou o .proprlo Mer-
c:can&&l. · 
. : :BtlpeUrlble novo ao Sr. deputado que' essas 

· pnftillll&des. em .que elie fallou resão . de alg11em, 
·1liO.GltlniW18iOipara invectivar contra o governo, 

~onhecer, e que assim não podião ser trazidos em 
su.stent11ção dt~ Ullla med1da que não tem relação 
nenhuma com elles. 

R.espouderá agora Es outra proposição do Sr. depu
tado. 

O orador em um discurso que proferio em 1844 
recorda- se hn ver dito que nos paizes monarchicos 
não pó.ie ter lugar até o ultimo extremo o principio 
do confiança a ponto de haver uma inversão com
pleta no paiz por occasião de subir ao podar uma 
política diver~:~a da que até então dominava. ; mas 
nunca sustentou que os partidos sí\o sempre 
adversos, inimigos do monarchu. { Apoiados.) 
Não podi!\ alguem que ouvisse as invectivas que 
acaba de fazer ao rululsterio •> uobt· e depubdo, 
dizer {o qtle o orador certamente uiiil far~} que o 
nobre deputa.dQ é écho d'e um partido? Daqui 
tirarâ o orador uma conclusão, e é que p6de-sa 
ter partido e póde-se não ser inimigo do monarcha. 
(Apoiado.,.) Partido não quer dizer senão a 

or que cada um vê a diiecção dos nego-
cios publicas, a concorJancla de taes ou taes 
individuas em cartas idéas. -A exist'=lncla de par
tidos é do systema representativo. Pela constituição 
todos 08 individues são chamados 1l dar ~ sua 
opinião sob1·e o modo por que é administrado o 
p :•iz; logo, \odos são chilmados a ter um partido, 
isto é, a ter ldéas su&s proprlas. (Apoiados.) 
Tratará. agora da questão. 

Já mostrou hontem que, á vista do art. 34 da 
constituição, a não ser indispensavel a presença 
do Sr. Sarrn na camara, não deve ser negada a 
licença que pede o governo pau ella ir tomar 
conta da presidencla da Bahia. . 

Um Sr. deputado pela província da Bahia en
tendeu que a indispensabilidade não podia ser 
entendida desta maneira; mas não podendo negar, 
á vista da constituição, que ao governo compete 
conhecer d!ls qualidades dos que nomêa e dem1tte, 
não podia referir·se a outro ponto que não fossem 
as ualidade da assoa uo ad 
oceasião ir exercer o lugar de pres dente ; mas não 
sendo possível combater a medida por esta parte, 
distrahlo·se para outra parte, procurando uma 
causa occulta. Era nas ualidades da essoa no-
mea a que po eria procurar-se o receio de uma 
reacção, de perseguiçõf!s, de uma inversão com
pleta da politlca da provlncla. Mas não podendt> 
negar-se que a pt~ssoa nomeada .; um cidadão 
gra vs, moderado, que tem saber e tlluetração, 
foi-se procurar causas occultas I 

Entende-se por ventura que o governo é tão 
inepto que se pretendesse mudar a política da 
provlncla, fosse procurar um homem de caracter 
moderado T (Apoiados.) Seria este o caracter o 
malti proprio para uma Inversão completa e im· 
mediata ! Logo, quando muito o que se poderá 
dizer é que o governo tem uma política " esta
belecer, e que esta politica, á vista da pessoa 
nomeada, não póde ser senão moderada, intelll
gente, caraçterisada principalmente pelas quali· 
dades da pessoa nomeada. 

O nobre deputado da Bahia que ha pouco fallou 
disse que a politica da sua provincia tem tocado 
á perfectibilidade, de fórma que não é poaslvel 
tocar em cousa nenhuma.. Este estado estacionado 
nunca é permittido em polltlca. (Apoiados.) O go
verno póde entender que em mataria de admi
nistração a Bahia não tem sido bem dirigida : 
é esta a razão por que foi demittido o presidente. 
Se os Srs. deputados -pudessem apresentar um 
facto que provasse que o governo tem intenções 
odiosas e perversas, e que com o fim Je as realizar 
fazia esta nomeação, poderião censural· o ; mas 
a conclusão do Sr. depu\ado. a _quem respondo 
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a vossa op1o1 o, uao en es direito de a modi car-; 
de modo que entendem que podem fixar as ídéas 
de administra.;ão ao proprio governo, e que, posto 
o governo nã() acha na pessoa a quem nomêa 
causa nen uma que possa m tear recato e uma 
politica contraria aos iuteresses da Bahia, podem 
obrigai-o comtudo a nomeat• uma pessoa que lhes 
seja satisfactoria á conservação desse estado, que 
entendem que é o mais perfeito, e que não deve 
ser tocado. E o Sr. d€putado da Bahia como 
que deu um conselho ao governo. O governo acei
tará com prazer todos os c<mselhos que lhe derem, 
ma~ não póde admittir que o Sr. deputado se julgue 
!lutodsado para dizer- na província. da Bahia 
ha vice-presidente, e se o não ha nomeai-o.
Seria isto uma ordem da parte do Sr. deputado 
a que o governo não estaria obrigado a s"!ljeitar-se. 
O orador não entende que um vice-presidente 
possa servir na actualidade, e ni'io o entende 
principalmente porque o governo já nomeou um 
presidente. . 

Concluirá com uma simples observação. 
A questão de que se trata, senhores, é se deveis 

conceder ou não licença 

a responsabilidade da 
não ida de uma };Ulssoa para um 1 ugar desta 
ordeni, se entendeis como deveis, vós que sois 
governistas, que esta responsabilidade cabe ao 
governo, concedei a licença, porque a pessoa 
nomeada é muito necessaria naquelle lugar, porque 

. a nomeação foi feita no sentido de satisf1tzer as 
necessidades da província, e não com vistas oc
cultas como se tem dito. 

O Sa. Jos~ DE Assxs resp.onde a varios argu
mentos apresentados na casa, e conclue votando 
a favor da licença pedida. . 

O Sn. CARVALHO MoREIRA. analyeq, o art. 34 da 
constltuiçã.o do imperio, mostrando que não é 
admissivel a lntelllgencia que o Sr. ministro da 
fazenda dá ao artigo. 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão às 3 1/2 horas. 

Sesl!i6o em ~6 do AgoNto 

SomuRio.-Ex:pediente.-=-Projecto do Sr. Gomes 
de Men~.tes. -Ordem do dia.-Dispcmsa para o 
Sr. deputado Serra. Oradores os s,.,, Ferraz, 
Gonçalves Martins, Nunes Machado e Taques. 

Ã's 10 horas e quarenta minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

Um officlo do Sr. ministro interino da fazenda, 
reme~tendo o aviso da repartição da marinha de 
19 do corrente com esclarecimentos relativos á 
pretençíio de Frederico Augusto Guilherme Cor
dovil, cujo requerimento devolve.-A quem fez a 
requisição. 

Remette-se á segunda commissão do orçamento 
o requerimento de José Machado dos Santos, 
representando que na sessão passada já foi at
tendido o supplicante, consignando-se no projecto 
da lei do orçamento que pAra no senado, a quantia 
de ~0:8008000, para mdemnisação dos pr:oprieta· 
rios desapropriados, no qual numero se compre
banda o supplícaute, e pedindo que na terceira 
discussão do actual orçamento se insira a emenda 
consignando os fundos necessarios para tal fim 
eom a clausula-desde já. 

Não ha . mais expediente. 

O SR. GoMES DE MENEZE 
apresentar um projecto. 

O SR. P~ESIDENTE responde que o poderá fazer, 
pedindo urgencia. 

ERLEY :- OJ e na o 
de projectos e indicações ? 

O SR. PRESID&:·..rE :-0 ·sr. vice-presidente es· 
tando na presidencia não comprehendeu na ordem 
do dia a leitura de projectos e indicaçõtJs. 

O SR, WANDERLEY entende que não era isto 
necessario, á vista do que dispõe o regimento. 

O Sa. GoMEs DE MENEZEs pede urgencia· para 
lêr um projecto. ·· · 

A urgencia é apoiada e approvada fiem debate. 
O Sa·. GoMES DE MENEZEs fundamente e manda 

á mesa o seguinte projecto : 
<< A assembléa geral legislativa decr.eta : 
<< Art. 1. o E' concedido ao governo um credito 

de 400:0008 para mandar proceder aos necessarios 
exames e reconhecimentos, e ao levantamento da 
·planta e organisação do orçamento do uma estrada 
geral" ue fac~lite ~elo interior a c~mmunicaçilo 

Esta astrada, em memoria do nascimento do au
gusto principll imperial, se danomlnarà-Estrada 
imptJrial da D .•. (o. nome que tiver o augusto 
principe recem-uasc1do.) 

« Art. 2. o Partindo da capital do imperio ou da 
qualquer ponto proximo da província do ·Rio de 
Janeiro, esta estrada entrar~ pela de Minas, 
atravessará a comarca do rio das Velhas, e acom· 
pnnhará a direcc;~<' ~o rio de S. Fra:1c!sco até o 
ponto ou immeó.tação da barra do Rio Grande, 
que nelle conflue, e dahi se dirigirá á cidade de 
Oeiras, donde partindo irá ter á cidade de Belém 
do Par~. ou a qnalquer ponto da margem direita 
do Tocantins, da foz do Araguaya para.baixo, onde 
melhor ponto se offereça. 

« Art. 3. o As terras devolutas que ficarem em 
um e outro lado da estrada, em uma zona pelo 
menos de 20 leguas de qualquer das partes, ni'io 
poderáõ ser occupadas por particulares ~ A assem-
bléa eral se re r a i 't · 
prescrever o modo e condições com que devão 
ellas ser dlstrlbuldas, logo que o plano da estrada 
ou parte dello seja apresentado e approvado. 

« Art. 4 . o Os terrenos devolutas ue m 
zona e eguas se acharem de um e de outro 
lado das estradas, que as províncias mandarem 
1\s expensas suas abrir de suas capitaes atá en
conti'arem a estrada imperial, .tlcão d&sde .J' 
considerados bens provinciaes, e sobre elles po
deráõ legislar as assembléas provlnciaes. 

" Art. õ.o Nas lnstrucções que der o governo 
aos encarregados da commissão da planta e orça
mento da. estrada imperial, ordenará que naquella 
muito principalmente se declare: to, qual o 
numero de leguas mais ou menos approximad'l· 
mente com que ficará a. estrada da capital do 
lmperio ao Pará; 2°, que povuações pequenas ou 
importantes atraveRsa ; 3o, qual a. dlsôancia a que 
fique da estrada imperial á capital de cada uma 
das provlocias maritimas e as do interior com 
que aquellas confinem; e 4°, quaes os pontos 
finalmente nas regiões desertas, que pel.as suas 
clrcumstancias offereçiio mais convenienclas para 
estabelecimentos de novas povoações. · 

cc Art. 6 . 0 O gov(•ruo na sessão do proximo 
anuo dará conta ao corpo legislativo do e~tado 
dos trabalhos e despezas feitas. 

« Sala. das sessões, 2S de A.gosto de 1848.
Jos4 Augusto Gomes de Mene.n~.» 

O projectc é julgado objecto de .deliber,ção e 
vai a. imprimlr. 

o Sa. PABANa:os pede a palavra para apreaeo.tat> 
um projecto de resolução. 
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O SR. PRESIDENTE :-Só se pe.:lir urgencfa. 
Continúa a discussão do requerimento do Sr. 

Serra, para se nomear uma com missão que orga. · 
nis u p u r s;no,1mperw. 

Depois de tomarem parte nesta discussão os 
Srs. Ferraz e Taques, fica ella adiada pela 
hora. 

A 

Continua a discussão do parecer da commissão 
sobre a dispensa adida para c Sr. deputado Serra 
pres1 en e a a 1a. 

o S:t-. Ferraz diz que á vista da letra d&. 
constituição ninguem poderá contestar o direito 

ue tem a camara do:. conhe er se e indis ensa e 
que um membro da mesma camara vá exercer 
este ou aquelle lugar, de instituir um exame 
sobre o caso imprevíst0, de que trata a mesma 
constituição. E' verdade que esta disposição da 
-constituição tem sido entendida de outro modo 
em dift'erentes épocas pela camara dos Srs. de
putados e pelo senado, é verdade que, quer da 
parte das maiorias das camaros, quor da parte 

a, oppos1çao, sempre se .m conce 1 o aea 
cenças sem se examinar a bypotbe<~e da india· 
)!ensabilidade e sem se dar o caso· imprevisto. 
Entende que as maiorias procedem em regra 
quando dão no governo um meio que elle julga 
indispensavel p11ra o bom andamento dos negocias 
publicos. Quando tevG a honra de sentar-se nos 
bancos da ?PPo~ição, exi ia .do. governo as causas 

• l '11 negou, porque entende que a opposíção não 
deve lançar embaraço11 ao governo, deve sempre 
reaarvar·se o direito de censurai-o, de chama1·o 
a contas quando por ventura de tal nomeação 
não se seguirem os effeltos que se esperaviio. 
(A_poiados.) 

Dlase-se que não ba o direito de ceúsurar-se 
o governo nem por nomeações, nem por demissões, 
Sobre o governo ba o direito de censura, acima 
do governo estâ u opinião publica (muitos apoia
dO$) ; . nenbum acto existe. quer do podar exe. 
cutlvo. quer mesmo do poder moderador, que 
são feitos scb referenda dos ministro~, que não 
ostejão sujeitos é. censura. (Apoiados.) Entende 
que a camara tem o direito ue censurar esta ou 
aquella nomeação, mas tambem entende que o 
governo tem o dlreJto, quando se lhe pergunta ccpor
q~e ,fez tal nom~ção,» de responder uporque sou 
o JUIZ competente, porque entendo que o nomeado 
promoverá as vistas do governo em tudo o que diz 
respeito 1\ felicidade do paiz. » Tambem entende 
que o governo responde satisfactorlamenLii, quando 
se lhe pergunte porque demittlo tal ou tal em· 
pregado, .dizendo -não merecia a minha con
fiança. 

Dlsae·Be que o presidente demiltido é homem 
de grande con,ldernção. de multa. probldade

1 
que 

faz Justiça a todos. A qualidade de probldaae, de 
r e s r1 Uir a ua tca a 

todos alo quaUda ea eBRenclaee para Ufb adnJinis
traJor, mils não ~ào as unicas qualidades que devn 
ter. (Apoiados,) Um administrador não deve ser 

, 11 e e 
reduzir ao mero expediente. N nguem negará que, 
segundo as épocas, certos caracteres devem ser 
chamados p~ra a administ~aç.ão e outro.s desp~e-

de ju~tiça, multa actívidade, muito zelo, muita. 
energ1a : vi•"~ cartas do presidente da Bahia em 
que se queixa-v~ de que· as ~ousas não ião bem, 

~ o c e e e 
policia, mas antes desejava que elle continuasse 
do que vies11e _outro peior. Vio tambem que a 
assemb_léa pr?Vlnc1al da_ sua provincia. trabalhou 

Sr. Hol-
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summo gráo ·de probid~de (apoiado~). e além díst~ 
fortuna, e o desejo innato na mocidade de fazer 

rosperar. o sen paiz e g~angear gloria. (Mui~? 

nlst:acão, qu~ estão envelhecidos, que não têm 
estA fogo, este desejo, esta ambição de gloria, não 
p od.em produdr atreito algurn na é~lca . act~al 

• • • • l 

para admi~istrarem a justiç~ nos t.ribunaes, e 
para os conselhos; nunca para acção. 
· Os nobres deputados entrevêm neste acto do 

· a ~ r · 
vincia da Bahia. Q11ando um minlsterio demitte 
um seu empregado que segue as mesmas vistas, 
que tem os mesmos fins e rin<llpios, 6 ·o substitue 

desejo de'uma inversão! Nã~ por certo: entre 
tanto taes demissões e nomeações se dão sem 
dellas se poder deduzir o intento de uma inversão. 
Qual o acto pelo qual o governo actual tem mos
trado qn.e quer i.~lversão ! Acredita que nenhum 
h a. 

O Sa. UaBANO:-Os bo11tos de dem~ssão. 

O Se. ÁPRIGIO•-Ningnem censurou a demissão. 
O SR. FEaR&Z observa que .é o primeira vez 

que ouvio censurar·se na camara o gov~rno por 
se dlzer que tancionava demittir commaodantes de 
corpos, de forças ; é a primeira vez que houve 
fazer uma censura ao governo por ter nomeado 
um individuo commandante de um corpo, o que 
se disse imp . · 

· aberto pela nobre minoria. Querer censu:-ar o 
governo pela demissão de um ou outro individuo, 
de um commandante de f~nças, nunca foi principio 
guvernamental em paiz algum, nem em época 
alguma. (Apoiados.) 

Tem-se dito que a nomeação do Sr. Serra tem 
JlOr fim plantar um partido na provincia . da 
Bahia. Não póde acreditar nisto : os partidos não 
se creão por força da atitoridade {apoiados) ; as 
opiniões não podem ser impo~tas pela forçfl; ou 
estas opiniões existem na B 1hia, ou uiio existem ; 
se ellas existem não está no poder do governo 
plAntar uma nova, porque t11mbem não é a força 
que produz sectarios, é 11 convicçii~. (Muitos 
apoiado.~.) Está per!'u:ldido que o governo não 
quer obter inimigos sob o pretexto de plantl\r 
uma idéa : as opiniões llberaes existem na m:aior 
t~xtensão possivül deotro da proviucia da BAhia, 
e a respeito de opiniões um aJminlstrt\dor eK· 
clnrecido deve tomar e6mente uma bas~, o é 
toleral·as, não perReguir, deixar que ellas temem 
todo o seu desenvolvimont•l, 

Considera IJUe na provincia da Bahia existem em. 
pregados que devem ser demitt.ido~ ; é precist- que 
alguma medida se tome para qu~ uma autoridade 
respeitava! vá pnra o Pilão Arcado . (Apoiados.) O 
orador depois de fazer algumas reflexões sobre os 
acontecimentos do Pilão Arcado e sobre a marcbB 

ever tegUJr o pres1 en e na recçao 
dos negocios da sua pt'uvincia, passa a tratar de 
um ponto do discurso do Sr. Jobim. 

O Sr. Jobim sem 
epigramma mais infeliz do systema representativo 
quando disse que os partidos tinhão por fim 
acabar com o principio fixo e immutavel dasse 
s stema com a monarchia . 

O Sa. TosTA E OUTROS SENHORES:-Não disse 
isto. 

que disse Oapeftgne . 
o an nao m- vencer o 

-pod8r pelos meins legítimos, no seu desespe_!O 
lançito mão de todos os recursos, 6 afinal acabao 
por inimi_gos da monarch_i~ . 

res -;es oppostos ao mon~~rcha? (Muitos apoit~dos.) 
Os partidos não podem ter· outro interesse legitimo 
que aq~elle que diri~e o _monareha, podem var_iar 

apoiados), mas nunca ser·lbe adve.-so. 
O SR. FERNANDES CruvEs dá um aparte . 

putad11 con~ra as rebelllões é um principin sagrado 
que deve ser adoptad,l, mas o nobre deputado 
sabe que revoluçoos ás vezes partem do poder 
m · 
que não se levanta contra essa: o orador se 
levanta contra uma e outra espe.:ie de revolu- . 
ções. (Muitos apoiados. ) Em certa época os 
homens políticos do palz têm lanç_Rdo mão de um 
procedimento que tem por fim acabar com o 
principio immutavel e fixo do nos!>o sy:'ltema re
presentativo. E' uma verdade incontestnvel, que 
se tem querido autorisar muitas >ezes boa~o de 
que cortas me 1 1\S não se levão a effaito por 
uma reslstencia daquella que é irresponsavel. 
(MuitO$ apoiados. ) Tem-se levantado o princi · 
pio de que esse poder que está acima da e.sphera 
em que nós estamos, de que esse poder irres
ponsavel, que esse principio fixo e immutavel que 
vom a ser o salvador de uossas instituições . 
(numerosos apoiados}, é dominado por uma ln~!J.·-'"· · 

· · a. 'os apo'a os. 
O Sa. APRIGio: .;...Quem disse isto ! 
O Sa. NONEtl MA.CHADO: - Fol a bandeira que· 

levantárão para combater este partido. (Apoiados.> 
O SR. FE~tRA7. : -Ministros têm havido que muitas 

vezos não podendo satisfazer aos empenhos que 
têtn, dão por motivo-teto não podemos oMer. 
Ministros 1\inda têm havido que no proprio par
lamento têm dado a entender essa resistenc!a. 
(Apoiados.) Miilistros têm havido que, conslde· 
rando·Re um pouço ignorantes das fórmas constl
tucionae~, têm·se muitas vezes desculpado C'JID 
a vont .• de irresponsovel. E' esta a r~zila que 
tem muitas vaze~ dotarmlnado em certos dStadoa 
de:-~gosto e averc~ão couLra o principio fixo e hn• 
mutaval ; é esta a raz~o que tem t"lto com quo 
os partidQ& o combatão, é pola f~lta de oapacl• 
dada de certoA minl~troa que nilo têm a torça 
necessarla p •• ra caa·regllr com R reaponsabilldade, 
que is to se pódo dar ; é et~ta 8 razdo porque lm
postoros se apro;~entllo ante o p1lz Inculcando de 
grande e tort~ lnftueracla. ( MuCtos apoiados.) E' 
dí-.to que póde provir esse principio que o Sr. 
Jobim apresentou, t!S~es mllles que deixou entr4t
Y6r om sua obse1•vaçõos. E' preciso que os 
ministros clirreguem com toda a responsabilidade 
de seus actos (apoiados); ~~ l_!iiO têm fot·ça bas-
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supplantar este principio anarebico que tende Q 

acabar com o paiz, com o systema representa
tivo e com a monarchia. (Muitos apoiados.) 

O Sa. APRIGIO:-Eu niio disse nada disto aqui; 

O SR. F:s:aau. ~A admiração do nobre depu
tado é digna de notar·se ; por ventura desde 
a época de 1842 não se t.em levantado esse 
bo 

O Sa. NuNES MAcHADo•-Eu trago as Sentinellas 
da M onarchia. 

O Sa. FEaau:-Os nobres deputados sabem 
que na discussão havida nesta casa em 1845, 
no voto de graças, eu me pronunciei desta ma
naha. 

UH SR. DEPUT~Do dã um aparte. 
O Sa. FEIUU.z: -Quando assim f~llo reftro·me 

tambam á maioria se algum dia acreditou nestas 
cousas. 

B. ODBIOUES DOS SANTOS nunca Se acreditou 
nisto. (ApoiadOs,) 

O Sa. FERRAZ:-Defendc ao nobre deputado o 

grande em, e é o Brazil conhecer que essa aos oradores que têm impugnado a requisição do 
influencia que aqui começou a divulgar-se nunca governo para 11 dispensa do Sr. Serra, pede per· 
existio, nem nunea ba de existir para bem do missão é. camara para trocar al~umas palavras 
Brazil, e para vantagem do governo representa- com o nobre deputado pelo Rio Grande do Sul o 
tio. (Muito bem, muito bem; muitos apoiados.) Sr. Jobim, deplorando que olle não vieuse hoje 

á casa. 
- O Sa. Jos~ DE Assis:-Disse-se em outro tempo 
que a facção aulica tinha anastado a bandeira O Sa. FERNANDES ÜBA.VEi:-A rado é sabida ; 
imperial aos pés do Sr. Ellis. Sua Magestade esta doente. 

O Sa. FERRAZ acredit9 que a maneira porque se O Sa. NuNE:g MAoHADO antendendo que a 
portou nesta discussão faré. desapparecer algumas questão sobre que tam Je responder a essa nobre 
intrigas. que se têm f6ito contra elle. Diz-~e que deputado é de convenien~ía publica, julgn que , -
querem oppór uma bflrretra a todas as medlilas pou não ser accusado de f:1lts de lnaldade, pols 
do governo. O que é facto, diK o orador, é que qu~ até prometta lêr o seu discurso a eK!Ie nobre 
todos os deputados pertencentes á provincia da deputado no dia Blll que elle vier á cana. 
Bahia desejào que na.o se pert,ube a sua---tf.·&n-l---f'Hn.-~nn,""'C'<'il'""".--r.....-.~,....--::-=--,;.·trrl"e---.t~em;;:;-"o"c;-;ur.\0;;-;s•.----
quillldade { muitus apoiados}, d.esajão que seus {Risadas.) 
melhoramentos matel'iaes e moraes tomem o 
Incremento que todos anhelão; não desejão que O SR. NUNES M.tcrrAuo diz que cahlo daK nuvens 
eob o pretexto des~a ou daqu~lla idéa appareção guando vlo o nobre deputl\do a quem se rHf•lro . 
persegutções. (Apotados.} Toda a admi:tietraçito luvuntal'·se para lho responder, porque 11i'io so 
que seguir esta senda lla de ter 0 upolo geral reconia de que t~m uma só palavrll trouxeHBfl o 
:ias classes mais illustradas e mais ricas da ·pro· nobre doputtado é queatüo. l•'nllou em um ohjecLo 
'Vlncla da Bahia. Se a administração porém em que uclllda muitos mmos ouve fnllar; nlto f.Ô 
llludida, ou céga 11eguir um principio contrario ntl tribuna desta cam•\rtl como tm do senado, 
ha de achar a mais desRbrida opposiçllo deada 0 pri! como na hnprensa da oppr>IIIQilo aa rlava como 
melro até o uittmo cida.díio, excepto daquelles existente uma ontidBdt' lJ!l!l ao tntorpunha entre 
que tirareot proveito do estado anormal da pro· os poderes constltuidos do estado para eRtorvflr· 
-vincia. Este é o .desejo de todos, espere· se pelos lhe a marcha ; esse modo do p:uerrear advorsarios, 
factos; se o prestdente se deslisar destB senda, essa accusação pareceu ao orador inquRiificllvel, 
o o.rador será o primeiro a alçar sua 'Voz contra elle porque e\le nunca reconheceu ou\.ros poderet~ no 
11e o governo o não demíttir. (Muito bem, milito estado além dos que a constituição Mnsap;ra, e 
bsm.) então pareceu-lhe que era do dever de todo o 

cidadão fiel ao seu paiz quebrar essa arma da 
'· O Sr. Gonça.1ves Ma.rtln• tomando as opposição, e nii~ consentir que se firmasse no 
ultimas reflexões do Sr. Ferraz, diz que se o paiz uma opinião erronea e de sinistras canse-
nobre deputado está persuadido como todos o rendo designar essa entiàa(}e fa 
devem estar, q ao a essas po enctas inter oulosa, e_ só inventada pelog nobres deputados 
medias · que tenbão influencia sobre alguem, por- (nllo apoJados da opposição), servia-se do termo 
que recommenda ao governo que se previna contra por que elles a qualifica. vão . {Nilo apoiados.) A 
6llas' · Sentinella fall11va em farricôco, mas elle orador 
· O Sa. APRIGIO: -E' uma contradicção manl- servio·se do terlllo pupular fornic6co. tRisadas.) 
festa · Pergunta se nisto ha. alguma causa que pudesse 

os G MAB off'ender -é.quelle nobre :teputado. E' verdade que 
.1 d'9.. ONÇAI.V.ES TINS acha que estes objectoa quando se sentou vlo o nobre deputado com as 

n o evem ser a«tui discutidos. (Apoiaà<>s.) f!!ições muito alteradas, o que o affitgio logo 
O orador discorre largamente sobre os nego- pela idéa de quo algum malicioso podia achar 

.elo• da Bahia, e eonclne declarando votar pelo applicavel ao nobre deputado as expressões· de 
parecer. Entendia que as v\etas do governo erão farrlcOco ou de fornicOco i mas não {Qi el\e orador 
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que lhe encaixou a carapuça, foi o nobre deputado 
mesmo que a póz na cabeça. 

O SR. PEREIRA. DA. SILVA:- Foi o Mercantil. 
UM&. yoz:-Elle tinha alguma razão, porque lhe 

O SR. NuNES MACHADO nota qu~ o mesmo nobre 
deputado o autorisa assim a argumentar com as 
coincidal\cias: não se tendo o oradot dhigl.d() ao 
nobre deputado, e seu procedimento · 
concluir que a. coosciencia do nobre deputado 
despertada pelas palavras do orador o accusa 
talvez de algum acto de leviandade. (Não apoic:J· 
dos -da opposiçâo. Ntlo é capa.z disso . ) Esta opi
nião do orador mais s& corrobora com outras. 
coincidencias: é sabido que o partido que está 
boje na opposiçâo fez sorver a es!le nobre depu
tado gotta a g•1tta o calix da amargura (c:Jpoiados; 
nllo apoiados) ; esse partido f•JZ comer ao Sr. 
Jobim candêas de sebo (risad«Js; nllo apoiados); 
tanto na tribana comll na imprensa se lhe ftzerão 
as mais terriveis e es antosns accusa ões. Viv 1 
rec amaçves. z a-se que o pa\ commum dos 
brazileiros, tendo um coração magnanimo, o 
querendo fazer a feUci.iade do seu povo não o 
podia fazer (apoiadol), por ue havi~ uem se 
puzesee entre os p ares o es a. o para os 
embaraçar. 

O Sa. P&nEta• DA StLVA:- No manifesto das 
rebeUiões de Mlnns e d 

"'' 01 apo14dtJI da opposiçOo. Varios apartes 
1 reclamaç~es da maioric:J.) 

O Sa. NtlNfl:S MAOHADO:-As rebelllõos de Minas 
e de S. Paulo accusavão,vos, e ao vosso minis· 
terlo; eutretanto vós e o vosso partido, pela im· 
prensa e pelR tribuna lnvent~tstes essa fabula de 
Jol\nna, de f,,rnlcôeo, para. chamar o odioso sobre 
os vossos ndvarsarios, a quem não podieis com-

. bater por outro modo ••.• 
O Sa. Joe"' DE Aesrs: - Apoiado: mostra·se 

pelos discursos do Sr. Yascoul!ellos no seoado. 
, OIJAI>O para a oppos1ç o :-

Vós é que ntlo devieis nunca ter levantado esse 
plH\ntaama, nem ter recorrido a Elas~ arma ridi · 
cul" e ml!Jeravel. (Apoiados o rer.lamaç71e$ . ) 

e no te epu a o, cont nua o orador, Cal 
muito acousndo como formando essa entidade que 
ao collocava entre os poderes do ostado, sra 
pnrttlnto iulmigo, como hontem aqui disse, dos ife 
pariido que lho fez muit11 lnjueUc;a, mas da rA· 
~ento o quo se observa t Vai para o Rio Grande • 
do Sul, sahe eleito deput~tdo, e quando ao apre· 
sentn na· eamaara, longe de procurar [comn· oUe 
meamo disso) j u11tlftcar-se das Injustiças q11e lhe 
ftzerAo, eil·o tnoarnado em corpo e alma com 
os nobres t.leputados da opposiçilo (rectamuç~es); 
o que se devo concluir disto T Que esse nobre 
deputado ainda continú.a talvez com alguma fa· 
cllidade, para fazer pazes com os nobres depu
tados, a dizer que pOde ajudar a sua causa. 
(Oh! Oh!) . 

~ O SR. FERRAz:- E' melhor que não contlnúe 
esta discussão. (Apoiados . ) 

O SR. NUNE~ M&.ciUDo:- Serà~ Sr. presidente, 
orque o Sr. Jobim é essa alta ca acidade o-

O Sa. PRREIJ:U DA SILVA:- E' homem muito 
honrado, muito de bem, tem mostrado muita 
dignidade nesta casa (apoiados) ; eu honro-me 
muito de o ter ao meu lado. 

O SR. NUNES MACHADo:- Os nobres deputados 
não se afilijão, forão os · Sra. mesmos que pro
(l}amnrão, affirmàrão e jurârão que o Sr. Jobim 
compunha uma entidade que nunca existio. não 
~óda existir, não h ,l de existir n~nca. (Apoiados. 
:Z:nt:err:upçõe1.) O orador (voltando·u para o Sr. 

TQKO j 

Pereira da Silva) diz que é muito amigo do Sr. 
Josim, mas nunca o defendeu contra os insultos 
da Sentinelta. 

O Sa. JosE' DE Assra:-Nem do Bra#il o anno · 
ass11do . 

UMA. Voz:- E' melhor acabar com esta dls· 
cussão; o Sr. presidenle não deve permittir que 
ella contlnú.e. 

. CHADO ec ara que va1 terminar, 
quo o fim do seu lo discurso foi livrar o seu 
coração de um peso extraordinario que o esma
gava, quando via que s& queria lançar no melo 
da população uma opinião que não póde vingar, 
contra a qual todo8 se devem levantar para a 
destruir, par11 fazer com que ella não faça écho 
no paiz ; ente fim julga o orador têl-o conseRuido, 
por isso que toda a . cam<lra, quer do Indo da 
maioria, quer do dj! minoria, Re levanta agorB 
para declarar do alto da tribuna que os poderes 
do estado são unicamente os que a constituição c g • . 

paiz são esses poderes (c:Jpoiad08) ; que se erros 
têm havldo, provêm ellea de que nem os mtnts· 
terios, nem mesmo talvez o parlamento tem 
consultado verd n 
c por conseguinte que é uma mentira asquerosa 
tudo quQnto se tem dito dessa supposta influencia 
de reposteiro. 

com o meu fim conseguido s,e asseverasse que 
havia dia e noite. 

(Ha outros apc:Jrtes que nlto ouvimos). 
UMA. Voz : - Foi novo melo de estrategla de 

que ueãrão I.. porque uma ou ou\re. folha fallou 
nisso •.•• 

O Sa. NuNEs MAcB'.wo:-Não fol uma. ou outra 
folha, não foi ao a Sentinella que fallou nessa 
entidade ; houve uma discussão formal que vós 
sustentastes pela tribuna e pela imprensa. (.Apoio
dos. 

O Sa. Jos:s:' Di; Assrs:- Apoiado f Posso apre
sentar aqu\ os discursos doa Sra. V•lSCOIIcellos 
e Honorio. (Reclamações. Oru~llo-1e muito• 

0 SR. PRESIDENTE:- Attençilo. 

O Sa. NUNI!:B MA~lU.Do observa que os senhores 
da ml\iorla 11st~o tão 1\ssustado" com a respon8&• 
bllidade desse passado vergonhoeo (rsclamaçõtts , 
que até não se querem dar como ligados a esse 
partido que a Asim procedeu : cada um vai para 
seu lado ; o Sr. Pereira da Silva vota pelas 
incompatibilidades, os outros não I . 

O Sn. P&BBIRA nA. SILVA: -Nós nun:a renegamos 
o nosso passado, nunca renegamos 4 annos de 
vaccas gordas. 

0 Sn. NUNES MAORADO:- Até jâ renegilo dous 
dos seus prlncipaes chefes. · 

VozEs DA ÜPPostçi.o:~Não ha tal. 
O Sa. FERNANDEs CHAVJts:-Os senhores é que jê. 

andàrão de casacas, hoje andão de gondolas. (Ri-
sada.r.) · · 

:- o 
quizasse explicar esse pensamento .••• 

O SR. FERNANDEs CHAvEs: - E' que )ã virê.rã\l 
a casaca. 

O sa. NUNES MACHADO responde que o nobre 
deputado se engana muito, que elle oradoT ·nunca 
renegou o seu partido, que ~unca renegou suas 
idéas . ••• 

U:r.u. Voz:-Sustentou o Sr. visconde de Macahé, 
e depois pronunciou-se aqui aberti\IIJente contra 
elle.... : t ... : . ' ,. , , 
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o sa. NuNES MACHADO:-Eu nunca auRtentei o 

Sr. visconde de Maeabé, individualmente r,onsi.de
rado, mas sustentei o ministerio de 2 de Fevereuo. 
e portei_· me com tal lealdade, ue quando comb~tl 

dicava a honra que merece o ministerio de 2 de 
Fevereiro considerado em sua totalidade. (Apoia· 
dos.) 

(0ru3{lo-$e muitos aparcu, o Sr. p1·esidente 
reclama a attençlio.) 

O 3R. NuNn;<;~ MACHADO diz que os nobres depu
tados vivião constantemente tão espavoridos com 
o espectro da Joanna, que chegárão a convidar 
pelos s13us jorna.,~ todos os homens sincerlls do 
. paiz a fazer uma liga para debP.llar <,ssa entidade 
~muitos apoiados), ent\da.de fabulosa, monstruo~;a, 
que nunca existio. 

VozEs DA oPPostçio:-Não apoiado; o senhor é 

O Sa. NUNES M.l.cluoo responde que quem estú 
profiigando semelhante invauto não póde ser accu
sado de acreditar em bruxas. 

O Sa. P&R&IBA DA SILvA:- Zangão-se com as 
Joaunas saqunremas, querem as Luzias. 

O Sa. NuNES MAOHADO: -Oh I Então confessa ? 
O orador mostra que SP o pllrtido saquarema 

procura o poder pelos n11jios coostitucionaes, està 
no seu direito. Quando por es!ies meios a con
seguir elle orador ha de reapeital-o, conservando-se 
entretanto no seu posto para. f~tzer o que a suo. 
ruão e os mesmos meios constitticíonaes lhe 
d lctarom ; todos cs nobres deputados sabem que 
elle orador sabe &er 11dversario, que não costuma 
recuar 
· O orador pRsc,a a responder ao trecho do discurso 

do Sr. Jobim âcerca da lndole dos partidos polí
ticos 110 systema monarchico·constihtcional, que o 
mesmo deputado affirmou que erão inimigos do 
monarcba: ckclara que nunca ouvio avancar uma 
proposição tão. anarchica, tão pe::igosa como a 
desse nobre deputado quando disse que os partidos 
erão inimigos do monarcha. (Reclamaçõe!. NO.o 
disl1e tal. EUe e:cplicou. l 

Esse nobre deputado entendendo que servia á 
corôa, ao pai commum de todos os bra~ilelros, 
eom ossa pruposiçito não v\o que faz\a um desser· 
viço, apres11ntando os filhos oomo inimigos do 
pnl, no quo fez a Jj)ajor Injuria ao cart~~ter bra· 
zilelro. Não é exacto que os partldoe polllicos 
11a ão Inimigos do monarcha ; os parUdos no Drazll . , 
fõrem os nossos odlos e rancGres, os nossos inte· 
ressea com.o partidistas, quando se tratl\ da cauu 
da monarchla e do monarcha não ba. partidos. 
(Muitos apoiados.) Os brazileiroa lêm como prl· 
meiro dever a sua fidelidade, por · conaequeneia, 
a proposição do nobre deputaao é uma proposição 
anarcbtca que não tem npplicação no BrazU. 

O Sa. FERNANDEs CaA.VB.s:-Tem, para o partido 
republicano. · 

O Sa. NuNES ~cru.no entende que atà a nobre 
opposiçíio devia repellir semelban te proposição, 
P ma s gn eaçaoJ compro
mette aos nobres deputados que pertencem a um· 
partido ; e nesse dito mesmo do nobre deputado 
o Sr. Jobim ainda se pôde notar alguma facili· 

O Sa. FxaN.l.NI>EB Cat.v:ss:-A respeito do partido 
republicano e exaetissims. 

1 O Sa. N~ss MÁcH&.no diz que é um pa!tldlsLa 
~orte, maa que aiuda não vlo que semelhante 
propoaição ae pudesse appllcar ao Brazll. Observa 
que o n_obre deputlldo pelo Rio Grande do Sul 
qull S.~ ~~ll!~~r çomo não partidis\a, mas o orador 

está persuadido de que todo o mundo protesta 
contra esl!e díto. E' sabido que o Sr. Jobim foi 
partidíst.a acerrimo do tempo da columna, ou dos 
cat·aruurús; e o utodo por que elle a.quí s& apre-- ~ . . 
simo '1 (NI!o apoiado$_ da oppo!ipilo.) Alada mais, 
partidista rancoroso 1 (Não apo-.ados.) 
o~ Sas .. FERNANDES Cf!.AVlLS R P.RREia .. DA. SILVA.: 

O Sa. NUNES MACHADO: -0 nobre deputado sabe 
a quantas anda, Sr. presidente; elle julga que 
com seus ares de innocente, de homem muito · 
manso, pôde ir emittindo süas proposições sf3rvindo 
á. causa de seus novus alliados ; mas semelhante 
tactica. não illude a ninguem, todos reconhecem 
o Sr. Jobim como um grande partl.dista.. (Apoiados • 
Nllo apoiados.) 

O Sn FERNANDES ÜHAVEs:-Se é partidísta é d~ 
praia, porque muitas vezes tem feito elogios aos 
Srs . pr.1!eiros. (Apoiados . • 

O Sa. NuNEs MA.oru.oo:-A praia entrega-se â 
justiça do paiz, o paiz que a julgue; ficando 
certo o nobre deputado que os_ no~sos juizes legi-
timas nos têm julgado na proviucia. -

O Sa. FERNANDES ÜHAVII:s:-0 palz todo tambem 
h a de julgai-os. . 

O Sa. NuNEs MA.cHAoo:-Quem nos manda para 
aqui é a nossa província; depois de aqui estaa.:m.o_s, 
quando o governo entender que a nossa optmao 
não é a verdadeira, o paiz nos julgará. 

O orador con.:lue aqui o seu discurso, declarando 
que não prosegue, porqlle a ausencia do nobre 
deputado a quem r~sponde o acanha de algum 
modo. 

o sr. rra ucs discorre lar amante sobre o 
negoClos a sua província, e vota pela licença 
pedida p~:~lo governo para a partida do Sr. Serra. 

A discussüo fica adiada peia- hora. 
Levanta-se a sessão ás 4 horas e uot quarto. ---

Sessão em 28 de Ago11to 

PR:&SlDENOIA. DO SJ\. MUNlll BAI:\B&'r01 VIOI!:•P!U~BlDENTB 

SuMMAnto-Ex.pedlellte.-Resposta dn Sr. O. Otton' 
ao s,., Apr•~ia.-Votaçilo do r1querimento do 
S''· SeJ•ra.-Ordem do día.-Licença pt~ra o Sr. 
Serra. J)iYcurso do s,·, Barbo.za de Almeida. 
Votaçt2o .-Orçamento da t•tcdi.ta do impet•io. 

• · s t•s. 8!'8ara a ' va, 
Souza Franco, Jlerroz 6 Taque4. 

A's 10 horas e Só minutos da macebd abre-se a 
sessão, lê-se e approva-so a acta da antecedente. 

EXPKDIENTE 

Um officio do Sr. minlstro do imperlo, remet• 
tendo as cópias das actas da assembléa paro· 
chiai e do colleglo eleitoral da villa do Patrocinio, 
prov)ocia da Minas-Geraes, solicitada"' por esta 
camura - lo deste anno 
- A' commissão de constituição. 

Vai a Imprimir para entrar em S• dlscuss iio o 
orçamento dl.lS ministerios do imperio, justiça e 
estran eiros. 

ao a ma s expe i ente. 
o sr. Ferraz reclama contra lnexactidões 

quo apparecem. no seu discurso publicado no 
Correio Mercantil. 

Oontloúa. a discQssão do requt~rimeoto do Sr. 
Serra para. nl)tnear-~e uma commissão que orga· 
nise nm plano de estradas, etc. 

o Sr. Ob.l;'l•tll\D.o OUoD.l vota pelo requeri· 
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manto, porque entenda que para ter exacu~ão o 
art. So, ~ 10 do acto addiciona(, preciso é que 
em lei regulamentar se declare quaes estradas se 
devem considerar ge~;aes. 

Expõe em que deve consiatir o trabalho da 
comnnssao prol!os a ; e sus en a que Vls a e 

. uma carta do Br~zil, e de informações da admi· 
nistracã.o sobl'e a importancia commercial, militar, 
e p~lil.ica dU•jUelles pontos que a commisHão 

estradas geraes. 
Responde a variós ar~umentos produzidos contra 

o requerimento, e term1na com as seguintes obser
vações: 

Talwz. Sr. prPsidente, eu não devêra deixar 
<la aprov~::itar a occusião para responder a nlgumas 
insinuações que ultimamente parecêriio lançar-me 
alguns nobres deputados: mas não quero esper
diçnr o meu tempo, e o da camnra ; e ha cousas 
a que é melhor não re~ond.er. 

Accusações ha, por tal modo contradictorias 
c m o i· om o · · · 
do nccusado que não merecem a honra da refu
tação. E para melhor explicar á camara a razão 
por que deixo sem resposta algumas causas aqui 
ditas eu fi urarei duas h otbeses. 

e a guem se lem rasse de 1\ccusar·me de actos 
degradantes, como de arrastnr-me pelas escadas 
dos ministros e dos poderosos, eu, Sr. presi
dente, seguiria o meu caminho ; e sómente, se 
pe o som a voz nao tvesse recon ec1 o o accu
sador, por mera curiosidade, olharia por cima 
do hmnbro para vêr-lhe a cara (olhando para 
o Sr. Aprigio.) 

Se tambflm alguem me qulzesse macular, at· 
tribuin;Jo-me proposlçõ11s revoltrmtes, como fosse 
o ter dito que uma faca de ponta resolve questões 
pollticas. eu não Caril\ mais do que perguntar a 
quem tal dillsessA se calumnla por sua c<.•nta, ou 
se confia nas informações de algum hypocrita, 
que, falto de coragem, o !az Instrumento de uma 
ca~umnia infame como elle, para saciar algum 

Nem póde pertencer-me. Sr. 'presidente, a 
opinião da faca de ponto, nem ~ei de facto acon· 
tecido no Bruzll que tiut«;>rise tul imputação, senão 

O Sa. FnANQA. LtttTE: -Que facto ? 
O Sa. O. OTToNr:-Em 1831 ou 1839 constou 

extsLir na cidade de S. Paulo . uma sociedade se
creta, gua tinha por ecablema urn punhal, posto 
acima da cadefr,, do presidente, e que se intitul:lva 
a « A•lCiedRde dos tyrannícldos. » Os Srs. depu. 
tadoR que slll resldiilo nesse temP.O 11abem que 
esta exlsLenola ora gerl\lmente acraélitada. e até 
constou quo a sociedade ltlssolveu-se em canse· 
quenc_la de ter sido denuncinda a uma auto· 
ri1ade. 

O presidente do club dos -tyrannicldas, e mesmo 
os seus membros, provavelmente professaviio a 
doutrina de resolver questões políticas com faca. 
de ponta: seu emblema, e o seu titulo assim o 
lndicão. Mas eu, Sr. presidente ?. . . . de certo 
não existe em minha vida um facto, uma pa
lavra, ·que possa servir de pretexto a semelhante 
calumnia. 

' a que tenho alludido : Esté.s anganado, au nunca 
· f11i á província de S. P aulo ; e bem sabeis que 
não pertenci nem podia pertencer ao club dos 
tyrannicidas. 

Dando-se por discutido o requerimento do Sr. 
Serra. de pais de eed.erem a palavra os 8rs. Gomas 
de :Monezes e Paranhos, procede-se à votação. 

O Sa. FERRAZ pede que se vote em separado 
sobre estradas municlp11es. 

O ~ -to é approvado até a palavra provincÜlss; 
é reje1tado na parte que diz mutticip~BI. Os outros 

douà paragraphos do requerimento são appro
vados. 

A emenda additiva do Sr. Macedo fica pre· 
judicada. 

ORDEM DO DIA 

Oontinúa a discussão do parecer da commissiio 
de constituição sobre a dispensa do Sr. Se~ra, 
nomeado presidente da Bahia. 
-MUITOS SENBOBEs:-Votos, votos. 

Os Srs: Barbosa de Almeida, Marinho, Rodrl· · 
gues dos Santos, Christiano Ot.toni, Fabio, Bello, 
Tosta e Moraes Sarment.o cedem ds. palavra para 
se votar ; mas não cedendo o Sr. Aprigio o Sr. 
presidante dá a palavra ao Sr. Barbo~a de 
Almeida, que é o primeiro na. ordem dos senhores 
inscriptos. 

o •sr. Barbosa de Almeida acredita 
que as diffi.culdades em que se achou o nobre 
deputado pela provinc la da Bahia para responder 

1 . . • 

levantando castellos, torturando cs seus pensa
mentos, attribuindo-lhe idéas que não emittio, 
causas que não disse, intenções que não teve, o 
dis ensão de occu ar-se com essa arte do dis-
curso do no re deputado, e por toda resposta 
entrega ao juizo da casa e do paiz o seu discursD 
e do nobre deputado. 

a questão que se debate, força é que emlttindó 
seu pensamento a respeito da mataria, responda 
a uma ou a outra. proposição avançada na casa, 
e mesmo rectifique um ou outro facto. · 

Considera muito simples a mataria que se dis
cute. E11tende que o art. 34 da constituição não 
pôde autorisu a camara para entrar em uma 
discussão sobrt:l a conveniencia do acto do governo; 
o artigo da constituição, quando muito, póde dar 
á camara a faculdade de discut\r a desconveniencia 
dk medida, e perigo della. Os nobres deputados 
enten<!sndo a eonstitui ão or alavras destacadas 
querem que o governo dê razõe~ detalhadas que 
autorisem o pedido da dispensa, não considerando 
que, além de que convém entender a constituição 
se undo o fndole do s eterna constitucional e 
po co consagra o por e a, croao 1 cu a es 
para que o governo em urna ou outra oecasião não 
possa march~r, e mesmo concorrem p!lra·denegar 
ao governo os meios que por ventura possa elle 
julgar indfsponsaveis pnra manter a segurança 
publica, ou para prover ao bem do estado. 

A disposição deste artigo da constltuioão não 
póde ser reduzida senão· a um voto de pura 
confiança. Se a eamara recaia que o acto do 
governo seja o.ttentatorio do systema politico do 
paiz, se enxel'ga nelle um pensamento sinistro, 
se pensa que o governo tem por fim apartar uma 
influencia que lhe é contraria nas camaraa, ou 
apartar uma infiue.ocia. qu9 o poss11. embaraçar na . 
realisação de qualquer plano hostil ao systema 
politico, neste caso cumpre é,· camo.ra obrigar o 
governo a justíficar·se, s. produzir os razões .que 
autorião o pedido. Se o governo não póde dar 
essas razões, ou se a cautara o levar á cor.vicção 
de . 9ue com effe_ito a me~ida tem um fim 

pedida. E' assim que entende o artigo da con
stituição; é· assim que aa diveraas decisões de 
ambas as camaras t~m prefixado a intelligencia 
deste artigo. Admira-se que os nobres deputados 
da opposição vanhão hoje renegar princípios que 
sempre sustenté.riio em semelhantes occaaiões. 
O orador cita a opiniilo do Br. Enzebio que 
·com o Sr. Gonçalves Martins fazltio parte da 
commissiio que concedeu llcenoa para que o Sr. 
Andréa tosse em 1848 presidir a provlnc,la de 
Minas Geraes, lendo alguns trechoa do dlscureo 
do Sr. Euzebio na seaa&o de 'l7 . ds Fevereiro de 
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1843 na qual dizia que em regra geral o governo 
nunéa deve dar detalhadamente as razões por 
que vem fazer um pedido desta ordem, qne só 
por excepçã~ é que a camara o póde exigir, e 

possa prever um pen~;amento occulto ou sinistro 
no pedido do governo. A' vista disto, como se 

odia esperar que viesse hoje a opposição com
ter essa douttína ? A o osi ão levou o seu 

desejo de negar o pedido do governo a um ponto 
tal que quasi exiglo que elle désse as razões 
pelas quaes entendia conveniente vir pedir á 
camara dispensa do Sr. Serra para ir presidir 
á provincia da Bahia. Para mostrar que a nobre 
opposição não póde pedir ao governo que declare 
detalhadmnente as razões que o determinári'i.o 
a vir fazer este pedido á camara, o oradGr lê 
um trecho de um discurso do Sr. senador 
Vasconcellos. • 

Entende que o governo disse quanto era bas
tante ; o governo não se querendo servir do 
pnmetro os me10s es a e ec1 os no ar go a 
~onstituiçào para vir pedir esta autorisação á 
ca[Jlara, disse que o bem do estado exigia a 
di~pensa do Sr. Serra. E não será prove~ ao 

tavel em que um dos nobres membros da oppusição 
a pintou, á presidencia provisoria de um vice.
presidente 'l Não sabe a camara que ~s presidcncias 
provisorias dos vice-presidentes são sempre um 
governo fraco, e tanLo mais fraco neste caso 
quanto é já conhecida e espalhada a nomeação 
de um presidente 't Não será pois isto prover ao 
bem do estado 'l O governo servi o-se deste meio 
por que talvez não qufzesse vir declarar á camara 
que a segurança publica tambem o exigia, para 
não espalbar receio na população. Mas a segu
rança publica da Bahia não exige o em prego 

es a me 1 a uan o se 1scu to aqu1 a eença 
para que o Sr. D. José fosse presidir a provincia. 
de Goyaz, não foi a unica razão que se apresentou, 

ue .JJ~ri avo. a segurança publica pelo assassinato 

0 Sa·. TosTA. :- Não apoiado. 
O Sa. BARBOSA DE ALliiS:lDA. :-Se foi esta a 

raziio que se deu par!l mostrnr que a segurança 
publica . perJgava em Goyaz, devú-se ter em 
menos conta quarentft assaselnatos praticados 
ultimamente no Pilão Arcado na provlncia da 
Bahia, entre os quaes ba um delegado e outros 
empregados do governo? Deve-se ter em menos 
conta o assassinato do juiz municipal da villa 
da Vietoria, de um capitão da guarda nacional, 
de dez outros da comarca da vllla de Contas ? 
Deve-se ter em menos conta a declaração explícita 
e formal que fez o proprio juiz de direito da 
comarca da Barra na assembláa provincial, de 
que não havia alli segurança individual? Deve-se 
ter em menos contl,l a noticia de ter a assembléa 
provinctal trabalhado em sessão secreta? Deve
se ter em menos conta o pedido de um reforço 
de. tropa de línha para a província qa B~hia? 

o Sr. Góes do estado em que se achava a 
policia na provincia da Bahia ? Qllando não ha 
segurança individual, poder-se-ha dizer que a 
se-gurança publica não está ameaçada ? Não ma· 
nlfesté.rão os nobres depntados receios a respeito 
do . estado em que sâ acha o Pilão Arcado t Não 
se. <llsse que podia acontecer que as lutas que 
eJ.lstem hoje' no Pilão Arcado se reduzissem a 
uma dlssençilo política, a uma revolução pela 
guàl podia ser conflagrada a província inteira 7 
OOmo note estado entendé·•e que a aegurança 
••bllca meamo niQ exige que o governo venha 

solicitar da cama r a, ainda que o não declarasse, 
e:;ta dispensa 'f . 

Respondendo ao Sr. Wanderley, diz que se na 
província da Bahia ha p9:r~idos politicoa, o gç>-

ap;úo elle deve contar (apoiados); se acaso na 
provincia da Bahia não ha partidos, julga que 
é muito conveniente o governo se compenetre da 
necessidade de diri ir alli o -es irito ublico 
concentrar as opiniões (apoiados) para que elle 
possa encontrar alli um apoio franco e léal, 
para que poss~ dirigir os destinos do paiz. 
(Apoiados.) ·-

0 Sr. Wanderley pintando a Bahia como uma 
criança rabugenta (apoiaàos), disse que a pro
vincia toda no tBmpo do ministerio de 2 de 
Fevereiro compartilhava o pensamento desta polí
tica emqttanto o nobre deputado defendia e apoiava 
este miuisterio, mas que depois, não a satisfazendo 
esse ministerio, repentinamente mudára toda para 
o pensament_o opyosto, . em tempo e~u quE! o Sr. 

partido 't O orador não cgnhece no governo 
representativo senão dous meios de ter o govel'no 
alliados, ou é o interesse, ou é o espirito de 
partido·, esse é um meio honesto, aquelle é 
corrupção ; se ha só dous meios, qual delles deve 
preferir um governo em cujo coração haja ver
dadeiro sentimento de moral e patriotismo. 

Um nobre deputado pela Bahia receiou qui! 
fosse . a intenção do governo estabelecer uma 
perseguição, e procurou fundar esta receio em 
um artigo do Mercantil. Por ventura o Mer
cantil é jornal official, .Porque. pu~lica a parte 

offi.ciaes, e alguem· levou em culpa ao governo 
artigos ou correspoudencias que alli erão publi
cados? Se o governo tivesse procurado fazer 
com que o Mercantil, só porque publica a parte 
offi.cial, sacrificasse a sua t~onsciencia e li herdade 
de pensamento, a opposição seria a primeira a 
accusar o governo de oppressor da liberdade da 
imprensa. 

O nobre deputado pela Bahia, que rom,Peu a 
discussão, tratou da falta de preetiglo do presidente 
nomeado. O orador cliz que se o prestigio não 
é aquelle que está unido á posição, se nilo é 
aquelle unico que a constituição reconhece no 
merecimento e nas -virtudes, não sabe o que é 
prestigio em um govc,rno constitucional ; entre
tanto o presidente nomeado para a Bahia tem 
precedentes que muitQ o recommendãr ; é formado 
em duas fâeuldades : em mathematicas e em 
philosophit~ ; foi convidado para exercer uma 
cadeira da universidade de Coimbra_, é . conhecido 

• • por mais de um anuo, da Chronicu Litteraria:; 
exerce um emprego importante no Rio de Janeiro, 
onde tllm feito relevante3 · serviços (apoiados), 
e o tem exercido por tal modo que o governo 
d~ve necessariamente ter tirado motivo vara 
&]\llzar do seu comportamento na administração 
de qualquer provincia.. Mas este cidadão não 
tem um talar de seda, não tem uma casaca de 
galões I Porém se estas são as qualidades que 
devtl procurar qualq.u.er gabinete para fazer uma 
nomeaçilo desta importancia, al àoa destinos do 
palz. (Apoiacio1. J 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1625- PÃjgina 4 de 8 

O orador, depois de fazer algumas considerações 
a respeito dos negocias de suu província, em 
'"esposta ao que se tem dito na casa, .nota que 
o nobre deputado que fallou em ultimo lugar 
pedio·lhe uma explic:1ção a res ~e i to de_ um 

:; 

proposito offerecer á consideração da camara para. 
tranquillisar os receios demaôiados que tinhão 
os .h.ünrados m~mbros a respeito de dissenções 

pensamento, quiz se referir unicameute a estas 
lutas fortes, viva;;, que por ventura é conveniente 
que haja em todos paizes que têm adaptado o 
systema constítu:.~ional representativo: não quiz 
certamente referir-se a crimes; como aqueUas 
que talvez fossem aconselhados para que se 
levasse a pedra, ferro e pt.o os membros da 
mesa de uma freguezia parochial, afim de que 
no tumulto se pudesse perturbar a eleição com 
o fim de metter-se dentro da urna uma multidão 
de lit;tas, e deste modo fazer uma eleição que 

- - u . 
Não quer fallar destes crimes, como aquelles 
pelos quaes, a rsspeit.ll de outra m ,: sa parochial 
de uma freguezia, se dizia que era preciso empregar 
ferro e fo o ar a artar certos membrus com 
que se não contava para se vencer a eleiçã•J pela 
fraude; não quer fallar daquelles crimes que 
determinãriio mandar-se polvorA a balas para a 
purificação da eleição do 1844. Deste pensamento 
exncto e engenhoso de lord John Russell, dese · 
nhad\J nesta elegante metrtphora, um dos nobres 
deputaJos segregando de todo o systema e lignçilo 
do discurso do orador, Urou mataria para um 
gracejo oom quo divertia n camara, e outro 
aeduzlo motivo para comparar o orador com 
uma personagem da convenção franceza, aanda 
que lhe dóst!~ o epitheto de virtuuso fanatico. 
Mas, antes de sentar·se pbda licença á camara 
para declarar com o const:lho dos sabios, que os 
homens sérios nunca ae derão por opprimidGs 

._ e ofiendidos cum as facecias ou dos discípulos 
de '.l'bre~ites , ou de celebndos Aristogítons. 
(.~Apoiados.) 

O Sa ELIAS pede o encerramento da discussão 
ha~endo o numero de discursos marcados no 

Verificando-se que ba numero legal de discursos, 
da-se por encerrada a discussão, e é approvada. a 
conclusão do parecer. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o orçamento da receita do 
imperio . 

Pedem a pala-rra. muitos senhores que se dirigem 
a mesa para iuscrevorem seus nomes. 

A ins~ripção dos oradores é como segue: 

A _favor, os Srs. ·: Ferraz, Ferreira Penna, 
Carrao, Calvet, Christiano Ottoni, Nunes Machado, 
Ba1·c:ellos,. Rudrigues dos San·tos, .Mariuho, Aranha 
o Petxoto de Alencar. 

Cun.tt·a, os Srs. : Pere!ra da Sjlvn, Tãqu~s, 

Fernandes Chaves, Oliveira 'Bello, V~sconcellos', 
Góes e Jobim. 

O orçamento em discussão diz assim: o , . 

comprehendidas as rendas com applica.ção especial' 
que no anuo dBsta lei o governo é autorisado ~ 
tomar por emprestimo, na quantia de 26,000:000SOOO 

« Art. 9.o Esta receita será effectuada com o 
producto da renda geral, arrecadada dentro do 
exercieio da presente lei sob os titulas abaixo 
designa.d·os : 

l.o Direitos de importação para 
consumo • • . . . . . • • . . • • . • • . 15, 749:930SOOO 

2.o Ditos de ret.xportação e bal-
ea.çao .....•.•.•.•.•.•... 

3.0 Ditos idem para a costa 
d'Africa •. . . • .. . • • • .. • . • • • 30:00011000 

4. 0 Ditos do polvora estran· 

7.o Armazenagem ............. . 
8. 0 Premio de assignados .•.•.. 
9. 0 Multas •.....• • .•.••... .• •• 
10. Ancoragem .•...•.••••••••.. 
11. Direitos de 15 % das embar· 

cações estrangeiras que 
passão a uacionaes ••.••.. 

12. Dito de 5 % M compra e 
venrla de embarcações ..•• 

13. Ditos de 1 ojo de exportação 
14. Ditos de 2 ojo dos objeotos 

exce o 
15. Ditos de 1/2 °/o dos metaes 

amoedados .............. . 
16. Ditos de 1/2 ·% dvs dia.-

. n1antes ...... . ....•....... 
1 os e 15 % dos couros 
(S. Pedro) .•.•.•••.••••.•• 

18. Expediente das capatazias. 
19. Taxas do correio geral .... 
20. Braçagem do fabrico das 

moedas de ouro e prata ..• 
21. Renda diamantina, dos pro. 

prios nacionaes, dos ar
senaes e estabelecimentos 
da administração geral. .• 

22. Fóros de terrenos e de ma· 
rinbus, excepto das do 
munlcipio da córte • . .•... 

23. Laudemios ..•... . ..••...... 
24:. Siza dos bens de raiz •..... 
25. Decima de uma legua além 

da demarcação . . .•. .. .•.. 
26. Dita addicional das corpora

çõeà de m!i:o-morta ...••. 
27. Direitos novos .e velhos, e 

28. Joias das. ordens honorificas 
29. Dizima ia chancellaria. (2 %) 
30. Matricula dos cursos juri· 

dicas, das escolas de ma· 
dicina e vendas de cartas 
de bachareis •..•• • ••.• . •• 

31. Multas das academias e por 
infracções dos regulamen-
tos .............. ........ . 

32. Legitimações •.•.•.•.••..•.• 
33. Sello do papel fixo e propor-

·cioual ................... . 

84:0oosooo 
145:0008000 

13:000SOOO 
466: 000$000 

34:oooaooo · 

20:070$000 
3,200:000$000 

5:000HOOO 

5:000 000 

5o o: oooaooo 
20!000$000 

150:000$000 

82:000SOOO 

193:000$000 

6:0008000 
2:2008000 

1, 000:000$000 

4:2008000 

45:000$000 

õO:OOOSOOO 

3:0008000 
30$000 

620:0008000 
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34. Premfos de depositas publicas 
85. Patentes dos del'pachant~>s 

e corretores . . ...... . .... . 
36. Emolumentos de certidõl:!s. 

7:000SOOO 

. 6:000$000 
2:500SOOO 

'75. Depositas das alfandegas e 
on tros . . . .. . •.. , •. , •••.. 

76. Prt11nios de loterias., . . .. ,,. 
77. S1lario de africanos livres. , 

40:000SOOO 
6:0008000 

18:0008000 

----~37~·:_--:I~m~p~orls;to~s~o~b;re~;lc:!_'ja~s~,~c=::a:::s::-as~---;r.:m:omJlffirnrT-~~~Gi-aGas as se f( ui n tas emendas : 
• · .. • · · • • • · • « Da com missão.-$ 3° Direitos de -baldeação e 

38. Dito sobre as casas em que reeKportação, elevados desde já a direito do con· 
se vendem moveis, roupas, sumo f0:000$000. . 
etc., fabricados· em pai:t. siza fiGa reàazid~ a 6. o;o patl\ 

OH . contribuintes que quizerom pagar á vista todo 
. 39. Dito sobre seges .•.•.• . •... 

40. Ditos sobre baucos do in· 
terior .........•.•.••....• 

41. Dito de 8 % das loterias 
42. Dito de 8 % dos.premios 

das mesmas . .... . ...... . 
43. Ditos sobre a mineração ... . 
44. Taxa de escravos ..••..•... 
4:5. Producto da VOllcia de pro· 

prios nae1onaes, páo- bra· 
zil, pol v ora e outros ge
neros de r r 
cional sujeitos A adminis-
tração geral ............. . 

46. Cobrança de divida activa, 
inclusive metade da de 
ren as provmc aes ante
rior ao lo ce Julho de 1836 

47. Alienação de capellas vagas 

eculaares do municipio 

48. Dizimos .•...••..•••.••..... 
49. Decima urbana ........... . 
50. Terças partes de· ofi:iciaes . . 
51. Emolumentos de policia . •.. 
5~ . Imposto sobre as casas de 

· leilão e modas ..... . .... . 
53. Dito de patente no consumo 

da aguardente . , ........ . . 
54. Dito do gado do consumo. 
65. Dito de cavaHos e bestas 

56. Meia s\sR dos escravos .••. 
57. Sello de heranças e legados 
08. Rendimento do evonto ..... 

Eo::t,.aoràlnari4 

r>n. Aglo de moadas .•••.•..••• 
00. AloancoiÍ de tbesonreh-os e 

rll<:~be!doros •••••••••••••• 
61, Oontrlhuloão para o monte· 

pJo .•..• •••••••••...•.•... 
62. Dons grntullos .. • •.•.• . ..•• 
68. Indemnisações pela arreca- · 

dação de· rcu•Jas e pela. 
medição de marinhas e 
outras ••••••.. • .•.• . ..••. 

. 64-. Juros de apolices ~ ••• • • . ~' . 
65. Premios de letras ......... . 
66. Receita evantuãl .. . . ....... . 

· 67. Reforma deapolices ... . ... .. 
68. ' Reposições e restituições .. . 
69. Producto da moeda t.lt:l cobre 

inutilisada: .. · . • • . ..•.• .. • . 
70. Dlto dos contractos com as 

eompan as e mi·. 
neraçã.o .......... .. . . .... . 

71. Remanaseeutes de depositas 
e caixas publicas ••..•.• •• 

Dspolitos 

72. Emprestimo dos cofres de 
orphà.os •..• , .....• . . • ••••. 

78. Bens de defuntos e au!lentes 
7'· Consumo das alfandegas e 

· eoneulados •. , ., •• .•• .•. .••• , •. 

8 :000$000 

10:0008000 
302:0008000 
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10:0008000 
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20:000$000 
4208000 

3 :0008000 
10:000$000 
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s 

240:(1008000 
120:0008000 

5:0008000 

o imposto. • 
<< Emenda ao $ 13 do art. 9.o- Os couros da 

provincia do Riu Grande do Sul pagarâõ em vez 
dt 15, 7 o;o d e exporLa ção como pagão todos os 
demais productos cte industria nacional. S. R. 
- Oliveira Bello.- Fe1·nandes Chaves.-Jobim. • 

<c Emenda additíva ao $ 13 do art. 9 .• -
Accrescenta-se-.incluidos os couros da província 
de S. Pedro, cujos direitos ficão igualados aos 
que pagão na exportação os demais ~enAros do 
paiz .- S. R.- Magalhlles Calvet.- I. . )) 

<< Emenda a.o $ 13 da receita.- Reduzindo-se 
á metade os- direitos de exportação do café, 
assucar, aguardente, algodão e todo!! os mais 

· eretra a t. va.- osta . 
- Fernandes Chaves.- Aprigio.- Gomes Ri-
beil·o. >' · · 

('( _Supprima-se o ~ 15 do nrt. g,o,- Amaral, . )) 
« Artigos addiÜvos d!!o commh;são.- Artigo • ..:.. 

O governo é autorísado para arrematar algum 
ou nlguns ramos de renda publica em que esse 
systema possa ser mais vantajoso aos interesses 
do estado, com tanto porém: l o, que a arrematação 
so não faça com menos de 10 °/o sobre o maior 
rendimento qutl ti ver produzido o artigo da renda. 
que se arrematar; e 2o. que o tempo do. arrema· 
tação não exceda de 3 annos. 

« Artigo. O governo fica desde já autorisado a 
reformar os regulamentos concerner.tes as alfan-. . . 
heranças e legados, da decima urbana, e admi
nisLraçào dos beus de defuntos e ausentes. . 

<< Artigo. As rendas com applicação especial 
oerã · 

offerecidos por algtms habitantes da provincia do 
Rio Grande do Sul para as despezas da guerra e 
que não tiverem sido pap:lls até estn. data • ...:.Sa\va a 
redacção.-Fernandes Chavss .- OliveirCJ Bello.
Jobim. » 

o Sr. Pereira da Sll. ..,.a, convencido de que 
é uma verdade innegavel que o systema rep!:_e
sentativo nasce da discussão, vive com a discussao, 
desenvolve-se e prospera com a discussão, que 
eem discussão não é possível conhecer-Re qual a 
eonven ieneia dos príAcipios qne apregoão os par
tidos, e qual a necessidade das idéas que os homens 
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políticos desenvolvem, não duvida entrtn' no debate 
aetual. Sabe que uo intuito de ae9.bar-se com 
todaa as discussões se tem lançado mão de 
encerrai-as depois de certo numero de discur
sos; mas censura es te msio de que lariça- mão 
a waioria. A discussão nã é · 
que ella vai illustrat· a opinião-publicB, mostrando 
quanto estão mudados os homens que compoem a 
maioria, quanto estão mudados os homens que hoje 
estão ao timão do estado. 

uan o no prmc1p1o a sessão se proclamava qus 
uma nova éra nascia para o paiz, porque agora. 
é que governão os homens pertencentes á maiol"ia, 
julgou ó orador que a ouüoria pensava em rea
lisar os seus pensaUlentos; mas a esterilidade 
do minlsterio, o unicc. genuíno da opinião da 
maioria, tem-se demonstrado a ponto que não 
sabe como a maioria possa aprestJntar-se perante 
a opinião publica, a quem fez tantas promessas 
que não cumprio. A maioria para attenuar a seu 
comportamento, não ~;ó não quer discussão, como 

- tem accusado seus adversarios de querer procras
tinar as di::~cussões . O orador não s · 
com esta accusaçào, porque a opinião publica 
reconhecerá o pretexto de que lança mão a maioria 
para se desculpar, e conhecerá a dignhlade e 

Passa a fazor uma resenha historica de nossas 
finanças no que diz respeito á despeza pública, 
tomando por base os balanços que têm ~ido apre-
sentados à camaru. ara s ra 

sinceridade de comp!)rtameot · -

annos tem-se despendido mais do que estava 
marcado ; cump"ra a rec~:<ita doe annos passados, 
e núta que o augmento que ella ~em tido pro1'ém 
de novos impostos, e do:1 regulamentos que se 
fizeríio. Enteude que o calculo ou receita feito 
pelo governo e pela commissão é exagerado, porque 
os impostos 1le importação e exportação hão de 
necessariamente .diminuir pelos acontecimentos 
actuaes da Europa que têm da influir grandemente 
no nosso paiz relativamente ao commercio.- Ao 
passo que o governo e a commissão -.:alculão a 
re_coita e.nl 26 mil e t~ntos contos, quando ella 

• para a detipeza publica 27 .mil contoa e a camara 
vota 29 mil contos. Que deficit não appareceria f 

Tem visto trazer·se á casa um priucipio que 
não pód~ , 
os membro:~ da tnaioria dizem constantemente, 
para que o governo possa attenuar o seu com
portamento, que nos annos anteriores tem havido 
excesso de de~:~peza. O orador nota que dil 87 a 
47 nào governarão o paiz ministerios exclut~iva· 
mente da cOr política que se tem intitulado pa.-Udo 
saquarema ; que o miuisterio du 19 de Setembro 
de 1837 teve desptlzas extraordinaria':l a fazer com 
o exercito e com a armada, para combater are
bellião do R io Grande do Su e da Bahia, etc., 
etc. Entende que para se poder calcul11r as des
pezas feitas pelos ministerios pertencentes ás 
duas eores políticas não é tomar em globo, como 
os nobres deputados fizerão, as despezas de 37 
a 44, mns sim tomar um perlodo certo de um 
partido e do outro. Observa que a despeza dos 
aunos de 41 a 44 regulou no tempo em que o 
partido saquaremfl esLava no poder, tertno médio, 

. 27 mil e tantos contos, comprehsndeudo-se a 
despeza ordinaria e extraf)rdioa.ria ; entretanto 

. . o 110 

27,900 e ~antos contos, votando a camara vinle 
uove mil contos. 

Apenas o Sr. senador Paula Souza tomou conta 
da administração, foi ao senado e pedio que se 
adiasse a discussão do orçamento que se discu· 
tia, porque entendia que a despeza de 26 mil 
contos era superior á despeza que o paiz devia 
f azar; entretanto o -Sr. Paula SoUZQ, que se 
arripiava. de ver no seuado um orçament.o de 26 
mil contos, não -se arripia agora de ver um 
Qr~au1ento da 29 mil contos, Eis·aqui porque o 

p~tiz vai perdendo muito A fé nos-homens politicos. 
Os homens polltlcos mudando em curto espaço 
de tempo de opinião, são a causa do que o paiz 
caminha para o esta·io oie desmoralisação em 
quB vai. 

o se disGutl.a a reeelta, nm Sr . deputado 
quiz lançar em rosto ao ministerlo de 20 de 
J~neiro o ser- dlss.ipador, pelo facto de haver na 
circulação, quando elle desceu do poder, 9,000 
contos e!ll bllh ii()...p-éâe eausar 
admiraçao de que a despeza que fez o mi_nisterio 
de 1843 excedesRe · á receita, p ois que se achou 
em circumstancias extr"ordinarias que causavão 
um defi~it, _que só podia ser supprido por meios 
ex.traordauarws, e que por consequenr ia o mi
nis terio usasse da facul.1ade que lhe fóra confe· 
rida, e emittisse na circul11Çiio bilhetes do thesouro, 
ealissão mais f~Avoravel, menos dispt:lndiosa, e 
menos nociva do que a daa apolices, ou moeda 
papel, para o que tambem estava autorililado. O 
que, porém, é de notar é que a emis::~ão de bi· 
lheles do tbesouro, que aqaelle ministerio deix.ou 

, , no m1n s· 
terio subsequente, que de mais fez emissão de 
papel-moeda, muito nociva ás proviocias, a pre· 
texto de substituiyão..: 

Souza em 1847, de que, concluída a gU:erra do 
sul, ja lliio haveria causa para grandea despezas 
extraordinarias, entende que era agora a occasião 

equilibrasse a despeza com a rect:lita . Parece
lhe poróm que ha poucf\ disposição de fazer 
cconumias, pois que a despeza se tem augmen
t.ado, á proporção do augmento que·tem havido 
nos impo~:~tos, e a maioria, longe de estar disposta 
a revogar imposto~. contra os quaes se pronun· 
ciá_ra quando sllec1 forão estabelecidos, hoje os 
quer, seus co-religionarios em Minas augmentárão 
os encargos publicog com a famosa taxa itinerarla 
e tratão de estabelecer o imposto de 400 réis 
em cada broaca de sal embroacado, e até no 
Rio de Janeiro tratá1·ão de fazer passar lm ostos 

oc vos agrtcu ura, so re os escravoa dos 
lavradoras~. estabelecendo sobre elles uma taxa 
annual. 

Para se coRvencer de que a maioria não qtter 
• a - e o a.c o e e a ar 

rejeitado todas as emendas Jo orador, que pro· 
punhão reducções; e já que nada pOde conseguir 
nesLe sentido, quer ver se obriga o rniuisterio 
a diminuir snas despezas, reduzindo os impostos, 
porque· lhe parece impoósivel que se continue 
a marchar desta maneira. 

Parece-lhe que um dos impostos que se deve, 
se não abolir totalmente, pel•> menos reduzir á 
metade, é o imposto da exportaçã() . Em conse· 
quencia das desordens da Europa, é innegavel 
que se está sentindo estagnação no commerclo, 
e depreciação dos productos de uossa lavoura 
nos mercados da Europa. E:>ta baixa ha de 
continuar necessariamente. Hoje os nossos pro
duetos de café e assucar, etitando sujeitos aQIJ 
direitos que pagavão quando obtiuhão preço muiLo 
superior, q uasi que nâ~ dão para as despezas 
que faz o lavrador em os produzir. E' mesmo 
o Braz li tal vez a unica nação qae Imponha sobre 
objecLllB da sua producção. Além disto, 011 noaaoiS 
gent~t'OB pag o mpos os prov ncrae11 ; a mo o 
que. em lugar de &ll an1mar a lnduatrla, trata-se 
de a etJtrRgar • t.le a lu atAr. 

A reeeata doa dlreitoll de ex(lortllollo eaL• cal· 
culnda em 2,500:000H : talvez nllo dê mal• da 
~.000 : 000$ e11te armo. E nA-1 sort\ um Rrande 
serviço para o palz reduzir "~~a rece\la f.\ m~t~t.de t 
A•sim vir-se-ha a dar uuaa prova clara e patent.e 
de que, quando a agricultura está decadente, e 
a sua iudustria em desgraçado estado, o corpo 
legislativo e o governo lhe e.codem, diminuindo 
os impostos <lua sobre ella pesão. Qutro impo11'0 
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mu\to oneroso é o de 15 por cento sobre os 
couros do Rio Grande, que, reunido aos impostos 
provinc\aes, sóhe a 21 por cento, quando pelo 
commercio que no mesmo genoro fazem os U•>ssos 
vizinhos da America Hespanhola, cum ria ro-
eger e genero, a m . e que •JSsem 

preferidos os do Rio Grande. Accresce que este 
imposto é · e:x'!epciona1, pois que nenhum outro 

enero paga ~C\ntos direitos d~ exportação no 

Diminuido o direito de exportaç!o, talvez a 
renda não dimínúa na mesma proporção, pois 
que baverà. menos incentivo para o contrabando. 

Pede á camara que note a injustiça com que 
. se cobra o imposto dos armazena que servem 
de simples deposito : parece· lhe que esta cobrança 
é contra a lei. 

A comrnissão do orçamentl) denunciou grandes 
delapidações e roubos na alfandega do Rio de 
Janeiro ; mas esta denuncia não foi tomada na 

· devida consideração pelo overno, que nem negou 
a verdadeira accusa ão · -
posteriormente fsita, quando se diecut[o ria casa 
um requerimento propondo a nomeação de uma 
eomm\ssão para. ir examinar a. alfandega., e limi· 
tando·se apenas a nomear um tns ector como 
se essB nomeaçao pu esse ter o e eito e ~eab~r 
com todos esses roubos. 

Conclua mostrando que o ministerfo em lugar 
de · cuidar d_as finanç~s, que é o verdadeirD 

, ousas pequen1ts, 
que parecem indlc~r que elle està moribundo. 

O Sr. Souza. Fra.noo (ministro da fa· 
zendaj -por sua parte, e pela do mlnisterio, 
declara não· aceitar a condemnação que lhe acaba 
de fazer o Sr. deputado. O que lhe admira é 
que o Sr. deputado, achando que o ministo•·io 
está moribundo, esteja tão valente contra eHe. 
Fóu. de su.a. generosidade não brigar com um 
morto. (Apoiados .) 

L embrou o Sr. deputado o tacto de em 184-3 
se haver preferido ao ex edlente de laD ar mãa 

rnpres mos e e esta elecer alguns 
impostos ; o orador porém recordará ao Sr. 
deputado que elle foi o primeiro que lembrou esta 
idéa, e que por consequencia se Rlguma utilidade 

, pl\r e. s es 
novos impllaLos porém não podião dar o resultado 
de nivelar a receitl\ com a despeza, pois que é 
sabido que o :JOU producto era muito pequeno, e 
se depois augm(mtou, foi em consequ.encia de 
regulamentos dados pelo mlnisterio posterior, os 
quaes são d~v1dos ao multo distincto brazlleiro 
o Sr. Manoel Alves Branco. (Apoiados. ) O 
augmento dos direitos de importação é tambem 
devido à alteração das tarifas das alfandegas, 
resultado ainda das fadigas do muito distincto 
brazileiro o Sr. Manoel Alves Branco, coadjuvadfl 
pelo Sr. Saturnino. (Apoiados.) 

Se o orador quizesse comparar os factos, que 
tinha promptos para occasiào competente, mos· 
traria ao Sr. deputado que tl elevação da despez;a 
~arte de propostas que vierão principalmente do 
fado do nobre deputado a quem responde. N![o 
lhes faz por isso censura, antes se persuade de 
que, t3e augrneotàrito as despezas publicas, foi 

or ue reGou.hecêrão a · 
recor a- e porém est.a circumst!\ncla para lhe 
fazer sentir que na censura gue faz a estes 
argumentos, não faz senão censurar a saus amigos. 
LembrarA ainda que a proposta de que se trata, 
elevando a despeza a ~.000 contos, partio tambem 
de pessoa que não é infeosa ao nobre deputado. 
peixará porém de parte estas questões, que 
lá em outra. occasião forão bastantemente con-
teatadas. · 

. Achou o .Sr. deputado que era eeta a occasião 
mais pr~pria. para diminuir os direitos sobre a 
exp~rtjlçaQt Admira-se de que o Sr. deputado 

fundasse a sua emenda em uma proposição que 
a combate completamente. Disse o Sr. deputado 
que, em consequencia da baix;\ de preço dos 
no~sos prodttctos de exporttlção, estes direitos 
hii •) de roduzir men0s · 
va1 Já so1frer um gr.mde desfalque, e daqui conclue 
qne se deva tornar este desfalque Ainda. maior ; 
isto é, na occasiào em que o tuesouro preJisa 
de todos os meios !lra su rimir a sua de 

opoe o no re epu a o que se diminua a l'enda 1 
Se é esta a razão em qnA o Sr. deputado funda 
a sua emenda, não a póde sust(lntar, porque é 
justamente na occasíão presente que não se podem 
fazer diminuições sem que tenhamos de recorrer 
a emprestimos, e outros meios muito mais gravosos, 
senão na actualidade, no futuro. 

Responderá ainda ao Sr. deputado que ba 
engano na maneira por que elle aprecia os direitos 
de exportação. Em muitos paizes não ha na 
verdade esses direitos, mas ha direitos lançados 
sobre a producção q11e vão l!luito além \apoiados); 

O augmento de impostos não pOde sor produ· 
zido como argumento valioso para dahi se deduzir 
que a elle é devido o augmento da receita; 
entretanto vale a ena ser 
conservados, porque a maior parte delles forão 
bem assentados. 

Crê que ha emenda apresentada. por um Sr. 
deputado pelo Rio Grande do Sul, propondo a 
teducção no direito de exportação que pagão os 
couros. O orador terá occasião de fallar nisto, 
mas desde já declara que não aceitará esta emenda 
c óm o fundamento que apresentou o Sr. deputado 
a quem responda ; pois que o maior diroito que 
pagão os couros na exportação recahe sobre o 
productot•, que tira menos lucro do genero de 
sua producção ~o 9ue tirariu se o direito tosse 

. , a MO 

venda, ou a difficuldade da venda do genero. O 
comprador já ealcllla com o maior gravame na 
exportação, mas por Isso não. dolxa de . comprar, 

. . 
compensa esta maior despeza com a diminuição 
no preço por que compra o. genero. 

A razão por que se 6stabeleceu um maior direito 
sobre a exportaçi\o dos couros, é porque se teve 
em attenção a maior facllltiade <!a producção dllste 
genero, e o menor trabalho que elle dà até ser 
levado ao mercado. 

Entretanto o orador não é contrario a que 
sejão igualados os direitos dos couroi4 aos que 
pagão os ml\is generos na. exportação, s endo a 
principal razão, que o leva a isto a conitíderação 
de que esta medida farã diminuir o contrabando, 
e assim augmentar a renda, e niio pelo prin· 
cipio que emittio o Sr. deputado pelo Rio de 
Janeiro. 

Fallou o mesmo Sr. deputado a respeito do 
imposto estabelecido sobre os armazens. Em toda 
a parte se pagão impostos de patente sobre as 
casas de commercio, e aquelle que entre nós se 
estabeleceu, é mais leve do Q\le em paiz nenhum. 

· . e e 
a este respeito é mal executada, isto ob}ecto 
particular. Se ha alguem sobre quem recaia -In· 
Justamente o Imposto, recorra ao thesouro, que 
lhe fará justiça. Nito é isto motivo para se di· 
minuir o imposto, nem para se fazer uru declaração 
na camari'. 

Dirá agora alRumas palavras a respeito da 
alfandega, visto que o Sr. deputado todos os dias 
replsa sobre esta especie . 

O governo ainda não disse que acreditava que 
os abusos nessa repartição erão em tão grande 
escala c_omo alguns senhores têm enlelldido : ~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/201 5 16:25- PÃjgina 8 de 8 

,· 

SESSÁO EM ~8 DE AGOSTO. DE 1848 _ 
maioria disse que' havia abusos, e que era preciso 
examinal-os ; mas não lavou a exageração ao 
ponto de considerar necessario um remedio ímme· 
diato : o governo tambem não entendeu que fosse 
gravíssimo o mal, e que nilo podia p11ssar sem ser 
immediatamente remediad 
que se não d iga qu~ da parte da maioria e do 
governo apparece esta cenl'ura conLra emprAgados 
publicas, cuja maioria faz o seu dever. Um Sr. 
aeputado entendeu ue odla haver al uma reforma 
e o ec arou, e ez o seu requenmento. Mae declarar 
que uma repartição deve soffrer algt:.tma reformrt, 
não é o mesmo que desacreditar repartições que 
eontão empregados muito dignos, e que estão 
sendo muit() bem dirigidos. Parece-lhe não ser 
isto proprio da casa. · 

Disse o Sr. deputado que o governo tem en
tenliido que R simples nomeação do lnspector 
para aquelln repartição . ha de sanar todos os 
males. EnganA-se. O governo entendeu que fez 
uma boa escolha, e que esse empregado novamente 
nomeado ha de apresentar uteis reformas, mas - ,... . -
deste emp1·egado sane todos males. O que queria 
o Sr. deputado que o governo fizesse ? Que pedissê 
a dispensa do Sr. deputado pura. tomar conta. da 
alfandega ? Se não é isto, o que fa -
esperar '! Se o governo fosse desde já demlttir 
empregados só pelo que ouvio ne. camara, não 
faltaria quem clamasse que o governo demittia 
em re ados honrados rívand -o -
ncum e ao governo é dar as necessarias providen

cias. como olle pretende fazer com calma e jus
tiça. como convém a um governo regular. (A poia· 
dos.) Demais, sabe-se que em consequencin do 
estado da Europa as rendas devem ter diminuído 
multo, e entretanto a renda da alfandega. do Rio 
de Janeiro vai augmentando sema nalmente, o 
gue prova que as censuras e as medidas t omadas 
Jâ produzirão algum effeito. (Apoiados.) . 

O Sn. FERNANDES Omv.a:s :-Estão com a pulga 
na orelha; depois hão de roubar mais. 

· pôde admittir tal : não pôde acreditar que na 
alfandega ·11o Rio de Janeiro as malversões sejão 
em tal excesso que ainda se haja de roubar mais. 
Acredita uo ha abus · 
cr mesmo que haja malversações, mas não acre
dita nesses roubos exagerados, que exijão que o 
governo entre immediatameute na al!andega e 
demitta todos os empregados. 
_ O Sr. Ferraz entenJe que é mal cabida a 
censura que so fez 1\ commissão por orçar em 
26,000:000~ a receita provavel para 18!9-1850. 
Para fazer esta censura trouxe-se o estado con· 
vulsivo da Europa, e o estado do nosso mercado; 
mas não se atteudeu a que estas reflexões seriiio 
boas se o orvnmento tivesse de attender á actuali
dade, que aíiás na Europa já vai sendo mais 
esperançoso . Disse-se que se fa~ia este 01çamento 
contando-se já com um credito supplementar ; mas 
taes creditos não podem ser ped1dos, visto que 
a lei da meios ao governo para supprimir o defi.cit 
que possa haver. 

Prestando a devida. atteoção ao discurso do Sr. 
deputado pelo Rio de Janeiro, vio que elle apenas 
tocou em tres ma terias do orçamento- direitos 

que elle distae existir dll se lançar um imposto 
sobre os armazena fechados. 

Quanto ao primeiro ponto, o orador rerere-ae ã 
respoet·~ que deu o Sr. ministro da razenda. 

Quanto ao segundo, observa que, se reduzirmos 
os direitos . de exportaçiio, qual o meio para 
preencher o . v acuo que este direito deixa 't Qual
quer pessoa que se dedique ao estudo das finanças, 
deve tomar por base que a diminuição de qual · 
quer imposto deve ser substituída · por- · outro 
Imposto. Se forem adaptadas as emendas do 

'l'OKO I 

nobr~ deputado, com que meios se poderá. fazer 
face ás despezas pnblicas ? Será por meio de 
creditos, que o nobre deputado reprova? Não 
produziré.õ maiores sacrifi.eios para o futuro do 
que a existendla destes impostos ? De certo ae 

postos, não se deve destacadamantt:: tirar um ou 
outro, sem reparar a falta que poderá produt.ir 
os extinctos, t~ sem melhorar a sua fi.ecalisaçilo. 
Isto de en e e 
emenda improvisada não póde produzir bem ne
nhum. 

Fallou-se em orçamento normal, mas pelas 
idéas que tem o orador, um orçamento póde ser 
normal, e entretanto augmentar consideravelmente 
a despeza. Cita o exemplo de um orçamento 
apresentado em França, no qual a despeza foi 
muito elevada, declarando aliás o seu autor que 
se a camara lhe não désse a quantia que constava 
do orçamento, era impossível que a administração 
pude~se marchar. O que é que pretende o Sr. 
deputado? Que se reduzão todas as despezas. 

· acçao · os 
algarismos pertencentes a outr.o anno? Não era 
isto o que lhe cumpria fazer, e sim mostrar que 
as despezas não orão necessarlas. 

g , mos a que o r. epu a o 
empresta â commissão opiniões que não são suasr 
e para o p1·ovar, lê o parecer da com missão. E 
sabido qu.e o contrabando não se faz sómenta 

• ' r 
extensão das nossas costas que estã•} desabrigadas, 
e que não temos os meios necessarios para as 
beneficiar; a alfandega da eórte tem apenas uma 
pequena embarcação destinada 11. este serviço. Já 
um Sr. deputado do Ceará demonlitrou quanto 
este objecto em outros paizes é de importancla, 
e quanto se gastou com elles. 

No seu parecer a commissão falla de serem 
chamados a seu daver alguns empregados da 
alfandega da eórte ; logo. não era a commissão 
desfavoravel a todos, mas só tinha em vista 
ai uns ·ue a fama ubl" · 
varicadores. 

Disse o Sr. deputado que o mfnfsterlo actual se 
contentava com cousas pequenas ; faltou porém a 
demonstração ara ~er acreditado. 

Quiz ainda o Sr. deputado acoimar o mi· 
niaterio de falta de prestigio pela molestla do 
Sr. presidente do conselho: mas o que é ·pres
tigio ? !Ilusão, phautasma. O nobre deputado 
e seus co-religionarios deixão-se pois levar por 
illusões. . 

Conclue mostrando que a minoria aceusa in· 
justamente a maioria de cortar as dísr.ussões. 
pois que a matorla muitas vezes tem cedido da 
palavra pnra que hllem membros da minoria. 
F11.z ver moamo que a tolerancia do Sr. presidente 
neste anoo tem sido a maior possível, pois que 
o Sr. Cavalcanti de Lacerda não consentia que 
ninguém se apartasse do objecto da discussao, 
principalmente do objecto da receita. 

o Sr. Taques defende a minori~ mostrando 
que as circumstancias justlficiio completamente 
os embaraços das discussões do corpo legis
lativo. que teve da apreciar a política de dous 
mlnts~erios. 

• 1 -s m pouco o orça-
mento. em attenção ao objecto, QUe é de summa 
lmportancia. Esta ainda um pouco impressionado 
com a ltllLura das cartas que recebeu da Bahia. : 
nAo pódo deixar de chamar a attençiio do minla· 
terio t1obre o estado llaqullllll provlncia, e ae fór 
pot11Sivel, provocar!\ uma discussão especial sobra 
este objtlcLo. De11taR cartas consta que o ln~erior 
da província da Bahia está em estado deploravel, 
e que a luta de famílias, que alli existia, parece 
qne tem chegado ao ultimo ponto, e que o sangue 
tem sido derramado em grande quantidade. Para 

88 
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que . o gqverno hem o possa eompreheoder, 
declàra .que, nos quatro termos da . coruarca de 
Sento Sé ·talvez não haja dez homens que não 

. tenhão processo •. Um juiz substitu~o abre uma 
. · especie .de davns.sa, fórma summano, e envolve 

nelle todos os seus a:i -;-~rsarios ; outro do Pl\ttido 
contrario faz o mesm.o; de fót;ma que ninguem 
póde saber de que lado está a justiça. O o:.-ador 
refere varias assassinatos pratic11dos pelas es
coltas encarregadas de prender os .individuas 
assim indiclados. Mostra . ainda que o estado 
.da Bahia não exige sómente um presidente, mas 
presidente que vã . acompanhado de meios _para 
restabelecer a· ordem publica no rio de S. Fran
cisco, levando em sua companhia um. juiz de 
direito lntelligente, probo, integro, energico e 
Hlustrado, que faça justiça, imparcial a. todos. 
Pede tambem ao governo em nome da humanidade 
que remova as autoridades daquelle lugar, afim 
de que cessem tão lamentaveis abusos. · 

Conclue votando a · favor do orçamento da 

A discussão fica adiada pela. hora. 
Levanta-se a sessão âs 8 horas e um quarto. 

Sessão em ~9 de Agosto 

PRESIDENCIA. DO SR, r.tUNIZ BA.RRETO,VICB:·PRESIDENTE 

SuMMARIO.-Expediente.- Projecto da commissllo 
sobre caixeiros nacionaes. - Rectiftcaçllo do 
Sr. A.prigio-Substituiçllo de notas do extincto 
banco ao Bra.zí.l. OradOl'8S O!t Srs. Rodrigues 
·dos Santos, Fe2"1'eira Penna, Sou.za França e 
Fabio. - Orçamento da receita. 0f'adores 01 
Srs. Ferreira Pennt5, Getulio, Bat•cellos, Car
valho Mcreira, Rodrigues dos Santos e Paulino. 

A's 10 horas e 3/4 da manhã abre -se ~ sessão, 
lê-se e approva· se a aetll. da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Remette·Be {l 2• comrnlssiio do orçamento o re· 
querlmento de José Vicente Roma, agente da 
administração do correi~ da villa de Santa Maria 
de Bae- end edlndo se decrete na lei do or a· 
manto a me or a e or 13na o e qua no supp cante 
é mister. 

A' co111mfssilo de marinha e guerra, o requerl
mtJnto do brigadeiro retormado Ignaclo ~,~:~llx 

rq e arau, pe n o se reso va que o augo1on o 
do soldo decretado pela lei do quadro do exercito 
favorece o suppllcante. 

Não ba ma1s expediente. 
O Sa. to SEORETA.RIO lê o parecer da commlssão 

do commeroio, industria e artes, sobre o proj ecto 
n. 22, e emenda suLstitutiva do do mesmo, con
cluindo· o parecer com o seguinte projecto de 
reaolução: · 

« A assembléa geral leglslatlva resolve: 
e1. Art •. l..o Nlnguem , poderá obt.er licunça para 

ter, catJa .· aberta, onde _ se negocie em fazendas 
seccas. ou molhadas, n9..córte, capitaes das pro· 
vincias e cidades do litoral do lmperio, sem que 
mostra ter ao menos um. caixeiro brazllelro ,, no 
caaQ::do ,empregar-se nessa cana mais. do que um . 
Cai.x.$.111) • . 

Íl..t\.J:~-1 2.o § l.o Serão dispensados do servi~o 
da. ,g~arda, nacional, exercito .13 armada, os" cat, 
xe~os .das casas .de. negl,)ci.o qualqu,et quG seja, em 
toda; a .ux~ensãu do,JmpElrio.,. que. tiverem sómente · 
u~ caixeiro na~inneJ,. Será .igualmente dispensado. 
um .nas, .. qu_e tive.~em .. doua oú. tres. · 
a§~~ Sll.rii.o.lsentos dous, lritS e quatro naquella& 

em, JJA..hou.: ar - . e . · e ' 

tiverem. Os isentados serão , desigQados por seus 
patronos. 

« 1) a. o A doutrina . do paragrapho.pdmelro .aó~ 
mente , é applieavel ãquellas casas .que tiverem 
em giro um CRpltal supetior, ao. de dous ,.contos 
de réis ; a do seg\lndo · ãquellas que tiverem .. o .. 
duplo, o triplo, c- ~uadruplo ou mais .na proporção , 
dos caixeiros que devào ser iMntados.- G.omu . 
dos Santos.-Rego Montei:"o,-T •. de Agu;ar • . » 

O Sa. NuNES MACHADO pede que se mande im .. 
primir com urgt:noia o projecto e o parecer da 
commissão para que em breve possa seT dado para 
ordem do dia. 

O Sa. PRESIDENTE: -Serà satisfeito . 
o Sr. Aprig;lo (pela ordem) diz que com

quanto entenda que só estão sujeitos ás reel~m!l· 
ções os jornaes que estão contractados com a 
cau1ara para . publicar os seus trabalho~, todavia 
tendo-se constituido em direito o reclamar-su contra · 
o Jornal do ,Commercio, não póde deixar de seguir 
es a mesma pra 1ca so · pena . e passar come 
consentindo em qualquer inexactidão. Não recla· 
maria contra uma in11xactidào des~e jornal ou de 
outro qualquer se ·ella não imprimisse a · seu 
respeito uma tdéa que terisse a · honra de um 
homem que a sabe ·prezar. Debaixo destas duas 
conaideraçõlls quer rectificar uma parte que vem 
no J<'J'nal do Oommercio. Para sustentar a sua 
asserção diz que ha de produzir como testemunha 
o Sr. vice-presidente. 

Na sessão de h ontem, o Sr. Ottonl depois de ter 
procurado sustentar o requerimento do Sr.· Serra, 
disse o seguinte {lf): u Se alguem se lembrasse 
de accusar-me de actos degradantes. como de 
arrastar-me pelas escadas dos ministros e dos 
poderosos, eu, Sr • . presidente, seguiria o meu 
caminho ; e aómente se pelo som da voz não tivesse 
reconhecido o accuslldor, por mera curiosidade 
olharia por cima do hombro para ver-lhe a cara. 
(Olhando para o Sr. Aprigio.) » . 

Q11ando !aliava o Sr. Ottonl, o orRdor se achava 
ao lado esquerdo do Sr. pre~idente, e o Sr. O. 
Ottoni, no lugar em que agora e&tl\. Attendia o 
orador ao nobre deput:1do, como costuma attender 
a todos os seus honrados collegae; ouvi() o nobre 
dep11tado animar-se um pouco, referindo-se ao 
facto a que alludia, e dizer: -Eu olharia por 
cima do 'wmbro. Ora, ara elle olhar or cima 
do mb1 . avia de ol 
voUa-s6 pa,.a mostrar como o Sr. Ottoni devia 
t6r olhado . Risad~s gera•s .) O nobre deputado, 
portanto, se olhou por cima do hombro tol para 
al um de seus colle as ue eatil senta os 

anco posterior. 
O Sa. NUNEa MA.oHA.DO:-E' urna reotlftoaoãQ de 

mlanlca. (RLsad~.&l e apoiado.t. J 
O SR. APRIGIO acredita que ninguelll é mals 

mestre da mimlca do que o Sr. Nunes Ma· 
chado. 

No Jornal se diz que o Sr. Ottoni olhava para 
o Sr. Aprigio ; mas isto assim não podia ser, 
porque o orador estava ao lado esqu(3rdo do Sr •. 
presidente, e o Sr. Ottoni olhando por chna dG . 
hombro, olhou para algum de seus eollegas que 
estão atraz delle. Nessa occasião até dizia :O orador 
ao Sr. presdent~:-Eu estou admirando a habili
dade com que aquelle Sr. deputado casa ,çom o · 
requerimento do Sr. Serra tantas eousas,.. q.ne ' 
me parecem estranhas (Risadas.) Vi o o . nobre·.; 
deputado volver-se assim (voltando-se para itnitar 
o que (e.z o SI". Ottoni. (Risadas.) Parecia-lhe, nio.-· 
um monarcha que olha para .seus subditos~' -tnlll 
quem se julga superior a um manarc.ha, qua ~stê ,. 
acostumado a d esdanhar.: monarcha&.t< , . 

ALGUNS SENHOBES:-Ob I oh I 'oh I 
o. . ' . a: 8 . ; 
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deputado querendo .desdenhar na pessoa do orador 
não teve immedlatamente uma resposta. Entende 
que qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer 
provocação repentina pôde ser !mmediatamente 
repellida com calor ; mas depois de pa~saJos 
dez dias, vir ainda olhar por cfma do hombro •.. 
isto não ... 

O Sa. CHBISTU.NO 0TToNr:-Eu costumo esperar 
que me toque a p~tlavra. 

O Sa. APRIGIO. tendo demonstrado a lnexactidão 
do JornaZ, . pede licença para se defender de uma 
segunda parte que a.hi vem publicada. 
· O Sa. CHRISTIANO 0TTONI:-Qual é? 
O Sa. APnraro:-E' sobre a socie\lade de- S. 

Pardo. 
O Sa. CnaisTu.No 0TTONI.: -0 nobre deputado 

sabe perfeitamente que não me referi a elle. 
O SR. APRIGIO:-Raferlo·se; eu era e ainda 

so~ da sociedade que o nobre deputado alludlo. 

O Sa. CnrusTIANO ÜTTONI: -Teve Espirito Santo 
'de orelha. 

.o s~. APBIGl~:-Não póde o nobre deputado 
d1zer tato, se nao conheço por Eepirito Santo de 

· .orelha os que dominão, não posso reconhecer por 
taes os que estão proseriptos. 

O Sa. PBEEIIDICNTE lembn ao nobre deputado 
que, ~en~o j â rectificado um facto, e tendo o Sr. 
Ottom d1to que o outro facto não diz respeito ao 
nobre dept:tado, convém que terminem aqui as 
suas. observações, ou pedir á camara licença para 
contmuar. 

O Sa. APRlGIO .querendo em tudo concordar com 
a vontade d~ Sr. presidente, c<!nclue dizendo que 
no Mercanhl que tráR este mctdente não se 
refere o acto de quetrata tfo Jornal. O Jornal 
d~ Commercio disse mais do que o M ercantil. 
D1sse que o Sr. Ottoni olhAra para o orador, o 
que e~volve uma impossibilidade pbysica. Se por 
ventura se passasse o facto <>orno o Jornal inculca 
o •o!'ador ·havia de · repell\1-o na mesma oceasiã~ 
com a dignidade que deve ter qualquer represen
tante· da nação. Não 'deixaria passar impunemente 
eBtll maneirll de insultàl·o, porque o Sr. deputado 
n~o e~tà autorlsado para tanto. Tem provado qutt 
é tne:uoto o que vem no Jo'l"'nal do Comme,.cio; 
tem J:'()ntio e . . 

para o orador. 
O Sa. 0RRIBTUNO 0TTONI pede a· palavra pela 

ordem. 
o s~ .. PaESIDEN'rE diz que se é parà fallar sobre 

o que dl~se o Sr. Aprigio, não lhe póde dar a p!lla· 
. 'Vra (apo1.ados). dosda que· não ·permittio que o Sr. 
Aprigio continuaBse. · 
. O Sa. 0HRISTUNo 0TTONI: ..... Pois bem: .fique eon

sJgnado que :pedi a palavra . . 

ORDEM DO DIA 

Erltra ·em 'discussão -a reBohição n. Sl que 
manda sdbst.itúlr notaa do extincto banco. 

E' ·apoiada a seguinte resolução o1ferecida pela 
commissão como 41menda: 
· :c Art • . 1.° Fica o·governo au t )rfsado a mnndar 
subét\tu\r as notas do extineto banco qM p~rten
cerém aos intereseatlos nos bens do casal de 'D. 
Maria Joaqulna de 'Azevedo Barroso, na iuipor
tancia de 8:494-$000. 

·c .Art. 2.o Ficão revogadas, etc. » 
o ,Sr. ao 

pela resolução pelos motivo• expandidos no pa
recer. 

o Sr. :Penna entende que a resolução não 
póde passar á yista das informações gue existem 
na casa . ~-credita que ·a · impossibilidade do con
frontar-:se as notas com os talõeg que forã:o · qual· 
mados seria, além de se ter marcado ·urn prazo 
improrogavel para a substituição de~tas notas 
motivo su.fficíente para que a resolução não pas~ 
sasse. Se passar a resolução, desejar!\ que esta 
me~tda se faça extE>nsiva . a todas as pessoas que 
est1verem nas mesmas ctreumstancias. 

O Sr. Souza França nunca se pôdeaceom
modar com esta sorte de justiça que autorlsa o 
devedor a não pagar ao seu credor com o titulo 
de prescripção, prescripção votada e resolvida 
post facto. O !eglslador deve garantir a proprie· 
dade do cidadao, e nunca fazer resoluções que 
ataquem esta propriedade: a · resolução que ereou 
a. prescripção a respeito das notas ataca a pro
pi:ledsde. Dir·se-ha que o legtslad0r tem autort-

q a s 
apresentem essas notas ; mas . poder·se·hia. ter 
estabelecido uma multa, e não aniquillar ·a 
pro.pr~dad~ . Vota pela resolução, porque a pre
scrJpç~ nao c~mprebende 118 notas em questão 
que erao po~surdas por uma ·mulher · ·demente, e 
segundo, porque essa medida adminlstratl:n que 
determinou o prazo e~ que ~"vião ser apresentadlls 
as. notas é uma · med1da inJusta e ataca a pro· 
prtedade. Quanto ao argumento de não existirem 
os talões,· pergllnta como ~e veriftcaràõ as notl\s 
qt.te estão dar:nnitlcadas pelo ' tempo e pela uso con· 
tinuo? · . 

o Sr. Pablo:-Sr. president11, eu respeito 
multo 09 conhecimentos jurídicos do nobre depu
tado que pcaba de sentar·se ; porém, ou eu não 
tenho ldéa nenhuma do que é garantia de proprie· 
dade. ou 08 argumentos do nobre deputado são 
contrarias ao direito de propriedade.; : porque ·eu 
não posso comprehender que a vreacrlpção 'vlole 
.esse direito, e isto que eu não posso c:m~pNhendàr 
creio que r.ação alguma do mundo ainda com
prehenlieu. A prescripção ·está estabelecida• em 
todos o8 · codigos das nações clvillsadas e cnltas, 
por consegui.nte não é doutrina nova; a, prescripçiio 
entre nó~, em ma teria de fazenda. principalmente, 
é muito mais restricta do que em mataria eommum : 
o nobre . deputado sabe que em ma teria de fazenda 

por conseguinte não é nova a doutrina do decreto 
que a estabeleceu paN este caso. 

Além de que,, Sr. ,presidente. a dar-se :pol' 

estabelecer, ou que agora stlstenta, os n\ales que 
dabi devem result;ir ao paiz são lncaleulaveto, 
sob~e isto não pôde ·haver duvida; nós teremos 
todoa os dias de substituir notas falsas. -No estado 
de oossa moeda, se não se .estabelecor um .praso 
definitivo e improrogavel, :para que : as . notas que 
deixem de ser trocad-as dentro desse termo da lé.l 
fiquem sem v.alor algum, onde Iremos ·parar r 
(Apoiados . )Por conseguinte eu supponbo que~~ 
resolução, ao menos · llOS .termos em que se acha 
concebida. é que, quflrendo zelar •a propriedade 
fndi vi dual vai atacar a propriedade nacional; .por 
que a nação tem direito rigoroso a pagar •&'QUUlo 
que ella deve:pagar. emquanto se pôde provar que 
legitimamente deve, e . não venha a . pagar depois 
de passar o praso fóra .do qual .,.á não é ma\6 
possível uma .prova .plena da e'gi"mid.~de da 
divida. Pois então não a&râryalloso .o"IQrRtimento 
.do nobre deputado pelo ParA, de que a tníto ·ftis, 
tenc\a .dos talões é .uma. grande dti\lculda.dQ, ·~ 
uma difficuldade . mesmo lnsupilravel para: prov.a 
da legitimidade destas notas? (Apoiado.s) Q®m 
nos ' pôde aesegarar .que· estas .notas; não i são falsas 
se não. ex~a~m mais os,t8\õM ., :(4 wwos•) 
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que os talões devem existir, c;'.le não se devem 
queimar. Mas se ahl marca um praso improro
gavel, dentro do qual devem . ser trocadas as notas, 
qual a razão que ha de determinar o legislador a 
mandar conservar o - -
esse praso qual serâ a conssquencia' A conse
quencla é que hão de apparecer notas p9r todo o . 
sempre, nunca se finda esse tempo, e qualquer 
falsificador habil s - · 
annos, quaDdo é muito difficil provRr que a sua 

.. notll é falsa, quando mesmo os talões já não devem 
existir destruidos pela acção do tempo, a reivin
dicar uma propriedade que elle realmente nunca 
possuio. Os nobres deputados não tem previsto os 
males incalculaveis que podem resultar daqui ; 
eu nem comprehendo como se combatem estes 
princlpios ; parti mim é cousa inteiramente nova 
esse principio que val destruir toda doutrina da 
prescripção, doutrina que está estabelecida entre 
todos os povos cultos. Pois então nós aqui que· 
.remos . ir destruir ~ doutrina ~a prescripção,, n~s 

' sa o · que toda prescripção · é uma violação da 
propriedade, quando todo o mundo ci-.ilisado estã 

ersuadido. que é:uma garantia da propriedade ? 

mandar tirar a propriedade da nação, e entregar 
a um individuo pelo facto de uma demencla que 
para mim não esté. provada, autos consta de um 
doc:ume_nto q11e aq\lí . se acha que a~ tempo da 

. . um 
argumento por demais • 

O SR. V..t~ro:-Mas, quando ainda eu entendesse 
que a demencia estava para mim conscienciosa
mente provl\da, eu niio votava pela resolução 
decididamente, porque emendo que nestas materias 
não" posso ser tnbunal de consciencia ; quero prove, 
e prova muito plena, muito cabal para tiral' a 
pl'oprledade da nação para dar a um particular; 
eu quero prova tã~ plena como se exiga para tirar 
a propriedade de Pvdro para se dar a Paulo. 
A' vista disto voto contra a resolução. . 

Porém, Sr. presidente, ainda quando se queira 
susten\ar que pelo facto do tempo designado no 
decreto para troca e substituição destas notas, a 

-------'PPlrreeseripeão não é absol11ta, mesmo a reg.pe.ttn~r-t-hflcunllo!:tk.~r>n1l1:11t1'1n:r--nntrnr-rh'i~111'11~----..----nrn-nnti:l~-
c&so vertente, por Isso que a prescripçiio não corre 
contra os que estão lmpossibitados de fazer valer 
seus direitos, então digo eu que o projecto vai 
atacar ainda um principio corrente em direito, e é 
que estas materlas devem ser decididas pelo poder 
judieiarlo. (Apoiados.) Pois nós é que somos os 
avaliadores, os juizes competentes para dizer qne 
e&aa senhora est•va realmente demente, que contra 
ella não devia correr o tempo da prescripçâo' 
(ApCiiádo.t.) Não é em tribunal judiclario que ha 

. de. decidir isto t Isso não é uma questão de facto' 
E' questlo ue o cor o le lslatlvo ha de decidlr '1 

d11aa prova, senhores? Pols està provado sem 
um debate, sem exameP .•• O nobre deputado é 
advogado, sabe como é que se prova a demencla 
em juizo. E" com um· slmples documento. uma 
almples justificaçíto que se prova a demencla 
contra a propriedade presumida alheia em direito f 
Nunca se provou de semelhante maneira ; quando 
a demencia se prova por esta maneira, é para a 
administração de bens, é para se nomear um tutor, 
um curador _od bonem, mas nunca para ir preju· 
dicar o direito de terceiro. Para ir haver proprie
dade que se diz estar em poder de tercair.?, não se 
prova a demencia por melo de uma justificação. 

o Sr. FranQa. r ... ette diz que esta medid-a 
de prsscripçtio de que trata fere muito o credito 

ublico, mostra que da parte do governo não ha 

· Pois o nobre deputaào ha de ir reivindicar direitos 
fundados em uma demencla provada só por uma 
aimples justificação T Nune'h vi semelhante co usa. 
Uma justUlcaçiio simples é sómente para objecto 
administrativo, porque ó nobre deputado aabe que 
o juizo de orphâos é em grande parte, ou na quasl 
ana totalidade administrativo, para esse ftm uma 
j9ül~~ãe era ~~~mm~~~~~~~--~~~~~~~~rem~..-----------------
curador a uma herança. mas nunca vi que uma 
simples justificação fosse prova bastante para · se 
tirar uma propriedade de Pedro parlà dar a Paulo, · 
para passar ·do domlnlo de Pedro para o poder, 
para o domlnlo de Paulo. · 

Portant.o, Sr. presidente, eu voto contra a 
resolução nos termos em que ella se acha ; pôde 
ser que a eontiuuilçiio do debate aluda me deter ~ 
mine a vota-r por uma modificação, retnettendo ao 
poder judtciarto, sobre o que ainda assitn não tenho 
oplnlio formada ; porém não po8so admiUir este 
. direito que te quer irrogat o corpo legislativo de 

o Sr. F .errelra. Penna esperava que a 
com missão apresentas se agora algum artigo pre
screvendo regras afim de que não continuasse 
a faculdade que tem tido o governo de applicar 
sobras de qualquer verba a objectos que são 
estranhos a esta verba, porque nilo se põde negar 
que a lei do. orçamento perde todo o seu eft'eito 
desdE> que fixando-se a qnaotia que o corpo 
legisl.ativo julga necessarla e sufticiente para cada 
objecto do serviço, fica ao governo a liberdade 
de gastar 011 não gas tar essas q_uantia~. da appliear 
todas as sobras a objectós nao considerados pelo 
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deputados 

contas em um só anno é admlnlstraçilo do correio 
em todo o tempo em que eateve debaixo de sua 
direeção ; não sabe mesmo onde aRtão os papols 
nem os llvros. Dirá talvez a commissão que stJ 
deve supprlmtr algumas agencias para economlsar 
despeza!J. O governo tem supprimido multas 
agencia~. mas presidentes têm representado contra 
esta suppressão. 

Para mostrar à camara O · estado da a•lminis· 
traÇão da fazenda para onde se quer transferir 
a administração do correio, lê um trecho do re~ 
latorio do governo. Entflnde que nenhuma estação 
publica póde ter reguhr andamento sem que a 
sua contabilidade esteja competentemente estabe· 
leeida. No thesouro e nas tbesourarias provinciaes 
existem q1uitos empregados, homens de muita 
probidade e saber; n~as em geral elles não estão 
aptos para oceupar empregos tão trabalhosos. 

Visto que trnta dos empregados de fazenda, não 
d d ·xa e · 

um facto que observou no thesouro. As contas do 
thesouretro geral são f~:~itas com tanta trregulari· 
d~de que se não fosse a honradez desse digno 
cidadão, seria grande o desfalque da fazenda 
publica. Pelas mãos desse cidad~o , pas:;ão · 
30,000:0008 ; e como é feita essa escriptu.ração ? 
Deixa de tratbr d flsta questão porque é deputado 
ministerial, e não deve accu:>ar o thesouro. 

Desejava tesponder a alguns de seus collegas 
que na discussão do orçamento do imperio tratârão 
da administração do correio ; mas em occasião 
opportuna fará vêr o que é a administração do 

correio actualmente, e o que era então •. Vota 
contra o artigo additivo da commissão. 

O Sr. Barcouos observa que se disse na 
casa que era necessario _que o nobre ministro 

de dizer. alguma ??usa .a esta respeito. A questão 
da leg!l.hda.de ou ulegahdade do recebi meu to dessa 
porcentagam é milito debatida, e o orador não a · 
trará á casa ·agora ; tnas lembra sómente que o 
nobre deputado que a trouxe, parecendo procurar 
os interesses da nação, não quiz senão offender 
p~ssoalmente ao orador, e a razão porque isto 
dlZ, é porque O nobre deputado SQ.bA que essa 
porcentagem foi recebida por todos os agentes 
fi.scaes da· provinci~ do Rio Grantle do Sul. 

Essa porcentagem o orador retebeu sem que 
tivesse feito a res eito a min -
requerimento. Era estylo antiqttiesinao na pro.)· 
vincia fazerem-se esses pagamentos desde que 
havia uma acção e sentença condemnatorlo. 
contra qual uer devedor fiscal ; na extrac iio da 
sen ençt\ se con a-va ogo a porcentagell) ev a 
aos agentes fiscaes. Mas o nobre deputado disse 
que o processo tinha sido mal entendido. Oom· 
quanto seja o Sr. Fernandes Chaves desembar· 

, . .. o r e u 
~alentos e conhecimentos a respeito de matarias 
jurídicas, parece lhe que o nobre deputado 
claudicou completamente ; bem Jllostra que nilo 
tem na magistratura dous ou tres annos de 
exerelcio. O nobre deputado passou a desem· 
bargador, não tem tido assento · na relação. 
Oonservou·sa em commlssi'l.o, e por consequtJnci!l 
se t~Jm esqusaido da leglslaoiio de que devêra 
estar certo. Se o nobre deputado estivesse mais 
pratico d1' leglsl>~çito : se tivesse tomado assentá 
na relaç,io do ue é membro, talvez se lem'· .. asse 

os Juros, e ent:lo obtove reforma da primeira 
sentanQa, e foi a pRrte eond~mnada tambetn nos 
juros. As!legura portllnto q11e a acçilo segu.io os 
termos legaes : nito tem receio de que alguem o 
contesta. 

O orador recebeu esta porcentagem por ser essa 
a pratica, e ser chamado para reoel)er, sendo a 
porcentagem distribuida lambem aos mais eia· 
ctores fiscaes. Oonfessé que para. elle nem admlttla 
questão a legUimidade com q11e recebia o di· 
nheiro. · 

Depois foi·lhe dirigido um officio do inspector 
da thesouraria para q11e o orador restituísse a 
porcentagem. Então tratou elle de examinar mais 
profundamente a legislação, e nem por isso des
appareceu a sua convicção : -todavia como era 
interessado, e poderia o interesse fazer com ~lle 
não encarasse as cousas na sua verdadeira 
luz, consultou alg11ns advogados da província, e 
~emoro11 por isso a resposta que tin~a a dar !O 

de parecer que essa porcentagem tinha s~do bem 
recebida, e alguns diziãa que ainda no caso de 
ser illegitlmumente eobr11da, como ella devia sabir 
do executado, a quem se tinha feito a competente 
carga, só a elle cumpri~ reclamal-a, e nio ao 
governo. Era sà neste ponto que . havia . di· 
vergencia entre Od advogados • . A' vista da eon- _ 
vicção em que e~tava o orador, e do resultado 
da consulta dos advogados , respondeu ao 
nspector da thesouraria, que estava persuadido de 

que havia sido bem cobrada a porcentagsm. _O 
inspeetor então consultou o tliesoureiro, de 
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quam recebeo nova ordem, est11ndo o orl\dcn· jâ quer peF!B()B para a. -arrema(ação da baren de 
aqui parn que . insistisse ua rest\tniçã.o da p(lr· escavação. A lei fallou no nome delle porque, 
cent~gem. Eis o que se tem passado a e,;to tenrio a assombléa proviucial consignado uma 
respeito. Por consequenela depois de te1· havido quant.\o. para a masma barca, não tinha .appa-

_ _ _ _ a~·_"Q]r!:!l~tn!!e!!ir~a~o~r~d~e~m~e~a~~a~e~u~n~dª'a~~~~~~~~t-~:·~~~~~~-~~Gtar, e a 11eg6eiante 
lugar a restituição, não sabe o orador ao que vendo que não lhe Cazi11 conta · a quantia que 
vinha apontar-se na. casa aquillo de que tratou o esttlva con11ignada, fez uma proposta .ao · governo 
nobre deputado, 8 não ser unicamente pelo in- da provincia, que a não admittio por não estar 
teresse de o ferir. dentro dos ter o · · . 

0 uv a, er mesmo que na a an oga esta proposta ao conhecimento da asaembléa provincial 
·eórte ha muitas malversações, mas està intima- a qual então volou a lei, mencionando Q ;nome 
mente eon vencido de que o ( ontt·abando, e a deste negociante, porém facultando ao governo 
malversação nas alfandegas do Rio Grande silo o contracta.r com outro qualquer, no caso de 
em multo maior escala. Por esta occasíão dirá á apparecer quflm maia vantagens offerecesse • 
s. E:~~. se é que elle precisa de esclarecimentos Ninguem appareCtJU que oft'érecesse mata vau-
nesta _parte,que o Sr. Ga\vão não foi indifferenle tagens, e então 'fol o contracto feito com o Sr. 
a esses males acontecidos ua alfandega de S. José Marianti. 
do NorLe, nem tambem o tnspector da tbesou- Neste contraeto .enlrava a clausula de se lbe dar 
raria, e_que informarão o governo de tudo quanio 50 contos de réis pela primeira prestação e 19 
se passou. Os presidentes d~ provincia não têm no fim, porque a somma total do epntracto era 
lml!lediata influencia sobre us ~1f11ndegas, ellaa de 69 cootos de réis. O Sr. Marlanti porám, 
:esto.o -au , a e 1 a o n• 
central. O Sr. Gah-iio pois fez quanto lho cumpria, cidade da Porto Alegre, e que tem girado ·com 
tronando ·as providenci11s que podh\ tomar, e in· grandes capitaes, não fez isto com ln tereaae de 

'·formando ímmediatamente de tudo ao governo aproveitar o premio do dinheiro , &anto que 
- , ssott o ruesm o Sr. de· 

deve recahlr este onua gravleelmo' ·Bubre o dumala obrigado a casaent-r a tMehina á s~a 
dono ou proprtetario da eQ\baroaoilo~ ou aobre o ouetll, a tornr a baroa de cobre pregado com 
carregador do genero' Sem aldo lato objeoto de pregoa do maemo metal, a dar amarras, ancoras 

• , o er·Be por con.os 
.NAo .menor tol a arbitrariedade, ou antea ab· de rê\K' ulvt>z exceda dA se~t88nta. 

,au.rdo que aquelle general praticou determtn•ndo Ruuordll·se de que um Sr deputado pela. pro-
. primeiramente gue 08 couro• Dil> IOHI&m A v ma vlnola de S. Pedro, QUdrendo aoaalrar 8 admi-
.de s. Joaé do Norte, mas á cidade do Rlo :Graude, nhttraçllo do Sr. GRlvào, o endeosar o do Sr. 
e porque algum• nl'goclantes repr&lentárllo cmt&ra Atl<fr~a. dla&e:- V~de o relatorfo, e conhecereis 
esta medida quelbsa 6rR vn.atorla, mostrando que como eat~o crescendo aa obra11 na provlnc\a. A 

.por meio della n4o era posatvel:evlt.ar·se o c:untra· isto ro1ponderâ o orador perguntando o que .8 
bando, pola .que ella Rntes.olfacllltava, vlato que que tem falto o Sr. Andréa' EAae Sr. deputado, 
a mato r par'e do . contrabando é :feato no canal como membro da aMembléa provlnclul, nlo pôde 
da barca, o gen~ral detetminou que .oa couroa ignorar que .fo\ llludido como o orador, na de-
de vacca fossem para o Rio Grande e os de cretação de consignações inaufficlentes para. certas 
,novilho para o norte, tornando fttsim o vexame obras . em conssquencia de orçamentos feitos por 
,;xlUUO mator. E dando aquelle general conta~ engenheiros menos peritos: assim a obra da. ponte 
_,4ssembléa provincial desta medida, declarou {easo de Plratinim, que tinha sido autorisada com a 
lnaudito) que não a havia tomado porque ella _qu:t.nl.ia de 110: oooa, . foi depois dotada em mais 
elltaase o contrabando, tmas par.a excitar recla- .1{!0:000/1, o. mesmo pouco mais ou menos acon-
m,ações, afim de .por .meio dellaa entrar no co- .t.eeeu com a ponte de Jacuby. Ora, era possível 

.. nb~ciU'Iento do que se ,devia fazer • . Pede aos que .a .tactfca administrativa do Sr. Galvão che· 
p~negyrisLas do Sr. ,Andréa q ;U_Il .contestem este gasse 110 p<'nto de pn.der conseguir que alguem 
(acto. . se ·sujeitasse a tão rande re'uizo fazenio obr 

,Kariaoti no tempo ,do Sr. Ga~vão, fazendo·ae 
,nessa oecasião um~ accu~eão .mpito grave ao 
·,BM!amo Sr. Ga\vão,-~q,cusaçito a · que ·O .orador H 
julga obrigado ,a respónder. ,Disse-se 9ue .-o 
çan~racto feito ,pelo .Sr. Ga\vão et.a eoneeb\do de 
~1 modo que Ara -um escandalo I Oa o .ora-dor 
-Mb\ mal infon.nado, .~u o ·Sr. deputado que 
... ala se s:tprlmlo , estava fascinado. obcecado 
.~)elo que .quer que fosse l · 

,A i lei .de . 26 de -NQve~nbro , de"18i7 .Seternlinou 
tJ)~t:l •e ,fit.ea~ ,co.n\.racto com .o ;Sr. Antonio . 
.loaqQim da Slln_,Marlanti, .on com o~Lm qual- i 

e os e me .a e e seu valor '1 'E qual 'foi 
o procedimento do Sr. Andréa, que achou ·re
movido este grave embaraço T ·Declat"ou qtie não 
estava pelos contraetos que \inbão ·sido 'feitos' l 

Já que trata do orçamento da ·receita, lembrará 
8.0 s.-. ministro da fazenda a nec~sidade da 
revogação do decreto que ordena que o laudemlo 
se pague por occaaião da venda dos bens afo· 
rados, ·tambem das feitorias, lsto é, não sómente 
do terreno aforado, ,mas de todas as bemfeitorias 
que · esti veren1 no terreno. Parece· lhe -eata . diap~ 
sição inteiramente lesha do direito -de proprte

·dade, :pois ·não sabe como o •eenhor db·•c~ •do 
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terrena possa tirar proveitó daqaillo que. , de; 
neuhum modo lhe . pertence, porque não podia 
levar em mira, quando fez o contracto, senão o 
fôr.o e laudemio d•l mesmo terreno. 

Conclue votando pe~o ~rçamento da receita com 

O Sr. Oarval.b.o Moreira. pretende oc· 
cupar a att~oçíio da eamara sobl'e al umas das. 
ver as o orçamen o a que se propoe o erecer · 
emendas. Procurará ser breve, não só porque a 
hora está adiantada, como porque não qner qne 
o governo diga que a opposição quer protelar 
a discussão, e nem ao menos lhe quer dar o 
orçamento ; bem que esta deeculpa não possa 
ser sufficiente, porque o que ella revela sómente 
é que a opposlção descobr.e nos recursos parla
mentares meios de inutilisar ·os esforços e habi· 
lidada de · uma tão grande qu.mto importante 
maioria. Este argumento pois seria sómente de 
vantagem, de obsequio á minoria. 

professa os princípios da opposição actualmente, . 
mas entenda a camara, sail:)a o paiz que a op, 
posição do orador nãll é feita . á sua terra, .. ao · 
seu paiz (apoiados) ; está persuadido tamuem de 
que estes st~ntimentos são partilhados pelo corpo 
opposlcionista a que o orador está actualmentE
ligado. (Ap<iiaào$.) Toda a opposlção faz os mais 
sinceros votos pela prosp~ridade do paiz. As11im, 
como o Sr. presidente do conselho, nas poucas 
vezes que se apresentou na camara, declarou 
que as circumstancias financeiras do paiz erào 
tristes e muito tristes o orador não uer ue. 
o ga ane e a quem com ate se perauada que, 
como membro da oppo:~içf\u, lhe quer cercear 
todos os meios pecuniarios ftuanceiroa de adml· 
n1atrar · o paiz, 6 de fazer o serviço publico. Por. 

, . q e recon eça qua a guns es es UI· 
poatos são quando muito supporLaveis, es~e armo 
pelas tristes clrcum~tanclafl em que disse u Sr. 
presidente do conselho que se acha o estado, e 
mesmo alguns outros nàu rtevem figurar na11 
verbas do orQautento, e nedta pane podaria trazer 
em seu apoio opiniões muito rel!lleitllveís nilo só 
de fl.nanco1ros européos Dlulto conbecldoK, mas de 
Ulustradus fi.ni\DC~iro~ nacion!les, em cujo nu· 
mt)ro entra o Sr. ministro da fazeoda interino ; 
adia eomtudo a exigencla destas medidas para 
outro tempo. 

lia porém . algumas verbas do orçamento actual; 
quo nao pôde ·deixar de impugnar. 

Não fs.llará na verba-slza de bens de raiz
q~e ~ ."' mais fatal ol20sslvel, e que j~ a com
ml~sao reduzia a 6 · % pah os contribui ates que . 
qutzerem pagar ã. vista todo o imposto. E,;tá 
persuadido · que esta redncção ha de sortir van
tagens, e bém que estas não aejão as suas ldéas 

en e, porque o ora r: evana a re ucçao 
mais longe, até destruir o imposto, se outras 
fossem a& nossas circumetaoeias~· ;t<M!avia votarâ 
pela . medida. 

Outros impostos figurão nestas verbas, ~ contra ,. 
os quaes se declarll positivamente,, Um deUes é . 
a dtzlma . da chancellaria, .. lmposto qu&· tlão .. -tám .. 
nem sequer o caracter geraL de .imposições·; é : 
ruinoso, desigual, e funda·RS. · em um . !also~ sup
posLo, ,quer considerado . como. multa, como .pena, .. 
a quem faz mA de01anda, quer considerado como . 
foQte de .. receita. Não .se , embarawá. comtúde 

. ,· ... 

eom elle, :.deixat-o- ha passar, mas. par.1 o anno, 
proporá a sua suppressão.· 

DesE:jaria . f41lar tambem sobre a . verba . 22-
fóros de terreno~ de marinha •. 

As leis qlle derão á municipalidade da côrté•o 

obstaculo, o qual é a. reivindicação dos terrenos 
de. marinha, e proposituras das acçõe~» de com
mtsso a respeito dos emphite•ltas t·emissos. Ha ... 
pouco tempo pP-rdeu a camara municipal uma , 
unportante demanda decidlndo·o assim o tribunal .. 
supremo de justiça. Pro~,>ondo a c amara muni~ 
cipal uma acção d~ commtsso contra uw em~bl·· 
teu ta remisso, que não queria recouhecer o dommio . 
directo da mesma camara municipal, argume!ltou , 
esse 6mphiteuta, e o tribunal. supremo assim . de·.·' 
cidio, negando a revista:-Que não sendo a ·cRmar9, ,, 
muoicip&l senão uma .corporação administrativa . . -· 

- e comm1sso nao e po ta per enc6r. , 
porque não era senhora directa· do terreno .; que ;o 
terreno era da 1:ação e não da camara municipal.- . 
O or~dor, com todos os recursos _que teve, ,mostroq, . 

-rasse implicitamente senhora dfrocta, porque o 
laudemio não era mais do que uma quantia .que o · 
foreiro pagava pela propriedade. Mas nada dist()- :· 
valeu, e a camara municipal está no perigo d& 
perder todas as demandas 4ua propuzer neste 
sentido. Pediria portanto ao Sr. ministro que em 
algum trabalho regulamentar tornasse pratloavel
a legislação a sste respeito a favor da· camara 
municipal. Not'' que não é cous., de pequenl· 
importancia. A municipalidade do Rio de Janeiro . 
tem graudes sommn~t a cobrar nesta rubrica
ten·enos de marinha- e mesmo nas suas. em bf· 
euses erres res a ammensos a usol!l e esmtm• · 

brações. 
Oft·~•·eoert\ uma em onda ao ~ 1.9-ta:ll\ do correlo 

gllr~Al.- (LI a emenàG.) 
J.lresen oiD · o Gti a omen a, o o 1eron e com ·a 

oplnilo qu~ tt1m enunciado na casa, qnando dleae 
que nilo considert~va ~rtas lnsUtulçi5~• 1enlo 
corno Jnstltulções l\l.lminlstraUvu, e nilo como . 
sondo capazes de der producto rud11rl-al neoe11arlo · 
pllra ereRr roeelt•l. Pt~rtencem a eRta cl~••e todaa 
aqudlas instltuic;ÕA& que por mais que os governoe .. 
se esf.,rcem t~m tornal·Bn productiva~t para fazerem 
faca t\'3 sUaR dsspezas, nunca o conasguir!Lõ, por 
que são de natureza tlll que uão silo deattnadal,• 
para isso ; taes são OK correios, os vapon.?. OtJ • 
ei!tabelecinlentos sclentificos, os colleglos, as. uni . .. 
versidndes, etc. 

EstA bem certo de que a cifra do orçamento ·do 
correio é ainda muito inferior á sua despeza ·.; 
as,im aeuntece em quasi todos os paizes, porque': 
esses paizes civilisados não considerao os correios . 
como fonte de~ renda ; e assim, sempre ou qnast. · 
sempre foi entre nós, mflsmo quando este ratxro 
de serviço publico não estava tão desenvolvid(). 

SabrJ ois . ue a cifra do orça~nto é .inferior 
á despeza, mas · am em por ou ro · a o nao p~ 
dendo aahar. na orçamento acLual, nem nas tabellas . 
anne:xas o quantum ·da cifra .que produz o porte ' 
dos jornaes, foi·lb& necessariD fazer um . calculo .' 
appro:xhnado.com os ·dados imperfeitos que. achou .. 
nas tabellas,. Este calculo lhe deu em resultado. : 
que o pótle dos jornaes. ou periodicoli de que falla • 
especialmente . em ·um. anno em todo o 1m perto, . 
não póde ,produzir mais de 20:0008. A .. qllea~a· · 
pois·-dev.e :~er >eolloeada da. segaiut.e fórma• · eêta. :. 
receita :é ·tãc:t·.tmportan\e, é tão ..neee88aria qu...oio. • 
se~ -poasa pr.escindil'' della -á .:vistAt,diiWh vaD-an .... 
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que devem resultar do franco porte dos jornaea e 
periodicos brazileiros ? Crê que , collocada a 
-questão debaixo deste ponto lia vista, á vant~gem 

· estarê. a favor de sua emenda. 
Um jornal, uma ublica ão eriodlca. dilsde ue 

ea e no om n o o pu tco, não pertence mais 
senão ao estado, e em geral ê. opinião, salvas as 
relações que resultão d~s disposições da l~l . .9-ue 
reclama a propriedade htteraria; mas as optntoes, 

a em um ]orna per encero. 
ao publico. Sendo assim, não sabe porque razão 
se ba de estender {l circulação dessas doutrinas 
as mesmas razões que podem autorisar, ou auto· 
rlsão as deapezas que são os particulares obrigados 
a fazer para que o segredo do seu pensamento, 
o segredo domestico, suas relações de vida com
muro, sejão-transmittldas de um para outro lugar 
mediante os recurso" do governo. Não concebe a 
iden tldade de razão entro uma e outra hypothese. 
Em segundú lugar, entende que este tributo, por 
menor que seja, por mais ligeiro e suave que 
pareça, é de-grande detrimento âs v~miS-Cl~4_;~;;ttbri~;rl~~~~~i'd~~~mn~ia~ffiii---
a ausencia delle podia trazer ao paiz . 

Em ultima analyse, o porte sobre os jornaes 
pesa sobr3 a classe dos consumidores desta in-
dustrla destes roductos - b . 
er, e querem instruir-se ; porque ou ellt~ seJa 

lançado indirectamente sobre as typograpbias, 
ou sobre os proprios jornaes, e publicações perio
dicos, é sempre o ctJnsumidor quem ha. de agar; 

aoça o so re as ypograp 1as, 
ellas se indemnisaráõ no preço da assignatura 
do avanço que fazem em favor do leitor; e se 
fôr directamente sobre os jornaes, é evidente 
que aquelles a cujas mãos têm de chegar os 
periodicos~ são os que hão de pagar. as custas. 
E o que resulta deste principio ? Que a taxa 
dos jornaes é um verdadeiro tributo lançado 
sobre a intelli~encia, é uma difficuldade que se 
põe á instrucçao do publico, à dlvulgRção dss 
luzes, á circulação dali doutrinas e das opiniões. 
Eata . Laxa. é, pó~ e muitas. -yezes ser gravosa d. 

ella se haja formado, robustecido, em consequencia 
de conhecimento mala exacto e perfeito que tenha 
da gestão dos negoclos publicas. 

Se ois se demonstra 
ea e mposto vai recahlr sobre a intelligenc a; 
•e o orador tem motivos para se persuadir que 
não erra neste seu modo de pensar, antes Re 
&P.Oia na opfnlilo do todos os economistas, e mais 
celebres autores que têm escripto sobre as dou· 
trloae das taxas, parec~·lhe claro qutl um tal 
Imposto se não deve admitLlr nas verb•lS do> orça· 
mento do noMso palz. Jà em 1831 foi estabelecido 

. 6ste principio quando no art. 7o dll lei de 7 de 
Junho daquelle anoo se declarou franco o porta 
dos perlodicos e jornaes publlcos nacionaes 1m· 
pressas no Brazil, e dos estrangeiros sómante 
os que erão dirigidos para as blbliothecas pu· 
bllcas. 

A segunda emenda ·que o orador se propõe 
otierecer é ao art. 00 -Matriculas dos cursos 
juridicos, e escolas de medicina, e venda de 
cartas aos bacbarei$ formados. (L~ a emendo.) 

ProcurarA justificar mui succintamente esta 
emenda. , 
escolas de dlrt~ito e e~n geral escolas, collegjos 
e universidades, etc., não podem ser consideradas 
fontes de renda, e ni\o o são effeetivamente. 
A questão portanto é sómente alliviar ou dimi
nuir a cifra da despeza, o sacritlcio que o estado 
faz para a manutenção de taes est.abe\eclment.os. 

Dieae que nilo alio eft'ect.tvamenta fontes de 
renda, porque -v6 que no ~ So se dà como receita 
40:0008 provenientes das matriculas das escolas 
de medicina, e na deapeza relatiVa a .estas instl· 
tuições •e encontra uma cifra de 168:7708 coin 
as quatro escolas, duas de mediciua, e duas 

• • não tivesse garantido expressamente . o ensino 
dos collegios e universidades\ li De certo não 
póde crer que a constituição !fzesse esta solom~e 

' ordinarias, t.ravar. ·a carreira a todos aquelles a 
quem a constituição a quiz abrir, oppondo·lhes
difficuldatles insuperaveis, quaes são os recursos 
de dinheiro, muitas vezes insuperaveis 1\qual\es 
a quem a sua vocação e talento chamasse para 
ser6tn adeptos de taes estabeleclnlf!ntos litte· 
l'llrÍOS , . 

Disse-se: - cumpre quo tenhamos o menor 
numero possível de bacharela formados, porém 
os melhores bacbarels - ; até se accrogcentou 
que os baobareis tluhi\o inndido tudo no Bra~ 
2il, e, como a pasto, tlnh!lo lavrado or todo 

O orador collucard. 11 queslilo de outro modo, e 
dirá:- cumpre fJIJe hBjn o maior numero pn111lvol 
de bacharela, poróm os melhores bacharela polt~lTolt. 

3 IAro 11 compt'" um e 

-nâa, onde os lentes sao tão estupidos •... 
UMA. Voz :- Nem todos. 
O SR. CutvALa:o MoREIRA tambem não com

prehende todo'! , porque ba muito honrosas 
excepções, como, por exemplo, o Sr. Dr. A.utran, 
de grande a muito subido merec\mento, que tem 
na casa muitos discipulos; o Sr. Zacharias, o 
Sr. A.maral e outros: mas é forçado a confessar 
que ba outros, cuju sandices produzlriii.o na 
casa estrondosa 1 uidade se fossem nella re· 
feridas. 

Se pois o governo quer que ~;e C•Jh&iga este 
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desid11ratum, clhe para essa academia, aposente 
os lentes estupidos, e deixe-os acabar sous dias 
comendo em santo ocio o seu ordenado, e proveja 
a academia de lentes . importantes, mande abrir 
os concursos, não haja nelles patronato, não 
inter e ' 
teger a uns e desproteger a 
vézes preferidos os menos 
exemplos escandalosos. 

A emenda do orador 
a en e em ao modo por que ella eliltá redigida, 
não é desvantajosa aos cofres publicas, não é 
senão uma deslocação apenas. O governo é obri· 
gado a manter as bibliotbecas das escolas de 
direito e de medicina, e a suppri.r cootmuadamente 
taes bibliothecas com o progressivo . augmento 
de livros, porque a sciencia é sempre progressiva, 
e estes estabelecimentos não devem ficar esta
cionarias. As escolas de medicina não só têm 
obrigação de fornecer os livros, como todos os 
instrumentos ·a utensilios necessarios para que 
possã_o funccionnr regularmente com proveito dos 

• o 
dessa taxa seja applicado e~pecialmente a taes 
fips ; està pois subentendido que o governo fica 
desonerado de .supprir taes biblfotheca_s. 

as emendas do orador se-não com os olhos de sua 
natural benevolencin, de seu natural amor pela 
instrucçílo publica, e que as adapte e contngne 
no actual or am 

U Sa. RoDRIGUEs DOS SANTos, vendo n hora 
adlantGda, e tendo mu1to a dizer, reserva-se para 
falhu ~m outra occtlliiiio, ou quando entrar a lei 
om terceira dlscussilo. Entretanto declara que 
vota pelo oroamento . 

O Su. FERN!NDE8- 0HA.VRB!- Apoiado. 
o Sr. Pa.ullno crê que o corpo legi~lativo 

nilo tem os e<'Cl11rechnontos Jndlspouaavelri para 
formar uma opinlllo Axncta Robre a rflceitn do 
eatallo, porque 111{0 lho r .. r/lo offerecidos, porque 
a constltnlQtlo ni\o tom sido cumpridtl a est<~ rtls-

, • 1111 a · oH 4uu a camnra 
ean silo r.umtudo blutttmtns para conhoctlr qne ha no. 

rontta do ostRdo um 11Xlrtwln O:lttrnorüinnrio, o 
ua ni\o tom o ovorno emprPgo.do na modldus quo . 
O art. 172 da COMLilulci\o do trnperlo lmpoz 

ao ministro da fazenda a obrlgaçi\o de apre~ental' 
-iodoa 01 anno11 ao corpo leghdatl v o o balauço 
dll rH3tilta e de!'lp~;za do anno anterior : e;; ta 
obrlgaollo tnm sido por vezes explica.ia e doson
volvida por algumna lols nCivne, e especialrn'ilnt,) 
pola de Rl de Outubro de ltm5, 11rt. 1a, o pela dll 
1837. Essas lllis t.iverdo por fim esclarecor e 
firmar e~s:.l obrigação, tendo a ultima removido, 
ou procurado remover os embaraços qurt a admi· 
nistração poderia encontrar na apresentação dos 
balanços. 

Essa disposição da constitutção nunca foi tão 
mal cum{>rida como no anno de 1844 até hoje 
(apoiados) ; entretanto é ella muito importante. 
Não se occuparã de demom;trar a importancia da 
obrigação que a constituiçãe; impõe ao ministro 
da fazenda . Crê que ella teve dous fins em vista: 
1°, apresentar ao corpo legislativo os elementos 
e bases necessarioe para a prestação das contas ; 

tu~os. 
Pelo qae respeita ao primeiro fim, o orador 

reconhece que a camara não tem tomado, nem 
póde tomar contas. Tem-se por vezes feito var a 
necesa~dade da · instituição da um tribuna\ ou 
repartição encarregada da tomada das contas ; 
mas se a apresentação doa balanços por al só não 
é bastante para o poder legisl•ltivo tomar contas, 
elles offerecem uma lmportant\sslma garantia. 
Apresentando 11m balanço, póde cada um teste· 
munh&r o modo por qu.e são dispendldos os 

~0)10 ~ 

dinheiros publicas, ce;1surar os ministros, e pedir· 
lbP.s explicações. O orador desejára, por exemplo, 
examinar quaes forão as despezas que se fizeriio 
na pacificação do Rio Grande do Sul, quaes as 
que se fizerào aqui na córte pela policia nos 

o s a· os neces-
sarios. 

Quanto ao segundo fim, isto é, a apresentação 
dos balanços pam se confoecionarem melhor os 

- he 
inteiramente o seu fim, porque os orçamfmtos 
devem ser confeccionados à vista da despeza dos 
annos 1\nteriores, pvrque é á vista do exame da 
despeza feita que se pOde melhor orçar a despeza 
futura. . 

Em outro tempo havia na camara mais severi
dade a este respeito ; em outro tempo do seio da 
mesma maioria partião reclamações para a apre
sentação dos balanços ; (apoiador) hoje não acon
tece assim ; hoje o corpo legislativo parece que 
cabe aos pedaços, não se fazem taes exigencias. 
Tem ·se exagerado uasl todos os rinci i os o 
ex mp o, a eona a confbnça ; mas a · theoria 
da confiança não !J.Utorisa o .:orpo legislativo para 
entregar ao governo n constituição do paiz, 
(apoiados ; muito bem) até mesmo or ue no 

· , - · men e governo e ma1oru1 ; 
apoiados) existe povo, existe a nação superior 

a todos. (Apoiados.) · 
O Sa. OTTONI:- Oh I tem ora I 
UMA. Voz:- Tome nuta, Sr. tachygrapho. 
O Sn. PAULINO:- E' dotitrinn da constituição. 

Recorda-se de que em 1839, tratando-se do orça
mento da repartição da fazenda, e não se tendo 
apreaentado os balanços, flli proposto o adiamento 
da discussão do orçamento da fazenda até qua 
elles fos~em apresentados, e houve na casa sobre 
eMt.\1 assumpto uml\ discu~aão muito calotosa. 
OrJ~, 1:1a o oratlor ou algum JR seus co-religiona
rios, propuzes!le hoje um adiamento semelhante, 
o que .:li na a maioria. 9 (Arroíados .) 

Faz&ndo um ra ido a• ' 
e 1 · .J: atÁ 18!2 orão aprosentados os diversos 

balanços, o compl\rando o modo por que esta 
ohril(açlio da constituiçiio foi cumprida depois de 
1812, mostl'a que nest.a arte se teul elorado 
mm n, po li que o u Imo a nnoo qne temos é 
do lt:-143-H, fultundo oa de 1844-45, lSJf>-46, 
18!6-·17. O·>ntinuaudll na sua domonstraç:lo, faz 
vur a;n,Ja quo ml.v só a constituição ni'io tam 11ida 
cuu1prida ne"t~s ultlmos 4 annos pelo que r uspnlta 
á aprt~sont.ação dos balançrJR, como mesmo quanto 
á obrigação•que " cnut~tiLuiçiio Impõe ao corpo 
lAgblatlvo de tiltllr nnnualmente a receita a dee· 
peza publicl\ : pois que desde 1826 até 1843. 
durante o longo espaço de 17 annos, só em 1889 
deixüu de haver lei do orçumento, sendo aliás a 
opposição muito illustrada, e muito maior do que 
hoJe ; e desde 1844 para cá se tE:m vivido 
fazendo orçamentod provisorios. Orã, um tal 
procedimento não traz em resultado t•>lher uma 
das primeiras, das mais importantes attribuições 
da coróa r Não é do dever de cada um dos po
deres fazer a sua obrigaçã<>, _e deixar os outros 
poderes inteiramente desembaraçados ? Além desta 
razão, ainda ba outra a quo já se r eferia, e é que 
este rocedimento é contrario à constitui ão do 
es a o. 

Ao que parece, estamos arriscados a ficar ainda 
este anno sem lei de orçamento, não sô para 
este anno, como para o anno luturo, por culpa 
principalmente do Sr. prtsidente do conselho. 

A. cama.ra ae ha de tecorda.r que, quando e1tlrou 
em discussão no senado o orçamento, o Sr. 
presidente do conselho pedia o adiamento. Ora, 
o Sr. presidente do conselho é muito antigo 
parlamentar, muito versado Dili; nossas co usas, 
para não conhecer, principalmente . quando _ elle 
mesmo esteve em oppoaição, as diillcUldades que 

a9 
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as discussões dos orçamentos encontrão entre SÜv'a Maia, dlrect'lr da secção de z·oologia e 
nós. ,. anatomia compar&da, servindo de Recretario do 

. O Sr. presidente do conselho p!jdio este adiR- m1t>sêo nc.ciuna.l desta cOrte, em qne pede que se 
. mento por duas razões : primeira, para ter l11gar lhe conceda como gratificação pelo~! seus co!l.stantes 

ue se discutissem . · · 
portantes; e. segunda, para que o orçamento qul seiscent~s mil réis annuaes . -A' segunda coi:ritrils-
fosse desta. casa pudesse servir de modelo. aos são do orçamento . . . . . . .. ~ 
futu~os orçamentos. E qual destes dons fios se Outr~ do mesmo ministro, envi~ndo dU.as rap·re· 
tem preenchido'! uaes forão os ob"ectos im or- senta ocs e m ·a li eis que as !c\compan))ão da 

. ~n es que m passa o . o.t boje '1 Poderâ o camara _municipP.l A hab~tante~ da vill~ .de T11toya, 
orçamento, d.o modo que vai, servir de modelo 'I na provmela do M:uaohao, Am que pedem a era ação 
E niio . serà digno de censura que um homem allí de um collegio eleitoral, ou o· ràstal;)elecimento 
tão . experimentado fosse a primeira causa de do antigo.-A' commissão de qciti~titulçãq. . 
deixar o paiz ainda sem orçamento, principal· Outro do .mesmo ministro, trat).smittindo a ac~a 
mente ·quando o Sr. presidente do conselho se da eleição de ~)leitores da fràguezia da :villa de 
devia lembrar das SU8lt antigas tbeorias da Urubú, na província da Bahia, a~orripanhada do 
opposição, devia·sa recordar que eu1 1835 propóz offi.cio do respectivo presidente de 12 do corrente 
no senado uma resolução para que se não dia· OlQZ.-A' commtssão especial encarregada-de rever 
cutisse o orçamento se elle não fosse para o a l A i de eleiçõe~. . . 
senado um mez antas do tempo em que tem de Outro . do Sr. secretario do senado, eom.munl-
; findar a . sessã~ T Se algum membro l:a opposição c ando que, por officlo do ministro e secretário 

----lip~troo.ppuu.z.zeeJSS18H:8Hb!l<OB:iJ~61-tt:IJ-tmnaa;----cFI'i6~SiOOW-i6-~-l"i. lltetllimtce;-, -(}--+-tfEH ts-tatlo dos nngoeios do imporio, . couatou . ao 
q''e se diria 1 (Apo~ados.) senat.lo que S. M. o Imperador consente na •·e·so· 

A falta de apreseutac;ão dos balanços certamente lução approvando a . pensão de 1:2008 concedida 
lnhabi\ita n camar~ para formar um 'uizo seguro ao conselheiro José Joa!}uim da Rocha, com sobre· 

estabelecido- quA a catniUR otÍo tAm · esclnrecl
men&oe pn.ra tlxnr R recljat:1, e não os tem por<!He 
a conatltulçilo do estado não foi cunrprida, não 
tou1 sido cumprida; mas que SA lho fallecem 
oMtes dados i ndispeneaveis pat·u fixnr a receita, 
os que tom silo bastaotoa para Cl) llCiuir quo o 
mlníst~rlo actual, pel~ que respeita t\s finanças 
.do paaz, deve cttmprar melhor seus deveres do · 
q~e . seus antecessores. 

O Sa.,. SouzA. FUNoo (ministro da fa.zenda) · 
pede a palavra. 
· A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sesaào ãs 3 horas e meia. 

~ , { ! i i '1 . , ; , , • \ 1 , 

. PBEBID&NCl4 DO SR. CHICS:08RO DA. 8.UIA 

Slllnl4lllo.- Expedl~nt9.~ Ordem. do dia.-orÇa
tnetlto. da recelta •. No"a' emendas. Discur1os 
dc1r Sr1. So.ua Franco, O. Oltoni 'Psroi,•a àa 
Sil"a.-Deereto tl6 prorogaçito da um'lo . 

• •
1

' 1 • ' I 1 · . . ' I • , 

1,.~·· 10 horas .e .méla d!l.manbii abn·se a aeado, 
vot~t e approva·.te a aota da antecedente. 

:DPBDIBNT.E 

;"te' Um' otllc~:- dQ. .• Sr. ~tnlJ,ro ;d{lm~l;rlo:1;.&~9t· 
ndo o requerhnento do Dr. Emílio J oaqulm da 

de Mluas Geraeg, pedindo certas · providencias. 
N:io ha mai~ expediente. 
Julgi\o-se objecto de deliberação, e viio a lm

prirllir, dous projectos da commissãó de consti
tuição, autorisando o goveroo a conceder cartas 
de naturalisação de cidadão brRzilelro ao padre 
José vun Rei >~ , natural de Vianna d'Austria, e a 
Agostinho Gonçalves de Almeida, subdito por· 
tuguez. 

E' approvl\do o requerimento da commissi\o do 
commercin, para que seja ouvido o governo sobre 
a protonção de SAveríno José Corrêa que pade o 

. o t\n duns lutaria~ para estabelecer uma 
f11bdca de refinação e crystalisaçào de salitre e 
outros 1!1\!ls de producçíio brazrletra. 

o Sr. Nnnos Maob.u.do .vendo ue .em 
quas1 nr o. n provmcu' e ernam uco n o se p ti 
vrocedar em 7 tle Setembro 1'\ eleição de juizes do 
paz o camara munit;ipatd, por·lUe por uma circul11r 
do actual presidente mandou elle, em conSP.<JilBD\)IB 
de um avia.; do governo, suspllnch:r a elatção no 
dia 7 de Setembro naquellas freRuezias (Inda se 
tenha feito o conselho de revisão, não com os 
eleitores a~tigos, mas com os moddrnos ; pede ao 
Sr. prosidente que eoo:víde a eommí~si\o espAcilll 

. nomeada para .rever todo~ os avi,;os e decisoes do 
governo a respeito ,da mataria de eleições a .dar 
um .. pa1,ecer sobre esta . especie, se nito ti v~ r um 
trabalho completo a respeito da lei de elelc;ões. 

o· SR. PRS:BIDENTE::- A commissão tomará. em 
consideração o pedido do nobre deputado . 
. o :Sr .".':aaroen~s rectifica uma inaxac'tidão 

. que . vein . no . .f~Sumo, . do Se~ discursO p'ubli~ado·'E-o 
. Jo.rnal dQ _ Cm:nme1·c~o de boje1 d~clarando gue nao 
falluu na alfandega da eôrte, mas unicamente nas 
do Rio Grande o S. José do Norte . 

ORDEM. DO DIA 

Oontlnúa a discussão do orçamento da rêeelta 
com as ernond!As apol:tdas o mair~ as saguintea: 

« Artl11:.>. O preço mluhno de Cl.\da 1;1ma bra~a 
quadrl\da . de terrsno dlf\mantlno que se houver 
dA arrendar, na !órma da reftoluçAo ·de 21 de 

-::>etembru de 18!5, ftca reduzido a cluco réll 

~~?o'~e~~~qdamttqto po.~:,r~ . ~e~ . hilto, p~iJ q~áVi~er 
,,pr~9 nfmh>r ~tt,q\la~~9. a~Qqa, 'I? laao obnvler·aos 
arren àtarios e á fazenda· publica. 
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« Artigo. O ouro em pó correra livremente como 

mercadoria em todua us provincias do imperio. 
O imposto de 5 % a que está actualmente sujeito 
será substituido pelos seguintes: 

« Pelo titulo de cada uma data mint:iral que d'ora 
em ... diante se conceder, .e pela ra~iftcação da me-

cunhAgem da moeda, 2 %. 
fundição em b~>rra na casa da moeda, 

« Do ouro em pó, 2 %. 
(< Do ouro amoedado, 1 %. 
« Do ouro em barra, 1 %. 
<« Artigo. A disposição do artigo antecedente não 

e applicavel ao ouro que·extrabirem as companhias 
de mineração que se acharem encorporadas em 
virtude de concessões e~peciaes, ou contractos, 
cujas condições continuar/:õ a ser observadas. 

« Artigo. O govt~rno fica autorisado a marcar 
uma taxa razGs.vel para as despezas da afinação 
do ouro, e a modiftc•Ü·a quando o aperfeiçoamento 
dos rocessos da afinação fõr diminuindo as des~ 
pezas. 

« Artigo. Nas províncias onde se descobrirem 
minas de ouro, e não residir o guarda-mór geral, 
nomearãõ os respectivos presidentes os guarda~~ 
m res au s 1 u o q rem necessarJOJII. 

« Paço da camara dos deputados, 80 de Agosto 
de 1848. -H. Fet·,·eira Penna.-:.T. B. Ottoni.
E. P. de Oar?atho .. -F. de Assis~ Alm~ida.-. . . 
de Meirelles. - Godoy . - Christiano Ottoni. -
Galwiel Getuljo Monteiro de Mendonça.- T. A . 
de Alva,.~nga.-J. Felicíssimo do Nascimento.
/. A. Marinho.- J. Feliciano Pinto Coelho da 
Cunha.-P. de 4. Cerqueira Leite.» 

cc Ao ~ lo do art. 9o accrescente·se-80 °/o sobre 
todas as obras de qualquAr gttnero que seja, feitas 
em pai1-es e&trangeirGs.-Salva a redacção.-Nunes 
Machado. » 

u O sabão fabricado no paiz fica isento dos 
dlrPltos de ex. ortação.-Amaral.-Silva Fer,·a.;, 

« Os officlaes de marinha emprc!gados no IJOr· 
viço da companhiR brazlloira de paquetes do 
vapor percebert\õ por inteiro o soldo de t~rra. · 

« Pa o da camara dos de utados 29 de A osto 
de 1848.- H. Ft~rf'efra P"nnca.- Fabio AlCJ"'an· 
drino dt1 Caf'ualho Reis. » 

a O governo t1ca autorisKdo R tomar tantas 
aeaiJJnaturae do t·erlodico mensal da ~tocledade 
auxllladora da tnauetrla nacional q,uantn.s forem 
as camaras munlclpaea d,, lmper~o, lia qunea &tlrt\ 
distrlbuldo.- Marinho. » 

« A i11ençilo do sello estabelecido pelo art. lõ 
da lei n. 817 de 21 de Outubro de 1848 para 
trans!erencla dos apolices da divida pubUca Cun· 
dada, fica extensiva és apolices do emprestimo 
da provincla de Minas Geraes contrabido para a 
continuação da estrada do Parahybnna. 

« Paço da camara dos deputados, 29 de Agosto 
· de 1848.- H. Fer-reira Penna. » 

« Artigo. A taxa das matriculas de cada um 
dos anno& leetivo nas academhs de direito fica 
réduzida a 40SOOO, a qual será exclusivamente 
destinada para compra· de Uvrol!!, e mais objectos 
ilecessarios és respectivas bibliotbecas, ~em como 

mais objectos e instrumentos necessarlos ·às es· 
colas de medlcin&, o producto das mat ricula s 
dessas escolas, bem como as sommas que pagareth 
os medicos, cirurgiões e' bot!carios ' pela ~ · vel'ifi
~~~o ~~e titulos · ootidos em escolas estrang~ir~s. 

u Paoo da eamara dos d~p~tados, 29 de Agosto 
de 1818. - Carvalho More&rá. ·• · • 

« Artigo. Serão francas de porte no• corrfllos 
do lmperlo ál folhas perlodicaa e joraaes Jm· 
.l!re"~~~ ~~ ~f'~l~, ,~e dot · ~~~~r~~g~lr~•· oa 

1 
~ue 

forem dirigidos para as biblfothecas pnblil:as.-
8. R. · . - · ·· - ' 

« Paço da camara dos deputados, 29 da Agosto 
de 1848.- Carvalho Moreira. » . 

« O.~ I o do art. go substitua-se pelo seguinte : 
« Oitenta or cento sobra a im orta ão de ro 

e ta, caça o e obras de marc11naria fabricadas 
em patzes estrangeiros.- S. R. -Nunes Ma
chado. » 

« Additivo ao artigo da commissão relativa á. 
ç o ren a. epo s · as pa. avras-

renda publica- diga-se- ou parte de qualquer 
do lias. 

«< Supprima-se o artigo relativo á reducção do 
imposto da slza. 

<< A divida activa, provljnitmle de alcance de 
thesótueiros, collectore~:~ e outros quaesques res-· 
ponsaveis, será sujeita ao juro de 9 % em todo 
o tempo da ind.:Jvldl\ detenção . 

<< Aos devedores desta classe nunca se cones
dará moratorias. 

c< Ü!i mesmos devedores perdllm o direito á 

deputadO) merece respostn não só pela sua posição 
e conhecimentos, como pt::las aggret~sões que fez 
ao governo, e pela acquiescencia que teve de 
alguns membros da casa que se sentão do lado 
do nobre d&putado. 

O nobre deputado fez agl(reasões ao governo, 
que .no Jor~al do Oommercío as trouxesse uma 
por uma tão explicitamente como o nobre dApu
tado as aprosentou, o orador declara que estava 
hnbllltndo p1u·a desfazel· lliJ uma por umn, 011tava 
habilitado para demonstrar gue nilo tlnba razão 

po"tções . 
O nobre deP-utado começou por ae queixar de 

que na ftllta de osclareclrnentos a oamara e elle 
O!'.l ut~do niio od1a tru\ar da uestiio do or a· 
mento da rece ta. Loaubra no r. Paullno que 
houve deslooaçi'to da materia nesta sua queixa. 
Se o nobre dAputado tratando da despen dissesse 
que nilo laavta eeelareclmentoa suf.Holontos, o 
nobre deputado tinha rllzão : mas tratando da 
receita , declara que o nobre · doputttdo · póde 
obter tantos quantos esclarecimentos quefr,l na• 
quotidianas publlcaçõss que se fazem · da receita 
do palz . Nat. oórto as publloa mensalmente .o 
rendimento de todas as repartições fiscnes ;·mesmo 
mensalmenta se publica o rendimento de cada 
uma das verbas, no ftm do anuo se faz sempre 
um extracto ou resumo de todas essas materlas, 
de sorte que da receita podia o nobre deputado 
ter quantos esclarecimentos quizesse. · 

A resp~!to da despeza o nobre deputado não 
tem muita razão, ao manos na censura que 
fez. O nobre deputado queixa-se da falta- da 
apresentação dt; balanços, EUes não têm sido 
apresentfldos ; mas contra q1;1e!ll se queixa- o 

• n r mtmsterio t Ha dous 
dias que eue· está ' no poder;~ e não pôde por 
isto dar providencias a este respeito. Tanto os 
governos do lado do nobre deputado -como da 
politica adversa têm pedido coo$tantemente . pro
videnciiiB para poder apresentar os balali.ços-1em 
tempo, e dar andamento aos trabalhos do··\hGsouro. 
Observa que os · balanços- .. de· ·todas •&I •provlnctas 
existem até 18<16- 1847 ; o balanço· · apresenVado 
é de 1843 - 184!; o de 1844- 1845 está· 'Prompto, 
maa falta alguma cousa· no balanoo·'do muulr.lplo 
neutro, e por isto,nio foi -alnda apreaent&do.18e 

I I · • ! l ' i 1 ( -. . •• t'\ ; ·\~.1: c.tl•l\.n 'i.o• 
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· - não !osso o embaraço que se enMntra em fazer 

0 do munieipio neutro , os balanços serião 
apresentados em tempo. Os embaraços que !':A 
encontrão em fazer o bntanço do município Of'utro 
nascllm da falta de pess~as, e a respoito disto 

. . . 
têm-se queixado. So o nobre rleputado njndnsse o 
governo para que se organisasse o tuesouro, para aue se ·estabelecesse uma contadoria especlalmen ti 

e contabilída.de, ficando a outra. coRtf\tiaria 
a revisão de contas, balanços e mais trabalho~, 
serião apresentados em tempo. A conclusão por· 
tanto do que disse o nobre deputado não póde 
ser contra o governo. 

O primeiro engano em que cahio o nobre 
deputado foi na comparação da renda de impor
tação. Referindo- se ao rolatorio do Sr. Alves 
Branco, di!iSe o nobre deputado que elle avaliara 
em 12 mil e tantoil contos a renda de importação 
de 1843 a 184:4-; no entretanto que no balançQ 
que tem á vista a renda de importação daquelle 
anno fóra sómente de 10,606:000$. Dabi tirou o 
nobr e censura con ra aquc e 
distincto brazi!,~irn, qutl em lt:li-5 ainda se eu
gnnava em 2,000:000H na renda de 18<13 a 184:-1, 
e co~tra o thesouro, on~e taes ~rros se com· 

a 184.4 sómente os 10,606:000a que vêm sob usta 
epigraphe, esquecendo-se de que sob a epigrapbe 
de rendas com applicação especial tambern vêm 
rendQs de importação. E de facto aqui estão sob 
esta epigraphe 1, 937: 000~ de armazenagem addi · 
cional, que unidos áquella quantia pre!azem a 
de 12,537:000$ calculada pelo Sr. Alves Branco. 
O erro foi do nobrd deputado, e ndo daquelle 
estadista distincto, e nem do thesouro. 

Depoi1 passou o nobre doputado a comparar 
a exportação e importação de diversos unnos, e 
citando cincoenta e dous mil e tantos contos 

a , e e nooeota e doua 
mi e tantos contos, exportação do mel!mo 1\Dno, 
coucluio que da taxa média de trinta na impor
tação, e de sete na exportação, se mostrava haver 

c , porque, se 
2,000:000a dado 4,400:000S com a taxa de 7 %, 

iguaes 52,000:0008 devião dar além de 18,000:0uOS 
com a taxa de 80 %. E daqui tirou o nobre de· 
putado argumento~t comparando o rendimento da 
alfandegada Bahia com a do Rio, para demonstrar 
que nesta ha grave• extravios. A base porém 
!oi falsa. Nem a t~xportaçiio paga taxa de 7 %, 
porque a de 1'7, de 15, de 7 e 2 nem sempre dão 
e&ta média e além disso inclue-se nesta renda a 
do despacho marHimo, que não parte da mesma 
bnse. (Apoiado.-~.) 

Tatnbem a importação niio paga 30%. A este 
rel!peito, se o 110bre deput11do se referisse ao 
relatorio de 1847, veria bem explicados estes 
factos, e que sendo a taxa anterior, não 20, mas 
As vezes 21 e 22, em razão de productos que 
pagavso 50 % ; e tendo-se reconhecido que a taxa 
actual, o seu méd.io não é 80, porém 29 ou 28, 
conforme se despacha m·aior ou menor quantidade 
dos generoa que têm 'axa. superior. ou dos ue 

- · a • po'a os. a resulta a 
conclusão que o• termos médios de 80 e de 7 
qoe servia para a proporção do nobre deputado 
farão mal escolhidos. 

Para demonstrar que ha extravio nas alfandegas 
do imperio. como foí inten.ção do nobre deputado, 
não se pôde ir buscar o assentamento das entradas t 
sabidas, porque este assentamento é daquUlo que 
pagou direitos na sabida ou na entrada, e por· 
tanto não póde servir para comparação daquillo 
que não pagou direitos • . (.Apoiados.) O governo 
n~o póde aceitar o calculo feito pel'l nobre de· 

O SR. MINUTRO DA FAzENDA:-Procurou-se com 
iate granJa principio de não a.lte(lr excessivn· 
mente o~ direitos de importação, porque essa 
oxce~sCJ traz o contrabando, e não viria dahi 
augmento de receita que dispensasse os direitos 
de exportação como quer o Sr. Paulino. 

A respeito dos direitus de importação, entende 
que na maivr parte dos casos temo~ tocado aquelle 
ponto além Jo qual não é possível ir sem ser 
em ura erda. O e · 
vorno que um àos I,!l '.l ios de fazer o COlltrabando 
muito e:x.tenso nas bahias, po1tos e enseadas é 
aquella disposição do regulamento que auLorisa 
que os navios ossão trazer fóra o · 
o J ec os, e c aran o ao chegnr ao porto que elles 
existem, para serem lev•Hlos em conta. O resultado 
d1sto foi fazer-se contrabando em gral'lde escala. 
Se os navios não têm occasião de desembarcar 

os vo- umas que r1uem, entr~o 
no porto do seu destlno com a principal parte 
da carga fóra do manifesto. O govemo d~Jterminou 
quQ se dd f\ mais restrlcta obs11rvrmcin ao re~ula· 
manto de l83ô, quo obri~a 0>4 mtlstres a justificar 
os motivos porqu'l não inserirão no mnnife:~to os 
objectos que trazem fóra delle. Desta providonoia 
tem result11do diminuir o extravio. (Apoiados. ) 
Est~ medida ni\o seria va\losn Bl"l ao moamo tutnpo 
uãu H~ vlgidS!:I6 os navios para que nilo pnst~ilo 
descnrregl\r na costa, e por iflt~o et:~taboleoeu vigias 
á vela. E.ites vigias, quo po,lern ser estabelecidos 
e 
bunda diminua, e diminua muito. . 

Um dos moioe de acabar com o~se contrabando 
"é acabar com dlvoraos outros contrabandos feitos 
em multo unde tl c · . 
quu se fazem para rdcebar africanos rocebem 
tambAm fazendas (apoiados), e desde que fór 
reprimido asto trafico, ni\o hllveri\ tanto interesse 
em tor esses estabelaolmontos para o outro con· 
trabando. (Apoiado.,,) O governo procura pôr todos 
o• emb~raços, proourll acabar oom essa importa· 
ção clandestina de afr iollnos. Exls t~t um projecto 
a· este respeito, que já estã na oruem do dla, 
e estão promptas as emendas, e logo que a ca· 
mara eutrar na discussão delle o govemo se ha 
de interessar para que elle pnsse. O governo 
trata de reformar o regulamento da alfandega, 
e como tem autorisação para esta reforma nas 
leis em vigor ha de dar-lhe andamento .porque 
estão promptos os trabalhos, e já foi ol.lvldo o 
conselho de e11tado. 

O nobre deputado procuro~ demonstrar que a 
despeza tem ido em augmento, e este empenho 
havia sido tomado por diversos oradores com o 
fim de fazer passar por dispendiosa e esbanjadora 
a liti -
mostrão o contrario, e neste cuso tem algarismos 
officiaes que pôde dar por certos. Os que até agora. 
tinha apreseníado erão co·lhldos por elle orador, 
e podem ter algumas pequenas inexactldões 
que escapão a quem anda com tantas occu· 
pa<;ões. 

Em 1842 a 1843 é do balanço que se despendêrio 
29,113:263a; em 1843 a 1844: já a despeza desce11 a 
25,947:2398, diflerenç.a 3.166:0008, e esta econo· 
mia reverte em credito tambem do gabinete qua 
entrou em 2 de F-evereiro de 1844:. Em 1844 a 
1845 foi a deapeza de 25,1:>86:62911, reducção de 
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S,521:000S comparado com 184:2 a 1843, e a.tten· O Sa. Psauna4. D! SILv..l:-os·generoa não têm 
dend o-se a que á vista dos factos anteriores Cllda consumo; pRra onde levaróii OR generos se os 
anno financeiro traz l,OOO:OOOS de augmento de armazenil na Europa estão cheios? 
ue~pezft., em 18H a 45 h ou v e a acon ·•nia de O SR. MINISTRO DA F UENDA.: -Levar para onde 'l 
5,527:0008 sobre 184:2 a 43. (Apoiados.) Em lB4.5 El>t\ proposiçàl) nào á uma ro osi ao ordinar· 
a 1846 f,,, a des )f!Za de o 5 · · 
1 !2 a 4.3 de 6,660:0008, ou 9,660:000$ attendeodo-se ao 8 a : e v ar para 0 11 e 1 Para paizos nos 
augmento nnnual em razão da m :H'cha das precisões quaes ee diz que ha a maior confianç.l, visto que 
do paiz. Em 1846 a 4.7 fol a del1peza de 23,692:05411, rar:l elles se pretendem retirar, no entretanto Qt19 

~ do nosso fogem, e a t oda pressa, pela desconfiança 
_ _ _ ;ec~·~)n~o~m~i":;....;s~o~l>~re~~l~8'-"4~2--=a~~4~3~d~e:--:-:::;6~47!...:l!:c.!:~O~O:':O~~o;::u'---t-E}-Il-e-àftem os nobt es deputados que reina na 

, : o.t anta a razão expressa. Não são 
ainda. completos o;:; algarismos doi! ultimas dous praça. 
annos, porém pouco haverà a. augmentar, e tambem O Sa. PEREIRA. DA. SlLV.&.:-Oa generos alU estão 
de 1842 a 1843 ainda ba sommus a pagar. tão baratos ... 

De tudo isto se conclue que !)8 despezas têm o s~. MINISTRO DA. FAZENDA:-Para isto não 
diminuido muito (apoiados), que as ndministrações olha quem esta em risco de perder tudo: se hou· 
de 1844 em diante têm sido muito economicas vessem receios ní• paiz, tudn serviria para levar, 
(apoiados), e que se a fixação tem siJo alta, e na falta de metaes e letras sufficientas irlão os 
depende de eircumstancias, e como no an110 goneros mais procurados, e a maior preço, em 
corrente parte de pes~!Oa~ em que nem os nobres r~zào da e~portação que se tornaria dupla, porque 
deputados nem o governo tem de.,confiança. E o na.o ha vena sómente a mandar os retornos ordi· 
que pôde ufiançar é que seja a fixação embora. narios do commenio orém a ati 

preparo ex.ige .muitas despezas. Ora, quererá r eduzir O SR. MINISTRO DA. F 4.ZENDA.: -P.nque o RO· 
a despeza. às proporções de 1831 a 13,000:000$, não verno comprehende os desejos da. maioria da Mção, 
sabe a quantos [ Orê que se deve antes attender que~ executar a non~tltuição e as _leis. (Muito• 
ao ue ' dizem U•> r· . , 
orçamento propuzerão seus amigos do que a ptlixões. As mAdidas que se têm lembrado. e que 
segunda opinião. \andem a exaltar paixões, não têm partido da 

Passarà a dar algumns explicações pedidas em maioria. O gl)verno e a maioria não querem me· 
dlas }Jassados que não pOde dar por não ter didas que tendão a desgostar a ela~M alguma, 
oecasião. que te11dão a peiorar a sorte de nenhuma du 

Dirã Ro nobre deputado pelo Rio Grande qua classes, que tendão a exacerbar as paixões . 
perguntou quanto paga o thesouro de juro, qull (Apoiados.) 
a prova de que é ~ott·ande a r.onflRnça que hll no PRrglltJtoll o nobre deputado 116 ba em Londres 
thesonro é que o juro é de 5 1/2 °/o. Declara llA quant.ills necessarias para os pagame-ntos que 
qne ha proposta& para que o j1trCJ desça a 5 °/o, a alli se fllzAm. RtJsponde que ji\ se darão as provl· 
por toda ~ quantia quo llrecísar, mas o governo, denclaa. O nobra dt~putad·> censura o governo 
em attençâo aos articulares, quo estr\o acostuma· por ue fnzendo remf'ssa'l nílo lii · 

, r prov nc as o norte. Se o nobre dtlputado em lugar 
em par~e. mas deixar parte para Oij 11uu~ fregueze8 do emittlr uma proposlçilo destas attendasse ao 
habltuaes da praça. qnH l:ltJ 11 it~se OCJ relatorio deste moamo Rnno, verla 

o Sa. OaRit1TIANO OT·rnNr: -Isto nunca ncontA• ue no nnno que findou as reme.•sna d8 Bahia torilo 
, 1 n smpo em qu~ ae 1z que • e an os eon os, att e ernam uoo de 

os c~pitaes fogem para a Europa. 000 e tant'ls, sendo portnnto tnfundada eua oen· 
O !:in. RoDawuus Dos SANT•>S: -Fogem para o sura. 

thesouro. O Stt. 'l'oBT.A.s-Nilo folcensura que tiz. 
O SR. MINISTRO DA FAZENDA faz eRta observaçilo O Sn. MINisTao DA FAZBNDA.s-0 nobre deputado 

para demonstrar que qu:\ndo se fRZ empenho em nllo ss lembrou quo multas vezea DI reruAtiAI dB 
receber dinbeil'o a ó 0(o é preciso q tte o credor praoas um pouco lntorlores 1\ do Rio de Janeiro, 
do estado tenha uml\ i 1imitllda confiauça no go· duo em resultado o apontamento de alglllJlaeletrll, 
varno. o que é preciso ter em a.ttençlior talvez agora 

Lembr.l\ ·86 de uma observação que parece ter mn11mo Isto se verltlcaase. 
feito o nobre deputado pelo Rio de Janeiro. DissA hmbem o Mbre deputado que &erla melhor 
Comparando a exportRção, rcferio·se simplellmente remetter genaros. O nobre deputado entende que 
aos algarismos totaes, sem ter em attenção o governo deve ser negocla"te I · Q11e deve con· 
que os generos tinhão descido muito, que a pros· correr no m!lrcado, mas nnturalmente só em favor 
paridade do paiz não se póde marcar simples- dos agricultores, p orque aos negociantes raz algum 
mente pelo algarismo dos valores da sua expor- damno esta concurrencia nas praças do imperio, 
tação, mas tambem pelo algurismo das quantidades e faz a inda mais nas da Europa. onde os generos 
export9.das. Declara ao nobre deputado que estes do governo, vendidos com menos cuidado, emba· 
algarismos das quaniidades exportadas augmen- ração e empeiorão as transacções particulares. 
tár9o em todos os nnnos ~ E como além disto o governo sem re erde deve 

um paradoxo, e é que essa mesma descida do preço 
dos generos, aliá!! occasionada am C'lnsequencia 
dos movimentos da Europa, dgmonstra confiança 
no governo. Se fosMe f.xacto, como se s•stentou na 
camara, que ae iiquidào o8 capitaes, que se pre
tende ft~zer 1\ahtr do paiz a toda preeaa, como oa 
metaes e saques ndn se dl\0 om quantidade auffi· 
cil'nLe, aterliio comprt.dos todos os genero!l que 
e:~latlasem .•• 

0 Sa. WANDICRLBY:-Pau pól·OI DO banco de 
Inglaterra t 

em ranss1mos casos, reme er generos. 
A multa em que fallou o nobre deputado sobre 

a casa de Sergipe, foi decidida em ultimo recurso, 
e nada ha a fazer. e parece que foi bem deeidlda. 
O pagamento dos depositos , e G pagamento á caixa 
commercial da B~hia, são objectos de que -o the· 
IOUf() trat.~. A. sua op\nliio individual é contraria 
a esta segunda reclamação do pag'lmento de 
alup,:uAiB d9 um edificio publico, que agora 86 diz 
particular, e •e quer que o governo pague alugueJs. 
Oomo miniet.ro formará seu iuizo á 'Vista doa doeu· 
mento1, e decldid em tempo. · 
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Admitte a reducção do il:npos~o da siza: An~endia 

que devia ser obrigatorio; ma:; este objecttl podera 
ser tratado em terc.eira di~cussão. Não suppõe 
poder aceitar a emP.nda apresentada para se 
supprimir esta rl:iducção. 

mi o r. e pu a o pnr . mns 
Geraes para que paguem juros ns quantias retar
dadas em mão de thesoureiros, collectores. etc. 
Anterio~mento pensava que I_Jâo se devião conceder 

' execuções não dão resultado, e ·convém a estes 
a moratoria. 

Aceita as emendas da commissão. Admitte a 
emenda que iguala os direitos de tuda a expor 
tação do Rio Grande do Sul aos direitos que se 
pagão nas outras provfncias. Núo pôde admittir a 
reducção da mt1tade do direito da exportação. Sente 
que não seja possível dar esie allivio á t'Xpo•·tação 
do nosso paiz, mas entl:nde que a occasião não é 
a mais propria. E firma-se prineipalmentb em 
que não convindo augmentur os direitos de im· 

orta ão a.ra su rir o d x 
opinião do nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
é nec~ssario conservar por em11uanto estes. 

Não tem duvida em aceitar a Amenda sobre 
titulos de dons ratuitos no Rio Grande do Sul· 
par os quaes es ao enc endo s lista da divida 
aetlva sem proveito li\ esper~r delles. 

Quanto â emenda que isenta o sabão fabricado 
no pah: do direito n~t exportação, diz que é esta 

· . e em re t> o mut as vez~s. 
O sabão não pllga direito da materia prim·' quo é 
importajla. Os objectos com que elle ss faz são 
livres de direitos. O sabão estrangeirll estÁ sobre· 
carregado com direitos quasi prohibitivos. Na.scam 
ab11sos da faculdad~ de despa~h14r para as f~:~brlcas 
d~ sabi\o os matarias primas (apoi<Jdo~) ; isto 
dtz·se que tem servido para que alguns dos ta vo
rooldos vendão esses objectos âquelles qufl não 
podem obter a mesma concessão. (A.poiaào~.) Se 
totlos os objectiJs d~J liXportaçi'l.o, como café, 
asaucar, algodão, roduotos E~Stes cuja manlpu· 

A , 

e marln a empregados na companhia da paquetes 
a vapor percebito por inteiro o ~toldo de terra, 
obaerva o orador que a sua oplnlilo tem ~tido 
1cmpre contraria a lnt!'oduzlr·se na lol do orça· 
manto dlapoalçõAII desta naturezR . 

Observa, quanto h duaa emendas a 'tl"'peito de 
matricula, ~!'"' em todos os palzos c\vlliKados 
aquella111 QllA Patudl\o nas academlaR oontrlbuom 
de algumll m<toeil'a para a11 Jl.!spe:.~as des~tes e11ta· 
belecimontoa. N~o acbn razito para oue entre noo 
se dlmlnúa a tmv.ortancla das matriculas, que sito 
como uma contr\bUí11ào para o p11gamento doll 
lentas e das despezas dAs aea.dAmlas. 

Entende que a ~ommunlcação dos pensamentos 
nos periodícoe ll nas c~rtas não se pôde díft'erençar. 
A imprensa s~rve para espalhar idéas utels, e as 
car~as ta~bem .. Pa1·a se isentar as fvlhas do porte, 
ser1a preCiso dJzer que as folhas e as cartas que 
tratão de .politica devem ser dispensadas desse 
pagamento. O estado não tam stlfficleote rend11 

ara · · 
nicaçào ú~ .pensamento:., ayLLelles q'!le o fazem 
.-contribuijo tambem pan~ bto. Se se faz pagar porte 
a . ~m individuo que escreve · uma carta á. sua fa
-~lha, sem ~nteresse algum de lucro, não se pôde 
.1sentu os Jornaes que são emprezas em que se 
Pt~cura tambem o lucro; e demais, a. imposição 
,à tão .pequena, tão insignificante . que não merece 
t.zer.,s. ~-lhe excepção n.o principio geral admlttldn 
.a reape1to de .toda a correepondeneia.. 

Ba ,um artigo que estabele.ee uma imposição maior 
sob~~t r~upa fel L&, ~alça!lo, etc. Como ha ~isposiçãp 
leglalattva que autorl~:& ,o go.v~ljno -~ .refo,J:IllAr 1'!1 

tarifas dll alfandega, é preciso deixar isto ao go· 
v~<rno a fixal o na ltli. O corpo legislativo entendeu 
que o gov~rtw era o mais pr,)prió para corrigir os 
defeitos que existem nas tarifas ; o gover11o· trata 

. desta mataria, e se agora se augmentarem direitos 
em um ar tgo, co:.rctar-1:1e·ll1a em üm ponto ess1\ 
autorisnção e dar-sa·hia a crêr que se tem dimi
nuído a confianç~t d•l governo. 

Por esta razão não póde aceitar a emenda. 
SR. ASCONCELLOS:-E sobre OS couros S. Ex. 

nada diz? 

provenientes de slza. 
Pouco dirá ern sustentação da emenda a res· 

peito de tbesoureiros, collectores, responsaveis 
por dinheiro~ pubUeos. Sabe-se a que ponto tem 
chegado o eseandalo da algunK desses reRponsavels: 
ellee espeoulão com os alcances ; ni\o estando 
elles suJeitos a pagar juros, podem especular 
com isto. Entende que as moratorlaa são neceR· 
sarJas quando as dividas provém de impostos nilo 
pago11 por lmposlllbllldad~ doa contribuintes. En· 
tende que se nilo dtjva concecler moratorlas aos 
Lh o 
dinheiro con1 que devido entrar para o thesouro, 
e g~1e vão neRoolar com elle. 

Mandou uma sub-emenda á. mesa a uma emenda 
uo autorlsa. o overno a arrematar um ou m&ls 

rl\mos a renda pu lioa: a sub·emenda ocoriiSOf'lnt~ 
-011 parti! desses ramoa. A neo~sldade da ar:e
mataçílo é a necMtüda.de de flsoallsar as rondas. 
Se o governo tenciona arrematar a renlta da 
nlfandega que produz 7,000:000$, aert\ muito dlfiloll 
qutt aclle quem emprehenda esta arrematr~oão ; 
talvez a&ltl mais f~Acll conseguir•&& la~o ooncellendo· 
se autor aaodo par~ arremf\tar em partea. 

Vota pela emenda asslgnada por alguna senhores 
e pulo oN•lor 11. reKpoito du lmpo"to sobre o ouro, 
porque vê a tmpo!i&lbllldado de arrecadar-se o 
lmpo!itO de 5 ofo sobro o ouro. 

Respondendo a algumas declamações que diz 
apparecerem couetantemente a rllspelto de extravios, 
obiierva que em outra occasião denunciou varios 
abus11s que se commettem na alfandega. Consta· 
lhe que ha manifestos cuja traducção se registra 
no livro·mestre e que não confere com o original. 
Não pôde asseverar que seja isto exacto porque 
n.ã~ vio os ma_nifes.tos e o~ livros, mas tem ouvido 

facil verificação, e porque é tão escandaloso ~ue 
pôde passar desap6rcebido. · 

Referirá á. casa um abuso a que tem ~ado lugar 
o regulamento da alfandega sobre mataria de 
impugnação. As impugnações forão est~belecidas 
com o fim fiscal de evitar que se · apresen·t~m 
facturas lesiveis ao fisco. O llm era justo~ maa 
na pratil'a este 11m foi completamente illudido: 
Em geral oe commerciantes, ou por esplrita de 
delicadeza ou outro qualquer motivo, não vilp ã 
ha"ta publica; OI! genEjros impugnai\:OR .ou~ca 
sobem de preço ; os dtreltos arrecad~·p9~ .~~~ ~· 
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mesmos, . o ·fim. unleo da impugnação é tirar a 
propr~eilade do seu dono contra sua vontade par a 
a ' transmittir a· outro. Sabe mais que o escandalo 
.tem che~ado ao .vouto que os negociantes apre · 
·aentão factutas que devem Rer impugnadas e 
entendem- e 
·q~e ·rmpugne por conta dele negociante. Refere 
qne estando em uma lojc, d~ fazendas vio o dono 

·d_a casa ajustar com um empregado da altandeg'l 
"urn·a ün iJ na íio em voz alta · o em re ado da 
L\ an egt\ ' ajustou que impugnaria certo género 
por 1011. Não póde deixar de pedir ao n'obre 

.'nlihistro que quando tratar de reformar o regu
Jam.ento, tome . a este r~spAito RS mP.didas qu~ 
:forem necessarlas, ou se restrinja este direito a 
· certo numerÇ> de empregados, que offereção me-
lhores garantias co~tra ati'usos, ou se a.doptem 
r.a'utelas para que es_ses ·abusos não appàreÇão. 

Passando a responder ao Sr. Paulino, diz que 
em grande parte foi prevenido pelo nobre ministro 
dos negocio a. da !az(!nda. Observa que todos os 
argumentos do nobre depu~ado se baséãrão e.m 

balanços, e o orador mesmo já · !aliou nisto. Os 
membros da com.uíssão certament e reconhecendo 
a_. necess!d.ade dos balanços, apresentárão um ar-

souro, sem du'Vida com o. fim de obtH mais 
rapidamente os balanços. 

Disse o nobre deputado que em outro tempo 
o poder legislativo sabia desempenhar a sua. 
missão, que hoje entrega-se a constituição aos 
ministros para trucldal· a. De certo esta comparação 
entre as época! é inexacta, e o que é mais nota.vel 

. é que essa comparação partisse do nobr~ deputlldo 
pelo Rio de Janeiro, que foi ministro na época 
eru que ae deu a ex<~geraçílo ma is escAndalosa á 
theori~A da confiança. No tempo em que o nobre 
du utado elo Rio de Janeiro .e o seu rtidol 
goo;oernavao o paiz, levou·se a exageraç1io da 
theorin da confiança a ponto que esses mesmos 
senhores tivHri\o de recuar. A. maioria d~:~ enti'lo 
foi quem votou a lei do uadro do exercito e da 

r n a ; o esRa D1a1orw q ne entregou ns 
secretaríl\s !le estauo à mercô dus ministros, e 
taos foriiu as pflrRAgulçõl3s que se Hzerllo. que a 
mesma mniorlu arrtplou carreira em 1839, cortou 
o arbitrlo dado no minfst~rio . Oorno passou a 
lei de 3 àe Dezembro de l8U? Oiscntio--e essa 
lei? De carto r~ue não . A rnlll•ll'ill rfe então en
tregou toda~ as garantias do Cldaolão 1\ discripçíio 

. do minlsterio. E' dll admirar que Lendo o mi· 
nisterlo gozado .desta extraordinario arbitrto, veuha 

. 86 dizer na camara. qu4:1 tltl exagera a tbeoria da 
confiança. , . 
_ O orador pass.a R fazer atgumas reflexões para 
,provnr que uão são ex~~octos os algarismos que o 
St. Paulino apreseutou para demonstur a e:x.ls· 
tencia do extravio. 

o Sr. PereJra d~ SJJ. va ,se propõe ' a , dar 
breve re~posta ao Sr. ministro ·de ·razenda ·e ao 
Sr. deputado ·pàla Bahia, -que respo(ldêbio ' a 

. ~b~ervações p~r· elle feitas ·rêlativarrieote ' ao' orça-. 
. . , N~o' ~~to ,~ phsumpção ?e· diZer ' co,usas no_vas, 

nem .d~ p_qnvep~~r "' , mai!>Fl~ , ; _ma~ t\iml;ram pôde 
dizer que nenhuma d11s ol:lservaçollS d~ S.r. mln1stro 
~ll_, fa;encla interino foi ''nova; não .'pa~sárão de 

. u.ma. · repetição ,de ' olJ.tras '. observacoás que . . se 
ft~er~o em óutrilK seas.õe~. , Nem en~ende ({~e llm 
Jnaterl~ t~o impodante .como f!sta seja . cr ime do 
orad(Jr ou do Sr~ .ministro vlt re~etir cousas de 
que ·_·•e Le_nha Jà ooc.upéd. o. o' corpo leglJ~ftl~P. Por 
,J••~• t.••~ R ora<l'?r . o.q.vld9 9.~e. ~~ ~ •~ruçae• 
VoUíu 4ua 1lo ~oi•, aevam •er repet cta1. 

Faz estas observações sõmente pari\ fazer sentir 
9ue o Sr. ministro não foi justo quando, 'pe'iindo 
lmmediatamente a palavra depois do orador julgou 
dever ~ccresc6otar ás observações que 'fez em 
r;futaçfi:O a suas proposições, que o orador nada 

t • • 
mesma falt~. ·Esta proposição achou écho · em 
alguns membros da _?laioria, que talvez daqul 
tirem . pre~e:x.to para na.o re,;ponder ás óbservações 
da mmor 

Não. tem tambem pretenções de convencer ·a 
maiorla, porque sabe que ella está da acc6rdo 
com o Sr. ministro, s deliberada a votar aquillo 
em que concordão ; mas ·o orador não fàlla 
sóme!lte para ,a maioria, falia para. o paiz, a qü'em 
á obrigado a aemonstrar qual o seu procedimento 
na .. casa. 

Alguns membros da maioria, conjunctamente 
com o Sr. ministro da fazenda., lembrã.rão-se de 
u.~ novo pretexto para cobonestar a. sua este· 
rtl!da,ie na preseute sessão. Já não lhes basta 
accusar a minoria de procrastinar as '·discussões 

nao ae vo ar nen uma ·das 
promessas que ~ maioria tinha feito -.c paiz· ; já 
não lhes basta pretextar que a mtnol'ia não apre
senta cousas_ novas · ; , lembrárão-se de outro 

, r aR 
d iscussões os membros da minoria. E' na 'verdade 
a . primeim v_ez que apparece uma tal accuaação 
fetta â mtnona . em um parlament~ · pelo 'simples 

compete pelo regimento I E' a . primeira vez; que 
o ortlJor vê homens illustrados e intelligentes 
como o» da maioria accusarem aos adversários 
de ignorautes, áquelles q_ue não pensão 'COmo · ... 
elles. Nesta parte tanto mais notavel sa tornou 
o Sr. ministro dos negocias estrangeiros · que 
fallou hoje, (lU&nto ao m~mbro. da oppoaição, que 
faltou bo11tem, tratou de mhab1l para a discu:ssi\o 
do orçamento da· lazonda. 

Em primeiro lugar, o Sr. deputado do Rio de 
Janeiro que hontem fallou no fim da. ses~ito é 
muito conhecido ela sua illustra iio no alz to 
apota os ; umá as nossa~.o~ notabilidades po-

litwas, habilitarlo para tortas as discussões o 
que tem mostrado a sua sufficlencia e habilitnç!!es 
pura is . .;o : em segundo lugar, SlJ peJ,, laeta de 

e a pe o 10 • e tlnuaro n o er 
ainda servido o feito estudos na repartiQtlO du 
Cazenda como dislltl o Sr. miulstru, nilo estl\ h•bl· 
litRdo pnra flntrar em discussões d•J&tas ; Se (oaae 
isto V(•rdnde, oste ar8umonto é de dous gu~nea, 
e vai ferir o S•·. Autno , que niio ÍtJZ estudos na 
m'lrinhll, o ent.rutunto f•1i chnmndo p"ra a~uella 
repansono, liAm qut1 foss .;, nt-m pudeRse ser aaou
sado (l(j lgnorantn na ttua repartl~iio . 

Nota.ri\ à cotia g11a nilo ó o orQdor o unlco que 
entende que a flscallsaçiio entr11 nós é mA, e 
precisa ser lnlllbotada, e quo actualmento 11e nilo 
cobra dos direitos de impnrtaçil•l aqufllo que se 
deveria cobrar, quer com n creaçõ.o de novo~ 
ímpoRt,Js em 1843, quJr com a nova tarira das 
alfandegas, que r polo melhoramento do" regula-

' mentos. Parece ·lhe ql,lle o i:ir. Soares de Souza 
convenceu perfeitamente a camara e o paiz,· de 

' q..Ue realmeute se cobra menos do que se ·de"Yla 
. cobrar. Qlle nos direitos de importação' é gra~de 
' a ,delapidação, conhece o paiz todo, e já ·urna 
commt~sao a car;nara ec arou que graves e apjla

. ções se commettlão das ~lfandegas e. especial manta 
n~ da cóJ;"t~ . Para provàr que . eMa opinião á 
tamb~Jm partilhada pel o Sr. P aula Souza, 'lê o 
trecho. de um , discurso eín 'que S. ' Ex. ·•dedS:rou 
que · a fiseallàa.ção" lilrlla· ser · melhor,' e ' que ; hn'Via 
~raves . delapidações. · ·Entretanto ' o · ora.d'or uão 
sabe .o que o 'Sr. · Paula Souza · tem· feito dépola 
que entrou para .a ini;al~terío,·· ~· depóll! qu~. em 

. 28 ' de Jttnho ultl~Q lo1· lido · t1 parec"er ·da com-
1' Uli'aslq ·fi..Y.tJ denuhciàvl\ gue ;~a · lllfàhtléga d~l1i~ 
· 'éórt• ··é iftndlin1ettrilo · 'J'ràv'es' lleltlp'U'àç3'és!. 
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em ace lar o orçamento tal qual fol elaborado a actualidll.de, mas para 1849-1850, e que as 
pelo seu antecessor, disse o Sr. ministro da noticias da Eur·opa eríio-que as circumstancias 
fazenda que tSe a minoria accusava o minist'3rio alli já iào melhorando.-Se bem que as ultimae 
actual por pedir muito, esta accusaçiio resvalava noticias vindas de França dão es eran ae de a 
so re os a eno e mtms erws, a quem a mlHor a e assao esgraça amante em remotas. O estado 
tinha prestado o eeu apoio. . da revolução franceza. é medonho e desanimador; 

Em primeiro lugar o orador não póde ter como póde-se dizer que o mundo inteiro desaba debaixo 
· fundadas as observações do Sr. ministro da deste estrondoso volcão que inesperadamente 
fazenda. O ministerio de 8 de Março quando appareceu. Nào serà talvez daqui a quatro ou 
entrou achou tudo feito, e o orçamento não póde seis annos que poderemos dizer que a Europa 
ser considerado como obra daquelle ministerlo, ter:\ paz. Portanto as razões que servem para a 
e sim do anterior, que já tinha preparado tudo; actualidade servem para 18!9-1850. 
e em segundo lugar, o ministGrio de 8 de Março O Sr. ministro da fazenda d'3clarou-se contra. 
não declttrou que não aceitava os córtes e re- a dimit.uição deste imposto da exportação pelo 
ducções que a camara queria fazer. Não tendo facto de não prevalecerem os argumet•tos apre-
elle assistido a dit1cuss&o do orçamento, não se sentados pelo orador, porque se as outras nações 
póde saber como esse ministerio ponsava ~O-!--fmt~~8---I:H·-w..--li·BHJfGlltllhraii~o---s-<sott-lbiHr~er-a-a----n-pr1ro)(d:littlic~ç:ãã:<to-rprrro-o•----
de economia. pria, era porque na Europa havia outros impostos 

Mas não é grave a accusação de o ministerlo que peaav•to indirectamente sobre a agricultura, 
aceitar o orçamento como foi.or~anisado, e sim e que não existem entre nós. O orador lembra 

a emenda, explieoa 
despeza ainda acin1a, isto é, a 29,000:0008- o modo por que estSas nRções que têm ~:olonias 

O ·orador tem o maior empe.nho em que se protegem os generos de producçào das mesmas 
taçtto economias, porque entende que com os colonias; e accrescenta agora que para que os· 
des erdicioa ue vão tendo lu ar não ha salva iio nossos eneros os ii · 
pBra ") pa z. os daquellas colonio.s, é necessario dar-lhas pro-

Quando propOz a diminuição dos impostos de teccão . O desfalque que daqui póde resultar á 
exportação, não só foi levado por estas conside· nossa renda será mui pequeno, e poderá facilrnento 
rações, senão tambem por um espírito de jus- ser supprido pela melhor ftscali!!açiio nas alfan-
tlça. degas e outras estações de arrecadação. Não 

A respeito dos couros do Rio Grande do Sul, duvida mesmo que se a. fiscalisaçíi:o fõr levada a 
a justiça da diminuição do imposto é tão grande eff~ito de um modo efficaz, se equilibre a receita 
que o p roprio Sr. ministro da fazt~nda a acait(lu. com a doHpeza, embora haja esta. reducção nos 

Passar!\ agora a outros protiuctos da industria direitos de e~portaçào. 
nacional. Prmclplaril pelo café. O orador pas~a a responder ao Sr. Ferraz. 

Em primeiro lugar o orador està convenr.ldo Tebdo sido convidado em uma das sessões ante-
de que não se cobrar à effectivamente a som ma riore11 por aqu11lle Sr. deputado a 21:1tudar . os 

-------11ml--QM-tUJta,...Qj~OlUJ4--I}I'(;Hffi1l-W--EiifHf--7'1rtf-6-i~:xt~-"f--"1cm· tetltt'~r ella proferidos na casa, decl•1ra que 
taçi'lo deste genero, porque o preseute orçantento assim o faz, e que deste estudo colhflu varias 
foi organlsado em Março des~e anno, quando o resultados, sendo um delle~:~ que •> Sr. Ferraz 
café Unha melhor preço no merco1do, qu~ b-lje pert~ncou ao partido aaquarema, c sustentou llBte 
&t!tl\ mais baixo, e ameaça cont · · ·zHnde q ue t il'lbli muita honra em lhe 
p ,,r outra partH a actualldade do mareado do café pertencer. Outro r•'BUltado que o oraãor colheu 
deve ser uma rttzilo muito poderos&. para que o corpo foi aprt~nder uma brilhante idéa, um pensamento 
leRislativo minore os dtreltos que pesiio sobre mageAtoso, naMcldo dn mesmo Sr. Ferraz, b o111 
este genero. Uma arrflba de eufó que obtem no qne ollo prett·xtas~e bo.vel·o bobldn em um as-
mercado 2S, qua lucrn deixa ao lavrador 'I S••bo·se cript .. r, o é ostn pensamento o modu por que 
que muitos lavradores dttvem ~randes 8ulllmas, cumpre oKtfgmtttlsm· os tre.nsÍURilS. Lô diversos 
de que pagão premio, e ne o cafó se ven.Je r por tret:hos dos diHr.unos a que l'l6 refare, o conclue 
um preço multo insignlfloan\o, o lavrador 11iio mostrando que outro resulta,lo da )•Jitura dos 
poderá. resi!Stlr ; e ~tquelle lavrador que estiver m esmos discursos f,,, conhecer que entre os Srs . 
desempenhado, não tirará 3 % do capital empre- Souza Fran~·o e Farmz nem sempre r P.iuou a 
gado. harmonia q ue bojo existe, pois que trocárão 

Assucar.- Este ganero decahio tanto quo e entru si por vezeR palavras muito acrimoniosas. 
assembléa provincial do Rio de Janeiro Julg·ou O Sa. lo SECRETARIO lé um officio da r epartição 
dever acabttr com o imposto que p~sava sobre do impario, LranslniLtindo por cópia o decreto pelo 
elle para o animar, porque os fabricantes estnvão qual foi prorogada atá 3 de Outubro a presente 
em perfeita decadflncia. Ora, se a assembléu sessão da. assembléa geral. 
provincial do Rio .de Janetro sacrificou assim L ê·se lambem as seguintes emendas, que são 
parte de sua renda para animar este ramo de apoiadas: · 
tnduetria, porque não farà o mesmo o corpo « Additivo. As accumulações de ordenados serão 
législa~lvo a respeito dos direitos geraes? Não r eguladas pelas seguintt3s r egras : 

. er m mais e um 
:~>rosperar a vista do i'reço por que se vende . emprego .publico, qualquer que s~ja a sua categoria 
Todos os governos procurão faz er prosperar a ou denominação, não te rão direito a perceber por 
sua agricultura, o entre nós continuará ell11 a inteiro senã o o ordenado ou vencimento de um 
carregar com o onu~ que sobre elle · pesa T O dos empregos, segundo optarem, e a quinta parte 
J:esultado sera desanimai-a. Se não se fizer dos de outro. Exceptua-se: 
agora a reducção proposta, perder-se-ba a melhor « 1. 0 Aquelles empregos que por lei expressa 
o~caaião de fazer desapparecer este tributo. não poúem s er conferidos senão a pessoas que 

Dleae o Sr. mlnietro da fazenda que sendo hoje tenhão outros empregos determinados põr lei ; 
menor o preço deates generos, menos paga o lavra· podeudo n este caso o empregado accumular, com 
dor; é uma verdade, mas com uma dltferença, e é o exerciclo, o ordenado ou vencimentos de.ambos 
que quando o lavr~dor vendia o seu café por SS, os empregos. 
~e4azidos 10 °/o de dlreltos, recebia 2#700, e hoje • 2.o As serventias interinas de empreg_.:>s que 
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por lei ou estylo devem recahir em determinadas 
pessoas, continuando ácerca deste objecto a obser-
var-se a legislação em vigor. • 

<< § 2.o As pessoas quo exercerem um ou maiR 
empregos, qualquer que seja a sua categoria ou 
denominação, e gozarem além disto de nlgumn 
apos · · · , - , ·- · 
estabelecida no Si 1°, e não poderáõ perceber por 
inteiro senão o ordenado ou vencimentos fll3 um 
só dos empregos que exercerem, ou da aposttntn· 
doria ou jub\1 - · , 
ouinta parte correspondente a um dos outrr.s 
êmpregoe, ou aposentadoria ou jubilação, segundn 
o ntodo por que se tiver verificado a. opçiio. Ex· 
ceptuão-se: 

a 1. o Os lentes das academias militt\r c. do 
.marinha, os quaes, sendo jubilados. e contio11ando 
a reger as' cadeiras, perceberáõ, além dos venci· 
mentos por inteiro da jubilação, mas uma gratl· 
fica.çiio que não excederá da metade do respectivo 
ordenado, na fôrma da legislação em vigor. 

(( 2.o Oa lentes dos eursos jurídico&, e os das 
faculdades de medicina, aos ques serà extensiva 
a sp s çao prece en e. . 

·c( ~ 3.o As pessoas a quem tiverem sido eon· 
feridas mercês pecuniarías a titulo de tença, 
pensão 011 soldo de reforma, poderáõ accumular 

· · o o ena o ou 
vencimeutos de qualquer emprego que exercermn. 

· « Paco da ca.mara do~ deputados. 30 de Agost•1 
de _ l~~ . ....:.T. A de A;lvarenga.-Felicio.-Jos~ 

Santos.-T. de Aguiar.-Silva Paranho8.
Gomes de Meneses.- O. Ottoni.-Godolf.
Albuquerque Mello.-Magalhl!es Oalvet.-Q. J. 
da Silva.-Ayres do Nascimento. -RegoMontoiro. 
-Joaquim Nunes Machado. -Peixoto de Abr~tu 
Lima.-Rodrigues dos Santos.-[. R. Barcello1. 
-Toscat1o de Brito -P. de A. Cerqueira Loita. 
,-M. Mello F1·anco. -Pessoa de Mello.-J, .A, 
Marinho.-F. de Salles Torres Homem.-T. 
Pompéo de Sou.za Brazíl.-A . G. Ohaves,-11', 
Assis e Almeida.-Fabio A. de OarMllLo Reis. 
-Ferreira P 
Carvalho . -Tavares Ba3tos. -F. P. Cerqueir11 
Leite.-T. B. Ottoni. 

« Ficão concedidas á província de S. Paulo, 
ara serem encor oradas nos seus r i 

casas s1tas no largo do Collegio da capital d«' 
mesma, que serviráõ para deposito de artigos 
bellicos e partl fundíc&o·-T. ú.e Aguia1·.-Rodd· 
gue:; dos Santos.-llelicio.- A. Clemente do~ 
Santos.>) 

A discussão fica adiada pela hora. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas e ur:n quato. -·-

Sesa6o em St de ~gosto 

l>Rli'.SIDENCIA DO SR. MUNIZ ~A.RRETO, VICE·PREBlDENTE 

SUMMARio.-Expediente. -Ordem do dia • ..,-Substi· 
tuição de notas do extincto banco. Vota~t2o. 
Qussttto de ordem. - Orçamento da receita. 
Dücursos dos Sr&. Souza Franco e Ferraz. 
Encerramento da discusstlo . Votação. Questtlo 
de ordem. 

A's 11 horas menus dez minutos da manhã 
abre-[!e a sessão, lê-se e approva-se a acta da 
antecedentP.. 

EXPEDIENTE 

Ur:n officio do Sr. ministro do imperio, transmlt· 
tiodo oe requerimentos em que os proprletarios 
das duas fabricas de fiar · e tecer: algodão esta· 
beleeidas na Bahia pedem á caroara dos Srs. depu· 
tados um emprestimo igual ao que foi · concedido a 

'l'OKO ~ 

outrB fabrica da mesma nf\tureza estabelecida nesta 
cõrtl',, o us Informações do presidente daquella 
provtoclo., accre~celltando unicamente o Sr. minis
tro qntl n opinião do governo imperial a esse 
rGRpolto é, que não sendo possivel auxiliar a 
todoR ns fabricas, embora reconbe a a sua utili-

, uvor os empres imos tornar-se·ha 
ontlro&IHsimo ao thesouro se se não restringir ás 
do wolur lmportancia, e de um resultudo mais 
lmmt•clluto, comi) a que se estabelecGu na vllla 

. .- u s1çao. 
Outro o Sr. ministro dos negoc.ios estrangeiros, 

l)Rtt.lclpondo que com a remessa dos documentos 
lnchll\t)S constantes da relação junta satisfaz ao 
exlgiJo em o officio que esta ca.mara lhe dirigia 
om 25 elo correute.-A quem fez a requisição • 

Romette-se á 2• commissão de orçamento uma· 
repre'~ontação dos habitantes de S. ChrJstovão, 
Bubnrbio desta cidade, pedindo se consigne os 
fundos necessarlos e se decrete a factura de um 
ehatarlz uo campo de S. Christovão, e contri· 
bulndo para esta obra com o auxilio pecunlario 

uo suba r -
Ni\o ba mais expediente. 
E' opprovado o requerimento da commissiio de 

fBzendn exigindo informações do governo sobre a 
rot.en ·i'io do ndre Antonio 

u gn·AO o Jr.cb de deliberação e vai a imprimir 
o Bl'gulnte projecto da commissão do t:ommerclo, 
lndUHtrln e artes : 

" A QAsembléa geral 
r . .o conce o a oao ntonio Barroso 

o prtviloglo ex.clu:.ivo por dez annos de receber 
om pMtns cultivados de propriedade sua RS rezes 
Q\ln tiverem de ser levadas no matadouro desta 
cldotte. 

• O 110verno erstipulará em eontracto celebrado 
com o Impetrante as condições que regularêõ o 
O:El'reiclo do privileeio sobre as seguintes bases: 

<t 1.• Oa pastos distaráõ, ao mais, 3 legua!l e · 
mola do matadouro. 

<< 2.• Terão capacidade para a pnstagem per· 
petun de duas mil e quatrocentas rezes. 

- -stribu idos em vinte--pAo.-.rç,.jõwew:s .... , - - -
"ando ~ada uma dellas banhada de agu!\ corrGnte, 
e tAndo cnpacidade para a pastflgem de duzentas 
rezes durante dez dias, de ~mte em vin~e dias •. 

por eabeça cada dia. 
<< õ.• Será suspenso o privilegio desde que nos 

. netos se declarar nlgurna epizootfa ; o governo 
publicará a suspensão do privilegio e a coiltmuação· 
do seu exercício, desde que por exame feito por . 
uma commlsaão et>pecial tiver conhecimento de 
appariçào ou cessação da epizootia. 

« Art. 2o Nenhuma rez será levada ao mata· 
douro, estando estabelecidos os pastos privilegia· 
<io~. Roniio depois de ter descansado nelles dez 
dias. 

11 Sala dns commissões; 30 de Agosto de 1848.
Revo Monteü·o.-T. àe Aguiar.- Gomes dos 
St:tntlll. » 

o sr. Ferreira Penna. (pela ordem) diz 
qUA hontom não respondeu ao Sr. Nunes .Machado 
a rel'peito do pedido que fez â. commlssào especial, 
nllo só porque não estava bem ao faclo do objeclo 
a que se referia o nobre deputado, co~o porque 

nobre ministro dos negocios e~:~trangeiros, entendeu 
que não devia adiantar-se a elle. 

Declara, visto que o nobre deputado se diriglo 
á commissão especial de que faz parte o orador, 
que a tarefa de que se Rcha incumbida essa com· 
missão não comprehende o objecto a que se referio 
o nobre dépulado. A com missão especial acha-se 
incumbida de rever todas liS decisões dadas pelo 
governo sobre materia de eleições e de apresentar 
um novo projecto de lei, mas não está incumbida 
de resol~er as duvidas que a tal respeito occorrem, 

40 
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objecto este que pertence á commissão de constl-: 
tu i cão. 

Aproveit!l esta occasião para dar á camara as 
razões porque a commissão especial não tem 
aiu~a apresentado o sou trabalho. 

o Sr. Nunes Maoha.do declara que quando 
-fez hontem o seu pedido não teve em vista 
c~msurar a comrriissão especial eocarregadll de 
rever a. _lei de eleições ; mostrou a necessidade de 
tomar a guma prov encHl a respe1to o ac o que 
apresentou, e pedlo uo Sr. presidente que convi· 
dosse a com missão de constituição ou a com missão 
especial a . dar o seu parecer sobre o objecto que 
mencionou. Deseja que o po tl·~r do estado que RO 
julgar competente decida esta questão, que é de 
grande importancia. 

ORDEM DO DIA 

. Ocntinúa a discussão da resolução n. 81 sobre 
substituição de notas do extincto bauco com a . 

Depois de f>lllar a favor da resolução o Sr. 
Quintillann, dá·ae por encerrada a discussão, e 
procede-se á votação nominal. 

primeirameute se a parte deve sor indemnlsada, 
para depob pôr a votos a maneira por que d~ve 
ser indemnisada. 

n es e n ar a vo açao, o r. o as pll a 
ordem diz que acabando de chegar á casa, en
tende que deve ser contemplado o se11 voto. 

O SR. PRESIDENTE responde que tendo alguns 
nobres deputados tambe·m entrado depois de ~arem 
chamados, perguntando so podião vutar, diase·lhes 
que não. 

E' rejeitado por 32 votos contra 30 o parecer da 
. eommissão na. parte em que dá direito de haver 
a importaucia das nottls, ficando prejudicada a 
outra parte. · 

· á discugsão sejào obrigados a votar : eu';quanto 
se procedia A yotaçào cheg~rão alguns nobrtls 
deputados quo tmhão assistidú á discussão, en· 
tretanto o Sr. presidP.nte entendeu que nito poàião 
votar por terem comparecido depois de chamados. 
A docisão do Sr. presidente não pó ele to r grande 

"" alcan~e nest'l negocio, mas póde-se suscitar 
questoes de alta importancia cuja votaçã.> seja 
tambem nominal, e o areato de S. Ex. tomado 
contra o espirito do regimento poderá depois 
servir para arredar da votação deputados que 
devem ser contemplados. Pede ao Sr. presidente 
que se achar procedentes estas razões, reforme 
a sua decisão, ou no caso contrario, consulte a 
casa para se firmar um arresto a este respeito. 
~ Sa. PBESIDEN':Q!: diz que o regimento deter

mana que o deputdclo nas votaçõei! nominaes dê 
o se.u voto na occasiào em que fOr chamado. 
Co~ vida o Sr. 1° . secretari9 a ler o artigo do 
re tmento. 

O SR. 1° SECRETARIO lê o art. 167 do regimento. 
O SR. PBESID~NTE ob;;~erva que desde que u de· 

p~tado é chamado a votar e não eatá presente , 
nao .Pôde !ler novam ente chamado para votar, 

. prinCipalmente. ~m votação n ominal. A pratica da 
. ~esa no escrutmto· secreto é que quando se annun· 
cta a quantidade de cedulas recolhidas não se 
admitta mais nenhuma. L embra que ha um pre· 
cedente na votação no_miual a respeito da pensão 
da filba do conselheiro José Pedro Feroandes 
um ~r. deputaào que Qã<? eJJtava presente reclamod 

que seu voto fosse contado, e appellando para a 
camara resolveu ella. que não fosse admlttido. 

O Sa. LOPES NETTO diz que o artigo do regi
mente~ que trata :Ia votação nominal dispõe que 
os deputados serao cha~n~Ados,_ e á proporção em 

seu ViJ o ;·mas 
nhl ni\o se diz que o dep.utado que chegar durante 
a Vo1tação, e quizer votar não seja attendido. 
Qu~mto ~ dizer o nobr~ presidente q~e .nos Cf\BOS 

, 
votos pela mesa, n ào po,lem ser admittidos os 
votos daquelles qtte nàol estiverão presente;;, diz 
que este ·argumento não conclue, porque neste 
caso a votação està concluida ; e o deputado que 
qutzesse votar votaria depois da casa ter votado. 
No caso presente ainãa aura o processo da votação, 
um deputado quer votar antes de ~e conhecer o 
reRultado da votação. Se no· caso da pensão da 
ftlh" do conselheiro Jo11é Pedro Fernandes assim 
se procedou, tal vez seja isto devido a que, um 
voto não pudesse influir na decisão da casa ; mas 
neste caso não acontece a mesma cousa nr ue 
ap" nas se apresenta ume, m.lioria de dous votos, 
quando appflreoem mais de dous deputados que 
querem votar, e que fazem a sua · declaração 
durante o rocesFJo da Vútação. Entende ue a 
camart4 ave ser consu a a a es e respe1to e pe e 
ao Sr. presidente haja de submatter est~ seu 
requerimento á de.:isão da camara para qut3 ella 
por um acto seu deolarê o .que se deve seguir 

O Sa. PRESIDENTE · nenhum empenho tem .em 
sustentar a decisão que enunciou, mas acha que 
a camara deve ser muito cireumspecta em nçgocios 
semelhantes. Nota que o Sr. Pedro Chaves e 
outros senhores que assistirão á discussão estavão 
f6ra da casa quando forão chamados. Reconhl·cendo 
que p6de ser attendivel o requeririlento d t)· Sr. 
Lopes Netto, julgando tambem que perigoso é que 
se admitta o recurso da deliberação t0mada pelo 
presidente na mesma occasHio, convida o nobre 
deputado para quo mande o s eu requerimento 

. - i -

n:'io-para não obrigarem ao Sr. 'lo secretario a 
olhar para os phydiunomias. 

O Sa. RoDRIGUES Dos SANTos (pela ordem) 
perg•1nta se fica prejudi.:ada a questão actu,,l com 
o recurso. 

O Sa. PRESIDENTE responde que a questão fica 
como não décidida . · · 

O Sa. FERREIRA. P.&NN.\ enlende que vat-se pór 
a votos uma e,nenda que está prejudicad'l. 

O Sa. Pal!:stoENTE entende que a. emenda não 
está p1·ejudicada. 

O Sa. MARINHO pede ao Sr. presidente · que 
mand<> tocar a ca.mpanhia para que os Sre . 
deputados que estão fóra entrem para a casa. 

O SR. PRESIDENTE toca a campainha. 
O Sa.. MA.RINH•) deseja que S . Ex. consulte a 

cama.ra s e a emenda está ou não prejudicada. 
R. RESIDENTE:- U não COnsulto. 

O Sa. MARINHO :-Eu appello para a camara. 
O Sa. R oDRIGUES DOS SA.NTos (pela o1·dem) pede 

ao Sr. presidente que deixa d e pôr a votos a 
emenda para sujeital·a á votação da casa depois de" 
decidid \ a questão prejudiciaL . 

o Sr. Ferra.-:: (pela ordem) observa que ha 
uma di.:;posiçãn do r1:1gimento que probibe que as 
votações s ejão interro•npidas. Acredite que não 
inconveniente algum em votar-se sobre a emenda, 
porque isLo niio p6de prejudicar a · decisão qiie 
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.tem de tomar a camara a respeito da appellação -
que ~e interpóz. Pede ao Sr . presidente que mande 
consultar o regimento. 

O SR. Pn.ESIDENTE responde que o regimento 
não é muito ex resso a este r s · 

O SR. 1<> SECRETARio lê o art. 174 do regimento, 
que diz que o acto de votar nunca será interrom
pido sahindo Ps depuf:.ados para ~~ra da casa, _9U 

uma medida geral ·encontra o governo embaraços 
na legislação existente, pede qt<e algunt Sr. de· 
putado · apresente uma emenda autorlsando o 
governo na lei do orçamento a. fazer esta alteraçã(), 
afim de que possa dele ar aos re -

vmcta a nomeaçao e certos empre·gos, e 
llUtorisal-os a passar os títulos, ficando porém a 
demis:>iio dess~s em pregado:) a cargo do governo 
geral para evitar as continuas mudan as. . 

o Sr. Ferraz diz que vê-se sempre em em• 
O SR. PRESIDENTE observa que a emenda não baraços quando tem de responder á nobre minoria: 

póde ser considerada com(J parte integrante da Se a mllic•ria nãg responde a algum dos nobres 
r (:soluçi\o ; é uma proposição inteiramente desta- do3putadoa da minori,\, recebe por isto uma accu· 
cada. sação ; e st'\ lhe responde; 1\ nobre minoria julga-

O SR. TAQUES desejaria reLirar a sua emenda se como offendiJa quando !';e mostra que eetá em 
se ainda fosso occasi.ão. erro por falta. talvez de algum estudo ou ex!lme. 

SB a nobre minoria trata dos objectos em discusião, 
O SR. PBE:>IDE.NTE diz que depois de encerrada acrodita que direito têm os deputauos da maioria 

.a di~cus~ão não é permittido retirar emendas· para destruir suns asserções quando infundadas. 
O SR. TAQUES entende que o requerimento do Mas ainda existe uma diffi.culdade maior : a nobre 

Sr. Lope:> Netto _Póde ser encarado debai!o de minoril\ tem a virtude de constantemente repetir 
· · , UI o que em 

então deve se decidil' 'já, ou como indicação para dito em todas as accusações, em todas as sessões. 
ser alterado o regimento, e ne:;te caso nada tem Se a maioria não responde, é accusada por não 
com a votação. ~ntende que não póde haver sus· ter forças para o fazer ; se ·deixa divagar a 

------~~~~tiL~~~~~-----------------------i~~~~·~~~~~~~eeJra-se a discussão, 
appareca a accusação de que a maioria quer 

O SR. Pl\ESIDJUITE .-Amanhã tr11.tar-se-ha do cort~r as discussões, que nenhuma resposta quer 
recurso interposto pelo Sr. Lopes Netto. Vai-se dar • que foge da discussão. Se por este la.do se 
procede~ ~ votação. • 

a. onaiGUEs Dos SANTOS :-Peço a palavra responder a minoria, o orador, collocado agora 
pela ord~m. como relator da commissão n11 tribuna. vê·se 

0 SR. PRESIDENTE : -Se é sobre este objecto, ainda muito mais embaraçado. Depois da resposta 
jà está decidido . dada pelo nobre ministro da fazenda, e pelo nobre 

deputado por Minas Geraes que hontem fallou, o 
O Sa. Jos~ DE Assxs :- Peço a palavra pela que poderá nccrescentnr em resposta ao nobre 

ordem. deputado pelo Rio de Janeiro? A camara observou 
O Sa. P·aESIDENTE :-E' sobre este objecto 'l que elle não frisou um só ponto, apartou-se 

inteirarnentll da mataria em discussão. Aindll o 
O Sa. JosÉ DE Assxs :-Não sei se po_z o veto . orador encontra outro embnraço, e embaraço 
O SR. P.~tESIOENTE:-Esta questão· está decidida. grande. A camara tem observado a maneira 
0 s.a. JosÉ DE porque o nobre deputado pelo Rio de Janeiro s . 

or a o na camara. uan o nó outro 
senao sentar· mo. dia o orador fazia. vêt· que os calculos do nobre 

O SR. R ilDRIGUES nos SANTos :- Eu appello . deputado não erão exactos, disse que o ()radar 
tambem contra a decisão do Sr. presidente. tinha de opinião. 

• TE:- an e o seu requer manto. SB. PEREIRA. DA SILVA:- O Sr. foi quem me 
O requeritnento do Sr. Lopes Netto _sArá tomado provocou. 
em considartl.ção amanhã na hora dos requeri. O Sn. FEsau observa que ainda ante-bontem 
mantos. mostrando que as ra~ões apresentadas pelo nobra 

Procedendo-se á vot>lçiio nominal da emenda, dep.utado não erão bem cábidas, respondeu elle: 
é ella. rejeitada por 35 votos contra !5. -suas opiniões de agora são antipod~s das de 

o Sr. Rodrigues dos santos (pela or- outro tempo- ; então respondeu-lhe o orador que 
dem) :-Na fórma dos estylos da casa me pareee estuda.sl:!e os seus discursos, e que veria que as 
que se devem ler os nomes dos que votárão a suas opiniões estavão salvas. Já se vê o ernba-
fa.vor e contra. raço em que se acha, porque em vez de se lançar. 

mã•) de racíocinios e de r t\ZÕes, le.nça-se mão dess& 
O Sa. PRESIDENTE :-lão ler-se. espírito mesquinho, dessas oft'ensas que não devem 
O Sa. lo SECRETARIO lê os nomes dos senho- ter cabimento Bas discussões. 

res que votárão a favor e contra. O Sa. PEREIRA DA SrLu.:- Eu respondo como 
O Sa. PRESIDENTE diz que 0 requerimento do lhe respondeu o Sr. Souza Franco em 1847 • . 

Sr. Rodrigues dos Santos ser:\ tomado em consi- O SB. Fsauz nota que attendeu bastant9 ao 
deração amanhã na. hora dos requerimentos. nobre deputado na sessão passada (apoiados), 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

sa o orçamen o a rece1 
com as emendas apoiadas. 

_o esr. Souza. Franco (ministro da fazenda) 
diZ que se esqueceu de tratar hontem de uma 
medida que o governo acha de muita necessidade. 
O governo tem deliberado, no interesse principal
mente dos habitantes das províncias mais longín
quas, delegar aos presidentes a nomeação de 
certos empregos de pequena categoria, que send<' 
feita na cõrte, obriga os individuas nomeados a 
vir procurar aqui os seus títulos, causando-lhes 
muitos gravames. (Apoi<aclos. ) Oomo para fazer 

que não lhe deu um aparte; e só depois . de 
findar o seu discurso é que disse que lhe havia 
de res onder · entre a · 
deputado neljta occasião f Q~er s_ ~ente notar . 
isto que faz entrever uma d1spos1çao da parte 
dos nobres deputados da minoria. de provocar 
sempre o orador, de lhe lançar o escarneo, talvez 
em pagamento de servivos que lhes prestou na 
época de 18!5 a 1847. 

Vê-se na necessidade de responder ao nobre 
deputado, mas antes de tudo dirá alguma cousa 
a respeito do orçamento. Pede ao Sr. presidente 
que lhe faça o favor de lhe mandar as emendas 

. que estão sobre a mesa.. . 
O Sa. Pa&BIDBN-r&:- Oonsinla o nobre depu· 

~ 
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tado que seja apoiada uma emenda que ainda o 

·~· não fo1. _ 
o Sa. lo SEORE'rARIO lê uma emenda do Sr. 

Rodrigues dos Santos, na qual está consignada 
a idéa que acL&ba de lembrar o Sr. ministro da 
fazenda. 

E' apoiada e entra tambem em discussão. 
O Sa. FERRAZ diz quo a primeira emenda que 

se offerece a· seus olhos é a proposta pelo Sr. 
Nunes Maehado, que tem por fim impôr direitos 
prohibiti vos sobre roupa feita, calçatlo e objtJctos 
de marcenaria de mão de obra estrangeiros. 
Observa que estando o governo autorisado para 
reformar a pauta da alfandega, talvez seja at
tendido o desejo do nobre deputado se essa 
medida fór conveniente. Não se julgue por isto 
que acaba de dizer que é devotado ao systema 
de direitos prohibitivos. Quundo não hoavesse 
outro mal resultante da existencia deste direito, 

s faria com ue não a ado tasse. Os direitos 
probibitivos dão lugar ao contrabando em grande 
escala. Immediatamente que a esperança do ganho 
fõr superior ao risco da pena, o contra.bando 

: ; sempre se ha de' dar. Acredita que a med1da do 
nobre deputado nenhum bem poderia produzir, 
porque taes objectos serão veudidos no m11rcado 

-. seni que o possa impedil' a mait~ zelosa fl.scali
sação. Em alguns paizes ~sto _!08smo s~ tem dito; 

- todos sabem que a fiscahsaçao da Gra-Bretaoha. 
é -feita do modo mais rigoroso, e qual o resultado'/ 
Apez.,.r de em 1846 as sedas e!ltrangeiras terem 
apenas o imposto de 30 % ad vr.tlorem, comtudo 

.. nglez ;. casas commerciaes existião que assegu
·ravão todo O· risco proveniente da introducção 

· de taes objectos. Afiança o nobre deputado que 
.·ainda que elle lance um imposto muito forte, 

. · probíbitivi> sobre estas mercadorias, ellas sempre 
·serão trazidas ao mercado, hão de ser sempre 
procuradas, e terão a devida extrar,.ão. 
· >Se o Sr. deputado tev~ . em viv.a proteger o 
trabalbo nacional sobre objectos de marcenaria, 
acredita que a medida devia ser outra ; talvBz 
!os.sa convouie!;lte que na e~portaçào de taes 

.;. se. désse; mas agslm mesmo observa que, em· 
: ·quanto as induatrlas ent'l'e nós não chegarem ao 
· · ponto de. poder rivallsar com a industria européa, 

t . 
muito diminuto. Not~& porém que, qualquer me· 
didtl destas que se tome, serA lnteirumenttl inu· 
tiliaada pelos pesados Impostos que as aasemblé11s 
provinciaes lançilo sobre a sua exportaçilo. 

Desejava que os nobres depuLAdos pelo Rio 
Grand~ do Sul, que offarecêrão uma emenda 
reduzindo a 7 ofo os direitos sobre os couros, 
attendessem a uma oouslderaçiio ue lhe foi feita 
por um omem exper1en e. rau e na nrreca
dação dos direitos tem·se dado sob um aspecto 
quo a omenda não póde' prevenir. De ordinario, 
como os couros qull não são de novilhos têm 
menor valor no mercado, introduz-se entre oi! 
couros de menor valo~ os couros de maior valor. 
Achava necessario alguma medida para prevenir 
este abuso. . 
' O Sa. BELLO:-Isto é objecto regulamentar. 

O Sn. FERR1Z desejava mesmo que este imposto 
, fosse cobrado · sobro o maximo do valor dos 

que com isto tranc9.r-se-hia a porta. ao abuso e 
t. fraude. . 

Não sà.be se póde ser admittida sem que hajo, 
umQ explicação a emenda offerecida pelos nobres 
deputados pelo Rio Grande do Sul, que trata da 
alrenação ~e certos predíos existentes na villa 
de S. BorJa. · 

O Sa. ~IU.Lo:- Eu pedi a palavra para dar 
est!' e;x:pbe{l&~o. e e~Wn.im~i que ~e dei:um f~r. ' 

e 

O Sa. FERRAZ entende que antes de se votar 
por uma medida dest~s, que importa a aliena\iâO 
de bens quo fazem parte dos proprios nacionaes, 
devs-se mandllr examinar o seu estado e a con
veniencia da alienação. 

O SR. JoBIM: -Q11anuo cJ.1egaa· a informação já 
estarão por ·terra. . 

O SR. FEnRAZ diz que se este~ predios se achãJ 
no estado de ruina. como diz o:. nobre deputado, 
o governo devia ser o primeiro a propór esta 
alienação. 

O SR. JeoBrn:- O governo nem sabe que a 
nação os possue, porque no inventario nem estào 
incluídos. 

O Sn. FERRAZ vê outra emenda assignada por 
cinco ::>enhores para que os direitos de exportação 
s.;jão reduzidos á metade dos que actualmente se 
cobra. O orador estabel~Jce como pdncipio em 
finanças, que fixando-tle a despeza quando a re-
ce1 a nao su Cl8U e para azar ace a es a 
despeza, por maneira alguma se põde reduzir 
ou diminuir um imposto sem ao mesmo tempo se 
apresentar um substituto. 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que 
é muito Tersado nas tbeorias economicas, disse 
que este príncipi•> não era admittido em eco
nomia politica. O orador ficou admirado que o 
nobrú deputado proft!risse esta proposição. Em 
economia politlca tod~q os impostos são reputados 
um mal, mas um mal necessario para fazer a 
despeza publica ; portanto o nobre depu~do não 
p tJrl p m a <l us eu 
argumento fundando-se em princípios de economia 
politica. Quando a receita está ~quem da despeza, 
nbolir um tributo sem imanedintamente apresentar 
um substituto, trará em resultado que as despezas 
serão suppriclao> por moio de operações de credito, 
e eseas operações sempre trazem não só augmento 
de despeza, mas sacrificios que podem ser ao 
futuro muito onerosos • . 

O nobre deputado pelo Rio de Janeiro ainda 
apresentou outra idéa que em finanças é ·uma 
verd11doira heresia. ~iss~ . o nobr~e deputado que 

despezas zomio com os olhos fixos no fundo dos 
seus cofres. Os impostos aão decretad-os para 
fazer face á~ dcspezas necessarias ao estado p~ra 

tribuição da justiça; o que cumpre a um legis
lador, a um homem de estado, é avaliai' a ne
cessidade .te taes despozas, e dando se O:ita 
necessidade, os meios devem sempre apparecor; 
não é ~obro as rendas existentes, mas sim sobre 
a riqueza da nação que o exame se deve fuzer. 
Quando mcstno uma naQão não tivesse no estado 
em ue estas deR ozas são decretadas os suffi-
cientes recursos e riquezas para que sem grnnde 
prejuízo essas despezas sejiio feitas, qualquer 
sacritlcio é indisponsavel. E' assim que as nações 
têm sempre trilbado, porque o primeiro dever 
é a conservação da tranqulllidade, da segurança. 
A comparação pois que o nobre deputado trouxe 
entre o individuo, cujas despezas devem ser 
limitadas conforme seus haveres, não põde ser 
applicada a uma nação cuja riqueza é quasi 
inexhl\urivel. Daqui procede que os estados sempre 
tratii.o da sua de:;peza antes da sua receita ; 
fixào_ primeiramen~e a despeza para depois .de· 

face. 
Disse o nobre deputado que a industria do 

asancar se acha no pé de abatimento na provincia 
do Rio de Janeiro, e que por isto a assembléa 
provincial decretou a diminuição do imposto res· 
pectiTo. A industria do café, diz o or~dor, attrahio 
'odos os capitaes ; a industría do café é mais 
propria do territorio do Rio de Janeiro do que 
a in4ust.ria de assucar ; a industria do café, que 
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gue com menos trabalho e despeza produz maior 
lucro, acarretou grande abundancía de eapitaes 
para si, e por consequencia poz ·em pdnuria a 
industria do assucar . .Se :l razão produzida pelo 
nobrr, deputado fosse verdadtüra, neste caso a 
industria do assucar na província da Bahia e 
Pernambuco teria t>otlrido t.anto quanto, como o 
nobre deputado fez ver, soffreu a do Rio de Ja
neiro. Se a industria do assucar alli não está em 
grande progresso no momento actual, pó do· se 
diz~r qutl ha dous annos o preço do assucar foi 
optnno. 

Existe umfl emenda que não pôde bem entender. 
EsLa emenda diz respeito na primeira parte do 
imposto sobre terrenos diamantinos ; o orador 
vota por esta p~rte ; quanto ã segunda pi\rte, ella 
se oppõe a uma emendu da commissão, que pede 
que se supprima o ~ 15 do art. 9o que vem a ser 
o imposto sobre meta.es amoedados. Acha que 
esta emenda não deve ser approvRda na parte que 
diz respeito ao ouro amoedt\do. Pelo algarismo da 

que esta renda é muito diminuta; declaN que 
a commissão propõe a sua suppressão para evitar 
a imn•oralidade e os abasos que se commettem, 
Vota contra esta partA da emenda, e quanto ao 
mais, acredita que póde ser admittida. 

A cornmissão offerecau uma emenda a respeito 
da isenção do direito de exportação sobre o sabão 
fabricado no p11iz. Entende pela sua parte qu~ 
seria melhor que na reforma da pauta respectiva 
este objecto fosRe considerado. 

Continuando a dar sua opinião sobre as emendas, 
entende que a camara deve admiLtir o artigo 
a 1 IVO que •z raspe1 o ao se o que pagao as 
apolices da divida publica da província de Mialls . 
Pondera a respeito do sello que a certos r espeitc.s 
é elle um imposto muito oneroso, por exemplo, 
para os presidentes de proviocia, para empregado~ 
omoviveis e mesmo para os ministros de estado. 

Quanto ás emendas que reduzem a tax~ da ma· 
tricula de cada uma das academias juridicas a 
40S, diz que queria fosse elevada a 140$. A razão 
desta suu opinião é fundada em discussões havidas 
no p&rlamento francez. Um todivi<iuo que qutJr 
ae~uir os estu_clos de direito para entnu· na car-

capital sufficleote para que no sspaço em que não 
é ewpregado se possa tratar deccmtemaute. O 
res~ltado de . que as pessoas que nãn ~êm esse 

prezando outros que alit\s são necessarios, é que 
no paiz t?rgue-se uma c-lasse sem emprego ; uma 
classe sem empr~ge deve sempre merecer a atten· 
çiio do governo para dar· lbe os meios auffillhwtes; 
quando essa classe não ob\ém esses meios, de 
ordioario se lança ew vias que uão são muito 
favoraveis á ordem e á tranquillidade publica . 

c • b f re exõe e 
faz, e vem n sHr que os outroK estudos nii() es tio 
organisados de maneira que possa fornecer meios 
de vida, e mesmo que uiio ha as prop(m;ões 
necessarias para um individuo adquirir os coohe· 
cimentos p;ara as outras industrias . Entende que 
o governo 'deve ter isto em consideração. 

Acha até que ha um mal por outra razão. As 
academia~ não estão organisadas e r egidas de um 
modo conveniente, e o resultado tem sido algum 
mal mesmo para a mocidade qoe se dá ao esl.udo 
do direito. Esta mocidade perrsegue continuamente 
ao governo para obter empregos de pequena monta • 

.. Ainda ha outro rnlll, e é que nao · 
estabeleddo o devido noviciado, conforme as regras 
que 110s outros paizes se dão ; mesmo os estudos 
nas academias nã o são sufficiPntes, não têm ca · 
deira d e dire ito administrativo, de direitll romano, 
de medicina legal ; as cadeiras de direito con· 
stitucional do segundo anno !'lstão accumuladas de 
tan~as ma terias qus difficilmeoLe o e~tudante póde 
con,~~gu~t h' ao · cabo desses estudos ; poucas vezes 

aprendem o direito da.s gentes, e raras vezP.s es· 
tudão o dil:"llito marítimo. 

Existe uma emenda que diz respeito ás aecuv 
muloções. Assenta que é uma neeesshlade tratar-se 
deste objtlcto, mas não póde dar utn voto in· 
teiramente esclarecido sobre ~ emenda do nobre 
deputado, porque nã l teve tempo do a estudar. 
Esta mataria devia fa.ler o obj ecto de uma lei 
especial. 

Julga digna de todo o apreço a emenda do Sr. 
Oltoni para que se conte juro sobre o dinheiro 
arrecadado pelos collec tores, agentes, f!scaes e 
respQnsaveis quando não entrão em temp() com 
os dinhairos Plira os cofres. Concebe que se possa 
dar moratorias aos collectauos, mas não aos collecto· 
res e agent )S fiscae!l. Entende que a emenda do 
nobre deputado n!'io póde rec~hir sobre os fia· 
dores. 

Quanto á emenda que pedio o nobre ministro 
para o governo poder autorisar os presidentes a 
fazer nomeaçÕf!S ~e pequenas ~ategorias, ach" que 

désse mais algui:na latitude p1:1ra q-ue, eseolheodó. 
o governo os p<~rochos, fossem os títulos concedidoS: 
p~lo governo provincial. Não sabe como o governo 
tendo tanta confiança nos iuspecto).'es de alfandega 
não lhes dã tambem o direito de nomear e dd
mittir os gnardas das alfa11degas que :ieve[l\ ser 
de sua confiança. Observa que mesmo os preili· 
dentm1 da província niio podem demíttir os guardas 
de alfandega. Estos empregos são tiio pequeno~ 

· que devem tlear dependentes dos ch11fes dll re .. 
partição. 

R llsponderá agora a aiRuma cousa que disse 
o no re epu a o pe o o e ane r~ na sessao 
paseada. Declara. ao nobre deputado e a todo·s 
os membros da minoria que aprec.la os seus co• 
nbecimentus ; e que qualquer reflexão que faoa 
sobre as opiniões apresentadas, não teDJ por fim 
depreciar os sel'.B talentos. Não era possível que 
a maioria que deseja a vietoria désse tão pouco 
apreço a essa victoria, que quizessd depreciar os 
talentos dos nobres deputado:~ ; q,Jaoto mais torta 
e illustrado é o contendor, tanto mais brilhante 
é a victoria. Como pois supp6r·se que a maioria 
quer allat~r, quer depreciar .os talen.tos, mesmo· 

' que em grande abundsncia lem a minoria 1 E' 
um11 injuria ~ue não tem a minoria o direito de 
fazAr á maiona. 

sidente do conselho tives~e mal avaliado a impor
tancia presumível da arrecadaoão dos direitos da 
alCandega. O nobre deputado pelo Rio de Janeiro 
mal eabidamente appllcou um trecho do dlaourao 
do nobre pre11idente de conselho â questão havida 
entre o nobre miojstro da fazenda e o nobre depu
tado o Sr. Paulino. O orador observa que aquellee 

ue 1 o momento de fazel'·se n reforma da11 autas · 
a alfandtlga declararão que a ren a po ia ser 

elevad14 a 16 ou 18 mil contos partirão do seguinte 
principio:-o termo medlo dos direitos vem a 
ser ~O o;o, clevacios 1\ 50 ofo deve produzir tanto .· 
na proporção de que seLem cobrauo:-mas esta base 
rt~cahio sobre o pensamento que dominou em 1848, 
queria-so que se elovat~sem os direitos a óO ofo 
para se ter meios de preoocher o de1ielt, a fazer ~ 
face lu despezas extraordínarias. A reforma das
pautas da alfandega foi feita debaixo de um ftm 
mais economico, e mais digno do paiz a t.eforma ,.. 
das. pautas tem em vista fQvorecer o trabalho .. 

' ,., ., . . 

e o contrabando de nbJectos de pequeno valot;. · . •. 
A avaliação das pautas das al!andegas a r espeito ' 
de muitos objectos foi menor do que a avaliação • 
existente, e portanto o resultado devia ser avêsso 
áquelles que assim calculArão: Ainda mais, deu·sa 
outro engano, e vem a ser que o termo medio 
não era de 20, mas sim de 22, e por eonsequencia 
o augmento não devia. ser n& proporção que 
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esses nobres estadistas ava1iárão. Lembrn tambem 
á camars que então não havia a i ~ençào de direito 
sobre materias prima~, quo vinhão para certus 
fabricas, e que depois esta isencão se deu a 
respeito de t·ertas industrias . Esperança bem 
fnndàda tinha o 110bre senador o Sr. Alves Branco 
de que a renda se elevasse a 18 mil contos. 

Pelos relatoríos t>e vê que ainda outras cousas 
tinbão determinado a diminuição da importação 
em muitos objectos ; mesmo no relatorio do Sr. 
Alves Branco, apresent11do em 1845, isto se de
monstrou por algarismos. A reforma . da. pauta. 
das alfandegas prod11zio algum augmflnto ; não 
produzia tanto quanto era po;.;sivel, porque esta 
1·eforma não foi mérameute fiscal, foi alguma 
cousa protectora, 

Entende que o nobre ministro da fazend:\ e o 
Sr. Chríst.iano Ottoni mostrárão palpavelmente o 
engano -em que tinhu cabido o Sr. Paulino. 
quando da. comparação dos algarismos dos obje
ctos imp?rtaàos c~m os direi_tos cobrados em um 

Donde fodio tirados os· algarismos ou dados d~ 
nobre deputado? Da escriptllração da alfandega. 
Esta escriptura~iio só diz respeito .11.os valores 
despachadvs, e nunca aos entrados, nem mesmo 
aos manifestados, porque os valores podem ser 
manifestados e ficarem de um anno para (\utro 
sem serem despachados, e não entrão nos re
gistros dos despachos. Sendo assim, já se vê 
que este registro não deve ter valor ou impor· 
tancla que não esteja ua proporção dos . diri'itos 
arrecadados, e que os dados queo nobre depu· 
tado teve não d · 

o extravio. 
O extravio pôde ser determintldo ou pela classi· 

fleação li-.\a fazendas, em consequencia de ajuste 
entre o despachante e os feitores que as têm de 

. classificar, ou pelo contrabando que pelo pouco 
zelo doa empregados se possa dar. Por exemplo · 
em volumes elast>iftca<los como fuzeudas grossa; 
d~ ~inbo, podem vir fazendas finas, como cam
braia& de linho, etc.; como os empregadcs deixiio 
de examinar todos os objertos, e como mesmo 
deixio de abrir todos os fardos e caixas, o 
contrabando pôde dar-se fl\cílmente. O extravio 
· 1 e o ]BC os, CUJo numero 
excede o numero propriamente despachado. São 
eBLaa as trea pri11elpnos fontes de extravio, havendo 
ainda outra que e o costume de uão se sellar~m 

se ter app 1cfàdo a estas materias se Unlla en
ganado. Acredita que isto não póde acarretar dezar 
algum, porque cuda um tem a sua profissão, e 
qu9:ndo se· lanç:• a outros objectos, tem de fazer 
mu1tos estudos para não errar, e ninguem aprende 
senão errando. ( Apoiadus .) 

E' ? . pr!meiro a conf~ssar que a posição de 
opposacaomsta na csmara o obrigou a um estudo 
violento e aturado, e qua esta necessidade foi 
que lhe deu alg11m conceito de que hoje goza 
perante a maioria. Entenda que a.que\le que erra 
deve estar .. obrl ado à uelle ue c rr· 

1 1. 1car obrigado a todos os nobres 
deputados sempre que o convencerem de que 
está em erro, por1ue o erro é a fonte de todo 
o mal. . 

Nem daqui se póde concluir quebra da repll· 
ta~ão de instruido qae tem o Sr. Paulino. Os 
O~)ectos sobre que se basêa essa reputação são 
dtfferentes du de que se t.t·ata.. e a prova de que 
elle a es~e respeito nã<) tem feito os estudos que 

silo de mh:ter, é a maneira perfunctoria por qua 
f ·llou sobro esta materia. Sa se tivesse dito 
ulgu•t•a cr~usa ·a. re~ptlito dl\ jurisprudencia ; o 
oradoa· ser1a o pnme1ro a defender o Sr. Pauliuo, 
porque reconhece que elle tem feito estudos 
JJ~9fundos sobrE" estll mataria, e que a sua o pi· 
mao é de j:!rande peso a este respeito . Não 
se fez injuria alguma oizendo·se ao nobre de
putado que errou -por nãv ter estudado estll 
matel'ia. 

Agora tem da dar uma explicação av Sr • .Pereira 
da Silva. · 

O Sn. PnEBlDENTE pede ao nobre deputado que 
se limite o mais que fôr possivel ao objecto em 
di:>cussão. 

O Sn. FERRAZ observa que em todo o parla· 
mento, tratando-se lia uma offensa. pessoal. a. 
palavra iJ dada ao offendido. (Apoiados.) Nem 
recêe a cnmara que o orador se detiliso dos 
dever.es que Ih~ impõe a boa educação, e_ o 

. , 
entra nós, como em toda a parte, os 

partidos nào siio fixos, e sim os princípios. O 
orador espera ver-se aiuda unido ao Sr. deputado 
a quem responde, fazendo esforços para darem 
uma quéda, ou ao menos algum golpe a um 
minit>tMio, como já succedeu no mmisterio do 
20 d~ Jalleiro, que pelos esfúrços do orador, e 
daquelles com quem então estavl\ unido, ·teve a 
de1·rota a ma.is completa. Pede portanto ao Sr. 
deputado que note o perigo que ha nas di:;cussões 
pessoaes. 

Passàndo a es onder r 
pro(erido pelo 'Sr. Pereira da Silva, o orador 
explica o seu procedimento desde que pela pri· 
meira vez teve assento 114 camara, mostrando 
que jám:tis se deslisou de seus principio:j, o 
que nssim niio lhe é a.pplicavel o apitheto da 
transfuga. 

Quanto ás reflexões que fez o Sr. deputado a 
quem respunde, a respt~ito da harmonia que hoje 
existe entre o orador e o Sr. Souza Franco, 
apontando trechos de discursos que denotavão 
que essa harmonia não existio em certo tempo, 
o nrador observa que, existindo entre elle e 

• 1g çao m 18 
estreita, a amizadt~ a mais profunda, a ponto de 
vivàrem como dons irmãos seo1pra unidos; teudo 
sempre sido os mesmos os principio& de um e de 

relev~ntes serviços como estudantitJ en1 Pernam
buco, já com a penna cotno escrlptores publicas, 
já eom as armas, occu pados na defeza da ordem 
publica, nenhum desar póde resultar de alguma 
separação momentanea que pareça haver no fogo 
da discussão. 

O Sa. CLEMENTE nos SANTOS requer o encerra· 
· ussão. 

Verificando-se haverem sido · proferidos seis 
dlscnr;jos pró fl seis contra, consultada a eamara, 
ap~.>rova o encerramento da discussão. 

Procede·se á votação. São approvados quasi 
todos oR paragraphos da proposta. São igualmente 
appNvadas as seguintes disposições : 

Oitenta por cent<) sobre a importação de roupa. 
feita, calçado e obras de marcenaria fabricadas 
em paizea estrangeiros. 

Direitos de baldeação e reexportação, elevados 
desde já .a direito de consumo, f?0:~00$000. 

ficâo igualados aos que pagão na exportação os 
demais generoH do paiz, isto é, em vez de 15 % 
7 %. -

O governo B sutorieado para arrematar algum 
ou alguns ramos de renda publica ou parte de 
qualquer delles em que esse systema possa ser 
mllis vautajoso aos interesses do estado, comtanto 
p<Jrém : lo, que a arrematação se não faça com 
menos de 10 °/o sobre o maior rendimento que 
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tiver produzido o artigo dn renda que se arre-

• matar~ e . 2°, que o tempo da arrematação não 
exceda· de tres annos. 

O governo fica desde já autorisado a reformar 
os regulamentos concernentes ás alfandegas, 
consulados e arrllcadação da tlecima de heranças 
e leglldo~. da decima urbana, e administração dos 

·bens de defuntos e ausentes. 
As r-endas com applicaçãv especial serão ar

recadadas e escripturad'ls conjunctamente com as 
rendas geraes do imperio, abolida a distincçíio 
feita p'ela lei n. 109 d6 11 de Outubro de 1837 
Po~er-se-hão empregar na compra de apolices 

da divida. publica nove decimos dos saldos exis
tentes, no fim de cada semestre, nos cofres dos 
juros não reclamados da mesma divida; e bem 
assim o total. dos juros que ellas vencerem, e 
quando aconteça que o decimo restante em 
dinheiro não baste para os que forem reclamados, 
o thesouro supprirá o que faltar, sendo depois 
indemnisado elo ·uro das mesmas a olices ue 
serão -conservadas em deposito e como caução 
do9 referidos cofres. 
·Fica autorísado o governo a alienar as casas 

de propriedade nacional sitas na villa de S. Borja 
na provincia do Rio Grande do Sul, que estão 
alugadas a particulares. 

Ftcão sem effeito os titulas dos dons gratuitos 
ofterecidos por alguns habitantes da provincia 
do Rio Grande do Sul para as despezas da 
guerra e que não tiverem sido pagos até esta 
data. 

Fi cão concedidas á provincia da S. Paulo, para 

• sitas no largo do collegio da cap t11l da we~>ma, 
que serviraõ para deposito de artigos bellicos e 
para fundição. 

O governo fica autori&tldo a tomar tantas assig
naturas ds periodico mensal da sociedade au · 
xiliadora da industria nacional quantas fOrem as 
camaras municipaes do lmpt~rio, á11 quaes sel'à 
diBtrlbuidll. 

A ieençãó do aello estabelecido pelo art. 15 da 
lei n. 817 de 21 de Outubro de 184:S para trans· 
fere11cia das apoli~es ~a divida publica f11ndada, 

vincia de Mln"s Goraes contrahl o para a 
nuaçilo do. <:stratla Jo Parahyhuna. 

A tllxu das matriculas d11 cada um dos annos 
e 

40S, a qual l!ltuà exclusivamente destlnatlu para 
compra de livros e 111aia objectoa necassarios As 
reapslltivns bibliothecas. • 

A dlvlda activ&, proveniente de alcance de thÁ· 
sou!'olroa, collactores e outros qu~Aesquer rlltt· 
ponKaveis, ser!\ aujeiL~A ao juro ..te 9 por ufo l:tm 
todo o tempo da iudevida detençilo. 

.Aos devedorfls desta clat5se nunca se conce.Jerl\ 
mora oru1s. 

Os mesmos devedores perdem o direito á por
centagem que por ventura lhes caberia, corres
pondente As quantias iudevidamente detldlls. 

Ficào Isentas do imposto de 8 °/o sobre loterias 
concedidas pelas assembléas legislativas pro~ 
vinciaes em favor dos "'stabelecimentos de caridade, 
comprehllndendo-se no numero destes os asylos 
das ordens tercE:~iras para educação dus orphiios 
filhos dos irmãos dellas. · 

Os empregos secundaria;; das provincht.s, cujo 
provimento pertence ao gov~rno imperial, pode~âõ 

que darão os titulas, cando 
dependente do governo geral. 

O go'Verno indi~J}rá em regulamento os empre
gados que podém ser nomeados pelos presideutes 
de _províncias. 

Ficão coocedidl!s a cada uma das provincias do 
imperio seis legua,s em quadro de terras devolutas, 
gue poderáõ ser tomadas conjunctamente ou em 
lugares distinctos. As assembléas provinciaea não 

porleráõ dar-lhes outra applicaçiio q11e não s&ja a 
do mineração e com a clausula de que ellas jámais 
serão cultivadas senão por braços livres. 

O imposto da slza fica reduzido a 6 "/o para os 
contribuintes que quizerem pagar á vista todo o 
imposto. 

Serão francos de porte nos corrdios do imperio 
a.s folhas periodicas e jornaes impressos no 
Brazil, e dos estrangeit·os us que fórem dirigidos 
para as bibliotheca~ publicas. 

E' approvada em todas as suas partes a en:onda 
apoiada bontem sobre terrenos di&mantinos, cu
nhagem, fundição, exportação de ouro, etc. 

E' igualmente approvado por 38 votos contra 
26, em todas as suas partes, o artigo additivo sobre 
accumulações de ordenados, ficando comprehen" 
didos na excepção da primeira categoria do § 
lo os empregos de commissiio. 

Submette-se á votação o soguinte : 

deficit preenchido com a emissão de bilhetes 
thesouro ou apolices da divida publica. ' 

su~cita-se viva questão de ordem. 
O SR. WANDERLEY E OUTaos S&NHORES re

clamii:o contra a votação do artigo sem que elle 
seja objecto de uma discussão especial e separada, 
mostrando que o citado artigo não entrou nem 
podia entrar em discussão, não só porque na 
fórma do regimento (art. 131) deva entrnr em 
discussão cada artigo sep~iradamente, como por 
que a ma~eria do a!t· 10 é de tiio transcendente 

, 
d~ uma discussão especiaL 

OuTROS SENHOREs responJem que o artigo 10 
foi apoiado, como consta da acta respectiva, e 
entrou em discussão, e que stl se não faHou foi 
porque se não quiz. Accrescentão que se pelo 
regimento da cas~t cada. deputado pôde offerecer 
emendas por exemplo ao art. 9°, incluindo dis
posições do art. 10, quando se trata da votação, 
é conrorme ao mesmo regimento que se vota 
sobro taes ememlas, embora contenbão a mesma 
disposição do artigo subsequente. 

Sa. PRESIDENTE lê o art. 152 do regulamento 
que lhe parece dtlcidir a questão de um modo 
lrrespondivtJL a favor da votação do artigo. 
'' Art. 152. Cada uma d~ts discussões da lei do 
" orçamen o ser tllta por uunisterios, enten en O· 
« se uma discussão para cada mlnit>terio. » 
(Apóiados.) · 

Esta leitura suscita novas reclamações da mi
noria, que appella para os precedentes e para a 
pr~tlca constantemente s~guida desde que ha 
~;ystema reprasentativo no Brazil. A adopttlr-se s. 
iutelligoncia q~e se quer dar ao art. _152 do regi-

t . 
unica discussão em globo, comprehendendo des
peza, uceita, disposições geraes, o que fóra peior 
do que rólha, prego, esto1-1a e tudo quanto se 
inventou para coarctar a liberdade da tribuna. 

o Sr. Fernandes Ohaves mostra que o 
art. 152 tem por fim- obstar a que se discutão con· 
juncLamente dous ou mais ministerios, mas não 
sa oppõe â subdivisão de um miulsterio em varios 
artigos. 

O SR. PRESIDENTE, vivamente 

votos o artigo. 
o Sa. FERNANDES c iu.\'ES appella da decisã o 

do Sr. presidente para a camara. 
O SR. PaESIDENTE:-Submetterei á consideração 

da carnara, o recurso do nobre deputado em 
occasião oppn·tuna. 

O Sit~ lt,ERNANDRS CHAVES :-E que ·occasião 
maia opportuna de que a actual? (Risadas.; 
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O art. 10 ú p,osto a votos. no meio das reclama

ções da mino ria, e é approvado. 
o Sr. "Wan.der1ey (pela o,.dem) obsPrva 

qnP, se berh que se não possa conformar com a 
decisão que a camara acaba de tomar, tod~via, 
querendo que a honrad~! maioria seja caberente, 

ede-lbe que approve o art. 11, pois_ 9~e apezar 
. . 

respeito Ol!l mesmos motivos produzidos para 
adopção do art. 10. (Apoiados.) 

Põe-se a votos o art. 11, e é approvado. Diz 
assim : 

« Ficao em vigor todas as disposições da lei 

do orçamento nntecgdente qua não v&rsnrem 
particularmente sobre a fixação da receita e des
peza, e não tivtrem sido expressamente re
vogaàRs. ·» 

Está concluída a segunda discuesão do or~a
meuto, o qutil passa para terceira. Vai remettido 
ã commissão de reda~:ção. . 

R. REsiDENTE dá para ordem· do dia a 
mesma que vinlla para hoje, e ao melo-dia a 
discussão dl) projecto de 1837 vindo do ~>enado 
sobre repressão ao trafico da escravatura. 

Levanta-fle a sessão depois d 1lS 4 horas· da 
tarde. 
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1848· 
CAMARA oos· .. S:Rs·. DEPUTADOS~ 

F I { 

SessAo do· •o de· Setembro· 

Suln.U.BIO • ...;.DiscusslJo soln-8 a•actc:a.-Expédiente~ 
Recurso. da• decisO.o' do Sr. pr~sidente; par.a a 

· a o 
sobr6 a reprdssilo do• trafico. Emencuu. Discur
sos dos- Brs-. Coelho· Basto:;; Gampo8· 'Mtdto e 
Nune.r· Machado.-RE:queflimento para sessO.o 
secreta. Discw•sos- dos· Srs. Goelho; Bastos, 
Morae1 Sarmento, Rodrigu~ dos Santos· e 
Gomes- de , Mcene;:ea; Retirada do· requerimento. 
Discu'l'so do Sr. Morae&· Sàrmento· sobre a 
materi11. TraficO ; penas. aos contt'.abandistas : 
colonisacllo; precisa o· Brá~il <H•populaçllo ? 
Dsscursó cló· Sr. Souza Franco· .. 

A•s 11 horas · da·manhiliabM•s& a "asão~ e Lê•se 
a• acta da· antecedente. 

o Sr. Lope• Netto ob,serva que na actll üão 
se diz que appelltJU pata· a· eâsli· da deetsão que 
o Sr. residénte tomo11 nem tão ouco ue 
alguns rs. deputll os- dlltatlt~· o processo a 
votação entrérito e reclamãrão o direito de votar, 
e queo fói do deferlmen•o desttll reclama~õ· que 
ap aliou. . 

epo s e ar O' '• · ar 
pOT que não se·lnserio nli.' acta · o appello que fez 
o·Sr. LopéB ~etto, e· insistindo est& no seu1 pedido, 
o· Sr. president& o convida a· apreaentat• um re· 
querimento. 

O· sr. For.na:nd•• Ohave• faz al~D'las 
refte~ões sobre a aetll. 

E' lido e npoi&.rlo o· &eguint'e requerimento dó 
Sr. Lopes Netto-, q11e é approudo, juntamGnte 
com· a acta·, sem, discussão: 
~·Requeiro- que sa .declare óa áeta qM·appellal 

para a casa da decisão tomada h ontem pelo Sr. 
presidente, em virtude da qual' foi desàttendidaà 
rfrolautat:ão do SI:'. Tobias e otttros deptJtadOs; 
que, tendo ahegad•> antes de ooneluidrt a· 'totaçllo 
dO · parecer sobre a pretençlio dos herdlliro'á da 
-viUvâ Bllrros, quizerio lambem votàr~-Lo~ri 
Nello. I) 

Tendo os requerlment~s do major·graduàdo Sergio 
José Velloso; dos capitães Antonio F~rnandee · dt; 
Andhldé e Joaquhh José Bontn•, e do tetJeut6 
Joilo de Siqueira Oàmpello, qúé eolleltão voltar 
pará a 1• cla~~;se do e:z:ercltn ; é re~ttendo lgnal· 
mente· ()I escllltactmentog a· respeito da pretençlo 
dOit ~ppllclltlt~8.-At· qu-em fe:t·a· requl~tl~. 

Outro do Sr .. miniitro db Jmperio, r.emettendb 
os. elterílplares ilnJlressos dos avla.os d~ ·t~ •. lt, .~ 

occor,reriio por occasião, da, execução dá leí r.&.· 
gulamentar de eleições.-A' c.ommisRã<i de. eoit~ 
stituiçiio. 

quo a senado adoptou afim de. dirigir. á sanç.çji'b 
imperial a. proposição. autorisando o governo à 
conceder dous , ao nos de licença. &6 mtttistro · d9 
su remo . tribunal do ·usti a . Antonio. Qer eii 

tma.- .1éa a eamara inteirA a. 
O.u~ro· do mesmo secretario, devolvendo, &L pró· 

pos•çno da camara dose Srs. deputados autórlaando 
o governo1 a. conceder carta. de naturalistu}iio de 
cidadão bl:'aziltliro . ao eubdito pürtuguez. J·o,.qnim 
de Azev.edo Fernandes, á qual o senado nãc.tem 
tJOdido dar· o seu oonsentimento.-Fioa:a~ camarlti 
Inteirada. 

Rcmette·se ã: eommlsdo- de a~;~sembléna· pro· 
vlnoiaes a officlo, do presidente. da ~troritteit.> de 
Rio! de Jaoeir.o, ~oompanhando• dous· exempla~l 

O Sr, GoiD.e•, d.o.a San.t.o• decl&r&J QUE 
só esta manhã. é q~te tev.o conhecimento dlutue 
tinhão chegado · as ínformações. qutdoriio ~id~ 
e asaeg.1u-a.· ao Sr. Gonçalves, Martins qae.: • 
commiasão de commerolo· ampellhart\·. o• .-e'lli! 
esfon;os : para d"r· brav.em&nte.um parecer sobrf 
eet.a mataria .. 

o sr. Va.•con<1éll.ó.- ped~ no\tamente !-1 
eÔ'Últhl!!!roéY dt:t·con.rtitufOão tJ Jt1sti~· cthnhuil' !:&Ut 
d~'m o seu &.récer ~Jobte a ro t'é8êlltll a ·ifo Ui! 
de direito da eouutrca de araea ~ n'll· ptOviM I 
de Minas GHaes,. a quem este nepio fol> 1-ft'çd• 
ha maill .de 15· dias. 

o 81": Nu~* '&ll:ldhado dll· _gu&·al•a.·ni1 
leu os papeis a que te rêfere o St• Vlacobeello•· 
01at, como· ai'Gdl\ ha um tdez· 4«r ae•tto. dllolat~ 
q'll'$· ·á coanmtstftu 46' jttstl~ crttnll'lll' ch que ti: 
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parte, lera\ estes papeis, e verá a importancla 
que elles merecem. 

o sr Marinho deseja lambem que appareça 
0 parece~ da eommíssão, po_rque está convencido 

conhecimento de uma ve~~a~e, e é que são i~
fundadas as accusa~ões dtrt~ldas contra a admi
nistração da provinc1a de Mmas. 

o SR. p . . 
conhecimento de um requer1meoto de recurso 
interposto pelo Sr. Lopes Netto ácerca de uma 
deliberação que tomou relativa á votação n~min~l 
bavlda hontem. Procedendo-se a est11 votaçao, nao 
estando presentea. alguns Srs. deputado~ quf:lnd<l 
foriio chamados, e comparecendo depold d1sto, 
antes de coocluida a votação, pedirão que o seu 
Totu fosse contemplado.Indeferio este requerimento 
porque entendeu que na vo~ação nominal não ~e 
aevia contemplar o voto do deputado qu_a nao 
estava presente quando era chamado (apotados), 

- endi a o 

que, qualquer que seja a deliberação que tome, 
serê. por eUe respeitada e acatada. 

o Sr. ~ancl.e~ley desej~ saber se qual-

e la atfectar ou não o otijeto principal, porque, 
se perigoso 6 que qualquer deputado depois de 
ter sido o seu nome proferido, vote em um objecto 
de interesse particular, perigoslsslmo serà se no 
dia seguinte se realisar sem&lhante votaQ4o, depois 
de ter sido rejeitada uma emenda qui estava 
unida á mesma resolução. (.Apoiados.) Assim, 
pois, entande que sobre o ponto principal a de
cislo da oamara nio pOde ter etfeito. Se asshn 
é, porque não se trata deste recurso depois de 
haver parecer da mes~~o 'l Deseiaria que a mesa 
d'sse antes o seu parecer sobre semelhante 
asaumpto. · 

Ha outra idéa que lhe parece contraria a este 
metbodo que se quer seguir actualmeote. Pergunta 
se aellso a eamara decidir que o recurso é bem 
cahido quaee os senhores que déverãõ votar f 
Deveriõ ser excluídos aquelle:s senhores que não 
estando presentes, comtudo comparecerão hoje f 
Deveráõ ser excluidoa aquelles que bontcm vota 
e que hoje não comparecerão? Para evitar todas 
estas ditllculdades entende que a mataria deve 
ser bem pensada, e por isso vai requerer que a 
mesa dê o seu parecer para que a c~tmara sobre 
elle estabeleça .uma discussão com todo o vagar 
para considerar todos os inconvenientes. 

O Sa. PaxamBNT& declara que o precedente da 
casa sobre a votação uominal está firmado pela 
Cllmara. A camara iA. resolveu que concluldll a 
votação nominal do se admittirla reclamação 
alguma, ainda mesmoa reclamação que um deputado 
làene declarando que a au ln\ençio era con-

traria ãquella. que_tloha manifestado. O precedente 
da casa na sessão de 2 de Julho do anno passado 
é inteiramente conforme á decisão que se tem 
tomado. Um Sr. deputado que foi chamado pelo 
Sr. secretario ara votar disse-não-"" 

epo s rec amou, lsse QUe se tinha enganado ; 
mas esta reclumaçãu n!io fui attendida. A questão 
presente é melindrosa, porque tfnde a decidir se 
a arpr6vação d•) recurso interposto nulliflca a 

- 1 , ou se es a e ece uma regra para 
o futuro . 

Considera a proposição maneJada pelo Sr. Wao· 
derley como um requerimento de adiamento, e 
por isto vai mandal·a ler. 

E' apoiado e entra em discussão o seguinte 
requerimento: 

« Requeiro que a mesa dê parecer sobre a 
appellação interposta pelo Sr. Lopes Netto .
W4nderley. » 

na occasitto em que se verificava a votação, e 
por isto entende que elle não pódia ser excluid<? <!e 
votar. Não tendo sido hontem reformada a decuu~o . . .. - . 
tempo e a reformar. Uma emenda que se ligava 
á mataria principal foi rejeitada incontinente : 
e como pois pOr novamente em votação este ne
gocio 'I Julga que, por decoro da camara. e por 
homenagllm ã gravidade de seus trabalhos, a 
votação deve ser julgada terminada. 

Parece·lhe que o precedente citado não tem 
valor, que é coutrario á. razão e á liberdade do 
·.voto, que deve ser sagrado. Esta materia pôde 
ter uma solu\)ão, declarando a camartl que qual
quer membro pôde reclamar que se tome ô seu 
voto uma nz ue se che tte te 
uma vez que cl:iogue na occasião em que· se 
verifica a votação. Apresentará neste sentido uma 
mooão. 

di 

ORDEM . DO DIA. 

Entra em discussão o art. lo do seguinte pro
jecto• 

« A assembléiA geral legislativa decreta: 
« Art. t.o E' prohlbtda a huportação de esora· 

vos e p1etoa ltvre11 no terrltorlo do Brazil, DI\ 
qulll nio ae entende comprehendlda a pa11sagem 
de uma para outra provlncla. 

• Art. 2. o Nilo se eneerrilo nesta !ll'Ohiblçito. 
cc § 1. o Os escravos e pretos livres matricu

lados no serviço de embarcações pertencentes a 
qualquer nação onde a escravidão é permittlda, 
verificando-se a identidade das pessoas á vista do 
passaporte, matricula e mais papeis da embarcação, 
e ass1gnaado o mestre termo de recondnzil·os; e, 
no caso de se extraviarem, serão presos e re
. exportados á custa do mesmo mestre, logo que 
encontrados forem. 

tendo delle fugido ou 
dos senhores. 

u Art. 8 .o As embarcações brazileiras encon. 
tradas em qualquer parte, e as estrangeiras 
encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, 
ou em qualquer ponto da costa onde possa alennçar 
a artilharia, tendo a setl bordo escravos ou pretos 
livres não exceptuados no art. 2o, serão appre
bendidaa e consideradas como importadoras de 
escravos. Aquellas onde se encontrarem si~naes 
de destino ao trafego de escravos, serão, mde
peoden,tes de oQ.traa provas, igualmente appre· 
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bendldas a consideradas como tendo feito , ou 
t'lntado fazer a importação de escravos no Brazil. 

<( A1·t. 4.• Os signaes de destino ao t rafego de 
escravos são os seguintes: 

,, 1. o Escotll nas coro grades abertas em vez 
de inteiriças segundo e pratica nos navios mer
cantes. 

<< 2. • Dovisõas ou anteparos no porão ou no 
convez, em maior quantidade do que as necessarias 
nos navioH empregados em commercio licito. 

« 3. • Ta boas de sobresalente para se co! locarem 
como um segu11do convéz, ou coberta para es · 
cravos. 

« 4.• Grilhões, correntes ou a lgemas em maior 
quan tidade que a necessaria para a policia das 
embarcações . 

« 5.• Maior quantidade d'agua em toneis ou 
tanques do que a necessaria para o consumo de 
um navio mercante em relação ã sua viagem. 

« 6 .• Quantidade extraordinaria de vasos para 
conservar líq uidos, não exibindo o m estre certi
ficado da alfandAga pelo qual conste que os donos 
de taes navios darão fiança idonea a serem os 
vasos exclusivamente a.pplícados para objectfls de 
commercio licito. 

(( 7 .• Maior quantidade de bandejas ou celhas 
que a necessaria para uso da tripoh.;ão , 

« 8.• Urna caldeira de tamanho extraordinario, 
QU mais culdeiras que as n ecessarias para a 
tripolação do navio. 

« 9.o Quantidade extraordinarla de ar!'flZ, fa
rinha, milho, feijão, ou carne, além da necessaria 
para consumo da tripolação, não tendo sido taes 
provisões declaradas no manifesto como parte do 
carregam>>nto para commercio. 

(< Art. 5. • São nutores no crime de importação 
de escravos, ou de preto~ li vres, e da tenta tiva 
dessa Importação o capitão ou mestre, o piloto e 
o cont ra-mestre da embarcação, o sobre-carga, e 
os dónos da negociação. São complicas os que 
coadjuvarem o desembar(jile de escravos ou pretos 
livres no territorlo brazileiro. 

« Art. 6.• Os autores deste crime soffreraõ a 
pena da pirataria declarada no codlgo, e a multa 
de quatro contos de réis; além diss ' serão con
demnados em commum, e obrigados cada um in 
solidum ás despezns de r eexportação dos escravos 
ou pretos livres para os ~ortos donde vierão, 
sendo estas fixadas por arbllros. 

<• Art. 7.• Serão confiscadas a s P.mbarcaoões 
importadoras, ou destinadas · á impor tação de 
escravos, ou pretos livrea, com todos os seus 
pertences e carga encontrada a bordo . e os barcos 
!!mpregados no desembarque, occultação otl ex
travio. 

<< Art. 8.• O producto da carg<~, navios e em· 
barcações apprehend idas nos casos não especlfi· 
cados l'lOS tratados com a Grã Br6tanba, pertencerá 
nos apprehPnsores, deduzidas as d espezas da 
apprehensiio, e a quarta parte para o denunciante, 
ou den unciantes , havendo-os. E o governo, ve
rificado o julgamento de boa presa, retribuirá 
a tri polação da embarcação apresadora com a 
somma de quarenta mil réis por cada um africano 
apprehendído, que sBrá dístribuida conforme as 
leis a respeito. 

« Art. 9 . • Todos os escravos ou pretos livres 
que forem npprehendiàos , ou no alto mar, ou 
costa, serão reexportados por conta do governo 
para os portos donde vierão, ou para qualquer 
outro porto d' Africa que mais conveniente parecer 
ao governo. ; e emquanto não for em reexporta dos, 
serão empregados em trabalho. debaixo da tutela 
do governo, conforme a pratica actual. 

« Art. 10. Não t'le darão passap•.' rtes nos navios 
mercantes para os purtos da costa d' Africa, ~em 
que seus donos , capitães ou mestr es tenhão 
assignado termo de não receberem a bordo delles 
escravo algum, prestanto o don o fiança de uma 
quantia igual ao valor do navio e carga, a qual 

fiança será levant~da quando no espaço de 18 
mezes não tenha havido apprehe nsão ou denuncia 
do navio afiançado. 

" Art.ll. Os navios nacionaes ou estrangeiros 
QUtl se despacharem nos portos do Brazil para os 
d'Africa, e os d•l que houver suspeita ou denu ncia, 
que para alli se desti não sem despacho serão 
visitadoa no dia da sua sahida por um dos 
principaes officiaes da alfantlega, o qu11l os deixará 
pa rtir livremen te não achando a bordo cousa ;que 
induza suspeita de se destin ar ao commerclo de 
escravos ; achando algum dos objectos mencionados 
no art. 4•, serão t aes embarcações r etidas para 
terem lugar as disposições dos a rts. 3• e 7• 
desta lei. 

« Art. 12. Os juizAs de direito fi cão s endo 
privativos para processarem e julgarem os crimes 
de que trata esta lei, com appellação ex -officio para 
as relações, com pet10du sómen te ás autoridades 
locaes faze r a s appreh eosões, indagações e dili
gencias preparatorias, as q uaes re metterá0 aos 
mesmos juizes de direito. 

(( Art. 13. Nanhuma acção poderá ser Intentada 
em virt ude da lei de 7 d e Novembro de 1831, 
que fica revogada, e bem as!'im todas as outras 
em contrario. 

<<Paço do B•mad o, em 9 de Af{osto de 1837. 
ltfarquez de Baependy, vice- p residente. - Oorzde de 
Valença, 1• secretario.-Luí.z J osé de Oliveir a, 
2• secr.,tario. " 

Achão·se sobre a mesa as seguintes emendas ao 
projecto n. 133 vindo do senado: · 

(<O a rt. 3• substitua -se pelo seguints:-As. 
embarcações braziloi ra~ encontradas em qua lquel' 
parte, ou as estrangeiraa e ncont radas nos portos, 
enseadas, ancorndouros, ou mares territoriae's d o 
Brazil, tendo a s "u bordo escravos, ou pretos 
l ivres não exceptuados no art. 2•, ou havendo-os 
<.lesembarcacl.o serão apprehendidas e con sideradas 
impor tadoras de escnrv!ls. Aquellas que não 
tiverem escravos a bordo, nem os houver am pro 
ximamente desembarcado, porém que se encon
trarem com os Rignaes d e se empregarem no 
tra.ficn de escravos, serão igualmente apprehendidas 
e consideradas com<} tendo commettido te ntat iva 
de i rnportação dB escrn vos. 

« O a r t. 4• substitua-se pel o seguinte : - O 
governo imperial marcará em regulamento os 
sígnaes <JUe devem constituir a presumpção legal 
do destino das embarcações ao tratico de es
crnvog. 

« Ao art. 5• accrescente-se nntes da palavra 
capitão-u dono;-supprima-se esL-as-os donos da 
negociação-e a segunda parte substitua-se por 
estas- são complicas a equ ipagem, e os que coad . 
juvarem o desembarque dos · escravos ou pretos 
l iVI'eS no lerritorio braz ileiro, ou que concorrerem 
para os occultar a rJ cnnhecimento da autoridade 
publica, ou para os subtrahlr á apprehensão 
no mar ou em acto de des~mbarque, sendo per• 
seguidos. 

(( O art. 6• substitua-se pelo segu inte:-A im· 
portaçà0 de ascravos e pretos livres no territorlo 
do imperio fica equiparada ao crime de pirat!lria , 
e seril punida com a pena dtl degredo de quatro 
a doze annos e de multa de 4:0008 . A tentativa 
e a complicidadB 11erão punidas segundo as r egras 
estabelecidas no co<.ligo criminal. 

" O art. 7• supprirna,se . 
c O art. 8° substitua-se a primeira parte pela 

seguinte:-As embarcações de q ue trat:io os arts. 
3• e 4°, e todos os barcos empregados no desem
barquB, occultação ou extravio de e~cravos ou 
pretos livres, serão vend idas com toda a carga 
encontrado. 11 bordo, 0 u seu producto será applicado 
em b•meficio do~ apresadores, deduzindo-se um 
quarto para o denuuciau te, se o houver. (E o 
governo ete. é a segunda p~rte.) 

((AO art. 9• accrescente.se clepoís das palavras
ou nas costas- antes do desembarque, ou no 



CÃ\I.rnara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 16:26 - PÃjgina 6 de 11 

~ESSÃO EM' 1: DE SETEMBRO [)E t8l8 

aeto delle, ou lmmediatamente depois em armazena 
e depos!toa sitos nas costas e pi•stos.- E supp1i· 
ma-se uo fim as palavras - conforme a pratica 
nctual. 

,, O art. 11 su pr.ima·se. 
B: 

a To>dos os apresamentos das embarcações de 
que. tra.tão os arts. 3° e 4o serão julgados om 
primeira instancia pela auditoria da marinha e 

s g a pe o .conse o a estado. O governo 
marcará em regulamento a fôrma do processo em 
primeira e segunda instancia, e poderá crear 
auditores de marinha nos portos cnde convsnha, 
devendo servir de auditores os juizes de direito 
das respectiva eomarea que para isso fôrom 
deaip;nados. 

" Outro artigo. Os auditores da marinha serão 
os competentes para pr<~r.l"ssar as pellsoas incursas 
no crime de importaçàv de escravos ou de tentativa 
de imp.ortação, procedendo até a pronuncia inclu· 
sivamente. O julgamento poré~ de taes pessoas 

O Sa. FERNANDES DA CuNHA : - Apoiado. A 
maioria não quer ~ reforma judiclaria. 

Continúa a . discussão do art • . 1" do projecto 
sobre o trafico. 

O Sr. ooelbó· Bastos entende que o arti~o 
·em disca.esão óde ser melhor · · 
que para o. uturo não nos traga. algutn embaraço, 
porque diz- e pretos livres. - E' sabido que os 
lhRlezes costumão eng~tja.r colonos na costa d'Africa, 
qua conduzem para.as coloniaa a titulo de cnton 

' 111 1go cotno es re ígidn, nós nos 
impomos a obrigação de ni\o receber colonos desta 
qualidade , e a>~sim ficaremos de pe\or condição 
dLI que os Jnglezes. DtJsl'ja que ae acabe com o 
trafico de escravatura, mas tambam d9aejs quo 
possamos lnlroduzii• colouos uo nosso paiz do 
me6mo moJo qu•1 outra ~~ualquer nação. Mandará 
á,. 109!\1\ uma ~manda parti a auppressão das 
palavras-e preto" livres-11e o nobre ministro a 
aceitar. 

O Se. CAMPOS MELLO (mí?1-ist,.o da justiça) . faz 
.eignal nega ti v o. 

O Sn. CoELHJ BA.STJ:;: -Então não manJo a 
emenda. 

O · Sr. Oa'Dl.po~ 1\-J:eUo(ministro da justiça) 
declara que tendo-se hontem tllrmin:•do a 2• dis· 
eussiio da lei dü orçamento, entendeu o governo 
que o espaço fJUA vRl dosta 2• â 3• discussão 
d~>vla arroveltar-_se para. s~ lratttr da lAi que sa 

dizer para dewonstrar a grande vantRgem desta 
medida tão altamente r •:clamada pela!! circumstan
cias· aetnaes do paiz. Comquanto o ministerio en. 
tenda que se deve tratar quanto ante!! da reforma 
da lei -de 3de Dezembro de 1841, todavia neste espaço 
que vai da 2• para a 3• discussão quizera o 

· go-.~rno ver se Jióde passar esta lei vinda do 
Séh,lldo, com aqueilas emeudas que a s"bedoria· 
da oamara· julgar conveniente offerecer, podendo 
o goveruo assegurar · que para· este fim mandou 
eotl1mltat o conselho de e~tado , e que a tlste 
rstpetto maroha da accotdo eom as opiniões dos 

chefes de ambos os partidos que aetualmente 
dividem o palz . . 

Julga qne não deve dizer muito ácerc:t da van
tagem e da necessidade desta medida. Ambos os 
lados da camara reconhecerAõ 
sana. orno uma medida reclamada por todos 
os p(!.rtldos, por toda a nação, por isto pede, 
sendo este objecto d.e tão alta magnitude, que as 
observações que os honrados de utados hou e 

e respe o se}ao reves, unicamente 
tendentes a esclareeet a mataria que se discute. 

. O governo está prompto a entrar em todos os 
detalhes que a camara possa exigir para melhor 
esclarecimento da mataria; mas deixa á. sabedoria 
da Ctlmara. o avaliar se por ventura . He poderá 
estabelecer a este respeito uma discussão minu. 
ciosa sem offt:nder os interesses publicos. No 
easn de exigir a camara uma discussão minuciosa, 
tem em suas m!ios o meio .te o fazer sem o:ffender 
OH interesses do paiz. 

Parece-lhe q1te o art. to está no caso de e 
, porque a sua It;poslção é clara e 

simples, e por isto niio póde admittir as conside· 
rações que ha pouco fez o Sr. Ooelbo Bastos. A 
ultima parte do artigo que está em discussão não 

· · c ara~~ao para ev1tar que 
possa h a ver a este respeito algu111a questão. 

O Sr. Nunas. Má.ob.ado não sabia quo 
eFte projeeto tinha de ser discutido ho"e e se e 
· o mas qnan o cons era a qu~stão im· 
portalltissima. Tendo a respeito della idéas mui to 
po1-1itivas,. dese)a.va estudar a. matel'ia, aftm c.le 
nem. contrariar os seus principias, nem tra:or ao 
prliz, em vez de um .beneficio, um. veneno. 

Declara que é inteíramentA inirnígo do tráfico 
da escravatura, e que amaldiçOa todos os entoa 
depravarlos que, sern o mini mo respeito á morul, 
e á religião, têm procurado f r\Zijr uma fortuna 
cum esse desgraçado trafico, e desejára que a 
população,· conhecendo seus verdadeiros inte
res»et'!, conh~cendo o mal _que aquelles perversos 

' eterna reprovação. 
Um grande erro tem, na sua opinião voga,lo 'na 

população, e â entender-se qne sem a continuação 
· r OJe mor a·. 

porquauto, se t~e attontar pnra o que se· passou 
nos anno~ que dectll·rêrão desde a ex.tincção do 
trafic:l até que começou o çontrab:\ndo Je africanos, 
ver-se-ha que não só a agricultura não i\ellnbou·, 
como, o que é extraordinario, todos os agl'icultorea 
que até então se achaviio emp~:~nhados na praça, 
de quem jll tinhão recebido adiantamentos de um 
e de dous annos sobre as safras futuras. não só 
pa~ãrão suas dividas, como se tordo tornando 
gt-Rnlles propríatarios, comprando casas nas cl· 
da.des e amlledando capitaes. Se pois a avareza 
de entes degenerados não tivesse annullado a lei 
que Pxtiuguio o ~rafieo, corrompendo os costumes 
e instituindo de novo B introdueção de africanos, 
o paiz não se acharia hoje na posição que elle 
orador não ousa definir, nem os seus agricultores 
est.ariiio tão ~ac>rificados C<lmo se Rchão : jâ a 
populaçiro teria procurndo (lUtros recursos,Jé oa 
poderes do estndo tflrii\o de ha mutto trata o ·1e 
mtroduzir no paiz novos braços 'à a · falta dos 

· r1 comp e 11men e eupprlda i' o 
paiz t.oría n -ven\nra dt~ pot'auir leiR de co{onl· 
saçJ\o, c<.•lonisaçi\o em regr~t, co\onbaçlo em pra· 
tica. Mas infelizmAnte , por uma deaaaa ca\llm\• 
dades com que a Providencia se apru de CI\BUgar 
os homens, o que prevaleceu fot aquelle d&&gra~ado 
erro: os agricultores, considerando-se isolada· 
mente, carla um de per ai, fascinados pelo receio 
de n ão poderem progrr.dlr Am sua industrla sem 
os braços africano~, cahirão no preciplcio, e o pa.iz 
st:~rá para ello arrastado se a sabedorlti. doc 
podl'res do estado, se o bom senso da naçãO' não 
tratarem· de o evitai'~ Pela flua ~rt.e· o or-ador é · 
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Aa.P~~ de ~W-ieitar~l!e .~ todas 013 sacriftcl~s Mra 
-ilQ.Qseg\]ll.r liv;r~~ o pQ.i;.:: ,da contin:Uação de u.m 
f~to q.ue .lilão póde ~b:ar de sor-lb~ muito e 

- ,~».uito per.l)~.cioao. 
E' um engano terriv.el, observ!l .o or.ador, s.up· 

escravo á o mais .miseravel de todos, que a razão 
de não estar .a agricultura do paiz em maior altura 
é ter-se elle habituado a servir-se com escravos. 
Póde-se mostràr hoje por cifras que em vista do 
valor subido .dos escravos são ha agricultura. 
possível, não ha preço que os generos poasão 
obter que se não esgote com a. compra da escra
vatura. E que immensos capitaes perdidos annual
mente para o paiz com as embarcações tomadas 
ou perdidas, capitaes CJ.U6 não sabem senão das 
forças da agricultura l Se elles fossem app\icados 
para animat-a, que de beneficos resultados não 

M11l hajão, . exclama o orador, perseguições 
clwvã(J ·Sobre aqúelles que trouxerão para o pafz 
.o maior dos fiagdlos I Maldiçõea .c~ovão so~re 

de autoridade, e, podendo comprimir esse trafico 
prejudicialíssimo, uão só têm protegido os con
tcabandistas, como talvez mesmo convivido com 

Não póde o orador deixar de lnuvar o governo 
a.ctual pelo nobre .empenho que mostra em fazer 
com que esse mal produza o menor resultado, 
ofi'enda .o menos que fór po~sivel ; entreta.nl o 
(ieelar.a-lhe que não está disposto a votar por 
medida alguma nesse sentido se nãc> vir que .a lei 
é dooaovolvída de modo que, ao mesmo tempo 
que comprime efficazmente o trafico, lhe offerece 
um substituto satisfactorio . Neste sentido está 
élle orador prompto a dar o seu voto ao governo, 
pedindo-lhe que se convença de que não ha sacri
Jlclo ue não este·a dis osto a fazer ara aubstl-

lllr os raços a ricanos por outros raços. Para 
;uma quastão desta ordem é que cumpria que 
convergissem todas as opiniões do paiz ; nesta 
qu.estão todos os brazlleiros.d~vião formar um só 
~arpo, . sr uma s v:a , um pensamen o un co 
para ajudilrem o governo a realisar suas idéaa. 

Passando a examinar o projecto , o orador 
.declara que tem suas duvtdas sobre o artigo 
primeiro da fórma por que está redigido. O 
nobre deputado pel~ Parahyba queria aupprimir 
as palavras- pretos livreij; -mas o orador eo
te.nd~ que se ba alguma cousa supprhnivel é . o 

•.tormo ....... escravos.- Para o Brazil, considerando 
as cousas em relação ao ~xterno, não ,ha escravos. 

.Se pois não ha ascravos no sentido que o Sr. 
mini:;tro disse.... o mal é tamanho que para 
tratar rios meios de remodial-o, nem so pôde tara 
liberdade de pensamento, a liberdade de discussão: 
o pensamento do orador á outro, elle não ~abe 

-como se ha .exprimir que não otfenda as conve· 
niencias. 

Oonslderando o negocio fóra do Brazil, o orador 
-entende que 68$8 termo aqui não significa nada. 
Mas elle muda de argumentação, e pergunta ao 

ov• no co e ende o art o · e entend or 
.exemplo, que ficamos toblbldoa de receber no 
pais 01 eaoravo1 propriamente d\tos doa outros 
palutl, onde ae .admlUe Lambem a escravldAo, &e 

·o woyerno ·quer -prohlblr a lmport~ollo meamo 
deaaea, o .or.ador ent.eniJj! que é uma con,radiooiio 
.eobr• a qul _pede ao Sr. mln\lltrP qun penae 
\bem, porque, póàe,nos ,U!a~r compllcações. Mas 
d41is:.srA .iato de parte, porque se considera .aem 

:liberdade pela gravidade da questão. Pareceu-lhe 
-.que-o .go.overno.o tinbl\ .compreben.dido: -e .o ()r.Qdor 
:..•9 eubmatt.e jt.O Ull erit.erio, ,A .sua in.ttlligencla, 
·~L• a nas .melhores : intenções. ·-

Algumas reflexões tinha a fazer ao ar:t. 3o, JDis 
:tambem tem medo de <>fiend.er as oo.nv.enienoias, 
e por isso passa adiante. 

J?ed_e ao Sr. ministro gue haja de dar a .sua . 
op1niao sob~e o todo do projecto, sobretudp J;la 

vistas do governo, está em contradicção com a 
primeira parte do art. 3o. 

O Sa. MINISTRO DA JusTtQA:-Hn emenda. 
O Sn. NuNEs MAOIIADO é de parecer que o governo 

deve mand~r à mesa todas as emendas, porque 
do contrano perder-se·ha o tempo, e não se 
coadjuvará 1\s vistas do governo. O orador queria 
fallar sobre o projecto, mas se o governo tem 
emendas, que o sutisfaçà,), calar-se-ha. 

O Sa. MonABS SA.nMENTo requer que .a discussiio 
do ro'ecto se trate em se -

ste requerimanto é apoiado e e11tra em dia . 
cus são. 

? .~r. o celho Bastos sente discordal' da 

tem ·discutido, e sobre que todo o paiz já tetn 
formado o S!lu juizo f Por veutura este p·rojeoto 
foi discutido no senado em sessão secretp. 't Se 
não falha a sua m~moria, esta questão foi ,·de· 
batida, e muito bem discutida no senado em sessão 
publica. 

Os honrados membros têm bast.aote criterio 
para poderem discutir com toda a reserva e cir
cumspecção que b caso tJXige. Crê me~mo, fazendo 
justiça. á opposição, que ella nesta mataria usará 
de seu direito como opposição, mas .com ,milito 
criter!Q, porque !ltlta questão não é questão do 

pro)ec.o asse scu~t o em sessao seere ll ,pe a 
consideração de que na .discussão deste projecto 
talvez pudessem apparecer idé~~~ que não convirta 
multo que f<:>ssem ouvidas, attenta a conaideração 
de ser o Brazll um paiz onde ha grande nuniato 
de osc1·avos. Para evitar isto, e ao meqmo teUJpo 
para a discussão ter toda a liberdade pot~sivel, 
entendia o orador que devia haver sessão secreta. 
O ultimo artigo do projecto por exemplo não póde 
ser bem discutido ~:;em que se aventem idéas qus 
n;io póde deixar de considerar pernicioeas. Pre
tende oppór-se a esse artigo ultimo o as nzõ~s 
que tem para isto eutende que não seria muito 
conveniente ao paiz que ellas fossem expandidas 
publicameute. Talvez esteja em erro. 

Entretanto não tem grande empenho em qqa 
se faç~ a . discussão em sessão secreta. Foi mais 
por um z!llo de sua parte, que lembron.ll sessiio 
secreta, d.o que pelo temor do expôr na .camara 
com toda a franqueza qual o aeu.modo de entend~r. 
Nenhum medo tem. Oll se'ão . oas ou más as 
suas idéas, o orador tem a coragem precisa para 
aa expender com a maior liberdade ; ant.re\nnto 
não dAIXa do perceber que alguma . consa p~derê. 
aer trazida á dlsouesão que nilo convenha. Para que 
poit haja liberdade ampla .nesta ques.tão que ,o 
orador ni\o CQn&lder~ de oppoaiçiio, ,nem do. governo 
(apo~dos), é que propOz .o seu Teqaerímento. 
Foi tanto mala levado .por .es.tas ·razões. quanto 
vio que tocatldo o· nobre depJ.lfta~o por ,Pen~ambuco 

.em um pon\(), o Sr. m'nia~r~:> da 1cow6a em meia 
vozlbe disse: . .,..,i.sto pQd.~ !JJu , perlgoJW~.-~tretan.to 
que o nobre deputado não tinha . .-inda .GbtgalliQ 
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3!8 SESSÃO EM 1 DE SETEMBRO DE 1848 
8 parte do projecto onde as idéas que julga que Nestes termos pois, apresentando-se o projecto 
não seria muito conveniente ex pender podiào aer n. 133 de 1831, que toma medidas contra esse 
trazidas A discussão. gr11.nde mal de que se tem tratado, parece que o 

0 Sr. Rodri ues - orador deveria im i or 
deixar de dar toda a importancia ao requerimento. e e ; mas assim não acontece. 
Com ·effeito, quando se tiver de tratar de alguma Não se pronuncia já pelo projecto em discussão, 
.parte deste projecto, talvez seja occasiiio oppor- por9ue tem duvidas a res eito da proficuidade do 
tuna de se considerar o re ueJ· ro tor 
pe 1r sessao secreta ; mas por emquanto, pela se propóz, e que o orador deseja que se rca-
mator parte das disposições do projecto, sustenta llse. -
e austentará sempre que o interesse que ha é o Parece-lhe que o projecto é inutil, e mesmo 
da publicidade a maior possivel. A eamara estl\ que elle tende a obstar que se reprima o trafico. 
tratando da lei mais importante para o estado, e Inutil, porque na lel de 7 de Novembro de 1831 
~ue sffecta os interesses de todos os cidadãos esta expressamente prohibido o que ora se pr13-
brazileiros. O projecto vai innovar o estndo de tende prohlbir com o art. 1° . A lei de 7 de 
éousas existentes, portanto é preciso que o palz Novembro prohibio a lntroducção de africanos, 
seja bem esclarecido sobre os motivos desta let. marcando penas aos iutroductores, e além dellas, 
Em lugar pois de segredo, antes é necessaria toda e de multas, lhes impôz a. obrigação de reexportar 
·a publicidade. Poderá haver alguma conveniencia esses africanos. O art. lo conLém ama disposição 
em se discutir o ultimo artigo em sessão secreta; semelhante, e por consequencia é inutil . 

- · · s O Sa. MINISTRO DA JosTIÇj::-Contém idéa nova. 
questao. 

Demais, 0 orador se persuade que todos os O Sa. MoRAES SA.RVlilNTO insiste em que o 
membros da eamara na discussão desta lei estão artigo pelo menos na sua primeira parte é inutil, 
possuidos dos verdadeiros interesses do paiz; porque já ha disposição a este respeito. Não 
e não attenderãõ a outras considerações. Serão terá duvida. em votar pela segunda parte, porque 
os Sn. deputados os primeiros 8 soffrer 0 re- deseja que não se importem destes homens no 
saltado de seus erros se não tiverem toda a nosso paiz, porque não teremos senão a perder e 
discrição para que não se avancen1 proposiçõ6s nada a ganhar com a introducçào de semelhante 
que possão comprometter 0 palz. . raça no Brazil. Por consequencia, quanto à parta 

de pretos livres, não tem duvida nenhuma de 
O Sr. <;*o_:m.es de Menezes comparti- votar pelo artigo; mas não pela primeira parte 

lbando a opm\a.o do Sr. Rodrigues doa Santos, do artigo, que lhe parece inutil, porque j~ existe 
corrobora os argumentos por elle produzidos. legislação. 

O orador alistou-se já, dando o 1eu voto de Demonstrará agora que o projecto tende a con-
apoio ao art. 1°; porém approvaita a occasião trariar o fim que purece ter í'm vista. Existe no 
P.ara de~larar que dando esse voto de apoio, não projecto um artigo ue trata da ·im osi ão 

penas, e marca as penas e pirataria para os 
toda a lei. Acha que ella não ef)tá mesmo bem introductores de afrícal!os. São penas terriveis, 
desenvol-vida. Mas como a idéa capital apparece s affi.ictissimas, de que são dignos sem duvida os 
nQ lo artigo, o orador se !\listou a fs.vor della, perversos que vão quscar africanos ã costa d' Africa, 
porque entende que a presente lei tem uma grande e os trazem para aqui: o oralior os julga dignos 
vantaaern, pela qual deve ser votada, e vem a ser de maiores penas ainda, porque commettem com 
que ella estabelece uma legislação muito mais este. seu procediment~, não um crime só, mas uma 
conveniente do que a loglslação que por esta lei seria de crimes ; por consequencia a pena consi· 
tem de ser revoga<Ja. E' esta a idéa capital derada em abstracto não é talvez nem corres-
abraçada pelo orador. pondente ao srào de perversidade que o orador 

O Sa. MouEs SARMENTo, à vista da opposição suppõe nestes homens. Mas apezar disso, entende 
que tem encontrado 0 seu requerimento, pede que se não deve decretar este castigo, porque é 
lloença para o retirar. sabido que quando uma pena é excessivamente 

Consultada a camara, é retirado 0 requeri· grande, e rigorosa, a consequencia ~ que ella 
mento. nunca tem appllcação. Se as penas marcadas na 

OonUnúa a discusl;lão do art. lei de 7 de Novembro aos 1ntroductores de afri-
----~~~~~~~~~~flr~~~~~~~~~~~~~~!-~~~~~~~cem no eedlge 

tem a palavra. . para as pessoas que reduzem a escravidão pessoa 
livre, nao têm sido applicadas mesmo contra 

O sr. Moraes Sa~nion.to não sabia que aquelles que cahem no poder da jttstiça, o que se 
este projecto tinha sido dado para a discussão deve esperar do art. 6° do projecto em discussão, 
de hGje ; já se vê pois que não esté. preparado que consigna uma pena mi~ vezes mais rigorosa, 
para entrar nesta discussão que julga de summa qual a de g11lés perpetua, 4:0006 de multa, e além 
i~ortancia; todavia pedío a palavra porque estâ disso uma cansignaçao para a re ·xportação dos 
determinado a acompanhar a discussão deste pro· africanos para a costa d' Afriea 1 O resultado serâ 
jecto até o fim. · sem duvida alguma que quando sejiio descobertos 

Orê que não será necessario fazer nova decla- e presos os lnfractores do lei, os delínquentes 
raçilo para que a casa acredite quanto o orador serão absolvidos, com toda a certeza, e fiados na 
é avêsso ao trafteo de africanos. Felizmente, jã impunidade que se ha de estabelecer necessa--

r m r e , mpun a e se1npre a eon-
o seu pensamento a este respeito: mae quando sequencia em 1.aos circnmat.anctaa, porque os juizes, 
mesmo nio tivesse existido este faoto, crê que a• testemunhas e todos os que informAo no 
ulo seria de mister fazer protesta~õea a este processo se julgAo como desobrigados dCJ cumprir 
reapetto, porque est~ eonvenelde ~~ttb1im-+--éem-~Ui~(ní~~. ~mrdÜ~illmms~lo-ulfitrãt--;------
homem pôde liaver que, tendo cultivado um pouco vamente rigorosas ••• Lembrar€~. a este respeito a 
o seu eapirito, tendo-se dado ao estndo de certas asserção de um grande )uriaeons11lt'l ing\ez' tra· 
aolencias, i)ossa desejar que continue o trafico tando do perjurio continuado na Inglaterra quando 
de africanos. 86 podem querer que eontinue se- ae tratava de pequenos crimes, dizia aqoelle 
me~he.nta trafico aquelles que, dominados pela jurisconsulto que era um perjurío santo, porque 
maut profunda ignorancia, ou pelo mais repre· livrava um réo de crime de roubo de uma quantia 

· hensivel desejo do lucro não podem conhecer os muito insignificante, de aoftrer a pena de morte 
males terriveis que a in~roducção de africanos que estava marcada para aquelle que furtava um. 
~carreta ao pal.z. schilling. o resultado foi que nunca este erlm~ 
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foi punido, e houve ainda outra consequencia, e 
foi que o crime de furto na Inglaterra se augmen
tou a tal poJlto que lnnumeravela representações 
forão levadas ao parlamento pedindo a derogação 
dessa lei. 

Eis o temor que tem o gradca a rosp 

que elle tambem quer sinceramente acabar· com 
este grande mal no paiz - a continuação do tra
fico-; mas não póde concordar com elle quando 
disse que não votará. por qualquer cousa relativa 
a este objecto sem que o governo trate de substi

r an s por ou ros raços. Ae a 
art. 6° do projecto: teme que nunca haja punição 
em consequencia do rigor da pena, e que, não 
havflndo punição em consequenciR desse rigor, 
o trafico se fa a aind c 

que o nobre deputado tem uma idéa falsa e erronea 
a este respeito. O paiz, na opinião do orador~ não 
deve tratar de mandar vir colonos para substituir 

, - o mo o 
e escan a o do que nctualmente. 

As reftexões que acaba de fazer r , .ativamente 
ao art. 6o tem todo o cabimento, ou antes cobrã:o 
maior força pelo quo respeita às disposições 
consignadas nos arts. 7o e t;o, onde estão ainda 
determinados novos males que hão de soffrer 
aquelles que Importarem africanos, que é a con· 
fiscaçíio do navio e carga para as pessoas que 
os denunciarem ou fizerem a apprehensão. 

Pronuncia-se tambem contra o art. 9o porque 
suppondo que eontinue a haver n importação · de 
africanos, o govern0, ou o· paiz Irã carregar com 

• ç esses 
homens para a costa d'Africa: essa despeza não 
ha de carregar sobre os introductores, não 
obstante dizer outro artigo que elle será á ~usta 

apparecer. Nilo quer que além do mal que traz 
a impunidade, e que conta como certa, venha 
a nação ainda a cal'regar com a despeza da re· 
ex orta - · 

ão póde t.ambem deixar de se oppór á dis
posição do art. 12. 

O Sa. MINISTRO DA. JusTIÇA:-Vai ser emen
dado. 

O Sa. MonA.Es SARMENTo: -Porque não mandão 
as emendas f 

O Sn. :MINisTao DOS Nxoocros .EsTRANGEIROS :
Estão na mesa. 

O Sa. Moa.us SARlllltNTo não póde votar pela 
dlsposi..:ão do art. 12 porque fere abertamente a 
lei funttamlmia • . · ao a-
termina que- haja juizes de direito e de facto; 
que estes conheção do factn e aquelle.:: do direito ; 
por consequaocia niio póda o juiz de dirflito sm· 

"~ .. . -
do direito. O orador considera a coustltuiç'ão 
como sustentadora da ordem e das liberdades 
publicas, e por consequencia nilo ha de eoneorrflr 
com o seu voto para que clla seja violada. Tem . 
observado que ha uma sofrP.guidiio extraordinaria.: 
querem-se ns cousas, mas não se escolhem os 
meloR : tudo t~erve, uma vez que se chegue ao 
.flm. E' contrn isto que o orador se pronuncin. 

Ha de votar tambom contra o art. 18, mas não 
quer dizer ae razões que tem para isto. Já se 
disse que talvez se houvesse de trntar da mataria 
deste artigo em sessão secreta ; mas não póde 
tod~via pnvar-se de declarar que a materia deste 
nt'tigo é que mais medo lbe mette. o o faz descon
fiar de que não seja talvez o desejo de reprimir 
o trafico quem suscitou esta disposição. Talvez 
a idéa capital (não dirá do Sr. dAputado que pedio 
a urgrmcia, mas de alguem) seja que este pro
jacto SElja votado pela materia deste artigo. 

São estes os artigos contra os uaes retende 
, - 1spos o a ormu ar algumas 

amendas que mandará á. mesa em occasliio oppor
tuna. 

Ntio póde terminar o seu discurso sem fazer 
1\lguns reparos !\cerca de uma proposição que o 
nobre deputado por Pernambuco emittio na casa. 
Disse esse nobre deputado : - .Não obstante o 
muito deaejo que tenho de ver acabado o trafico 
de africanos, não darei o meu voto a medida 
nenbutna se o governo não tratar de substttuir os 
braços africanos por outros. O orador faz justiça 
és intenções do Sr. depl.ltado ; estâ persuadido de 

'I'OJIO I 

nenhum de activar o augmento da população. 
NJnguem ignora que a população tende sempre 
a crescer de mais, e a exceder os meios de sub· 
slstencia. A difficuldade nunca é de augmentar 
a populaç{io: a difficuld&de é de supprir e11sa 
população com os meios de subsistencia neees
sarios. 

Se a população entregue ao seu pendor natural 
sempre tende a exceder os meios de subsistencl.a, 
como não l1a hoje quem conteste, se o resultado 
necessario da superabundancia d~ população é a 
miseria , a mortandade como 
querer por me os adventício& promover o aug· 
monto da população 'l Ume. tal medida ter\a por 
fim augmentar a miseria e mortandade. Uma das 
cousas que o orador sem re de lorou muito era 

em ere os para man ar v r colonos, 
e que- no parlamento brazileiro ainda não tivessem 
vingado as idéas verdadeiras ensinadas pela. . 
scienc\a de que nunca se deve pt-omover directa-

,. are e- a que 
é sempre um mal promovêl·a, e que se deve antas 
tratar de reprimir o excesso da população. 

Ur.t Sa. DEPUT.u>o:- E' um para\loxo. 

O SR. MoRAEs SARMENTO refere-se a escriptores 
modernos de grande nota, quo dizem quA deve 
baver a maior restricção no augmento da popu
lação para obstar a miseria e a mortandade. 

ApresentR.r!l ainda oulra consideração. Despon· 
dem-,..a capitRe~ para trazer colonos da Europa; . 
com iBb auguuwta-so a população, lllBS os capi· 

população augmenta em proporçiio mmto mator, 
Despendendo-se pois capitaes e<:.m a introducção 
de cohnos, augmo~tta-se o mal. 

. m rotua ,_ or sso s o 
tão detigraçad(•s os Estado!l·Unldos. 

O Rn. MoRAEs SRMBNTO tocarà depois nessa 
especie. 

Qulzora pela que, em ve:r. de se augmentar a 
população, so tra.tasso de melhorar a população 
do paiz. Na opinião do orador uão temos falta de 
pcpulnçtto, temos um1\ população demasiadu, supe· 
rabundaute, porque ella nunca é pequena ou 
grande e~n relação ao terreno que occupa, mas 
sempre en1 relação aos meios de subsisteocfa. 
Nunca se diz que um paiz é bem ou mal povoado, 
segundo o numero abstracto ; póde haver um 
paiz que, tondo quatro milhões de habitantes, 
tenha superabundancia de população; entrete.nto 
que outro quo tem dez ou doze milhões, não 
tenha suporabundanr.ia de população. Affirma que 
temos supera.buodancia do população, isto é, que 
temos população excessiva aos meios de subsiB· 
tencia, po~que a nossa populaçã.o é e. mais desgra-

que se vê na c6rte, e em uma ou outra cidade do 
litoral , mas á vtsta do estado .do cen,.tro, on_de 
grandes massas de povo não têm nem' os me1.os 
absolutamente necessnrios para a sua subsis
tencia. 

UM SR. DEPUTADO: -Por causa da preguiça. 
o Sa. MoRAEs SARMENTO está persuadido de que 

concorre para isso a inercia, a prE~guiça ; mas, 
seja qual_ fór a causai o eerto. é que o povo . do 
ce11tro nao tem nem os me10'tt absolutamente 
necessarios para viver, não tem casas em qu• 

42 
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posl'lã morar, não tem roupa para vestir, e não 
conhece gozo nenhum da civilisação ; são ver
dadeiros selvagens que vivem dos recursos que 
a natur"!za espontaneamen~e fornece. E quando 

estado deploranl, póde-sa dizer que temos falta 
de população, que os meios de subststencia são 
superiores á população que temo!'! ! 

~-

nobre deputado de Pernambuco, isto é, que _o 
governo trate de mandar vir braços ; ao contrariO 
hn de fazer votos para que se não dê nem um re_!ll 
para este fim Cmo-vimcrnto de admiracOo;(porque nao 
quer promov"er a desgraça, a. mortandade no seu 
paiz que lhfl parece ser a consequencle. neces
Aad~ do augmentc da população , sem que s.s 
cuide nos meios . de subsistencia. 

Dirigem-se varios 11partes ao orador. 
_ . O Sa. MoRAES SARMENTO entende que esta sua 
opin_ião vai de accordo, e é autorls:d~ sela de 

Me.lt us. Um paiz não é feliz segu!'do o nume~o 
·de habitant~s que tem; a populaçao de _um pa1z 
é feliz segundo ella tem melhores e ma1s abun
dantes mcio!l de subsistencie., e segundo a sua vida 
é mais commoda, mais agradavel. Na China ba. 
uma grande quantidade de população , e \}Ual a 
eonsequencia ? Uma grande miserla e mortandade 

. annualment•J, porque os meios de llubsistencia não 
são correspendentes. Os irlandezes adstrlctos 
sómente â agua e batata não podem medrar ; as 
crianças alh morrom em grande quantidade. 
- Mas citou-se o exempto dos Estados-Unidos. 
O orador nota que a p;rande aftluencla de colonos 
que vão para. os Estados.Uoidos, fascina aos Srs. 
deputados que não tratiio de indagar aR razões 
porque ha e;-;sa rande aftluenc\a, e dizem que o 

' que não podam de modo nenhum ter a mesma 
~pretlmçilo que os Estados·U nidos. A primeira 
causa é a falta de segurança individual e de 
propriedade que ha no nosso paiz (rt~clama(:'~esJ, 
e que é mantida em toda a sua plenitude . nos 
Estados-Unidos. l11to faz com que os altemães e 
outros europêos qu<1\ri\o ir pura lá, e não para 
o Brazll, por'lue niuguem quer ir para uma t.errfl 
onde a vida e a propriedadn não têm segurança. 
(Reclamaç'õe9.) 

Os Sr~J. daputadoR dizem que ba muita st'lgurança 
do vida e proprludnde no Brazil. Quem vive no Rio 
de Janeiro, ou om uma outra capital, póde dizer que 
tem a sua vida A propriedade segura; mas quem 
ndo sabe que os q;;.e morão nos ermos estão á 
dit-~posição do qual uer inimigo mão que tenha, e 
q a s a propr e a e es sen o expos a a ser 
roubada todos os dias 1 Não duvida (\UO a dessi· 
minação da população possa contributr para que 
bnja falta de policia, mas não crê que com colonos 
se . possa remediar isto. · 

Os allemães, por exemplo, não podum ter tantos 
d~sejos de virem para o Brazil, entretanto que 
têm muito grandes motivos p~ra desejar~m ir, ~ar" 
os E11tados-Unidos. Elles nao encontrao aqui os 
eommodos que vão achar nos Estados-Unidos; 
não achão aqui terras· demarcadas • e não temos 
esta grande abundancla de terras farteis devo-

Ml:II'l'OS S&NS:OaRs:- Oh I oh I e um paradoxo. 
O Sa. Mouzs S.u\KENTO perguntará se os 

sertões da Parahyba. Rio Grande do Norte e parte 
u po em o erecer esperanças a um 

estrangeiro que queira vir occupar-se nl\ agri
cultura. O que se póde cultivar alU '1 Nada. As. 
terras melhores estão oeeupadas, e as devolutas 
são seccas e aridas. Não temos por consequencta 
_as terras que têm os Estados-Unidos. Falta pois 
aos colonos esta animação. 

O clima do Brazil serlk como o dos Estados
Q'nidoa f Nlng'lltm o dldl. A.' exeepçlo de S. Paulo, 

Santa Cstbarlna e Rlo Grande do Sul, que têm 
clima apropriado aos homens do norte, o das 
outras províncias não convida aos colonoa euro

êos pa!a nellas se estabelecerem. O Pará e o 

Outra causa de não affi.uirem tantos estrangeiros 
para ó Brazíl como para os Estados-UnidoR 0 a 
falta de vias de communico.ção. Nesto. parte o 
nosso patz não se pôde comparar nem em sonho 
com O!! Estados-Unidos. 

UH Sa. DEPUTADO:- Por falta de população. 
O SR. MoaA.~<:s SARMENTo:- Não temos absolu

taménte estradas; o transporte é muito dltlicil, 
e os incomrnodos tlo transporte de um para outro • 
pauto são quasi inauperaveis. Os nossus rios não 
são nave ados, não l~mos canaes; não temos 

são tão abundantes noA Estados-Unidos. Isto az 
com que um estrangeiro que viesse para cá, ainda 
que houvesse de pr:>duzir, não poderia trAzer para 
o litoral os pt·oductos de sua industria.. 

A falta de meios de· communlcação ainda por 
outro lado amortecem o desejo de vir pn ra o 
Brazil, porque nos Estados-Unidos, em qualquer 
parte que esteja o colono sabe que pód~:~ ter 
gazetas de sua terra, e cartas de sna familia ; e 
aquelle que vem par;l o Brazil niio p6de ter a 
me!:ima esperança. Nilo se sabe que· quem mora 
nos nossos sertões e em outros pontos cen trae~ 
não pôde ter esperança, nem mesmo de · receber 
cartas e g.1zetas do paiz, quanto mais do estran
geiro t 

Ainda ba ouLro motivo que obsta a vinda de 
co onos p:u·a o raz1 , o a· a a e omens 
que fallem as linguas dos oatrangeiro!}, o que não 
se uA nos Estados- Unidoa. . 

l\!as a razão principal pur que os colonos nfiluem 
pnn os Estados-Unidos é porque o trabalho alli 
não está u.viltado como no nosso palz, e os sala· _ 
rios aHi são altos, o que não acontece entre nós, 
onde são muito baixus, e por consequencia a 
lndustria do estrangeiro não seria paga no nos.so 
palz; elle ganharia um salat·i•J tão dtmhmto que 
não chegaria p!!.rR suns necessidades, porque as 
necessidades de urn estrangeiro siio muito maiores 
do que as de um dos nossos trabalhadores, que 
póde passar, posto que muito mal, sem cel'tos 
commodos, mas o estraogeiro não está ~tcostumado 
a isso. 

Se v 
balho, por ser feito por escravos, o que à uma das 
causlls que muito contribue para que não haja 
essa aftluencia de colonos que se dá nos Estados
Unidos. ha mais esta razão, além das outras já 
!lpontadas , . como se lastima que não tenhamos 
colono~ T Não os temos pela necessidade das 
cousas, não os temos porque não é possivel 
t(!l os . Por veatura poderá citar-se uma lei dos 
Estados-Unidos que consigne alguma quantia p1ua 
mandar vir colonos 't · 
· Ainda accrescà uma cireumstancia, e é a facili

dade c~m que nos Estados-Unidos é o colono 
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400 rs. por dia , nunca lhe faltârão operarlos 
livres para trabalharem na estrada que teve de 

· faz.er. 
Parece-lhe tambem que nenhuma impossibilidade 

ha em homens brancgs fazerem trabalho -
arduos, e que estão em perfeito engano aqllelles 
que têm o preconceito de que o assucar, por 
exemplo, só póde ser pro.iuzido por braços 
esc r a 

Recorda-s·e ter ouvido ao Sr. ministro da jus
tiça em um aparte , que S. Ex.. concordava em 
qae o trabuiho do tlScruvo não era necessario, e 
que era imp1·oductivo, mas que todo o empenho 

.era llln descobrir um meio de acabar com esse 
trabalho ~ew s6r repentinamente. O orador con
corda inteiramente em que não se deve acaba·r 
com o trabalho e~cnwo do nosso psiz repentina
mente, mas par\)ce-lhe que não ~>e trata de acabar 
com esse trabillho, rnas sómente de obstar, de 
impedir que continuem a vir africanos para o 
paiz. Por certo se se !lUizesse ac .. bar com o 

boa~ •. e algumas de cujas idéas que o Sr. depu
tado do Rio Grande do Norte acalJa de combater, 
acllão-se modificadas, ou alteradas nas emendas 
que já. estão na mesa. Ter -se-hia. ganho tem o 

, · - o par11 ou ro 1a, se 
tivesse primeiro mandado imprimir as eq~endas. 
Espera que esta impressão se faça até amaubã, 
para a e poder progredir na discussão. 

e e cença ao r.. eputado para não lhe 
responder ao GUe disse sobre a mataria em geral, 
por não ser essa a. quastão. Entretanto observa 
que <! q~e o. Sr. deputado disse o. respeito de · 
colon1saçao e ovpost\l a todas quantas idfas Lâ 
escriptas sobre esta vasta matet"ia, e nos preceitos 
da scieucia ; assim como é p~rfdtamento inexacto 
o qne disse ácerca de falta de terras no Brazil, 
de sua pouca fertilidade, o do seu clima , etc. 
O discurso do nobre deputado uão poderá deixar 
de causar admiração a quem sem (Jte tem ouvido 
_que o B_razil tom ter:ras p~ra mais de 200 milhões 

os mais farteis do munclo (apoiados), e que 
um clima muito sa.udav&l.... . 
Sn. MoRAES SARMBNTo: -F aliei das terras 

O Sn. MINISTRO Dos NEGocros ESTRANGEIRos 
responde que os habitantes que vêm para um paíz 
não vêm só para terras devo!utlls ; mas com r-
am em erras J occupa as. As observações que 

de 1831 tem sido e,;,candalos~meute violada, do fez o Sr. deputado a quem responde são nppli-
mesmo modo o será o projecto quo se discute, caveis a paizf!s ~heios de população numerosa, 
~ todos os mais. Enpregue o governo na policia onde cada nascithento augmenta de alguma ma-
homeus energicos, dominados da idéa philantro- neira. a difficuhtade dos meios de subslRtencia que 
pica de acabar com o trafico ; empregue toda a já são escassos ; mas entre nós pó<le dizer-se que · 
sua activídRde para que as autoridades policiaes falta sust11nto aos habitantes' I Não, certamente. 
não zombem das leis, e não illudão as vistas (Apoiados.) . 
que o governo diz ter, e o trafico acabará. Em- Os habitantes para um palz medem-se pela 
pr~gue o governo officiaes de marinha activos e extensão des~e pal.z. E' inoontestavel a necessidade 
h{)nrados nos cruzeiros, premêe os que fizerem que temos no Bruzil de augmentar a nossa popu· 
esse serviço, e o trafi.c · acabarâ. Por cons•3quencia, !ação, porque tllla está tão dispersa , que não 
do governo é que depende a extinc ão do tr11fico · itJtlOI} : tiio lso· 
e nao a a a e eg1s açao. N o ob~ta!lte isso, ndo. quo a cifilisao6.o niio póde entrar nella com 
votaria çor algumas das idél\s do projecto, e a mesma ft\c\1\dtuie com que allàs entraria. 
·apresentará. emendas, porque, se o governo não Esperar que canaes se abrdo, e estradas ee fação 
tiver cumpridn a sua promessa de reprimir o s · r 

a • p ra o anno que vem. que as elltradas e oanaae 80 façiio por n nguem ; 
o sr. Souza. Franco (ministro dos ne(JO· que haja atreito sem causa; · o que o paiz se 

cios estra11geiros) entendia que, não tendo os pro· adlanLe sem empregar para isso oa melos conve· 
jectos do senado primeira dleoussão, nito estavilo nluntes · 
sujeitos ao exame de utilidade a que se precede Eaperra que amanhã appareoilo publicadas as 
na primeira discussão dos outros projectos quando emendas para " disou~sdo ser trazida ao sea 
se crata do art. to. E' util aquillo que é julgaQo verdadeiro ponto de visla. 
util por um dos ramos do poder legislativo. Não o sr . . Taqua•, â vista da declaração teitn 
havia pois que fazer argumentação a respeito da pelo Sr. ministro da justiça, de que havia tra· 
utilidt\de deste projecto. balbos do conselho de estado sobre a mate;ia, 

Entendia tambem o orador que quando se não pede a sua impressão com a. das emendas ; pois 
quer combater todo o projecto, mas se aceita. o que nesta discussão, que deve ser toda calma 
primeiro artigo, não é necessario , por occasião e livre de declamações , devem ser attendldos 
aa discussão do art. to, entrar na apreci8.ção de todos os dados positivos que possão esclarecer 
todas as disposições do projecto, porquo cada a mataria. . 
uma dessas disposições ba de ser examiMda em o Sa. PRESIDENTE responde que só existem 
occasião especial. na. mesa as Amendas; e que não sabe se ha.. tra· 

Parece-lhe pois que a discussão que tem havido balhos do conselho de estado sobre a mater1a. 
tem estado um pouco fóra das regras. · 0 Sr. Oa:JDpos Mel.l.o .(ministro da jus· 

-------..~O;_Jp~r~o'J.f~ec~t~o~em~d~í~s~cu~s~·s~ã~o~e;;s~tá~d~e~a~l~u~m~a~m~aftn~e~ir~a;---1~11~· ~·-r,esponde ao Sr. deputado que ntinca fol 
80 ren o opposu;ao ou reparo; porque, sendo um costume imprimirtlm·se trabalhos do conselho -de 
projecto que passou no senado em 183~, nã~ se estado, mas que se o Sr. deputado qutzer, S. Ex. 
está ·persuadido de que elle tenha em s1 todas as não terá duvida de lhe confiar a consulta para 
idéas convenientes. ler. 

O governo poderia ter formulado um projecto 
novo ; mas por uma parte o respeito que sempre o I!!Jr. Vasoonoenos pede que. nQ caso de 
mereceu o senado a todos aqU<3llf,s que considarão o Sr. presidente estar autorlsado para dar para a 
os conhecimentos que ba naquelle corpo respei· discussão dos sabbados objectos que se chamão 
tavel, e por outra o desejo de aproveitar idéas já de interesse. particular; dê para ordem do dia, da 
passadas, quando. não ha muito tempo para se amanhã um projecto que approva a pensão. c~:mce· 
dispensar, e se deve aproveitar o que está feito, dida. á viuva de um tenente da tzuarda naciOnal, 
fizerão preferir a admissão do projecto do senado Antonio Manoel Tenrelro, que morr:eu em combate 
a discussão, projecto em que ba muitas cou.sas em 1842. 
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33~ SESSÃO EM 2 DR SETEMBRO DE, 1848 
O Sa. P.aESIDENTE convida o Sr .. dep11tado a 

lhe indicar o numero do projecto, para o dar para 
ordem do dla na primeira occasião. 

Sesslo em g de Setembro 

PRltSIDE.!iCl.t.. DO SR; MONIZ BARRETO, VIOJI:·PRESIDENTII: 

SuMM .. uuo.- Expeuiente.- Ordem do dia.- Em
prestimo d fiibrica da I!onto d'ArAa. Emenda 
do S1·. Getulio. Vataçtlo. Questão de ordem.
Repressl!o do trafico. Votaçilo du af't. l.o l>is
cussllo do art. 2. 0 Encerramento ela àisl:ussão. 

A's 10 horas e 40 minutos dll. manhã abre se a 
sessão. lê·se e approva-se a a~ta da antecedente. 

· EXPEDID:NTB 

São lidos tres officios do Sr. ministro do im
perlo: 

1.11 Transmittindo a informação prestada pelo 
presidente da provincia da Bahia sobre o reque
rimento de Monteiro Espinheiro Junior e Oomp., 
proprietarios de uma fabríc~ de tecidos de algodão 
estabelecida no lugar do Queima•io; em que pedem 
um subsidio, ou empra!:ltimo de trinta contos de 
réis pagaveis em dez anno:3.-A.' commissão de 
commercio e artes. 

2 .• o Participando que o presidente da ps:ovineia 
-da Bahla communlct\ra em officio de 16 de Agosto 
. haver expedido ordens á respectiva <:amara muni· 
ci ~al ara. remetter o com atente di loma ao 
supplente que deve tomar assento na camara 
dos Sra. deputados, em consequencla do impe· 
dhnento do Sr. JosêFerrelra Souto.-A' commiasão 
de c.pnstituição. 

8.• Reme~tendo a informação do presidente da 
provlncia do 1Ybranbão, sobre o requerimento dos 
o1Jloh&es da secretaria do governo, no qual pedem 
que os emolamentos que pertenciiio aos antigo" 
secretarloe;, de que em virtude da provisão do 
theaouro pubUoo nacional de 5 de Fevereiro de 
1825 forito mandados recolher aos cofres da r as. 
pectiva tbeoourarla por deposito, sejão distribuldos 
pelos supplieanLes. -A' commissão da fazenda. 

Nilo ha mais expediente. 
O Ss.. PRESIDENTE declara que estt\ em discussão 

o requerimento de adiamento do Sr. Wanderle 
para que a mesa parecer a raspe o 
interposto pelo Sr. Lopes Netto. 
~s Sas. JosE• · DE Asszs E GollE!I DE MENEZES 

cedem da palavra, e o requerimento do Sr. Wan
derley é approvado. 

ORDEM DO DIA 

EJD.>llBBTil\lO Ã' l!'ABRI(lA. DA. PONTA. D' AR~ A. 

Entra em discussão a seguinte resolução: 
a A.rt. 1.0 ~ 1. 0 O go~erno é autorisado a em-

. ' 
que pan ease fim espeeia\, emi.t\.irá o governo por 

· uma s6 vez. · 
«·§ ;S.• Seu prazo sert. de onze annos hnpro-

roga'!e\s. · 
. · ..: I 4. 0 Os juros serão iguaes aos que pela 
aomma &mprestada pagar ·O governo e entrarAõ 
no ·tbesouro nos meamoa prazos em que o governo 
psgar os se11a. · . · 
«I 6.• Irenêo Evangelista de Souza dara·ft&nça 

reconhecldantenta ldonea, que se obrigue pela tota
lid&de dl'l. divida. l) 

E' apoiada. a seguinte emenda substitutiva ao 
ro ·ecto: 

<< A.rt. 1.11 O governo é aut.orisado a emprestar 
a Irenéo Evangelista· de Souza a quantia de 
trezentos cont01:~ de réis para auxiliat· a sua 
fabrica de fundição de ferro e machinismo si-
ua a na on a r a, pe a rma e con ições 

seguintes: 
C( ~ 1. 0 O prazo do emprestimo será o de onze 

annos improrogavel ; sua amortização come~arà 
no sexto anno, e se fará na razão de cincoenta 
contos annualmente . 

« ~ 2. o O em prestimo vencerá os mesmos juros 
qne o governo pagar pela divida ftuctuante. e 
estes serão pagos pelo mut11ario do tbesouro pu
blico, de quatro em quatro mezes. 

« Sl 3. o P~ra se verificar a entrega da quantia 
emprestada, o m_utnario fa~à hypotbeca e11pecial 

da dita fabrica, e de quaesquer outros bens 
de raiz que possua nesta côrte, e se o valor 
desses bens hypotheca.do(l que o governo fârá 
avaliar fôt• in!erior á importancia do emprestimo 
prestará fiança idonea pela quantia que faltar par~ 
com})letar. 

cr Sl 4. 0 O governo fica autorisado a fazer as 
operações de credito que julgar conveniente para 
obstar a somrna designada no art. lo, . 

« Art. 2." ~,icãa revogadas todas aa disposições 
em contrario, etc.--Getulio. 11 

<<A amortização será. feita nos ultimos seis annos, 
entrando no thesouro publico cincoenta conto~ 
annua.lmente.-Gomes dos Santos. ,, 

Dando·se por discutida a resolução. eorn as 
emendas, o Sr. presidente declara que se vai 

oe v o m na o re ar e que z 
respeito á coneeiJsão do emprestirno, d&Y&Ddll·Se 
votru symbolicamonta sobre a maneira por que se 
deve realisar o mesmo empresth.no. 

E' approva.do por vo~açito nominal por 61 votos 
contra 5· o parecer na parte rotativa á concessilo 
do emprestlmo. 

São approvados aymballcamente "s ~\\) 2o, So. 411 
e 5o, e a emenda do Sr. Getulio, menos na parta 
em que se diz- ·e escravos da dita fabrica....;. que 
é rejeitada. 

A emenda do Sr. Gomes dos Santos é Igualmente 
approvsda. 

O Sa. Pa&BIDENT&:-Os senhorelt que julgão .•. 
0 SR. MOURA MAGALHÃES (pel(J ordem) ofi'e· 

receu o se uinte a.rti o addittvo ua o • o 
secretario : 

«. Debaixo das mesmas condi~õas coneeda~se o 
emprestimo de 100:0008 a favor da fabrica de 
tecidos de algodão estabelecida em Valença na 
provineia da Bahia.-S. R.-Moura MagalMJ.J,. • 

Sujeitando o Sr. presidente este artigo additivo 
a apoiamento, suscita-se uma questão de ordem 
sobre se podem ou não ser- admiltidos artigos 
additivos depois do encerramento da discussão de 
um projecto e da sua votação. 

O Sa. Pa&siDE:tn'~ :-Fica adiada a decisão desta 
uestão ara se urtJa.feira. 
O Sa. GoMEs oos S1.NTOS pede ao Sr. Moura 

Magalhães que retire seu artigo additlvo, porque 
a eommissiio jà se cqm!\tOmetteu a for~utar breve-

nobre dep11tado consignou em seu artigo adàl-
tivo. . 

O SR. PusiD.&NTB diz que amanhã, conforme 
fõr decidida eata questão, serão ott não apoiados 
os artigos addítivos que estão sobre a mesa . 

Nomêa p!\ra a deputação que Lem de ir cumpri· 
menbr a S. M. o Imperador no dia 4, do corrente 
mez, os seguintes Srs.: RodrJgu_es dos Santôs, 
Jobim, França Leite,· Carvalho Mendonça ·, Abreu 
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SESS10 EM 2 DE SETElJíBRO DE 1848 
Lima, Nunes Machado, Carneiro de Campos, Albu· 
querque Mello, Rezende, Paula Oerqueira, Feli
císsimo, Peixoto de Alencar, Souza Brazil, Pacca, 
Livramento, Meirelles, Saboia, Teixeira, Vicente 
Torres Homem, Titára, Casado, Quintiliano, Ra· 

REPRESSÃO DO TRAFICO 

Continúa a ulscussão do artigo to do projecto 
n. 133 de 1837. . . 
algumas emendas que têm rtJlação com differentes 
artigos do projecto, porqlle os nobres deputados 
têm o direito de tratar de todo o projecto na dis· 
cussão do 1° artigo. Estas emendas entraráõ em 
discussão com os artigos correspondentes. 

O Sa. lo SECRETARIO lê ns emendas do Sr. Rodri· 
gues dos Santos publicadas hontem. 

O Sn. JosE' DE Assxs (pela ordem) observa que 
ha emendas que são artigos atlditiv,.~s, e não sabe 
como possão entrar em discussão á vista do que 
determiaa o regimento. 

do paiz, a repressão fóra do territorio e nas costas, 
· e o prilicipio mixto. Não descerA. por conveníencia 
ao desenvolvimento desses tres princípios, mas 
dirá que temos uma lei que admittio inte~ramente 
como elemtlnto da repressilu o. primeiro principio, 
isto é, a repres&ão de11tro do puiz. O projecto 
actual colloca o principal elemento da repre~:~são 
fórn do territorlo e nas costas ; e é esta uma 
das princllJaes razões purqUH de inclina a lldoptar 
o projecto ; ont.rctanto nutre algumas duvidas a 
respeito do urt. 1 o Julga que a expressão do 
ert. 1<~ - pretos livres- referü·ae á iutroducçilo 

r li ,p 1 o,p e • 
Desejava saber tte se compreheudl:l tambem na 
expressão -J>reto" livraR- preto" que por ventura 
exl~t!io em al!(uma parte do muudo, f!! que posHii.o, 

, 
mundo. Entende que a segunda parte o artigo 
esta pouco explicada, e neceslllta de um deaenvol· 
vimento mai11 amplo s mais claro. Ha palzes em 
que, como no Brazil, a escravldtio á a<:tmfttlda: 
dessas paizos po!lt'lm homens emlgrl\r ou pretttn· 
derem emigrar para o Bt·azíl . sem duvida se elles 
fõrem senliores de escravos portem querer trazer 
comslgo escravos que tenhão . Pela segunda parte 
do artigo entende que fica inhibída a entrada 
desses escravos ; mas é o que não acha conveniente. 

Se bem que a industria aos estados da União 
Americana que udmittem a escravidão nãu esteja 
tão desenvolvida como nos estados do norte, onde 
não se admitte a escravidão, comt.udo entende que 
essa industria acha-se a muitos respeitos mais 
aperfeiçoada do que entre nós: daqni quer con
club· que não é conveniente que admiltindo nós 
ainda a escravidão interna, prohibimos a emigração 
desses senhores que trazem seu esct'avos, e vêm 
se estabelecer no nosso paiz, porque elles trarião 
com o con eCimen o os me o os, me o a s 
para a nossa industria, e mesmo para a nossa 
agricultura. São estas as reflexões que queria 
fazer a respeito do art. lo : não oflerece emenda 
porque deseja primeiro ser esclarecido a respeito 
de algumas duvidas que apresentou. 

o Sr. Taques sente não poder concordar com 
a opinião do Sr; Gomes da Menezes; entende que 
a prohibição da entrada de pretos deve estenJer·Be 
tambem a pretos livres que formão nação inde
pendente, ainda que algum adiantamento tenhão 
na civilisação. Observa que nesta !e!. não se. quer 

estabelecer príncipio novo~ a lei de 7 de Novembro 
de 1831 nenhuma distincção fez entt·e as diversas 
classes de pretos, prohibio a importação de pretos, 
quer escravos, quer livres, e por 11m . artigo de 
lei se prohibio a vi.nda_ ao paiz de l~bertos. P_!lrece-

escravidão, o governo é obrigado a ter certa 
tolernncia, acredita que esta tolerancia não d~ve 
ser estendida aos escravos de outras nações. 

Vai consil!erar o artigo por um lado dlfferente 
daquell~; por que o encarou o nobre deputado. Ao ler 
o art. lo, parecia-lhe que se tratava de uma dispo
sição nova, de prohibiçno de importação de afrl· 
canos : mas esta prohibiçi\o nãl) é nova, està 
estabelecida no tratado de · 23 de Novembro de 
1&.26 com a Inglaterra, e fol consignadl\ em lei. 
Se esta prohibição não é nova, o que quer dizer 
o art. lo 1 Parece-lhe que este artigo não veio 

g m ; e q e s vem a ser es a-
belecer uma disposição nova, esquecor todo o 
passado a este respeito. O art. Lo está ligado á 
disposição do art. 13. e por isto acredita que 

· cutir o art . lo seiJI que se tenha 
votado primeiramente o art. 13. De accordo com 
estas idéas vai maudar um adiamento para que 
ll. discu~são do art. 1 o se reserva para depois da 

Sendo apoiado este requerimento de adiamento, 
entra em discussão. 

Os SRs. N. MA.CHÀ.Do E MINISTRO DA. JusTIQ.&. 
pronuncião-se contra o requeriinento. 

O SR. TAQUEs á vista da opposição do Sr. ministro 
da justiça, e tla pouca adh&são com que lhe 
pat'ece ser recebido pela casa o seu requerimento, 
pede Uce:aça para o retirar. . _ 

Consultada a casa, concede a licença pedida. 
Oontinúa. a discussão do art. ·1.o 
o Sa. o.~li:IPOB .MELLO (ministro da justiça) já 
sse a »rune ra vez que a ou, que eseJBVa 

ser o ma1s breve que fosse possível nesta dia· 
llUBsiio. 

O nobre deput:ldO que . primeiramente hllou, 

a lei actual é preferh·e à lei de 7 da Novem ro 
de 1831, porque estabelece o principio da appre· 
hensilo unicameute no mar, ou no acto do 
det~eoabarque~ As razões que ha pnr isso são ttto 
palpaveis e evidentes que nilo é preciso demonstra
ção ; basta ver que o outro principio que estn~ 
beleceu a lei de 7 ,de Novembro,-da repressão 
dentro do palz,-niio produzia eft"eito algum, ou 
ant~s póde-se dizer que produzo efi~ito inteiramente 
contrario ; e hoje estamos nesta posição, ou de 
supportar o escandalo, é immoralida.de de ver a 
lei de 7 da Novembro não cumprida, ou então . 
de causar-se um abalo no paiz inteiro. Portanto 
nada mais dirá a semelhaute respeito. 

Declara fraocamante que entende, como expred
samente esta declarado no art. lo, que a prohibição 
é extensíva não só á importação de escravos, e 
pretos liVl'es. A razão é porque devemos evitar, 
e evitar por meio effi.caz, que para o futuro, em 
qualquer tempo, se quolra estabelecer no paiz 
co oDisaçao e pr s. 1 . v . 
cit&r para demonstrar que não se eve, levado 
de todas e quaesquer considerações, ~stabelt~~er1 
ou determinar doutrina em contrario. N em sara 
o Brazil o primeiro que estabeleça em suas lejs 
este principio ; nem mesmo este principio é ver
dadeiramente uma innovação que agora estabele
cemos; é, como jâ pontierou um nobre deputado 
pela B<Ahia, repetição da lei que vai ser derogada. 
Oorno essa lei vai ser derogada, justo era que neste 
projecto que ae discute ficasse estabelecido o mesmo 
principio. 
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334 SE~SÃO EM ! DE SETEMBRO DE 18~8 
Quanto á disposição da SPgunda parte do mesmo 

artigo, lf na qual não. se (·ntende comprtJbflndida 
a passagem de uma pata out.ra provincia, 11 além 

. de ser uma ~isposição que el>clarece .a prim~ira 

' algumas as8embléas ptuvinci~es se fação leis a 
esttJ respeito, como igualmente referio o nobre 
d_eputado. ;Póde acontecer, c~JDiorme as c_irc~mstan-

' não agora, para o futuro, que, a não passar 
uma disposição desta ordem, diversas assembléas 
provinci:1es, leyadas unicamente de circumstancias 
particulares que possão desenvolver esses receios, 
façao leis que ~ão de enconti'O aos interesses de 
outras provincias, e passando assim uma pro
hibição a quaesquer medidas que as assembléas 
provincíaes ju_lguem conveniente tomar a este 
respeito, podcrAõ reprP.sentar á assembléa geral, 
a qual sobre taes obj~ctos deve tomar uma deli

fazer. H a porém um ponto em que lhe é preciso 
comb,,ter o nobre. deputRdo. 

Disse o nobre dl:'lputado que o artig() é inutil, 
ou ao eno · · ~ 

quer o nobre deputado que uma lei em .que se 
vão dar pruvidencias cantrtl ~ introducçiio de 
africanos no imperio deix~ de começar pela 
declaração de ue a im orta ã · 

beração qualquer. 
Nli.o tratará agora da necessidade da escrav:dão . . 

pro 1 1 tl T m uma materia desta naturez•1, em 
que ha muito a fLizer, quando niio h:l só uma 
pequena emenda a fazer na lei de 3 de Novembro 
de 1831, mtts quando essa lei vai ser abrogada 
em todas as suas partes, para que deixar subaistir 
a lei em uma unica parte, e fazer uma lei prohl
bindo n importa')iio de africanos, não começando 
pelá dedaração da prohibição dessa import~ção 't 
E' pelo meno~ um erro de codificação. Portanto, 
ainda suppondo que entre o art. lo desta lei e da 
de 7 de Novembro não ha difiertlnça, ainda assim a 
rep~tiçã~ seria necessaria, quanto maia que ba 

ou a co omsaçao, e as vantagens do trabalho Entende o nobre deputado que a emenda que 
. escravo ou livre, porque todas esta~:~ cousJs, além apresentou deve ser preferida ao artigo. 
de serem sabidas, não pertencem propriamente a A idéa que obrigou. o governo a admittir com-
esta questão·, pletamente este artigo, não obstante poder ser 

o sr. carrão dirá po~o para sustentar a elle melhor redigido, é que este artigo já foi 
emenda que mandou á mesa. nppro vado pelo senado, e não valia a pen ~1 alta-

O art. lo contém tres idéas: 1•, prohibição de ral-o por uma simples emenda de redacçã.o, quando 
importação de escravos : 2•, probibiçiio de impor· a ,;ua disposição é muito conveniente. 
illçiio de pretos livres no territorio do Brazil; Parece-lhe que o Sr. deputado não quiz com· 
S•, explicação de que não se entende compre· prehender que a disposição deste artigo tem 
bandida na prohibição a passagem de uma para pt·incJpalmente por fim estabelecer a idéa de que 
outra província. não admittimos colonis:\ção de africanos, e por 

Em primeiro lugar fará a mesmf\ consideração · con:;equenciR não queremos que se iotroduzão no . 
que fez o Sr. deputado pela provincia da Bahia, Brazil pretos livres. 
dlzendo que esta primeira idéa existe na lei de Conclue declarando que niio acha conveniente a 
7 . de Novembro de 1831 ; e se a·aim é, para que emenda do Sr. deputado. 

e con em Jspo~:uçao no~a. logo que encontrados fórem. 
Entretanto não deixarã de fazer um reparo 

ácerca do t&rmo-iroport~>ção.-Este termo t em a « § 2.o Os e11cravos que regressarem ao Brazil, 
idéa complE-xa de mercadorh~s ou objectos de tendu de\le fugido ou sabido por consenLimento. dos 
commercio, o não seria muito proprio applical·o senhores. » 
em ral~çào a homens livres. o Sl"' .. Taque• não pôde concordar com o 

Teai bastante escrupulo de votar pela idéa do artigo tal qual se acha redigido, por lhe parecer 
§lo do art. 2o. · que elle se funda em um principia erroneo. Porque 

Por exemplo, depois da :-ovoluçiio franceza, a o gcwtlrno do Brazíl tolerando como facto a o'lscra· 
abolição da escravidão foi admittida em tl)das as vidão interna, não se segue que estabeleça o 
colonías daqueHa nação. Ora, passando este principio de que deve tolerar 11 de outras nações. 
paragrapbo, não poder<'•Õ vir dalli retos livres Não duvida conco d · · 

· ar.:açoes; mas se taAs pre os d1sposição neste s entido, mas sómente a respeito 
livres vieacm matriculados em embarcações dos daquellas naçõas ·que têm trata•los comnosco, ou 
Estados; Unidos por exemplo, onde ha escravidão, que costumão tAdmittir reciprocidade na entrega dos 
elles serão a.~d~m~i~t~ti~d~o~s~-~~~~-a~"~o-GKr.Q.~~e~sc~r~a~v~oras~q~u~e~p~a~s~s~ã~o~d~o~n~o~s~s~o~te~r~rMit~o~ri~oL_~p~a~raa~o~-----

--------\O~al'rlaàM--'vé a difficuldude que esta 1 a apre- aque as naç es e vice-versa. 
sesta. Não se esteu<ter~ mais. E' de opinião que Reserva-se para depois de ouvir o Sr. roi-
passe do art. lo a idéa nova que cootém. n\stro, resolver se deve ou não formular a sua 
· o Sr. Souza Fro.taco (ministro dos negocios emenda. -
er~ra91:geiros] coostdera que ba certas questões o Sr. CaJnpo• Mello (ministro da jtutiça) 
CUJ~ dtecussao é sempre embaraçosa, e que quauto não pOde bem comprehendt~r a razão das conaide-
mats _a~ respeito deltas se diz, tanto meia se rações que acaba de f11zer o nobre deputado, 
ccmpbcao e díllillultão. Não seguirá pois o Sr. porque é tão clara a dis~osição do § 1° que lhe 
depuuado em algumu reftexões que acaba de parece que ae cons1deraçoes do nobre deputado, 
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â. vista de sua simples leitura, não podem ser 
admittid•\S. 

Se o Sr. dllputado Rtteodesse a que o paragrapho, 
depois de declarar exeeptuados da prohibição os 
escravos matriculados no ser_!iço de embarcações 

a escravidão é permittida-, veria que esta dis
posi,ão destróe_ em sua base todos os argumentos · 
do Sr. deputado. -

Mas não é ainda Jr este ludo ue o orador 
defende o artigo, e sim porque não sabe se não 
seria muito inconveniente estabelecer-se mná 
doutrina em contrario, vedando-se por este modo 
que nações onde B escravidão · ~ permittlda po
dassem aqui mandar embarcações tripoladas com 
·escravos ; ficando nós por consequencia tambem 
privados de mandar para lá as nossas embarca
ções. Ainda mesmo que haja nações onde a 
escravidão é permittida que não admittissem 
embarcações nossas tripolalias por escravos • 
passando a doutrina do artigo como se acha, será 
um meio de que o gove~no poderà lançar mão 

vedassem que barcos e navios nossos tripolados 
eom escravos pudeRsem lá ir; e talvez fosse 
isto um me~o indirecto da pór algum embaraço 

UM SR. DEPUTADO :- Seria uma vantagom para 
o paiz, porque obrigaria os donos das embarcações 
a tripolal-as com gente livre. 

o Sa. MINISTRO DA. JusTIQA.:-Se esses escravos 
'Viessem para o paiz, e nelle ficassem, então as 
razões produzidas pelo Sr. deputado seriiio bem 
CAbidas ; mas não ac(mtece assim: esses escravos 
p~Jrtencem ás embarcações, fKzem parte do. tri· 
polao!lo dellas, o têm de ser reconduzidos, para 
o qt1o se oetabelecem as necessarias cautelas no 
se ui monto do i) lo. 

âs naçõo11 onde 1\ escravidão não ó adn1lttl a. 
lt.' vista destas breves explicaçõeR o o1·ador 

espera que o Sr. deputado desista da opposição 

O ..... Gonlfl• <1o Mono:.~.:os entende que 
&K rt~Ocxõe" quo foz o Sr. dAputado que se oppóz 
ao ~ lo nAIJ tu\ o bem cablclat!. 

Pruhlbe·st a ~mtrada d~ eKCf•IVOs e pratos livres, 
mas como nas omburcações de commercio de na
ções que toleril'J a e~cravldllo podem-se adrniltlr 
marinheiros escravos o pretos livres, se adruit.
tlrmua em nosF!os portos navios de nações que 
tolerào a escravidão assim tripolados, aa nossas em· 
bRrcações de commercío que levarem marinheiros 
escravos ou preto;; livres seú'io admittidos nos 
portos dessas uações; e se pelo contrario se admit
t.irem as idéas do Sr. deputado, devem-se esperar 
grandes incouveuientes, porque co~junctamente 
com o principio que se ach~\ consignado no arti~o 
apresentão-se os meios de coerção, as medidas 
de coacçào, para que o principio que s~ adopta 
predúmine. Suppouha-se porém que não se admit· 
tindo esta excepção &e aprosenta nos nossos portos 
uma e~barcação do commercio estr~ngeiro, com 

s e , 
deverá ser o nosso comportamento 'l Se nós 
não admittimos a entrada desta embarcação , 
~ntão devemos prendêl-a; pois são est&s os meios 
de coerção e coacção, qua podemos empregar nesse 
caso. As idéas do ::3r. deputado t.eriào multo 
cabimento em um projecto de abolição, mas em 
um projecto de repressilo do trafico, que só se 
póde considerar de abolição indirectamente, ni\o 
se póde admiltir o principio do nobre deputado 
sem grave inconveniente ; porque , admiltldo 
~lle1 entravão as embarcações, e como o Sr. 

deputado não quer que as embarcações de com
mareio egtraogeiras que têm tripolação escrava, 
on de pretos livres, não sejão admittidas nos 
nossos portos, mas quer que não admittamos o 
principio da. e~cra_vidào de seus marinheiros, o. 

livros se introduzirião no paiz, e então o mal 
seria peior, porque inutilisaria o principio que 
se tem estabelecido de que se não importem es
cravos e retos livre 
applicnr este principio de que se não importE.o 
escravos e pretos livres , é mai'B conveniente 
que elles sejão reconhecidos no acto da entrada, 
e que saião outra vez na mesma embarcação. 
Julga portanto que o artigo deve ser appro
vado. 

Não impugna no total a idéa do nobre deputado, 
mas entenda que não deve ser enxertada na 
questão sujeita. Para a admittir fóra necessario 
dar um desenvolvimento muito maior ao ·projecto, 
e mes~o variar de meio~ de coerção, porque não 
se devia querer que se prendtJssem embarcações 

. . -0 

' admittir um favor igual para com os subditos 
desl\as nações, sem que tenhamlls certeza de que 
SHrlio tratados r.om a devidfl reciprocidade oa sub
ditos brazileiros. Passando esta diHposlção, não 
terê. o governo a negociar ; e podem 011tras na
ções tJão reconhecer os direitos dos subdito11 
brazileiros sem que o nosso governo possa fQzer 
eousa alguma neste caso. Ora, não é conveniente 
que o artigo passe corno está, mas sim concebido 
de modo que essas nações tenhiio necessidade da 
se euteodor comnosco para se estabelecer a devida 
rdci rocidade. 

o I as as aogu ntes emendas , que silo 
!lpoiudas: 

« Ao ~ lo do art. 2o accrescente-so -para o 
que prestará o mestre fiança idonea aos astos da 
reexpor aç1 o. - a va a re acçao. - aga , 111 
Oah,et. » 

« Ao ~ 2.o Da pretos cidadãos brazileiros quo 
regressarem para o Brazll.- Salva a radaoção.-
Barcellos.ll · 

tt Snpprima-se a ultim:• parte -ou sabida por 
consentimento de seus senhores. - Moura Ma
galhlfea. » 

o Sr. Moura. l\l'a.ga.1bà.o• auRtenta a sua 
emenda. Parece·lhe summamente inconveniente 
q•1e um escravo que por consentimento de seu 
11enhor foi viajar para fóra do imperio a nações 
.onde a escravidão não é admittida, revertendo 
para o Brazil, volte a ser escravo. 

Não descobre inconveniente em ser adaptada 
tal qual se acha redigido o S) lo : elle não é 
mais do que um favor prestado ao comtnereio. 
Com esta medida se tem em vista estabelecer a 
reciprocidade com outras nações. 

O Sr. So~1za Franco (min~stro 

' prescindir por algunt tempo do emprego de braços 
escravos nas nossas embarcações de ~ommercio, 
devemos proporcionar <~s meios para que esses 
escravos possão ser recjlbidos naqu~ll~>s naçõea 
ondl' a escravidão é admittidü, para o que deve· 
mos tratar do mesmo modo os eacravoB daquel\aa 
nações que venhão aos portos do BrazU. Por 
consequencia a respeito dessas nações não pre· 
clsRmos de tratados ; e se houver easa. preclsitc, 
o governo està habilitado para os f ater. Com 
aquellas n~ções onde a escravidão nilo é f,d~i\· 
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tida, não podemos tratar porque ellas não 
admittirlão tratado algum a semelhante res
peito. 

O orador niio póde aceitar a emenda do Sr. 
.Barcellos, porque o projectn não diz res eíto n 
e a ao raz1 e1ros; e se e e vedasse quo um 
cidBdão brazileiro qualquer, fossA para onde qui
zesse, e voltasse quando lhe conviesse, se ri" 
CQntrarlo á constituição que garante este di-

mento de suns dividas e dos juros vencidos até 
esta datà. 

A' commissão de commorcio o requerimento de 
Luiz Vernt>t. 

A' co · n1ules o reqoe 
rimento de D. Maria Luiza da Cunha, pedindo · 
a contínuação da percepção de urna tença. 

Níio ha mais expediente. 
Julga·sfl ob'eeto de delibera ão a· · 

o pro]ec o da commissão de constituição autori· 
Ta~bem nlio póde aceitar a emenda do Sr. M. 

Magalhães. H11 duas hypotheses ; uma é St\ o 
escravo com consentimento de seu senhor vai a 

. paiz est.range\ro, onde a escravidão não é admit· 
· tida; desses neuhum volta cú, e se volttl e quer 

continuar a ser escravo, não ha razão nenhuma 

• sando o governo a conceder carta de naturalisação 
de cidadão brazHeiro ao dinamarquez Dr. Theo
doro João Henriques Langaurd. 
Lê· ~e e fica adiado por se pedir a palavra o 

para o prohiblr: a outra hypotbese é se o escravo, 
com consentimento do seu senhor, vai para paiz 
onde reina a escri\vldão ; neste caso, se passasse 
a emenda do Sr. M. Mag~lbães, destruir-se·hia 
a · disposição do ~ lo, isto é ,_ não poderi~o 

n heiros escravos, 
livres. 

O Sa. M. MAGA.LHlEs r . - Ail!da ba outra hy-
petb 

o sa. MtNtsTao nos NEGocros EsTaANGEIR{ls 
'Vai ·figural-a. Supponha·sa que um morador nas 
no.11.eas fronteiras mnnda um escravo seu atra· 

r o ra margem que per e11ce 
a uma nação llmitropbe, que nãn adnlllte R 
escravidão; se o escravo fôr tão flill quA queira 
'Voltar, porque não se consentir(\ quo o faço ' 
Entende pois que o artigo dave paasor como 
está. 

NAo havendo CR8B1 fica enCArrnda n dlecuuito 
do artigo, e procede-M t\ chllmadü na f6rmR do 
regimento. 

O SR. 1• SJCOR&TARIO doclara que vai R Imprimir 
o Jl&reoer da 1• commlsa1\o do orQnmonlo sobro 
o credito parn oxorciolna findoa. 

11. Pn1r.1mBNTR dl\ a ordam do tlla, o lovan tn 
a aoaa1\o áR ~ bora11 n mllll\, 

Se•alo em .a 4o Sotembro 

PBKIIIDJtNOJ~ DO IIR, MUNIZ llAlUUCTO, VJCK·PREBIDBNTR 

BUIIIIAnlo. -ExPBDIICNTJ,,- Ordom do dJa.-Em· 
prestimo cl Ponta d'A!"4a. Al"tigos adt..Hivo•.
Que.~tl1o dq ordem. Enr.tJrram~:nto. Votaçtitt. 
AdO'(JCl!o. -Rer:ressélo d.o trafl,co dg a(1•icano$. 
Votaçno do art. 2°. Discusj do do art. ·s ... 
Emendas. Discursos dos Srs. Gomes de :..\fenezes, 
Rodrigues dos Santos, Souza FrançCJ, Currao, 
Tagues, Campos Mello e Mor-aes Sarmento. · 

A's 10 horas e tres quartos da manhã abre-se 
a sessão, lê-se e approva.-se a acts da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

.., . . 
quaes são os diãs de festa nacionnl. e os feriados 
nas estações publicas.-Ao arehivo. 

Oatro do mesmo miolstro, devolvendo tanto o 
requerimento de Luiz Vernet com os documentos 
a elle jttntos, como a representação de Manoel 
Joaqu\m doa Pas~os e A. Calvo.-A' quem fez a 
requisição. • 

· Remette·se à eommissão da fazenda o requeri · 
mento de Antonio Luiz de Pai'Va e Hyppolito JCisé 
Marti~lB, habitant.es e proprietarios na provincia 
do ltlo Grande de S. Pedro do Sul, pedindo se 
}JuJf mande fazer O abatimento de 8 ojo DO paga• 

seguinte p~racer: . 
<< A' commissão de constituição a quem foi 

presente o aviso do ROVerno dirigido ao presidente 
da província de S. Paulo em 5 de Junho deste 
anno solvendo as duvidas apresentadas por esse 
presidente sobre a elelciio de vereadores· e·juizes 
de paz que tem de verificar-se a 7 ~o corrente 

• governo está de accordo com a lei de 19. de Agosto 
de 1848, e por isso não póde entrar em duvida 
que essa elei~ilo deve fazer·Ae no indicado dia. 

mo a adlleaão da eamara a essa decisão 
do governo pôde concorrer pBra evlta1· identieas 
duvidas que por ventura se tenhão suscitado em 
outras pruvinciat, julga a commissão que de~ia 

Rçito (la easa a 
respoito ; em consoquencla é de parecer que se 
declare que a decisão contida no r.eferido aviso 
está baseada na lei citada. · 

cc Pnçn da cnmnra dos deputados, lo de Setam· 
bro de 18J8.-Rodrigues dos Santos.-Pessl)a d6 
Mello.-T. B. Ottoni. • 

O Sr. Morao• SarJnont.-, (pela ordem) diz 
qun, nilo tendn ainda R repartição do imperlo 
me.ndndo 011 vsclarecirnentos que pedio a respeito 
d" burro. do Rio Gr"nde do Norte, desejav" que 
o Sr. pr.oHI•l~nt~ mundasso exigir d~ novo esses 
OR lll 

O Sa. Pn~taJDENTE responda qua vai mandar 
con11uiL•1r o 1:3r. oO\clnl-moior da secretaria, e á 
Vllitf\ do tPmpo decorrido mandar!\ instar per esses 

O Sl\. Mont.Rs St.RM:lJNTo de~aja tambsm que 
S. Ex. lha informa se jã sa I11Z n nomeação da 
conlllli&s•~•J de qull trata o requerimento do Sr. 
Serra quo foi ••pprovado. 

O Sa. Pmt8Inll:NT.Jt diz que a commfs>íio niio 
está Ri nela nomoada, o ql\e darti a nomeaçdo desta 
commiS!iliO pnra ordem do dia de amlinhã. · 

O Sr. ~odrlgno• doe Santo• inft>l'mR á 
camara, como relat11r da deputação encarregada 
para ir comprimentar hoje a S. M. o Imperador, 
que recebeu h ontem um officio do Sr. ministro 
do imperio communicnndo que S. M. o Impe· 
rador não podia, por incommodado, receber a 
deputação. 
~ SX". Ta.q ues pergunta qual o destino que o 

Sr. presidente deu a uma moção que apresentou 
sobre a maneira por que lhe parecia gue podia 

mel_bor decidida a que!'ltão de ordem ua houve 

o SR. PRESIDENTE informa que, tendo entrado 
~m discussão o requerimento do Sr. Wundet·ley, 
e havendf) dosbtid ;l da palavra os 130nhores que 
a tinhão, foi elle votado, não enLrandp em dia· 
cussão por inadvert.eaeia, p or e!lquecimemLo, a 
moção llo Sr. Taques i comtudo, assegura ao 
nobre deputado que a mesa tomara a sua Jdéa eru 
cons\d eração. 

BliPRit8'l'Il4:0 A' FABRICA LA. PONTA. DA. A.d.l 

Continúa a discussão da resolução n. 68 deste 
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anuo aob.;~ o emprestimo de 300 contos ~ fabrica 
da Ponta da .A.rêa com a emenda do Sr. Getulio. 

O_ SR. Paf:1SIDENTE' -T~ndo-se . proce~ído, llB 

resolueão e das emendas a elle offerecidas, sus· 
citou-se a questiio de ordem se por ventura podião 
ser sujeitaM á deliberação da camara varias artigos 
additivos mandados A m·esa de ois da vota ão 
ror alguns Srs. epu ados. Não estando c~rto nos 
precedentes da casa, submetti a questão á delibe· 
ração da mesa, que commigo foi de opinião que 
fossem os artigos admittidos ao npoiamento. Esta 
questão de ordem ficou adiada ; tive por conse
quencia tempo para consultar os precedentes da 
casa ; e visto encontrF,r alguns que abonão· a minhn 
opinião, não enco-ntrando nenhum que abone a 
opinião contraria, julgo do meu dever submetter, 
em conformidade do regimento,-os artigos addl· 
tivos ao apoiamento da casa. Tomo esta delibe
ração, e não a sujeito á discussão. O Sr. to secre· . . . . ' 

mandados ã mesa. 
O SR. 1° SECRETARIO lê os seguintes artigos 

additivoA, que são apola4os e entrão todos ·cou-
junctamente em •Jlscussão: · 

(( Artigo addítívo. Emprestar-se-ba, eom iguaes 
condições, a quantia de 100 contos de réis ao 
Indivíduo, ou companhia que estabeleceu uma. 
fabrica de tecidos de algodão na província de 
S. Paulo.-Rodrigue.t doa Santos . » 

« Emend1~ additiva ao artigo do Sr. Moura 
Magalhães: 

« A amortisn.çiio será feita nos ultimos cinco 
annos á razão de 20:oooa por anno.-Taques. ,, 

« Oom a fabrica de tecidl}a de algodão estabe
lecida no municiplo .-Ia Conceição, em Minas-. " . 
-MelloFranco.-Godoy. ,, 

<( Emenda ndditiva é. do Sr. Moura Magalhães: 
u DtJbaixo dBs rnARmna condições concada•Re â 

fabrica de tecidos estL\hel11cída no lugur da Oon· 
cetçíio, da cidade da Bahia, ctncoonta oontoK de 
réla.-Aprigio. » 

ct Debt~lxo da» mosmaR condlçÕOI\ oonooda·8fl 
ã fabrica de tecidos est11holoolda no lugar du Quol· 
mu.do. na cidade da Bahia, quarenta oonto11 dn 
reis. -Pinto Pacca. ,> 

o S:r. B~roollo• fundamenta o manda à 
mesa o aegulnto roquo•·hnonto, que é apoiado o 
entn em dir~cussiio na pnrt6 roluUva aos artigos 
addltlvos: 

« Requeiro 9ue os artigoH nddltlvoi! offorcoldos 

respectivas emendas, vão ã commlssito do com
mareio, industria. e artes, para Interpôr sobre 
aquelles o seu parecer, sendo destacados dR re
solução. >> 

o Sr. O•,e1ho :Saflto• fundamenta e manda 
4 mesa o seguinte requerimento de adiamento, 
que é apoiado e entra. tambem etn díscussãC' : 

« SElja adiada a discu~são até que seja resolvida 
a questão de ordem que se acha afidcta á consi-
dera_çâo da mesa. » . 

Tomão parte nes~a discussão os Srs. Moraes 

Nunes Machado e Aptigio, apresentando o Sr. 
E. França a &eguinte emende: · 

« ~l.le não se ir!clua no adiamento o artigo addi-

- Declarando o Sr. presidt>nte que fica a questão 
adiada pela hora, o Sr. Peixuto de Alencar vede 
urgencia para se tratar desta questão até tllla 
findar . 

A urgencia é apoiada e rejeitada sem debate. 
.o Sr. Nune• Machado pede ao Sr. presl· 

dente , que mande examina~ .se t:'!?~re a questlio de 
tmle,m Jt- ha o ptJmero de dúic,u.r~'?s !O arcados pelo 
.r.tgill).eQ~o, .POrq~e .s.e ÀO~v~r l!~~~~ o e~çer;rap:1,~ptp. 

'l'OIIlO " 

Dand~-se por encerrada a discuss.ão, procede-se 
a votaçao. 

E' api?r?vado o requerimento do Sr. Barcellos, 
sendo reJeitado o do Sr. Cllelho B11stos, e a emenda 
do Sr. E. França. 

Dá· se por discutida a resolução do emprestimo 
de 300 contos de réis á fabrica da Ponta d' Arêa, 
a qual é adoptada eom 1,\B emendas por 31 votos 
contra 31, e vni á commh~eiio de reducção. · 

O SR. PRESIDENTE : - A' commfssão de com
me~clo, ind.u~trla e artes viio ser remettldos os 

- . estao sobre a mesa e que não forão apoiados. 
O Sa. GoKES Dos SANTos pede que se faça. 

me~ção na ,acta que votou contra a adovoão do • 
proJ(lcto. · 

O SR. 0ARBA:o:- E eu tambem. 
O SR. PRESIDENTE: - Queirão mandar os seus 

requerimentos. · 
São remettidas á mesa as declarações : 
« Votá mos contrá. a adop~ão do projecto n. 68, 

que conceda um emprestlmo a Irenêo e O. -Sílv~a 
Ferraz.- Marinho. - G'oàoy.- E. França.
Pinto Ooelho.-M. Sa,•mmto .-Auis e Almeida. 
- E . P. de Oarvalho. - Q. J. dQ SilvQ.- P. àt1 
A. Cerquei,·a Lt~ite.- Chrístiano Ottoni. » 

« De 1 r o:.i e t 
projecto !i. GS. -T. Gomes do.t Scmtos. -l. Ct~,•rao. 
- T. dtJ .AQt-'iar.- Abreu Rangel. » 

C( Declaro qun votei contra o projMto e sua 
adnpQ1lo1 qt1o conr.odo um empreat.lmo em ravor 
da fabnoa do tundlçllo da Ponta u• Arô.l. -MourtJ 
M agalht%11. n 

O Sn, lo ~aconRTAnro (pala o,.cf41m) 16 urn oiDalo 
do Sr. ministro do lmperlo 1 J?llrUclpando não 
podar S. M. o Imporartor rnonbor a cJilputnoito 
dcetn camnra quo tom do o onmprhnontar pelo 
annlvorsario de dou coneorolo, por causa do 
incommodo do &llut.lo do moamo nugus~o senhor. 
- Intotrada. 

lt&l'RltBSXO DO TRUl'lOO DE AFBIOANOS 

o 1 a a pro ec 
do trafico da africanos, no art. 2o! cuja diecussilo 
ficou encerrada na sessiio antecenente. 

Procede11do-se á votação deste artigo, é appro
VIldo o S) 1° _com a emendo do sr·. Oalvet; o ~ 2o 
é approv ado , ficando prejudicada a emenda do 
Sr. Moura Magalhães. ·· 

E ntra em discussão o seauinte: 
« Art. 3. 0 As embarcaçoes brazilelras encon

tradas em qualquer parte, e as el\tra~geir~s 
encontradas nos portos , etlseadail , ancorà 
douros, ' e em qualquer po~to da costa ·o nde 

escravos .:JU pretos livres não ex.ceptuados ho 
art. 2o, serão apprehendídas e consideradas cômo 
importadoras de ·escravos . Aquellas ónde · se 
n n rarem si naes de destino ao trafico de 

escravos, serão, independentes de outras provas, 
igualmente apprehendidas e considerada.& eomo 
tendo feito, ou tentando fazer a 1mportaoão ·de 
escravos no T3rnzil. » · 

E' apoiada " segulute emenda do Sr. Rodrigues 
dos Santos: · 

«O art.So substitua-se pelo seguinte:-Aa embar
cações brazUeiras encontradas ·em qualqüer parte, 
,ou ü8 estr~~eir~e ~Hçonu~~.~o• .P5~rW.'-'! ~ffl~a48~, 

63 
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ancoradouros, ou mares territorlaes do Brazll, 
tendo a seu bordo escravos, ou pretos livres não 
exceptuados no art. 2<~, ou havendo.os desem
barcado, serão llpprehendidas e consideradaa im· 
portadoraa de escravos. Aquellas ua não tiverem 

r o, nem os ouverem prox1mamente 
desembarcado , poróm que su encontrarem com 
os signaes de se empregarem no trafico de 
escravos, serão igualmente apprehendldas e eon-

emenda offerecida pelo go'9'erno.- Gomea de Me
-ne.te.r. » 

O Sr. Rodrtgue• do• !Sa.n.to• respon· 
dando A~ ~bsf!rva.;ões ?o nobre deputado, ~iz 

t 

penal, e como lei pen11l trata simplesmante de 
definir C'3 crimes exprimindo pela mnneira mais 

-laconlca o Iilodo por~ue elles s~ realisão ; e ~o\ 

por que se acha. Redfgid t) ó nrtigo nR fórma 
importação de escravos.» por que pretende o nübre deputado Jria de en · 

o Sr. G-olll.e• de Menezes declara não contro á sua int~nção; iria augmentar os gravames 
approvar o art. So, como se elle acha concebido, do commercio, porquanto estabelecerit! uma pre-
ma!i tambem não pôde approvar a doutrina da sumpQão lega\ do crime contra todos a<~.uelles que 
emenda que o quor substituir. tivessem alguns indícios~ quando aliás o arhgo 

Observa, quanto á 1• parte do artígo, que·não substitutivo não se contenta com simples indicias, 
. é boa a redacção quando diz _ou havendo-os exige provas C09Jpletas, provas satisfactorfas. 

desembarcado ; - quizera que antes se di~sosse - Chama f\ attenQiio dn nobr~ deputado para a 
ou oom lndicios de os terem desembarcado ; - differença que · ha entro a primeira e a segunda 
porquanto não se pôde entender que a embarca~ão parte do artigo. A primeira tem por fim marcar 
tenha dese~nbarcado eser:\VOS senão ttando forem os eas m -
apparecen o cer os ndiclos que denunciem o incurso no crime de import.ar escravos; a. segunda 
desembarque. os factos que devem autorisar o julgamento da 

Demais, o nobre autor da emenda. sabe que tentativa deste crime. Assitn não se podia chamar 
dlfferente cousa é o conhecimeato de um crime arll a dontrina da rimeira ar e do · 

1 en a 1va o .:1'\me. eor a. questoes N a.t.iva.e á complicidade de tent.o.t.iva. 
das tentativas é diffi::il, e em muitos casoa impos- Nota qne para demonstrar-se que al8'uem DObl· 
sival para chegar-se ao ponto de qualíftcar a metteu um crime, não b;\stão os tndtclos, nem 
tentativa. como crime. li}' or isso que os juri3· e d . -
eonsultos criminalistas t . c1 o er ni legislador deve dizer-aque~\e. que comtnetto! tal 
regras geraes !llaras afim de que niio se {}Qna a crirne sotfre tal pens.-Ao JUIZ cumpre examanar, 
intenção de um crime \'IOl' tentativa do crim~. A etn 11resença dos factos, das pro-vas, se o crime 

· lei pen"al pune ns tentativas ~ não a. intenção, e se deu. Podem baoç.er indlcios mu\tl\s vezes Rem 
as tentativa~ são reconhecidas à vist'\ da.~ provas guA o crime se tenha dado. 
que ·demon&trão actns fim -vista 1\ levar neM!\Sil- Bettl cotnl)tAhenda os esarupulos do nobre depu-
riamente o crime a ser efftJctuudo. Mas da maneira ta do quanto á aagunda parte do artigo, mas cbama 
porque o artigo estabelece a puniçi\o da tentativa, a sua attenci\o p:1ra e. deflntçito qua o ordlg•1 cri· 
póds muitas vezes apprebender·se embarcações que minnl dA da tor1tatlva de crime que, segundo o 
estejão muito longe <:le ser quallflcndas como mesmo codlgo, cons\Rt.tl na ax_latencla rle aotos 
tentado praticar o crime de Importar llRcravos; prt1parntorios, t.md.,ntos a pratlcar um facb que 
o que pl\rece D.inda certificar outros ttrtlgos do ni\o 86 prRtiQa por clrcumstllnth\s indepon•leMe~t da 

ro ectCI uand - } . 
proxlma ll sa.hlr, induzintlo suepo\q, d() quo se val Appl!cada 6stn thoorln à hypothese, dirl\ que a 
e~pregnr no traft<lo illieldo Mjn ro~istrnch. l\Ol' Rü(\l\1\l\1\ pnrt" 1ll\ S\11\ t•mom\n o~t~\ do M•)ordo Q()m 
err1pragados da alf~ndoga. o Cl\80 lati) eG KU~peltH, 0 eod\go crhnlnnln ~nm Rfl doutrinas que su~tonti\o 
set11 obri ada a restar uma a _ , . , 
J1 e ~er upr slonadn am nlto mar unlcnmonto por dA dofinlr os CBRntl om quo so julgar ucoA embl.lr· 
indfclos mut remotos, quo não podom om hom o cuciln hruzllolra a,nconlrtHI~ oul quulqller por,to 
rJgoroso dlrettJ ser considerados O()mt> 1enl!orrtfiJ como tentando l+mr>rt~gRr·Re uo &ru.fico, diz que se 
a !nzer o trafico. Ast~im pol~t, em conformldatlo }u\g•lrl\ cnmo tnzend•> t.AI\tt\t\vl\ Jt\ tra.fi~o as ombtl.r· 
da 2• parte do artigo, aprfslonar·se~hi1o multas cl\çÕos que ttvert ·m tnell a tnes al~naes. O Oftldor 
embarcaçõe!4 sem que comtudo tenhi\o 11pparecido podorta remotter 0 Sr. deputado à disposiçào dos 
actos externos que demonstrem que ellas se empra- artigo seguinte, onde ,.e achão detalhados os 
gariAo no t.raftco. signaes que devem oporar o indicio de t.enta~lvn 
· Se deste aprisionamento nenhum mão resultado de trafico, mas quando se chegar a esse ar.t•go. 

proviesse, podia approvar-ae a segund~~o parte da tratará de desenvolver os )m<.tivoa que o mdu-
emenda substitutiva, rnas em mat~rias de com· zitão a concordar com a ~menda substJtut1va ao 
mercio, e multo mRis não se achando o nosso art. 4,o, que mandot1 á mesa. Sem pois ~mbaraçar 
tommerclo -tão desenvolvido que possa sem gra- a questão, dirá que nunca. se poderá Julgar que 
vame so1frer aprisJonamentos repetidos, e sem - nào t.enàa {P-ito tentativa do trafico aqnella embar-
}uatiça de embarcações que, ao depois julgadas ca,.ão que estiver apparelhada de um modo ~spe-
màs presas, cQusão damno e prejuizo a seus c\a.l a.pplicavet para este trafico. Sabe·se que as 
proprietarloa e commandantes. embarcações se apparelhão para certos fins~ u.ns 

Otf9l"ece pois uma emenda que, bem que quasl. para transportes, outros para a pesca. etc. ; mas 
· eoncorde com o projecto, ec.mludo resalva a dou- estes fios não são muito variados, e a especlali-
trl na da aegunda.p~a;r;;t~e;· d~o~a~r~ti&o -~libflitu1tl"Vllrl!W+~dma~dt;íe~q~u~e1l~\a;;;e~m~cijadijafu>u~mTidfioiís»a~p~p~a~r~eflh}oliaistié!fllm:ilu~iJtor--_ _ _ E' apoi,lda-&----Bt~ · 1a. exemp o, a em arcaçao es m a _ 
art. So ' pesca contém u\.ens\s e va.soa mui\o diflerentes das 

« Aa ernbarcaçõel braz11elraa encontradas em q11e se deatini'io ao coltlmercio ; e assim a respeito 
QUalquer parte, ou aa estran~telrae encontradat~ das outras. Ora, &e uma embarcaQão e.pparecer 
noa porto•, en•eada•, ancotadour()t ou maraR c<ím um app11rellw sui getJerfs, que ailo seJa app11-
~rr1Lorlaet do llrazll, tendll a a&u bordo escraV<l& cavtll nem para transpo1te, nem para Q peaea ou 
ou pretos novo• llvraa nAo e:lcllpLuado uo art. 2o, para qualquer outro object.o conhecido, eneon · 
ou. que nlo tendo eaoravoa ou pr&tol novos Uvrea tra.nd.o·Be pelo contrario a Reu bord•) ob)ectoa (\Ue 
a seu bordo d~rem eomtado vohementee lndlclos o usu eommum ~m indicado como proprloa parll o 
de os terem proxlmaruente de1eznbareado, ~erão trafico, é claro que ella 11e acha lP-giUmarnen le 
apprehendída& e c:onslderadaa como importadoras indiciada de tentar fazer u trafico deede que eon• 
de escravos. tiver tadut 01 apparelbos e uteoallf proprlo!t ~ tem 

' « Supprima·ae tudo o tnaia -do artigo e da pratleado aet.oa preparatorloa para oommet\er Elite 
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crime~ tem principiado a . execução, e por conse· 
quenc1a está incursa no cnme de tentativa. 

Se não se marcarem, aind:• que de uma maneira 
geral, os casos em que se poderá raputar que uma 
embarcação tem commettido o crime de tentat1va 

, en ao orça ser rersuuc1ar 
absolutamente á punição da tent~tivà d<J trafi.cQ, 
potque, a não tJ ~·r pela maneira que se acha pro· 
posto, n_ão RabJ de que outra fórma -se poderá 

a9uelles que tiverem apparelhsdo o vaso, recuar 
a1nd~ por vontade propria , e faltar assim uma 
quahdade essencial á caracterisação da tentativa 
segundo o codigo criminal. 

Acha tambem na se undá. atte contusão de 
p mana es a e ece·se a i erença de 

vasos QUe se empreguem no trafico, e se diz: << as 
embarcações brazileiraa e&lcontradas em qualquer 
parte, e as estrangeiras encontradas ncs ortos. 

artigo, porque desenvolv , emendas as axpliquem melhor. 
& põe suas idé~s mais P'ltentes e claras. 

A primeira ldéa que apparece é quanto as cmbar- O Sr. Taques adopt11. a primeira parte da 
eações brazileiratt que forem encontradas em emenda do Sr. Rodrigues dos Santos, e a segunda 
qualquer parte, que se suppuzeren\ empregadas parte do artigo. Logo exphcarà a razão por que. 
no transporte dê pretos livt·es ou hnportnçt\o de Tern versado a discussão sobro doua pontos; .. 
eaeruvos. 1°, se o crime de que se trata deve ser punido 

Pareee·lho que esta disposloi\o eomprehende uma etn virtude de presumpções lagaes; 2°, se deva 
idéa quo não deve ser comprebe~lda. Vasos ser punida a Lontativa do crime. 
brazllelros pllden1 eer empregadiJB no transporte Ponderou o Sr. Carrão que a disposição do 
de colonos afrlcnnos, e masmo ue escravos para artigo la estabelecer uma dífficuldade é nosso. 
nações que admlttem 0 traftco ; e este pro1octo navegação no Pacitlco. Uma lei é sempre f~ i ta de 

óde robiblr ue em • accordo com as circumst n I 

ue ea n a Me compre 1ende no projecto, que No artigo se a.dopta o principio que este crime 
allf\8 ni\o deva compral1ender : como porérn poderé deve ser punido por presumpções Iegaes, isto é, 
011tar enganado, pede oo Sr. ministro da justiça, e que o crime deve ser punido não só qunndo é 
ao autor da omendtl 11ubat\tut\va, qu13 deolare se provado dlreotamente, como quando appareoem 
eatll Jrl&a estA oomprebendlda, porque, se não presumpções cuja apreclaoão fica a arbltr1o do 
bouvesae lotençllo dll 1\ comprehander, é preciso Julgador, em virtude das quaee se deve revutar 
redigi!· melhor o artigo. Isto quanto b embar· provRdo o facto. O codlgo criminal diz que ne· 
cac;ões brazllelraR. nhuma preeumpção, por mais vobemente que seja, 

Qul\nto ás embarcações estrangeiras, apparece constitue prova; mas este principio adaptado no 
outra questão. Supponha-so que uma embarcação codlgo criminal nito tem prevalecido na nosaa 
estrangeira ~;e emprega no trafico de e~:~cravos, ou jurísprudencla 1 tem sldo reconhecldoJ que é uma 
no transporte de africanos livres , não para o necessidade para. a justiça humana o dtrlgtr·se por 
imperio, ma.s para qUI\lquer outra parte, mae que' presumpções, do contrario tornar·se·ha tmposslvel 
por uma dessas evttntualidades, que são muito a justiça em muitos casos . Mas o artigo raz mais: 
frequentes no mar, esta embarcação arribe a um elle diz que, dados certos signaes, se julgue . 
ponto da costa do imperio; por este façto é este provado o facto . Ora, se esta é a doutrina do 
navio estrangeiro quQliflcado como crirltinoso, e artigo, parece que ella devia prevalecer tanto 
póde ser sujeito ás penas .que o proj ecto esta· para a. prova do facto consummado, como para 
belece! Esta especie não se póde de modo nenhum a tentativa. A tentativa é um facto mais difficll 
comprehender no artigo , até orque ir-se-hia de ser averiguado do que o crime consummado ; 

------~a~s~s~i~m~s~u~s~ci~t~ar~~r~a~n~d~e~s~i~~~~~·_u~~~~~~~~euu· ~~~~~~~t~e~~·------
se nllo comprehende, como parece ao orador, será sumpções legaes, e quant.o ao crime eonaummado 
melhor pOr o artigo tão claro que não haja duvida não se admHtem, e se querem provas mais com-
alguma a este respeito . pletas ' Se se entende que as presumpçõea legaes · 

Quanto á segunda parte, subscreve-a todas aa d~:Jvem constitutr prova bastante para o crime 
observações que fez o nohre deputado pelo Rio de tentativa, (,levem tambem constituir pr()va 
de Janeiro. Parece·1he neeessario que se exija a ba~taute para o crime consummado. Não vê razão 
reuotão daa tres condições que a legislação crl- nenhuma para esta àistlncção, e por isso disse 
minai estRbelec::e, CJ&ra que se qualiftqne o crime que concordava com a sagllnda parte do artigo; 
de tentativa. O que a segunda parte do artigo na qual .se díz:- Aquellas emba.rcaçõe!i onde se 
diz ll tal respeito não é bastante, porque podem encontrarem sí g !lMB de destino ao trafico de 
es.\et\r todos os signaes de que trata o artigo, e escravos, serão, independentes de outras provas, 
nio haver tentativa, principio de execução. Podem igualmente apprebendldas e eouslderadas como 
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tendo f~lto, .. ou tentaCió fazer a importaçiio de 
escravos no Brozil. 

o Sr. deputado pelo Rio de Janeiro atacou o 
"ec uanto â. ualifi.cu ão de tentativa do 

crime sobre que versa o projecto nos termos do 
art. S.o 

As theorias a respeito de tentativa 
um aocordo tal ue ossão servir de uia se uro 
quer ao JU z, . quer no eg1s a or que por e as 
se . queira dirigir ; o legislador pois nestas ma· 
terias vê·se na necessidade de deixar algum 
arbítrio. 

Deve aer considerado como tentando o crime 
o navio que S*' destina ao tr1•fico 'l Pelo codlgo 
esta.tentativa niio constitue tr~fico, mas ha toda 
a dUliculdade em distinguir do trafico o que se 
·deve considerar como tentativa. Se se não con
siderasse como tentando empregar-se no trafico 
um navio que se destinasse com todos os appa-
relh~s propri~s . ara ex'3rcer o trafico.! não serh . . 

eputado.s para o que seja importação de-ufricanos 
se~undo o projeeto. Neste projecto dá-se este 

. crime por et•nsummado antes da introducção de 
africanos no paiz ; o projecto pois reputa como 
consummado o crime aiuda antes da impor
tação. 

'o SR. Gowns DÉ ME:NEZB:;; : -Isso é que é 
tentativa. 

O SR. T.a.QUil:B ·responde que então é preciso 
alterar inteiramente o projecto, porque, segundo 
elle, o navio que tiver escravos a bordo no alto . 
mar lâ estará Incurso no crime do trafico, porque · 
o projeeto não é de prohibição de importação de 
africanos, mas de prohiblção do trafico . · 

Oonolue decltuando ue adopta a rlmeira parte . . . ' 
parece qae foi proposta pelo conselho de estQdo. 
e adoptada pelo r.nlnls~erio, com a alterBçiio pro· 
posta pelo Sr. Oarrâo quanto á palavra - ;1ro· 
chMmenCs ;- e que approva a segunda parte do 
ar.tllo com uma emenda dct redacgãa quanto â 
.pal•oyra- empr•garem. m• apoiada a seguinte emenda do, Sr. Moraes 
Sarinent.o ' · 

~ Substltulo·se as plllavras - de destino no 
lldft.éo de eacravos- pelas seguintes: -de haver 

·felto o trafico de escravos, ou trazido pretos 
livres.- E eupprJmao-se as seguintes:- ou ten· 
:tando fazer tmportaoílo de escravos no Brazll. -
Salva a redacção. » 
. o' l!ilr. 01:UI1P08 Mo1lo {ministro da jUS· 

Rio de Janeiro não pôde ser approvada pelo 
.. •governo, nem merecer o assentimento dl\ oamara, 

· . pelo.s mesmas razões aprese1•tadas pelo nobre 
··. :aeputado. Disse elle da p.rlme:ra vez q~e fallou, 

e disse muito bem, que o fim do proJecto era 
.· . estabelecer o principio da repressão do trafico, · 

.. . não dentro do paiz, :porém no mar f_'té o ac~o 
· do desembarque: disse mais ~ue para tsso queria 

a lei empregar todos <'S meios possíveis, auxi
liando a acção da autoridade para que pudesse 
produzir resultado efficaz. O nobre deputado 
concordou com o rinciplo da lei, visto que 
concor ava. com o prtnc1p1o a repressao ra o 
pais. Se assim .é, se o projecto com as emendas 
oferecidas pelo Sr. deputado por S. Paulo dão 
multo mala . acçdo â autoridade ublica p~ra 

. . ' 
eto 6, • Armar a repreaslo f6ra do palz, a sua 

emenda nlo p6de aer a_pprovada porque ella 
·nfraq\lto• .eata acolo ~· aut?rl~ade, faiendo 
oom qu., unlcameQte ~eJio apprebeodldae aquellat 
embarcao~• a bordo elas qPII)I ae encbn\rarom 

·lltcruoa ou qv.e tiverem lndlclo• • vebementea 
·clehaTertm·.l!roxlmamente ~'". •. ~~~~.areado e.•cr"Tos. 

· Segu••a. -~ui comu , Aon~equetusta JFDGUtdlat& 
8 'D8C8&Arll que, encontfudo-te , llO i'Jllr ""ú'ftla 

embarcação que, posto tenha trazido escravos a 
se11 bordo e os tenha i"mportado no paiz, se este 
desembarque oão foi feito proximamente, esta 

b rca ão nã · 
modo enfraquece-se a acção da autoridade, e se 
autorisa mesmo a importação de africanos. 

O projP.cb tem dous fins : na sua primeira 
arte determiuQ ue as embarca ões brazílei 

encon ra as em qua quer parte, e as estrangeiras 
encontradas nos portos, enseadas e ancoradouros, 
e em qualquer ponto da costa onde possa alcançar 
a artilharia, tendo . a· seu bordo escravos ou 
pretos livres não exceptuados no art. 2o, sejão 
apprehendidas e conRideradas como importadoras 
de escravos; na segunda parte SA determina que,. 
posto não tanbão escravos a bordo, mas todavia 
apresentem indlcios de haverem feito. o trafico, 
estas embarcações sejão punidas com as penas de 
tentntiva. A emenda do Sr. deputado diz:-Tendo 
vehementes indícios de os te~em proximamente 

embarcações que não tiverem· indícios de os 
terem proximamente desembarcado, posto tenhão 
indicias de terem feito o trafico, não poderáõ ser 
apprehendidus. O projecto é mais claro, positivo, 
terminantfl e amplo. Existem n!l verdade diffi
culdades não pequenas tslvez para se marcar 
quses são os indicias, mas estas difficuldades 
mai>~ ou menos podem ser vencidas. A doutrina 
pois do artigo com a emenda dá muito mais força 
á acção do governo. Seria nn . verdade irrisorio 
que uma embarcação, posto se demonstrasse 
evidentemente que ellR acabava de desembt\rcar 
escravos, não pudeílse ser apprebendlda e con
fiscada como pertencente 1\ primeira Cilt&goria ; 
se devesse ser punida como tentativa, quando 
sa conhecia ua era autora. A emenda ois 
oxp 1ca mu o o art go, e n o p e ser spen
saàa. 

Um Sr. deputado nllo quer a segunda parte 
do artigo, porque recelando que dlfficuldades posdo 
apparocer na rloslgnaçiio dos Indícios, teme ci\usar 
prejuizo, embaraço aos tratlcantes; n1as se oon· 
corda oom o principio de estabelecer a repress1'o 
do tuftco fót"Q do valz, é evidente que tamhem 
devo cooceder â autorMadtt publica todos os meios 
ao seu alcance para poder conseguir este fim, 
embora occorrão as dimculdades que tem pon
derado. A emenda do 8r. deputl\do diminue o 
temor que possão ter ilquelles que, apezar de 
todos os principlos de convenlencta, e da neces
sidade urgente eiL que estamos de r~prlmir o 
trafico, procuro~ I m ot-tar africanos. O orador 

tenha por fim tirar A autoridade a acção neceRsaria 
para apvr1'bender no m.,r 1\B embaronçõe~; qut> se 
propuzerem a fazer o trafico: deseja que se dêm 
ao governo todos os meios para embaraçar o 
trafico atá o acto do desembarque. 

Não responderá ás considerações feitas por 
outro nobre deputado doRio de Janeiro, t:l pediria 
mesmo ao Sr. pre11idente que, quando se quizesse 
tratar do objecto, que é propriamente pertencente a 
este artigo, limitasse a discussão, pois talvez a ca
mara queira tratar desta mataria em discussão p11r· 

ar. n ã m o · -
deputado, como tambem a outros senhores 
quizerem sustentar a:~ mesmau idéas que 
expendeu. 

Dese·ava ouvir o Sr. Moraes Sarmento ara 
que compre en en o-o, possa )Ul~r se a ·sua 
emenda tem lugar. Por ora nãv póde adoptal-a, 
porque nio deseja que sejão punidas com a 
meama pena aquullaa embarcaçõaa a cujo bordo 
u encontraram eacrsvoa, e aquellas que apre· 
aent.arom apenaa lndlcioa de terem fetto o t.ra
ftoo. 

JCapolada 'a •ea11lnte eub·emtnda do Sr. Oarl'lo: 
·• · Da~Ol•' do-a· borctQ-4\•a•u-ou · ~l'lto·a· ·unea. 
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-Em vez de-proximamente-diga-se- nos tres 
dia~ nnteriores. 

« H~rmonise-se o resto do artigo na redacção. >> 

~ Sr. Moraes Sarxn.e~to Nta pela pril 

qual está, e por iss'' mandou emenda. 
A sua emenda consigna a id~a de punição uni

camente As embarcações que tiverem feito o tr11fico, 
e não á uellas u -
azerem. L 13tnbroll ·Se do apresentar esta em,;nda 
porque considera que o trafico de escravos não 
póde haver tentativa: ou ha de haver crime 
consummado, ou actos prepara.torios . 

O Sn. _TAQUEs.-E o legislador não pôde con
verter actos preparatorios em tentativa 'l 

O Sa. MoRAES SARMENTO flntunde que não é 
conveniente quando uma embarcação tem a seu 
bordo caldeiralil, grande qua.ntida•.ie de manti
mentos, aguada, e tudo o mais proprio para ir 
á costa d' Africa ; não vê que com isto ainda 
tenha feita mal nl~um ; 
que o dono da embarcação se arrependa, e nllo 
a mande. Por consequencia, para que sujeitar 
logo o dono, e todos os mais q11e são conside
rados por outros artigos como criminosos do 
trafico, se não fizerão ainda mal r1enbum ? Mas 
disse-se que se podião converter estes actos pre
paratorlos em principio llu execução. O oudor não 
o julga conveniente. E' sabida a razão porque em 
todos os codigos se costuml\ exigir principio de 
execução, e que não tivest~e sido levada a effeito 
por motivo independente da vontade do de
linquenta para se considerar o crime de tentativa; 
porque todos os legisladores t6m entendido que 
era conveniente deixar toda a liberdade, todo o 
espaço possível para o arrependimento. Os logis· 
lfldOrlls não têm rande razer em unir · um 
n v uo que pra oa qua quor ac o preparatorio 

de d11llcto, pôde arreponder·se, e l&ssiut nii.o tfd· 
sultar do acto mal algum ; os legi~ladores pots 
nilo qulzeril.o que ello fosse lo~o ptmido. Ora, 
que não ba principio de execução na enabarckçào 
que osta com toáos os preparattvor~ designados 
Jw art. •lo, paroce-lbe evidente. 

A' vlstc. do que acaba de dizer, parece-lho 
clauo quo vota contra toJos as emenda~ que se 
achilo nu mesa. 

O I!Jr. Oo.JD.po• Mollo (mCttbtrCI da it."tiça) 
observa quo o crime dn lmportaoilo de africanos 
ntlo 4 dostn qu'' se podem t'n:er por tal modo 
qu11 os anua preparativos nilo S(!jilo sallentoa, 
lndlspt•naaviiiB, mu!to ~>Mpoolnea o multo caracte· 
rlatlorut, Pólio um t1avlo qualquor Ir roRlhf\r a 

r mero 1111 R· 
beleca cnrtos arranjos para este f\m &6mente in· 
disper.saveie T E não constitue Isto principio 
de execução f A seguir-se a doutrina do Sr. 
deputado, poderia bem acontecer que o paiz que 
pretende reprimir o trafico se visse na necessidade 
de pas sar pelo escandalo de ver dentro de seus 
portos. em face de todo o mundo, prepararem-se 
embarcações para irem fnzer o contrabando, apezar 
de se conhecer &'l'identemente pelos preparativos 
das embarcações gue ellas se destinavão ao tra
fico. 

A doutrina consignada no ar t 
em todos os paizes onde se trata de reprimir o 
trafico. A emenda pois do Sr. deputa4o não póde 
ser admittlda. 

O orador tambem não admitte a em·e da 
r. a.rrâo, e ·conclue ·votando p E>la · emmda 

Sr Rodrigues dos Santos. 
'0 Sr. GoJDos d ·e 'Meneze111 -sustenta no

vamente :a sua emeudn, mos trando que o fim della 
~ que não sejão npprehendidas senão embarcações 
com escravos a bordo, , ou desembarcando, ou 
(lne tenhão• \ndlcios muito vehem'lntes de os lerem 

e4Qelnbarcado. 

Quando se tratar do art. 4o. pretende .apre
sentar emenda autorisando o governo para marcar 
os siguaes, e hmbem pari! declarar o que constitue 
indicio vehemente pnra uma embarcação ser 
a rlsion!l . . 

discussão fica adiada pela tora. 
O Sft. PaE~IDENTE nomêa para a deputação do 

di~ 7 oa mesmo~ senhores nomeadog para a d~ 

A ordem do dia é a mesmn, accreseendo a 
nomeação da commis::;ão creada pelo requerlmento 
do Sr . Llsbc,a Serra. 

Levanta-se a sesaão ás a horas da tarde. 

Sesst\o em ú de SeCembro 

l'RESIDENCIA Dll SR. MUNJZ BARRETO, VICE·PRESIDENTE 

SUMMA.R o- • 
Repressão da trafico. Disctwsos dos Srs , Mo
raes Sarmento e Oamp.os Mello. Votaçllo dos 
arts. 3o ~ 4. o - Discussllo do õ. o Encerra
mento. 

A's 10 horf\s menos cinco minutos da manhã abre· 
se a aessãó, lê-se e approva-se a acta da an.ieee· · 
dente. 

EXP.EDIEN'l'B 

Remette.se á commissào de ass.embléas. pro· 
vincial os actos legislativos da usembléa provin
cial do Pará ulti1namenta promulgados naqueUa 
provi nela. 

A' commlssilo de fazenda uma representaç.ão da 
asaornhléa lagislatlva da provlnela do MaraQhão 

· · · so e 
utilidade o pred o nacional onde actualm1!nte se 
acha collocado o prestante estabelecimento dos 
eduo•mdolf artiftces. . 

A' mesma commlaRão uma representaç"o da 
assambléa lHgislatlva da provlncla do Oearâ pe· 
dludo 1!6 decrete un~a loterln, cuja e:z.tracç~o R& 
fllQtl na cOrte. em favor da obra da lgrej" matriz 
da cidade do Aracaty. 

A' commlssilo de Juetloa olv11 uma representaoAo 
dR aesembléa leglsfatlva da provlncla d11 Minas 
Garnas pedindo a oreaoiLo de uma relaoilo naquella 
pr,1vlncla. 

E' recebida com espeofsl agrado uma Mloltaoio 
da mesma asaambléa pela adopofto do projeotô de 
lncompatlbllidados. 

Nâo h a mala ex edlente. 
npprova. o o requer1men o da oommlsallo de 

(azend~ pedindo lnfúrmaçaes ao governo a resrelto 
da representação dos d lrectores da Imporia ao· 
cledade de mineraoão do Gongo·Sooo. · 

E' lido e entra em discussão um parecer da ' 
commiesão de poderes àcerca das eleições d~ 
Oeará . 

O Sa. APRIGIO requer a impressão do parecer. 
O Sa. P E IXoTo o& ALEN<:JAR pede que a lm· 

presaão saj a. feita na folha da casa. 
O parecer fica adiado e vai a imprimir. 

. e (pela or dem) , diz que 
vai mandar á mesa um requerimento do advllgado 
Antonlo J aclotho Lopes de Olivt>ira, que se acha 
nesta córte, e que foi espancado .na :villa ,do 

troGinio, no qual pede que a eamafll haja de 
decidir ãcer.ea da o representação .do· juiz, de direito 
dP. comarca d& Paracatú. Pede às nobres com· 
missões que não reluctem por mais tempo em 
dar o seu parecer sobre aquella ' repreaentaoilo, 
e p edirá, usando da formula das appellações no 
ecclesiastico per apostolo acepê1 sa~pius, SCJ!Piuims, 

.insta.nte•~. iastanht", instcantusime. (.U~s~ JJ .. 
t•au{) 
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o requerimento de Antonio Jacintho Lopes de 

Oiivolra vai remettido ás commi~sõ6s a ':}uem estâ 
affecta a representação do juiz da direito da comarca 
de Paraeatú. 

o Sr. Rodrlltues dos Santos obsel'va que 
o negocio de que fallou o Sr. Vasconcellos não 
fornece razão para se dizer que a commissão <113 
constitui ão tem reluctado em · dar a isão 
so re e e. sta questão já foi julgada com a 
maior imparcialidade por uma commíssão do 
seuado ; essl\ commissão declarou que não estava 
sufficientemente esclarecida para emitir o seu juizo, 
e pedia que o governo fosse ouvido. Sendo os 
documentos offerecidos á commissào de constituição 
da camara dos Srs. deputados iguaes aos que 
foriio offerecidos á commissiio do senado, natu· 
ralmen te o parecer da com missão desta cam!ira 
concluirá como o outro, pedindo informaçõ~s. A 
commissão o mais breve que possa satb,;farà ao 
~obre deputado. 

o Sr. Goxn~'S' Ribeiro diz que como se 
mandou imprimir o pareMr sabre a eleição do 
Ceará, e não os docun1entos em que se b:,sêa, 
como talvez tenha de fallar ~>Obre esta mataria, 
ped13 que se lho dê vista dos papeis. 

o Sr. :a~orae• sarzne:nt;o reclama contra 
alguns apartes que em seu nome vêm publrcados 
no Correio Mercantil. 

o Sr. Nuno• Machado pe:ie ao Sr. 
presidente que baja de designar o dia em que 
deve tor lugnr a interpellação ao governo a respeito 
de um ponto · da nossa legislação criminal, que 
não teve atreito no dia qua para isto foi des· 
tinado, por ter adoecido o Sr. ministro da jus· 
tlça. . 

• a <1 o em pe e 
ao Sr. presidente que convide a comm!ssão de 
fazenda a dar o seu parecer sobre um projecto 
vtnd.o do senado sobre uma talta itineraria de 
Minas Geraes ~ e que haja oie marcar dia para a 
lnterpellaçilo que pretende dirigir no Sr. ministro 
da justiça sol:ire uma questão de direito sobre a 
autorlsaç'ão que pretAndeu tor o chefe de policia 
de Pernambuco de resistir ás demissões dadas 
pelo presidente és autoridades subalternas. 

'o ~r. 'Urbano tambem pede ao Sr. pres1. 
dente que marque dia para essa lnterpellação, e 
declara que a deputação de Pern~>m buco não tern 
nenhum receio de entrar nestll dlscusaão, porqut~ 
o es·chefe do policia de Pernambuco sot·á cowple· 
tamento justificado. (Apoiados.) 

r. Qul:ntlUano, como membro da 
cotnmlssão de fl&zenda, der;lara que a commlssiio 
Qào tem os papeis relativos á taxa itineraria de 
que se !aliou. · 

O Sn. PazslDE~TE diz que vai procedet· se à 
eleiçlo da ~ommisaão dtl que ta-ata o requerimento 
do Sr. Serra. 

O Sa. NUNES MAOHA.DO pro.lpõo que a commissio 
seja nomeada pt~lo Sr. presidt~nte. 

Depois de uma pequena questão de ordem 
sobre o pedido do Sr. Nunes Machado, é rejeí· 
t.ado u sau requetimen\o, e p · -
da commissão •. 

SaheUJ eleitus os Srs. Carneiro de Campos com 
45 votos, Cbri11tiano Ottoni com 43 e Gomes de 
Menezes t>Om 

aEPRE88IO DO TBA.PIOO D& .A.FBICÃN08 

Oontlnüa a dlaeuaalo do Rrt. a• da reaoluçilo 
n; tas de 1887, aobre a repreaalo do trafico de 
llricanoa eorn as emendai apolact ... 

O Br .. Hora•• •a..r.m.on to. polto lt per• 
suada que a au .. emenda ulo pa11ari, nlo d&lxar' 
comtudo dt coQtlDuar a pro4uzlr •• ra~tl em 

que se fnnda pal'a julgar que a segunda parte 
do art. So d~;:ve ser emendada pelo modo por 
que indicou. . 

No codi o criminal está. marcado 
cons l ue cnme e tentativa, por consequencia 
parecia-lhe desnocessnrio · que na lei que se 
discute se trsltasse de explicar aquillo que constitue 
tentativa. Uma vez que ss déssem os r e uisitos 
· os para se qua 1 car e ents 1va um 
acto, os juizes na occasião de applicar u lei ao 
facto classificarião de tentativa na caso vertente 
áquellfl acto que, sogundo o~ princípios estabe
lecidos no mesmo cudigo, devesse ser assim 
qualificado, e por consequencia desnecessario era 
estabelecer novos princípios. Foi para sanar 
este defeito ·que s.e dá· no art. 3o da resolução 
que manJou a emenda. 

O nobre ministro da justiça, combatendo a 
emenda, disse que ella não podia passar, porque 
os act~s preparatorio~ do trafico são tão ~>alient~s 

' perguntou S. Ex. S•3 seudo estes acto~ tão patentes 
e manifestos dcixaràõ de coustiluir principio de 
execução .. O orador responde que nada tem·a 
Sl:lltencia, a manifestaçii.o destes actos com o 
principio de execução. O principio de execução 
dá-se quando o delluqueute não pôde mais ar
repender·se do acto que pretendeu praticar. 
E' preciso que o resultado da acção começada 
não tenha effeito .por motivo independente da 
sua vontade para que se possa classificar de 
tentativa; por consequencia nada tem a salienola, 
a manifestação dos actos preparato'l'ios para o 
trafico de africanos cvm o prlncípi<> de execução. 

Se o governo, ·como disse o nobre ministro, 
está cheio de desejos de acabar com o trafico, 
se o overno r · · 
coano tem dito, o que o orador não acredite., 
então volte suas \listas para outro ponto. Quando 
o governo souber QUe um navio se preparou e 
sahio com dostíno à costa d' Afrlca, trate de o 
man<1ar esperar na volta de sua viagem, appre· 
henJa-o quando o crime estiver consummado. 
Só deste Diodo poderà o governo obstar a eon· 
tin uação da importação d& africanos no Brazil. 

Mas; dirá o ·governo, quem pode saber a que 
ponto do paiz lré. ter essa embarcação de volta! 
E' isso sem duvida uma grande dlffi.culdade; -nas 
se existe esta diffi.culdad~:~, tambem não tem valor 
nenhum a declaw:aotio de l'l~e os actos prepara· 
torios sito pu.niveiR, porque paa~ando esta decla· 
ucão, o que Ka ha seguir é que oa navios 
destlnados ao trafico ni\o se hílo aa preparar no 

· , s do litoral ; 
I ruo preparar· se nas innumeraveis enseadas, 
P')rtos e ancouradol"OII que o1l'erece o nosso vasto 
litor11l. 

AccreRce ainda que os actos pt·eparatorios doa 
navios destinados ao trafico podetn·se confundir 
com os actos preparatorios dos navios dos\ioados 
a buscar colonos ouropêos. Se se entende que os 
actos preparatorios devem ser punidos, então 
fac.a.-se destes actos um crime especial, e impo-
nha-ee uma pena qualquer ; assim consegu~-se 
o fim sem se offeuder os princípios do direito 
criminal consa rados em nosso i 

lsse o nobre ministro da justiça que era 
necessario ser summamente severo , que era 
preciso punir todos os actos relativos ao trafico, 
e a~crescentou ue a lei de 7 de Novembro não 
1n a pro uz1 o e e1 o .sa ut.ar. 

O Sa. MINISTRO DA JusTIQ.\:- Salu~ar, não; 
contrario. 

O Sa. Moau:a SAru.s:JtNTO pergunta porque é 
que a ld de 7 de Novembro de 1831 produzio 
etrtJit.o contrario como vlo em um artigo que leu 
no MwcanW. Oumprla que o governo dlaaeue 
A cauaara a• oau1a1 por que e.aa lei produzlo 
etrelw coatrarlu i cumpria que o IOYerao fo11e 
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muito franco, porquii desde que se soubessem 
as razões por que es:~~ 1~1 não produzío os effeítos 
que se espera\fão, o legislador ficaria habUitado 
para arredar essas causas; mas o governo não . ". ~ . 
proposíçõet>. estareis. Não está habilitado o governo 
p~ril dizer as causas que obstárão os bon;; effeitos 
de uma lei qualquer? O nobre mi11istro nãtJ 
de la as ausa.!i não or uú as i nore mas 
porque uiio poJia declarnr que a causa foi a 
não execução desta lei; o nobre ministro não 
quiz dizer isto, porque era sentença de condem · 
na\iào contra a lei que está em discussão, porque 
naturalmente se havia de dizer : -Que razito tem 
o governo para pensar que a nova lei será exe· 
cutada, quan.io a outra não o foi?- St. o governo 
.declara quo fo\ &. falta de execução da lei, não 
precisa de uova legislação, execute a lei existente. 

· Tanto a lei podia produzir os mais salutares 
etfeítos se tivesse sido executada., que onde o foi 
produzio gra~des van~agens , como o Mador 

, . . 
O nobre ministro da justiça declarou que 110 

ttlrritorio rlo paiz não se podia empregar todos os 
meios de repressão. O orador desejava que o 
nobre ministro declarasse os motivos disto. E' 
o mesmo que dizer que no territurio do paiz as 
leis não p.:~Jem ser fielmente executadas. Oumpre 
que o governo declare estes motivos, porque da 
sua declaração em grande pat·te depende o acerto 
com que serão decretadas quaesquer outras me
dadas l.eglslativas que por ventura a assembléa 
julgue conveuiflnta adaptar. 

Desejava que o governo deixasse o t~ystema 
que tem seguido do mysterio~ da dissimulação, 
da tergivt!rsação : quarta que o governo fosse 
franco. Se por ventnl'a o governo edende que o 
trafico de africanos ó conveulenLe ao aiz, declue-o 
rancamente, axpen a oR motlvos que em para 

pensar t\SRhn, Se o goveruo porém ent1mde que 
a continuação do trafico ó um mal, se deseja 
acabar com elle, tenhR cort\gout ; apresente· 
se no pnrlamontn C) dij:ll\ : - Ape~ar de toda11 as 
dlfllculdadttH, apezar da guurn quo o goveruo 
dcacoufls quu lho h»o du fazer, untando tJUil o 
traf\co tlove ac"bt\1', o govcrn" \lB~R. dlspo~lll R 
6mprt'R"r todutt os ftlllllrllus, 011 a cahlr, se ido 
lho pótlo lmzm· ,, quMR, ut1m do realisar esto 
Rrnnile bem. MRH o govoruo st.guo urn11 conducta 
lutr•lrauldiLO dlvur11a, O ~ovurno 1111brnette à con~lllo· 
rnçi\o lia cunlllrJ\ um projllcto de lei quo tnrn por fi.m 
flllltaboltJour o Lt·uUco du a.frlcanoa no pai;:. O art. 5° 
il 1.& pruv' dt) quo o Oflhlor 1\Cabn. un dlzer. Este 
arUso algnlf\et.L quo, dusllo que os tralicnnttHI pude· 

Ctill&lgilo pór nrn torra q unl•1uor porçil., tlt! a riounot~, 
podem estes ser exposto11 1\ vtmJa., po1lem sollm 
ollus haver todas O.!i lr11.nsacções, niuguam pódo lhes 
pó r Blllbtlrt\\iO. Q11c m t:u nstt.ler~ a v as tu extensão 
do nosso litontl, e a facilidade do desembarque 
que h~& em cadu ponto, quem considera a indltfe ~ 
rençtl com que as m·~is das vezes os empregados, 
a quem incumbe ob~tar a perpetração deste crime, 
se deix.ã o levar ou da empenhos ou pelo Interesse 
para uão cumprir seus devere11, qual é a conee
quencia que ha de tirar? E' que o trafico -qai ser 
restaurado no aiz com o art. 5o. A mataria do 

o ar • o, com ma a. eom um ar 1go pu o 
na folha official, eonv~nce\\ o orador da proposição 
que aventurou. 

O orador l~mbra que U!Jla apprehensâo de afri-

desagradou, como era natural, a um traficante ; 
este traficante moveu guerra ao governo ; o go
verno vio·se perseguido pela guerra surda de;~se 
traficante e de todos os mais que formão um 
colosso O governo temeu pala sua cunservaçào, 
e temeu porque além desta guerra soffre tt>.mbem 
a do partido da opposiçã.o, que, como sabido, não 
ê muito adverso ao trafico. (Apoiados.) 

O SR. TAQUEs:-Pela minha parte sou muito 
adverso. 

O Sn. MoRAEs SARMENTO observa que a prova 
desta sua a_sser.;~o _.-iio as idéas de uma perso-

O governo gu~:rreado pelos traficantes e pelo outr~ 
partido que se queria aproveitar dess~ circuru
sLancia, vendo-se perdido. o que fez? Qulz contrll· 
balançar a guerra dos 11aquaremas, e disse, eu 
vou mostrar que sou melhor do que O:> saquaremas 
furão para vó~ ; até agora os saquaremas prote· 
gião, desculpavão e dissimulavão o trafico ~ 
nós agora vamos rostabelecer o commercio de 
africanos I •... 

O t'ue o orador s~nte é que o governo não seja 
explimto ; talvez nao reprovasse o procedimento 
do governo se elle acaso dissesse que achava ua 
o ra co era conven1en a ; ouvar a ao menos a 
sua franqueza ; o que censura agora é essa 
disslmuhçào, é dizer uma cousa e querer outra 
preferir um& cousa e fingir trabalhar para quê 
outro se reali:>e ; tanto é assim que nlio constt\. 
que o governo tenha maudado dar buscas em 
alguns dos depositos que existem. Se o orador 
falla desta maneira, é porque é inimigo do tra
fico. Declara que entre elle e todo aquelle que 
Bllstentar o trafico ha. um muro de bronze. 

O Sa. SouZA FaA.Noo (ministro dos negocias 
estrangeiros):-Da. ~:~ua smenda não parece i~to. 

O Sa. M\JRA.r;s SARMltNTO não quer que se con
siderem actos prep11.ratorios como tentativa; por 
laso é que mandou a sua emenda. 

SA estivesRe ersuadldo de ue o trafico ~ra 
oonvan ente ao ptuz. expen er a as 1 s com a. 
m.,sttla franqueza com que o tt30l feito agora. Não 
diz que os nobres minit~tros nno Af!tejão persuadidos 
da que o trafillO é mão, mas os nobres ministros 
Antcndem erradamente que não se podoriào sus
tuntar no poder se por ventura tomnssem todas 
as uwdidas que devi:io contra o trafico. U orador 
acre.:l\ta qu•3 os Srs. m\n\stros estão profundamente 
en~l\nacios. S!l por 'lentura empregassem todos os 
eef,•rt;os, 1m fosat:m energicos para uxtirpar ilfiSe 
m 1\l, ~anbarlii.o urna coróa imrnortal, e quando 
MhÍ.'ISflrn, cahlrlilo gloriosamente ; a posteridade 
lheR l1triaJustiçn .. 

Não pó n dcliX!lr passBr a idéa tlDlittlda na casa, 
de que a lBI do 7 de Novf3tnbro de 1831 nãCt tinha 
sitio exl3outada, agsim co~o o não eerá esta 

OI 

apoio qu11sl ununimo na pllpulaçflo . Concorda na 
l)rimoira p11rte da pruposi~ào, que a ~ei de 7 d~ 
Novembro não foi executada, e tf\mbam .na se
gunda quo a lei que se elabora agora não s~râ 
t tl m bem rigorosa, ftelrnonte executada ; mas no 
que nllo pode concordar é em que assim succeda, 
porque a unanimidade do povo esteja persuadido 
de que o trafico é bom e d •l VB continuar. Está 
persuadido de que ~ justamente o contrario, e 
que grande parte do povo brszileiro está per~ 
suadido de que o trafico é mão. (Apoiados.) Na 
casa. diversos membros se têm pron~ncif\do contra 
o ra co, e • 
que muitos agricultores lhe tinbão escripto pe
dlndo·lhe que promovesse uma m ed iJa qualquer 
que teudesse a acabar com o trafico. Muitos 

a crêr que j <> grande p~rte da população tem santo 
odio contra. o trafico. 

Mas supponha-se que com effeito a verd:lde 
aind!l não tivesse calado uo anlmo de grande parte 
da pfJ pulação, seria isLo t:1zão para se nàQ re· 
primir o tufico ! 

Em toda a parta o povo entregue a a\ é do· 
minado por prínciploB retrogradoa, fOI pree~'l· 
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ee1tos qtte as mais das vezes se oppoem de frente Outros muitos meios serlito deseobart\18 para 
80 seu progresso e melhoramento. E' o que se supprir essa momentanea falta, oo por 'Ventura 
tem visto em todos os tempos. Sa se fosse con· houvesse de apparecer. 
sultar a vontade do povo portuguez e hespanhol Esta flllta seria at 
a n a nas v s s o ta em que a mqu s çao o paiz. Assim, no Rio Gr~ndo tlo Norte e no 
foi abolida, ver·Se·hia que o povo a queria Ceará, os homens se emp1'el{l\o no~:~ t.rabalhos os 
conservar, porque estava a isto acostureado, e mais duros que eiJI outrat~ Jlnrtea ltAi> exclusiva· 
não podia conhecer o bem que daquella abolição mente feitos or africanos, Se a pressão do 

- • r ex u n· r co osse cornp ela, Isto 8tJ daria ainda em 
qulsição de ser abolida 1 Devia ella deixar de ser muito maior cscaln. Quanc.lo ntlo houvessem 
abolida t Não de certo. Apresenta outros exemplos africanos, nece:;aartameute bavtn de crescer a pro· 
para mostt'ar que !\inda que a maioria do povo cura do trabalho e a conile,\UGncto. soria augmen-
de um paiz faça opposição a uma idéa, não é th.r ·sc o salario, e augmontantlu elle, muitos qu~ 
isto razão para que se não decrete uma doutrina hoje se contentão com essa vida desgraçada que 
que é reconhecida boa, santa e justa. passão, convidados polo dosejo de gozar, havlão 

O mais que poderá acontecer é que a execução de sujeitar-se ao trabalho, e n substitulção do 
dessa doutrina reduzida a lei encontre alguma trabalho livre pelo trabalho escravo havia de 
opposição. mQS essa opposição deve ser destruida realisar-se. • 
p~los poderes do estado a quem está incumbida B Ainda ha outra conslddoro.çilo. Em todaa na 
execução das leis, empreg~ndo todos os me~os para provln~ias do norte (ndo talla d11s do sul, p~r-

. , • e 
ignora.ncia e os prejuizos oppoem ás doutrinlls ge- com a maior facilidade do mundo d~ um pedaço 
nerosas. As doutrinas boas apenas são compreheu· de terra a quem lh'o p~d~, e nlo exige por isso 
di.das pelos pbUosopbos, pelos philantropos, pelos · a menor renda. FaztJndeiros ho. que têm 50 e 80 
homens de educação ; é depois com o andar dos ag~regados. Estes individuas estão inteiramente 
tempos e com a acção da legislação que esses SUJeito~ á vontade do senhor da torra, que quagdo · 
prlnciplos se vão inoculando na população, e depois lhe p>nece os lança para fóra. Isto tezn um 
se tornão correntes. grande inconvenillnte, e á que esses pobres 

Quando se quer reduzir a lei um principiQ, uma homens nlio empregilo todos os seus esforços para 
ldéa qualquer, é aempre conveniente prtlparar, cultivar aquelle pel.laço de terra quu sabem que 
por ass\m dtzer, o caminho. M.as, por ventura lhes h a de ser tom~do lol(o qua o dono queira. 
não estaráõ os esplr i tos já preparados para rece- A sua cultura, por consoque:nol&, é me~quinha, 
berem um:\ lei de repressão do trafico 't Não existfl desgraçada., e apenas ohf:,SB para o absolutamente 
já a lei de 7 de Novembro desde 1831? Será · nocessario. Ora, quando houver ncessid~de de 
tousa nova t Novidade será sómente o seu fiel braços livres, por ni\n haverem os b·racos africanos, 
·comprimento. o quo Bcuntecerã? Que oa donos das terras dirão 

Na 1mprecsa, na tribuna, em toda a parte se que não as podem mul11 dar de ra a o 
, 1 ao po em mesmo ar torra nen uma. e convi· 

'não é oeoess1.uio mais preparativo para que tenha dárão a esses homens a que venhito trabalhar ; 
lugar a medida que tanto rtclamão oa verdadeiros e assim, assalarlR.rtos olles. lrllo lazer o serviço 
·amigos do pe.lz. O que seria preciso era que que ora é feit11 p11r o•t•.rnvos, Portanto não haverá. 
11est.e easo a tribuna e a imprensa não descan· falta. de braços como suppó:o~ aquolle nobro senador, 
sassem um- momento contra qualquer governo e a. producçã.o ndo dhnlnulràl antes crescerá, 
t'Jue não desempenhasse esta importánte parte de porque é sabido quo o tL'aba h•l hvre é muito 
·sua missão governamental; conviria alé fazer ma.i~ pro.luctivo. 
disto uma questão de gabinete, isto é, que não A' vista dus razõus quo LBrn oxpondido, entende 
se prelltasse apoio ao governo que não procurasse que não pód~ daixar de passar a sua emenda. 
reprimir efficazmente o trafico. E' negocio da mais o Sr. o~unpo11 1\lollo (mhtistro dajustiça) 
capital importancia: e o goveroo que não desem- não !Jóde acompanhar o Sr. dnputado em toda a 
penhasse nessa parte os seus deveres, não devia sol'ie de sua argument,,çd'!J porque seria ~ tornar 
merecer o apoio de uma camara, cuja maioria é a discuseâo intermlnavol. uom lato não quer dizer 
do partido liberAl. qne no entender do orar\M, mu\tas das consido-

Um nobre senador, cujas luzes o orador muito rações que fez o Sr, .deputAdo nllo silo apropriadas 
respeita disse no senado ultimamllnt u n renci"' ao artign em discuasfto. 
como causa certa que a producç~o bavia de di- Será muito breve, o trAtar~ de responder ao 
minuir 40 % se por ventura se realisasse a. total Sr. deputado unicaatente quant'> nos seus argu-
falta de braços africanos. Pedf! licença para mentos principaes. 
declarar âquelle Sr. senador que elle está lotai- Disso o Sr. deputadr1 qn!J 1\ tntençi\o do governo 
ramente enganado; requerer-llte-hia mes111o quo é revogar a lei de 7 de Noven\bto de 1831, e 
tratasse de examinar acuradamente esta mataria, restaurar no pa\z o trntl.co de africanos. Disse 
e empregasse todos os seus grandes poderes mais o Sr. deputado qua o goVI:lrllO tem sido 
tntellectuaes no descobrimento da verdade sobre imp~llido A proceder deste modo em consequeacla 

·este . ponto, e está certo de que elle havia de de vêr-se accommet.tido pelos traficantes de escràvos 
conhecer que não só a producção do paiz não e tambem por querer agradar á opposição. 
dimtnuirà, como pelo contrario havia de crescer. 0 Sa. MoRA.Es SARMRNTO : -N.\o disse i~to-
Ainda que_não viesse_supprimento algum de braços e. para desmanhar a gntma que a 

para substituir a falta de -braços africaq{)s, ainda opposiçl'io qtlizesse fazer ao governo, servindo-se 
assim não se hilvia da sentir falta de tràoalhado- de3ta arma. 
res. Desde qttd os nossos agricultorus soubessem O Sa. MINI:!'l'RO DA JusTIÇA :-Nenhuma destas 

------~q~u~ewe~L:~não~odiãoobt~~~~;·~~~~-~-~S-~~~~;p~-~-~~~ir~a~e~l~rãa~.~~~~~~~~------
para substituir as fu1tas que fossem tendo, elles Primeirarn~nte, :;e a intenção do governo é 
tratarião de curar melhor de So;JUS escravos, restaurar o trafico, se é este o fim do projt=~cto, 
promoverião os casQmentos entre elles, e Rssim a como tem entã.o o nobre deput.llJ.o vo\.ado, e vai 
falta de braços qa.e aliás pudessem sentir, virá votando por elle? Se o nobre deputado está 
a· ser aupprida pelos crioulos que nascerem nas convencido de que os fins do govet..IO são res · 
f~endas e engenhos. Os agricultvres lançarião taurar o trafico, o nobre dAputado que se tem 
mao. das machloaa para poupança do trabalho, e declarado contra .o trafteo, devia ab~rtamente 
~guellas tarefas, ·e actos, que hoje eão feitos por oppõr-se ao projecto. Se o nobre deputado qaer 

·:w ·1 ~ esoravoa, HrliO feitos por um• m"htna. qa.e a lei .de -7 de Novembro de 1881 persista em 
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seu inteiro vigor, so aooutta o governo de niio 
dar inteirn cumprhntmlo 11 Ollt;l\ lei, se entende 
que ella é perf,IILI\, o por ai fiÓ oapl\z de produzir 
a repreasi\\l do tru.llco uo pai~, como vai votando 
pelo projecto em dhhms~ão ? E se vota a favor 
do ro"ecto eom uma e ucua omenda como di 
que <l governo na stutentnção dttNta lei é impeli ido 
pelos traficantes, e pelo d.,sejo de trazer de algum 
modo em seu apoio a oppot.4ição, ou de desarmai-a? 
E' uma contradicção palpavel. 

governo nao em m ençao e, pe o· proJec o 
que se di:>cute, restaurar a introducção de africanos 
no paiz; ao contrario, a intenção do p:overno é 
pro<:urar por este modo reprimir o trafico. 

Mas disse o nobre dep1ltado-porque não quer 
o governo executar a lei de 1831 'I Quaes são as 
causas porque es~a lei não iem sido plenamente 
executada 'f Porque o governo as não quer decla· 
rar ? Porq).l.e se mostra tão timonto, porque não 
ha de ter a coragem de fallar com toda a fran
qu~za. 'l 

A ~resposta á facll : quando começou esta dis-

que os intere~<sea ilo pnl:r. 111io roasom compromet
tidos ; mas quo au u utunum qulzosse que a dis
cussão fosse brnvo o da"it' do clrcumspecção, 

ue eutâo conthaunsso do modo or ue vai. A 
camara em suu HU u orht 1 e I.Hlrou nlio usar do 
primeiro expodlonto •.•• 

O Sa. MoRAEI'I 8ARMRN'l'IH- Se o Sr. ministro 
tivesse apadrinhado o mou requerimento, elle 

· teria passado. 
O Sa. MINISTl\O DA. JusTIÇA:- Que culpa tem 

o governo de que a oamara não a~provasse o seu 
requerimento 'l 

O SR. MoRAES SARMENTo:-Porque V. Ex., que 
foi quem me emscitou a idéa do requerimento, o 
não apadrinhou. 

O SR. MINISTRO DA JusTIÇA:- O governo não 
tinha que apadrinhar o 1·equerimento do nobre 
deputado, lembrou simplesmente as conveniencias 
de m d u ro x ie- t · " 1 em 
sua sabt:ldoria entendeu, e na minha opinião en
tendeu bem, que o não devia upprovar, aguar· 
dando-se pàra ~ratar desta mataria particular
mente, quando se tratar do ~rtigo 13, se assim o 
julgar conveniente. Ora, se por esta votação d a 
camara m•mifestou ella o pensamento de que 
desej ,.va que a discussiio fo~se breve, e cheia 
da maior circumspecção, aegu.e·se que nenhuma 
razão tem o nobro deputado para accusar ao 
govemo do não se apresentar e fatiar com toda 
a franqueza sobre esta mataria. (Apoiados.) 

Disse o nobre deputado que o governo por este 
Dleio pretendia agrlldar li. opposlção. 

O Sa. MoRAES SARl'tlENTO:- Eu disse que pre
tendia desarmar a opposiçi\o, sa se armasse deste 
meio contra o governo. 

O Sa . MINIBTI\O n.A. JusTIQA:- O governo não 
tem nt~cessidade de desarmar partido n enhum 
pa~a tratar desta .lei, por ue esta lei aftecta o 

I 

tidos: se a ·te1 é má para um lado, tambem o 11 
para outro. . 

N ã o sei se a opposição, como disse o nobre 
de putado, é quem mais tem protegido o trafico ; 
n ã o quero entrar nesta questão, nem julgo que 
seja convenien\.e que venha dizer-se no paria· 
mento que 1\ maioria ou a opposição protege o 
trafico. 

Mas disse o nobre deputado que o go•·1r-no não 
tem corngem de reprimir o trafico, e que, se a 
'ivesse, o teria reprimido; e exc!amou:-o que 

'rQKO ~ 

tet:n feito o €OVerno' Parece que o nobre deputado 
cuida que . es~á no Rio Grande do . Norte, em 
uma provmcta pAqltena, onde tudo facilmente 
se P?de fazer. Cuido que nunca viajou pelo 
inter10r ·do nasso. pa_iz, cuido que nunca andou 

conhecima11to maili particular do interior de todo 
o nosso paiz, talvez houvesse de mudar muito 
&.s suas idéas a este respeito, talvez não accuaasse · 
o nverno or niio -
aquillo que o nobre deputado deseja, e pensa que 
de repente se póde fazer. 

9 S~. ~ORA.Es ~AIU4.EN:TO queria que se rep;i. 
lDJ~se ·;a mtroducçao de braços africanos. 

O Ss. MINxs:rno DA. JusTIÇA:-E' o que se pro
cura pelo proJecto. 

A .lei _de 7. da Novembro do 1831 existe em 
seu mte1ro Vllo(Or. Deide que essa. lei se pro
mu~gou, têm estado no poder os homens mais 
em mentes. ~a paiz, pertencentes a um e a outro 
credo pollhco; entretanto a lei não tem sido 

o s~. MOilAES SAUMENTO:-E' o que eu desejava 
que du;sesse. 

O Sa. Mm 
se d.i~ll aquill~ que .é mais claro do que a uz 
mend1ana ? E poss1vel que tantos homens emi
nentes do nosso paiz não tenhão tido patriotismo 
para executarem esta lei T A razão ois· or ue 
e a nao em Sl o executa a é porque têm havido 
embaraços reaes, graves, muito profundos. 

O . Sa. ~oa~ES ~A.RMENTo : - Isso é o que eu 
quarta ouvH·; quena ser esclarecido. 

O SR. GOMES DE MENEZES :- Comprehende 
bem. 

O SR . .MoRAES SARMENTO:- Não comprehendo: 
o. qu_e comprehendo e que a causa é a preva· 
r1eaçao. 

O SR. MrNISTRO DA Ju:>TIÇA:- Pois pensa o 

pertencentes a um e outro credo, que desde 1831 
lêm governado o paiz, l6tn deixado de reprimir o 
trafico por prevaricação t 

. . 
prevaricação não cumprir as leis. 

O Sn. MINISTRO DA .JusTIÇA.: -A' vista disto não 
t enho mais que dizer. Se o nobre deputado con
sidera o paiz chegado a este ponto, então não 
sei para que trab1\lhamos em fazer mais leis. 
Mas não é assim. 

Senhores, houve um erro grave quando se 
promulgou a lei de 7 de Novembro de 1831. 
Não Be muda o estado de um paiz de um momento 
para o outro . Os nossos habitos de tres secull}s. 
durante os quaes foi mantida a escravidão entre 
nós, as necessidades do paiz, tudo emfim. pedia 
que com um r asgo de penna não se dissesse
fica abolido o trafico-sem que para. isao. nada 
se tivesse prepnrado. Uma abolição tão repentina 
n ão era possiveL Entretanto foi o que se fer.:, 
e, quaesquer que fossem as causas que ob~igárão 
os nossos homens de estado a fazer a let de 7 
de Setembro de 1831,_· h~uve erro grave em de· 

o pai1.,' sem que se tratasse da introducção de 
braços livres, sem se fazer cousa ne·nbuma, 
11em antes nem depois da lei, sendo o nosso paiz 
puramente agrícola e dependendo da braços para 
viver. 

Se o governo actual luta com todas estas dlf· 
ficuldade~. não é razoavel que procure meios 
diversos daquelles consignados na lei de 1831 
para r"primir o trafico t 

Mas o nobre deputado combate o artigo em 
discussão ainda por outros priucipios. Elle não 

" 
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quer que ,hajà tentativa, quer unicamente punir 
as (3mbarcaçõas que tiverem introduzido africanos; 
e a razão que dá vem a ser, que eomo não 
consider~ um crime senão depois de consummado, 
como não dá principio de execu ão ao crime do 
tra co, por Isso nao quer senão punir as em
barcações que os tiverem introduzido, isto é, 
não quer que se puna o dellcto senão depois do 
crime consummado, não admittindo tentativa do 

Direi primeiramente que partindo deste principio 
o nobre deputado não vai de accôrdo com R 
doutrina firmada em nosso direito criminal, e 
direi mais, não vai de accôrdo com os princípios 
estabelecidos por todos os criminalistas: · 

O nobre deput•\do não admitte que haja ten
tativa para este caso, e por isso não admitte qne 
sejão condemna.das senão aquellas embarcações 
que forem aprisionadas pelo facto da introducção 
realisada. Mae o nobre deputado sabe que a 
maneira por que uma. lei é í~fringida, conaide-

E' o que justamente acontece a respeito do 
tra.flco. A lei quer vedar a introducção da a.fri· 
canos no paiz; mas antes desta lntroducção, 

bordo, se pune o crime como sejâ fóra consummado, 
por ser de sua natureza um crime particular e 
grave. Isto não é novo, é a legislação corrente 
de outros paizes ; é portanto o que vamos estabe
lecer por esta lei. Não se vai esperar que o crime 
Bê realise, que se consumme, desde que se dão 
taes e ta.es clrcumstancias, o crime é punido como 
se t ivesse sido praticado, por excepção, como 
disse, ao principio geral. 

Senhores, se não tivesss receios de exeeder
Dle, poderia mostrar que assim é que se pro
cede em muitas partes; havia de mostrar que 
esta excep.;:-ão 1\ lei do trafico foi já reconhe
cida por decisões do tribunal de cassação em 
França. 

Quando a lei · fa.z· estas distincções, como no 
projecto, é por que quer applicar uma pena mais 
grave em um caso em que evidentemente se 
reconhece o crime como existindo escravos a 
bordo. Ma_s, não havendo escravos, e unica~ente . ' mas não com penas. tão graves como no primeiro 
caso. ·. E' est.a a razão por que no projecto 
apparece pena maior pàra um caso e menor para 
outro.. _ , .. . 

O nobre deputâdo não tem pois razão em im-
o· pugnar a lei, po,.euidar que ella vai de encontro 

~.':: a~s PriMipios de jurisprudencia criminal. Não 
.;~ ,.~~m .razão tambem na accusação que hoje fez ao 
,.» 8QYerno por nãlo se mostrar franco, etc. Parece
,_~:, d DI • , ,po~!lto que a sua emenda não está no caso 
>, .~ • ·eer-Çprovada. . . , 
.::)J, ' _D&IldQ-se a mataria por discutida, procede-se á 
~ ~· . .. 

:~:/.:. ·· ,. ~~. :~~~-. . .. , 

cravos. » 
Entra em discussão o seguinte : 
« Art. 5.o São autores no crime de importação 

de es~ravos, ou de pretos livres, e da tentativa 
dessa importação, o capitão ou m~>stre, o pi.oto 
e o contra-mestre da embarcação, o sobrecarga, 
e os donos da negociação. São complicas os que 
coadjuvarem o desembarque de escravos ou pretos 
livres no tel·ritorio brazileiro. '' 

São apoiadas as seguintes emendas : 
« .-A:_o art. f>o ac?roseen~e-~e antes da palavra 

para os occultar · ao conhecimento da autoridade 
publica, ou para os subtrabir á. apprehensão no 
mar ou em acto de desembarque, sendo pElrse-
uidos.- Rodri es d s '' 
« Accreseente-se no final do artigo - ou os 

occtlltarem depois do desembarque, ou impedirem 
por qualquer fórma sua apprehensão pelas auto
ridades competentes.- Fúrtado. 11 

« Ao art. 5o do proje~to accrescente-ss dopois 
da palavra- brazileiro- o seguinte - e os que 
vendarem, comprarem africanos buçaes, pu os 
tiverem em suas casas, sítios e fazendas. -S. R. 
~ Dr. Moraes Sarmento. 1> 

Entra em discussão o art. 5o da lei sobre o 
traflco, com as emendas. 

OSr 
que fallou nesta lei mostrou que 
dicção entre o final do art. 5° e a disposição 
do art. 2° na sua let1a. e espírito, o. gora dirá 

uo acha '3ste ti nal do art. 5o ainda mais con-
ra ICtorio cum as expressões do Sr. ministro jus

tificatí...-as do art. a~ emquanto admitte a twm
pllcJdada, quando, conforma o Sr. m.inistro bem 
se exprimia hoje, neste facto não póde · haver 
complicidade 

Se ba razão para considerar a equipagem 
como compromettida, como autora do facto, 
então se deve considerar ainda como verda-· 
deiros autores aquelles que nas costas pres
tão protecçào ao desembarque. Parece-lhe isto 
tanto mais de razão, quanto está convencido de 
que se os importadores de africanos não fossem 
protegidos n fls nossas costas per esses que vivem, 
não de maudar vir africanos, mas de lhes 'dar 
desembarque, certamente os desembarques se 
difficultariào muito, e esta difficuldade seria um 
meio cfficaz de repressão, ou pelo menos uma 
grande pêa contra o trafico. 

o Sr. Taques conçorda com A emenda do 
Sr. Rodrig_ues dos Santo~ ; submetterá porém á 

vação. 
Não ha duvida que o mestr_e ou capitão, o 

piloto, o contra-mestre, etc., não podem deixar de 
ser considerados como autores do crime de im
portnção de africanos; mas quanto ao dono do· 
navio, o caso não é o mesmo: póde muito bem 
o navio ter sido empregado uo trafico sem que 
nisso tenha parte o dono. Pôde o navio ter sido 
fretado para a costa d' Africa e o dono igaor~r 
gue o retorno, em lugar de aer de . commE!rcto 
licito sej~ de africanos para s.erem introduz_Idos 
DQ ptúz contra as lels. Deve-se pois redigir o 
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artigo de modo que salve este caso; accrescentando· 
lbe-sr.iente.- · 

o S1•. Souza Franco (ministro dos negocios 
estrangeiros), dando a devida attenção ás refle
xões que acaba de fazer o Sr. deputado, observa 
comtudo que em materia criminal, por occasião 
do juga - -
não critninali·lade das partes comprehendidas, 
quando apres•?nt,ldas em juizo, devem merecer 
toda a attençào. Por consequencia, se alguma 
ve~ se der o tactg de o àono do navio nã 
parte uo cl'ime, está persuadido de que o juiz 
que tiver de julgar o individuo, ha de ter em 
atlenção o facto. O orador porém não queria 
uunca t.;\le esLa razão pudesse servir para libertar 
o navio, para não haver mais um meio de evitar 
que a pena possa recahir no navio. 

Em materia de trafico, de negocio tão lucrativo, 
é preciso em-pregar muitas providencias para evitar 
que tenha effeito. Se so deixar que o dono da 
embarcação possa ser quite, quer da criminalídade, 
quer da perda do navio, a pretexto de que não 
teve conhecimento do que o navio ia empre ar-se 

, c ar·Bil· a um me10 mUI •l e caz e 
repressão do trafico, que é fazer perdel· irrema
diavehnente o navio, porque chamar-se-ba assim 
o dono do navio a ser um dos tiscaes, um dos 

e seu navio. 
g no ra co 

Rtlferindo-se ao Sr. deputado pelo Rio Grande 
do Norte, observa que é necessario partir do 

----~p~· . -
trafico é necessario reunir e decretar todas quatas 
medidas fórem tendentes a prevenir os grandes 
interesses que tirão os contraventorea, afim de 
que elles uão possão levar a effeito seus fins. 

O nobre depu lado pareceu pertencer a uma escola 
que entende que a legislação é de tal sorte ente 
vivo, que a· existencia de uma lei torna a sua 
execução muito facil. Esta escola toca com outra, 
posto que menos elevada,que entende que o gover
no póde tudo, e que tem por maxima-se eu fosse 
governo, tudo se .faria.-Entretanto o nobre depu-
tado deve reconh~:~cer ue ale i 1 ã t 
e que o me1o de a levar a effeito não é s6 o que se 
chama governo. A legislac;ão é executada por 
um concurso de autoridades, que partem do 
primeiro ao ultimo: é ainda mais executada or 

ncurso e apolO que 138 e e rn a autori· 
dnde, que estú rias forças vivas do paiz. Quando 
por consequencia qualquer governo não encontra 
o apoio de todas as autoridedes, e do paiz a seu 
favor, póde·se dizer que o governo obre, execut~ 'l 
Suas forças não podem chegar a tanto; e entíio 
é de necessidade, para que elle possa lutar contra 
embaraços muito reaes, t\montoar as. provi
dencias. 

Quanto é reflexão do Sr. deputado por Pernau~
buco, observa que os que concorrem para o des
embarque não são os que apparecom, mas sim 
os simples agentes, marinheiros e escravos, sobre 
os quaes não seria talvez tão necessario fazer 
pesar a pena de autores, mas para os quaes a 
complicidade basta. A' vista desta consideração, 
e partindo ainda de outro principio, que não con
v~m fazer pesar as penas de maneira tal que a 
nl.mia gravidade dellas possa trazer em favor dos 
réos a compaixão, ncba conveniente que os que 
coad'uvào o desombar ue continuem er · • 
p esmente considerados complicas, porque como 
taes já têm uma penalidade muito grave. · · 

o Sr. 1\-Ioraes SarDl.ento não pôde deixar 
de se oppõr ao art. 5o tal qual elle se acha. Se 
a camara-ou o Sr. ministro da justiça aceitasse a 
sua emenda, oão teria duvida em votar pelo attlgo ; 
mas se a não aceitar, votará contra, porque entende 
que este artigo vai. restabelecer o trafico no pS:iz, 
como jã disse. · 

O artigo sõmente consagra disposições contra 
(> ~rafico até o momento em que os africanos forem 

desembarcados, mas desde o momento em que 
elles chegarem ao paiz, não ha a menor perse
guição. Logo q11e os africanos chegarem em terra, 
segundo a disposição do artigo, podem ser vendidos 
publicamente. Ora, isto considera o orador muito 

rejudicial, e que trará em resultado o res -
o o ra co, por que suppõe que os 

navios que trouxerem africanos hão de escapar 
todos, e desembarcai-os no nosso immenso litoral. 
Ora. como o oradur é inimigo do trafico, formulou 

e am a que os navios 
escapem dos cruzeiros, em qualquer lugar em que 
chegarem africanos, as autorldades entflndão com 
os que os conduzirem, sendo elles considerados 
como complicas. 

Se se pudesse persuadir. ou fingir que estava 
persuadido de que oa navios havião de ser apre·· 
hendidos no mar, ou na occasião de chegarem ao 
litoral, votaria pelo artigo, mas tem convicção 
inteiramente contraria. 

Se a introducção de africanos no paiz é uma 
cousa tnã, e reprovada, como o mesmo governo 
reconhece or - · 
territorio f 

O Sr. ministro dos negocios estrangeiros acaba 
de dize1· que a respeito do trafico era necessario 
accumular as providencl&.s e as m · 
a es e cr1me. ra, se s. Ex .. quer ieto, porque não 
ha de querer tambem que o trafico seja perseguido 
no territorio ? 

Votará portanto contra o artigo se a sua emenda 
- , rque o cone era como {es aurador 

do . trafico no pai :c. 
Não pensa que bast!l o nome de governo para 

que as leis sejão executadas como acaba de dizet 
\i Sr. ministro ; sabe que o governo por si só 
mu\~as não poderá executar uma lei, ou inesm!) 
reahsar uma medida que tenha t~m vista, e que é 
preciso o concurso de todas as autoridades, e até 
da população ; reconhece isto, e não é contra 
isso qtte vai ; vai, mas é contra a pouca vontade, 
a não vontade que o governo tem mostrado a este 
respeito. Sabe que podem apparecer difficuldades 

· governo do se11 
paiz empenhado em vencer essas difiic~ldades e 
embaraços; e desejando com efl'~ito cumprir a lei, 
punindo os que contravíes&em a ella, e premiando 
os ue a obsetv · 

Considera boas as outras emendas, mas a sua 
preenche o fim que tem em vista, e é a perseguição 
no territorio. 

O Sr. Souza Fra.noo (ministt'O dos fl6· 
gocios estrangeiros) observa que a emenda do 
Sr. deputado tem mais em vista a repressão do 
trafico do que quando elle queria que D"lm os 
indícios de tentativa fossem punidos, quando se 
couhece que um facto desta natureza fo trafico) 
deve ser seguido desde que elle app(l.rece demons· 
trado de qualquer fórma até que se verifique, 
porque só assim é que o governo o póde reprimir. 
Pua o conseguir o govbrno vê·se na necessidade 
de começar a reprimil-o · desde que o navio se 
prepara para a execução até que é conhecido que 
vai realmente ser executado. Entretanto o nobre 
deputado não. o entendia então assim, e agora 
quer ir multo além I .• 

Senhores, nós partimos de um principio, e este 
principio é a defe~a do overno. · · · 

c ua men e se 1z que o ra co se az com 
toda a facilidade ; nós querem?s pois emba.~~plu 
quanto pudermos este trafico. :. -

Ning11em pôde dizer q~e o governo quer facUltar 
o trafico, quando amontóa uma qu•n.tHlk~e,~ 
circumstancias para lhe lazer ~t)da à"giletra·. • .. 

O orador observa em seguida que no · art. ' 9~ 
. do projecto se acha consignada uma pro~d~ncli 
pnra apprehensão dos afr1canos na 'COata,.'fl que 
não era possivel !ncluir no •6rtigo que - &é "disu~ü 
todas as disposiçoes ~ue ~1&: com ell,e r~.,lo~ ~ · 
. · : .. ,· ' . 
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Conclue pedindo licença ao Sr. deputa.do para 

pensar na sua. emen~a, reservando-se para a con-
liidernr na 8• d1scussao; . 

o Sr. Furtado niio vota· pela emenda do 
o o a -

dá a faculdade da perseguição dos africanos 
depois do desembarque. A emenda do orador com
prebende esta parte . . Pelo que respeita ao dono 
da embarcação acha a.s refiex.ões do Sr. Ta ues 
muito ca 1 as. 

o Sr. Taques não insistirá em mandar 
emenda quanto ao dono dos navios, mas insiste 
nas observações quti fez p:Jr entender que cor1vém 
ser muito explicito no seu pensamento, para que 
as palavras do Sr. ministro sirvão ao menos de 
commentario á lei. 

O · Sa. MxNIS'l.'ao nos NEGocxos EsTRANGEIROS 
sustsnta as suas opiniões já produzidas a este 
ret~peito, respondendo assim aos dous precedentes 
oradores. 

Levanta·se a sessão ás 2 horas e 3 quartos da 
tarde. 

SessAo em · 8 de Setembro 

PllEBIDENCIA. DO SR. MUNIZ D.lRRETO, VICE-PRESIDENTE 

StrMld.&.Blo.-Expediente.-Reclamaç(1es.- Quest7Je.s 
. uss o 

de. lei sobre o trafico de a{l"icanos. Votaçllo do1 
arts. 6o e 7°. EncerrtJmento do art. ao. 

·· A's 10 horas e meia da maphã abre-se a sessão, 
lê-se e approva-se a acta da antecedente. 

EX!'BDIENTB 

Um officio do Sr. ministro do imperio, romet
tendo a acta das eleições prJmarfas àas .l'reguezfas 
de que se compõe o circulo eleitoral de Alcantara 
e do municlpio Je S. João de Cururussú_ uo de 
Guimarães, provincla do Maranhão, e requisitados 
pela camara dos Sra. deputados. - A' commissão 
âe constituição. · 

Outro do Sr. mini&tro da fazenda, transmlt· 
tlndo em additamento ao seu aviso o. 22 de 18 
de Agosto ultimó a demonstração do que mais se 
tem liquidado, de dividas de exercicios findos 
depois do credito concedido elo decreto n. 492 

e e u u ro e 47.- ' 1• commissao do 
orçamento. 

Remette-15e ã commisr;ão de justiça civil o 
requerimento dos arcbi-eonfrades do patriarcba 
S. Francisco da cidade Diamantina. 

Nã.o ha mais expediente. 
· · O sa:. Horae• SaJ.".JD.eu.to, (pelc.t ordem) 
ped~ . ao Sr. presidente que tome alguma pro·. 
viden_cla afim de que se execllt'l o art. So do 
oontracto para a ·publicação dos debates da casa. 
No dia 22 do mez passado fez un discurso que 
ainda nílo foi _publí~ado. Além dQs tortura. que 

soffre um deputado em cort:igir as nota.a taeby
graphicas, que são as peiores do mundo. além 
disto· passão-sa 15 dias st3m sarem publicados os 
discursoa. 

pe•·gunta ao Sr. presidenta : 1°, Sd entende que 
o Mercantil tem cumprido o contracto relati VIl
mente á publicação d os trabalhos ; 2o, se elle niio 
tern ex.i;edido n r · 
não ter o Mercantil cumprido o contracto, tem 
S. Ex.. f1>rça ou autoridade sufliciente para o 
obrigar a cumprir o mesmo contracto . 

O Sa. PRESIDENTE diz que não póde entrar em 
d11vida que se não tem cumprido o que •e con· 
tractou. (S. Ex. (a; mai.s algumas rcflexõea que 
não ouvimos. ) 

ORDEM DO DIA 

Pondo o Sr. 

Sr. 

s 
ção, a como para i:;to não trouxa os documentos 
em que tem de funda~antal·a, diz que niio póde 
fazer hoje a interpellação, desejando que ftque ella · 
adh1da. · 

epois de uma pequena questão de ordem sobre 
a admi&siio do adiamento, o Sr. Ferraz propõe 
urgencia para se discutir a interpellaçao do 
Sr. Pereira da Silva. 

A urgenci11 é apoiada e entra Gm discut~eão. 
Tomão parte neste deb11te os Sra. Christiano 
Ottoni, Fêrt·az, Nunes Machado, Taques, Urbano 
e Pereira da Silva, ficando a discussão adiada 
pela hora. 

O Sn. NuNES MAcHADO pede urgencia para q_ue 
entre em db!cussão a interpellnçiio do s·r. Pert~tra 
da Silva ~om preterição dos objectos dadvs para 
ordem do dia. 

A urgeucla é apoiada e rejeitada sem discussão 
por 8G votos contra 85. 

Pedindo o Sr. Barcellos a verifioaoão da votaoão, 
verlftca-si terem votado a favor 35 senhores, 
contra 39. 

O TRAFICO Dl!l .Ul'RIOANOB 

Continúa a discussão do projecto n. 133 de 
1837, sobre o trafico de africanos. 

Procede-se á votação do artigo 5o, cuja discussão 
ficou hontem encerrada. 

E' rejeitado o artigo e 11pprova.da a emenda do 
Sr . Rodrigues do~ Santos. As C?Utras emendas s ão 
rejeitadas. ' 

Entra em discussão o artigo 6° com a emenda do 
Sr. Rodrigues dos Santos : 

« A.rt. 6. o Os autores deste crime soffreráõ r 

pena de pirataria declarada no codigo, e a mult .. 
de quatro eouto• de réis ; além disao, serão 
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u . ; • 
tentativa e a complic:idade serão punidas segundo 
as regras estabelecida>~ no codigo criminal.>> 

E' lida e apoiada a segui ate sub . .,menda : 
<< Depole da palavra d~gredo, accrescente-se

para Macapá no Pará, Chapada no Maranhão, 
Pdrnaguá no Piauhy, Guarnpava em S. Paulo, 
para qualquer município de Goyaz e MattG
Grosso. -Depois da palavra multa-diga-se-de 
20$000 por cada Cilcravo ou preto livre que fôr 
apprehendido. Se porém o uumero dos pretGs 
apprehendidos fór menor do que permittir a 

- . • 1 • ) 

• quantia 1\ que (Jóde chegar a multiplicaçt\u lll\ 
arqueação do mesmo navio p~r 20H, para evitar 
o inconveniente que póue resultar do sotrrerem os 
delinquentes uma pena menor do que aquella que 
deviào ter, por terem sido apprehondidos os 
navios depois do h:1verern descarregado parte do 
seu carregaiJ:lento. 

o Sa. to Sn:.cRETARlO lA um omcio do Sr. 
ministro do lmperio ptlrtlcipt~ndo que Sua Mn· 
gostado o I.npsrador se tligua recober, no dia 7 
do corrtmte, à umu hor11 da tarde, a deputação 
da camara dos ~rs. deputados. 

Flca a camura. intei•·adu. 
o Sr. Tuque11 une·se ao Sr. Moraes Sar· 

manto para qne se accrescenLe alguma cousa ao 
artigo sul.lstltutivo que està em disous8ão. Lendo 
o artigo, paroce·lhe que ha uma decltlraçliü 11em 
valor algum q•tanto á equipa~açilo do crime de 
que trata o projec~o •. a~ de pirt\taria_: P?r9ua 

esses dolictos, quer as attenda á ordem do processo, 
quer se attenda á punição, em nada se parecem 
ellee com o crime de piratari11. O codigo criminal 
tem varias artigos em que se trata do crime de 
pirataria: o art. 82 trata verdadeiramente deste 
crime: o art. 83 tambem, mas commettido por 
estrangeiros; e finalmente o art. 8! trata de 
factos qae não_ constituio~o propr~ament~ crime 
de pirataria, sao pelo cod1go constderados como 
taes. Pelo tratado com a Inglttterra parecia 
que o art. 8-1 devia ter applicação : o art. 
84. do codigo criminal que tra~a de factos que 

vant~gem em des~iar-se a este respeitQ da con
vença.o com a Gro.-Bretanha, e mesmo acredita. 
que a Inglaterra tem interesse em concordar neste 
desvio do tratado. Não julga que so deva approvar 
uma pena tão fraca como aquella que consigna a 
emenda. . 

Não quer a pena forto do codigo, mas considera 
a que .se dá no artigo ~ubstitutivo demasiada
mente frt~ca. Pólle o réo ser degradàdo para um 
lugar limitrophe ao da sua residencia, e neste 
caso o seu soffrimento será nenhum. Accresce . . 

O orallor entendia que coai ess!l qualificação o 
projeoto queria que este crime fossa pau ido 1.1om 
as p13ttüs do codigo criminal, se bem que o artigo do 

ro'ecto alterassu ai utntlS dessas euas mas o 
artigo substitutivo do Sr. Rodl'igue~ os an os 
declara toda a penalidada: nd" sabe pois o orador 
~ara que serve então 11 olassi6.cação de pirataria. 
E '4,isto qua ntlo ha um!\ ra.zito que conheça, pela 
qual essa cla.llslllcação se faça nocessaria, uão 
vot1\d, por ella: julgll mesmo qne a questão tem 
mais irnportanola do q ua talve;-. lhe que1ra dar. 
O blll Lle Inglaterra quallllr.u como pirataria o 
crime du fllzer o tra!lco, e debaixo dellsa classifi
Ct\Çiio uchou·se a Inglatorn autorisada para apri
sionar·nos ou barcos que fossem encontrados no 
trafico. O orador julga que o governo do paiz 
tem protestaJo contra esta usurpação não só 
do 1.líreito com que a Inglaterra quer apri
siunar ~ punir braztleiros achados em · barcos 
brizileiros ~tp~licndos ao tra6.co, como do diroito 
da classillcaçno. Ora, se isto ~ exacto, e por 
uma lei s~c~ d~r agora a este crime a mesma 
denominação que e.l!~s não temos querido aceitar 
quando tem sido dada por uma outra nação, ir-

- 1 um modo reconhecer a nillo ue 
não temos querido reconhecer. u ga pois que 
tiS se classificar esLe crime, pau o punir conforme 
a lei commum, com o crime de pirataria, esse 
acto importará a declarRção de que reconhecemos 
como boa tambem a qualificação que a Inglaterra 
no seu bill de 1815 tem dado a este crime. Os 
escru.pulos qtte tem nesta parte tião tanto mais 
fuAdado.'l quanto se diz no relatorio da repar
tição dos negociO$ estraugeiros - « o result.ado 
final dos processos formulados em F.rança de 
muios brazileiros apprehendidos na costa d' Africa, 
já terá convencido o governo francez de que elles 
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não exerciilo aeto algum de pirataria.»- O orador 
eomo que entende dHqui que o governo tem im
pugnado a classificação desse crime, e tem julgado 
que não deviüo por modo nenhum, ainda quando. 
as nações tivessem o direito de punir o tr11fico, 

ualifica.r o crime de · irataria. J 
se deduz claramente do relatorio. Accresce que 
os mesmos tribuno.es francezoJs têm absolvido réos 
destes debaixo do .fundamento de que não podião 
ser qualificados como iratas. _ 

o Sr. Souza Franco (ministro dos nego
cios estt"angeiros) vê sobre a mesa uma emenda 
do Sr. deputado pelo Rio Grande do Norte de
signando os lugares de degredo, e graduando a 
multa segundo a quantidade de africanos impor
tados. 

Em primeiro lugar o orador não sabe para 
que designar desde jã certos lugares para degredo. 
Pergunta mesmo ao Sr. deputado porque designa 
Maeapá 'l · 

O Sa. MoRAEs SABVENTO :- Porque é central. 
• D S EI10CIOS STRANGEIROS:-

E' tiio pouco _central :que· até é na entrada. do 
Amazonas. Se é por ser lugar doentio, outros 
luga_res há que tambem si.io doentios. E' sempre 

o a e cer os 
lugares para degredo, ;porque esses lugares são 
assim designados como mcapazes para a vivenda 
(le seus hllbitantos : ha sempre nbto algumn cousa , ~ . . 
escolher o lugar do degredo. 

Quanto ã multa, observa que a quantldade de 
africanos não o~n~rava o crime: podem haver 
circnmstaneias multo diversas que o Rggravem : 
portanto o simples facto do maior ou menor 
numero de africtutos não pôde servir pRra graduar 
a multa. Um navio pó,Je ser de grande dimeu11ão 
e trazer mll africanos, mas todos bem tratados, 
e não merecer tõo grande multa como outro navio 
pequeno que traga apenas d~Jzentos africanos maa 
todos mal tratados. 

a designação dtt p rutar!&t, quando nt\o se &ppll· 
cava nenhuma das peuaK espAclaes do11 diversos 
arti5ZOB do codlgo crhninat. A cl11&siflcaçilo de 

trataria n 
elflilBçllo de tal ou tlll pana do eodlgo crlmlnnl, 
que a\l~a o corpo lt~glalatlvo aRtl\ habilitado para 
modificar, diminuir ou augnu1ntar. Na oplnll\o 
do orador, a rR!ilo multo f•1rto qne ha pnra M 
dtlolurar plt »Lurla o trafico ó prlrtel pttltnau to a 
necet:~ldado que tomoa da posar o mnl11 m•HlUI'Il· 
mente poulvet sobre o tratlon, do o f!etlgmathar 
quando fór po~>slvel, por tsoa- om extl'eaw aJverAo 
aos lnteres&flS do pafz. Multas naçõ~11 comPçârlio 
por declarar pirataria o crime de introducção de 
africanos, para depois tratarem com as outras 
nações o meio de o reprimir. Emquanto isto não 
ftzermos, e estiver a pirataria declarada por tei 
municipal, Isto não dar~ a nação nenhuwt\ o 
direito que tomou a França. 

O Sr. Morae• SarJDento respnnde ao 
Sr. ~iniatro que designou os lugares que eonstão 
de uma emenda para degredo daquelles que fõrem 
julgados réos do crime de introduzir africanos 
no paiz, por serem centraes, ~ exce íio de um 

, on e por consequencu-' a pena de 
degredo se tornará mais sensível e pesada do 
que em lugar proximo á re':!idencía do réo. De
signou Macapá porque lhe consta que nãú é 
muito agradavel para se morar, e além disto, 
posto s~ja á beira-mar. é luga.~ onde não l1a 
eotnmereio, e os traficantes procurão o emporio 
qo .commercio. Não designou porém todo R os 
pontQa centrll~S, porque não - era posslvel. O 
que poréJ;D se lhe não póde cont~star é que, 
UcAA~9 esta designação do lugar do degredo 
lloJíilz,. multQa e .mui gran4es.~busoa podeJl1 4aver. . ' 

Disse o Sr. ministro que não é o numero de 
africanos que aggrava o crime, e por isso não 
ac~ou razoavel que o ?rlldor quizesse que a multa 
est1 vesse na proporçao do numero de africanos 
aP-p1·ebendidos. O ora.do~ já disse que a sua emenda 

abstracto; pôde aggr ·varem um caso e diminuir 
om outro: a e~1endtl tem sómente por fim esta· 
belecer um melo pelo qual se guarde proporção 
entre o n · 
q~a)ltia que deva soffrer de multa o importador. 
Nao lbe parece que a aggravação de um delícto 
seja cousa arbitraria ; ella tem de ser decidida 
pelas regras estabelecidas no codigo, e tem da 
sel'vir tambem depois para a imposição da pena 
de degredo que deve sofirer o réo no grão ma
xi~o, tnédío ou mínimo. Não lhe parece pois 
mu1to feliz a lembrançl\ do Sr. ministro nesta 
parte, e nem t11mbem daquella em que observou 
que podia ser maior ou menor o crime do impor· 
tador, seguudo o tratamento que tivessem tido os 
africanos. 

' com o que est declarado 
no tratado, porque suppõe que elle não é infrin
gido pelo artig,,, poato olle imponha pena menor 
do quo pelo dirtito das gentes é mareado ara o 

· - · • e-se que po ta 
esta lei ser considerada como sane~ào dada ao 
bill de Inglaterra de 1845. .A.cha que não tem 
razão o Sr. deputado a quem responde. Com 

emos eseanàalisado com esse bill, não 
pela pena que marca aos importadores de afri· 
cRnos, mas porque se consignou no bill que o 
crime do trafico de tlfrlcanos seria tratado como 
piratari~ do diroito das gentes, e sujeito a tri· 
bunaes tngl('z~s. O que se diz pelo projeeto é 
que este crime consUt.ue p\rlltarla, mas pirataria 
1Ui generis que deve ser punida pelos tribunaes 
da nação a que pertencerem os navios, mestres, 
donos, ntc. : não se vai por eonsequencia sanc-
cionar o billinglez. · 

Tambem nilo acba razilo no Sr. deputado da 
Bahia ue eoLendeu ue d · 
co1u aa penas marendaa no art. 84 do codigo. Nito 
descobre raziio para que não posai\ ser alterada 
ellta dlspoalçAo. 

O M jUitiça) 
recordrt·lle te:- ouvido. em uma das sessões pas· 
1uatlus ao Sr. deputado a quem responde -que 
uma penl\ por ser demasiadamente gr.ave quast 
nunca tem umB prompta applioaçl\o. Ora, por 
t111to p1·lnciplo do Sr. deputado parece que elle 
devia approv11r não o artigo, ma11 a emenda, por· 
quo bom vê quão grava é a pena estabelecldR pelo 
codigo criminal npplicad11 pelo artigo do projeeto 
ao crime da plrnt;,rla. 

O Sa. M, SA.RMRNTO o que quer é q11e se designe 
o lugar do d11gredo. · 

O Sa. MINisTRo DA JusTIÇA. entende que em 
todo o caso a emenda deve ser preferida, porl}ue 
designa uma só pena, e não deixa assim tantas 
hypotheses, e tão •1iversas; não deixa onzo casos 
estabelecidos pelo codigo para que ácerca delles 
os tribunaes possão escolher nqueUe que mais 
convier. 

Perguntou·se qual a razão por que se classi· 
ficava de iratar· · -
a ric:;~nos. Faz-s e esta,elassificação não só pelas 
mesmas razões por que t em sido assim classifi
cado em outras nações, por ser um crime altamente 
odioso, e perseguido geralmente, como porquo 
este crime é geralmente processado em tribunaes 
especiaes. E' este o fim por que este crime é 
considerado de pirataria.; mas não se segu~ daqui 
que se applique aos traficantes a pena de pira· 
taria estabelecida pelo direito das gentes. Nisto 
imitamos o e:;emplo do todas as nações civillsadas 
que actualme~te tê.m leis e tribunae.s, nos qua·es 
a . fór~~ do . 1~ga~~~~o ~!).~~-~~ . cr1~es 6 .Jll'*'-
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promptos, por considerarem-os de muit~ gravi
dade. 

palz, 
. Faz reflexões sobt'e esta mataria, porque não 
julga a questão tão simples, nem que a mataria 
se·a. tão isolada de interesse: 1 
a guns em a.raços para o futuro. 

. O governo lr!glez desde que cesl!lou o direito que 
t!o~a, segundo as nossas convenções, de fazer 
vistta aos nossos barcos, e de.aprisionat·OA julgou 
que o . artigo. ,~0 tratado o autorisava para elle por 
sua le1 mURtctpal exercer uma coerção contra os 
navios brazileiros que se .empregassem no trafico. 
Contra isto temos protestado. O goveruo inglez 
reunido ainda com o governo írancez, com que~ 
não temr·s tratado de nenhuma especle sobre esta 
mataria, julgou que porlia de commum accordo 
aprisionar as nossas embnrcnções. A Fran a tem 

nossas em arcaçoe<;~ ~ seus por os, e tem-as 
julgado, e sujeitado as suas tripolações a sllus 
trlbunaes ; e fundada em que ? Em ~ue taes em bar~ 
cações exercem o crime de pirRtaraa, e como tn-

. , , e o e 815 
punsr. E s~tbldo que pelo direito dat1 gentes a 
pirataria geral pótJe ser punida, guardadas cerLas 
forrnulas e condições, por cada uma das nações 
porque a pirataria pelo direito das gentes ni\o J 
senão depredaç1lo no mar ; os piraLas não sito 
senilo RaiLHatlortlR do m~er. Ora, sn por uma lol 
particular, eommum, a que tHI inRla%•JB chamilo 
lei municipal, se dér a clus~iflcaçílo de plr•starla 
ao traflc() que AA quer reprlntlr, quem sabe su a 
lngl.aterra e ~~ Frano1L não dh"ào que tanto podem 
putur como pmltllrla o trafico que nós mesmott 
reconhecemos por uma lei municipalrtue o crime 
é de piratfiria? 

Quando fí\Z estas reflexões tem só em vista 
esclarecer a questão • 
. Parecia-lhe melhor qu~ se não admittisse na lei 
commum a classificação de pirataria, e que se 
guard!lss~ isso para quando a~ quizesse entrar em 
negoc1açP.o com alguma naçao estrangeira para a 
repressão do trafico. 

equiparar com a pirataria o crime do trafico. 
Nenhuma nação se julgou jê.mais com direito de 
to~r·ar os navios de outra. nação que julgou o trafico 
cnme de pira_taria municipal, porque nunca se 
póde confunda· o crmae de irataría mu · · 
co~ a Ptratarta. o direito das gentes. Se a França 
q!nz.er tomar e Julgar navios brazileiros, não terã 
dl!e1to de o fuzer depois que passar esta lei, como 
nao tem agora. Por consequencia a lei niio muda 

. . p.Jn o a ques ao. u re anta 
co~vém ~utto equ1parar o trafico á pirataria partl 
estrgma~tsar um pouco mais este crime, para elle 
ter um JUlgamento e tribunaes especlaes e para 
quando o g_9verno entender conveuíente tràtar com 
outros naçoes 

Julgada a mataria disc11tida, é rejeitado o art. 6o 
e ~pprovada a ernenda substitutiva do Sr. Ro
drtgues dos Santos. A emenda do Sr. Moraes 
Sarmento é rejeitada. 

_Entra e!D discussão o art. 7o, q11e é rejeitado sem 
deb;t~. fwando co~prebendida a emenda de sup-

Segue· se a discussão do art. So com a emenda 
do Sr. Rodrigues dos Santos e a sub-emenda do 
Sr. Moraes Sarmento. 

<r Art. 8. o O ro c o 
caçoes apprehendidas no~ casos não especificados 
nos tratados com a Grã-Bretanha, pertencerá aos 
appr~hensores, deduzidas as despazas da appre· 
hensao, e a quarta arte ara o denunciante ou 
~nunctan es, aven o-os. o governo, ver icado 

o Jlllga.mento de boa presa, retribuirá á tripolaçilo 
da embarcação apresadora com a somma de qua
re11ta mil réis por cada um africano apprehenJtdo 
que será didtribuidn conforme as leis a respeito.~ 

Emenda do Sr. Rodrigue:: dos Santos: 
rr O artigo 8° substitua-se a primeira parte pela 

seguinte:-As emban:ações de que tratito os arts. 
3° e 4o, e todos os barcos empr9gados no desem• 
barque, oceult11Çíio ou extro.vlo íie escravos ou 
pretos livres, serão vendidas com toda a c11rga 
encontr11d~ a bordo, e o seu producto sarA applicntto 

' quarto p~ra o denunclnnto, sa o houver. 
governo etc. 1 é 11 segunda parte,) • 

Su\1-emenaa do Sr. Moraes Sarmento. 
« 

.tncontrada d bordo. » 
O 8r, Gotno• dC' l\IOhOrlla• Vê quo, tllDlO 

pelo artigo como pela emonda, o producto da 
curga é dlatrlbuldo peloa npresadorua e donun· 
claHtn, l1avendo-o, 6 quo o gove1·no 1lca obrigado 
a r!ar uma Rrnt.lilcaodo (Is Lrlpolações approhen· 
sor,~a. Oru, pnt·ecll\ ao orador que estas gratftl· 
cuçõcs 1\R tr1poluçõthl npprehensoras devlli.o ser 
d•lduzitiR~ do vr,Jducto da venda do navio e do 
cnrregamouto, para ntlo sobreenrregar o theaouro 
com essas graUflCIIÇÕOt!. 

o Sr. 1\Iorac• S.trmonto entAndla que JA 
era bastante para a repre1.1sr1o do trafico a perda 
do navio e a multa, e qua não era necllssario con· 
Rignar a pena da perJa do carregamento, que p6de 
dar lug~tr a que muitas vezes um innocente venha 
a ter um prejuizo muito con:~ideravel. 

Nào concorda em que a reexportação dos aíri· 
canos seja feita 1'1. custa do governo: quer que 
est~ despeza saia do productu do navio e das 

O Sr. Souza. Franco (ministro dos ne
gocias estrangeiros) considera facil do desvanecer o Sr. :Rodr!~ues dos Santo~ nota que 
o escrupulo do Sr. deputado. As violencias que a idêa de se incluir no confisco o carregamento 
alg~ns ·navios brazileiros empregados ou não no de terceiro não é de sua emenda, mas já estava no 
trafaco, ou suspeitos de se empregarem nelle - artigo do projecto. 
têm sotrrido, são. sem fundamento, e não podem . Responde quanto ás gratificações ás trlpolações 
ter fU;ndamentn amda .que passe a .lei. O crime apresadoras, que a intenção do projecto foi cree.t 
de paratflria do direito das gentes estã . de tal um estimulo muito forte para os cruzeiros se 
sorte classificado por todas as nações, que nin- empregarem efficazmente do trafico. Ora, este 
gueto póde classificar como tal o crime de im- estimulo não será bast"nte se forem essas grati-
portar escravos. Logo, não se pôde por uma lei fieações deduzidas do producto do carregamento, 
desta l'll\tureza •dar direito a naçã<> nenlihma de a venda dos navios empregados no trafico qtte de 
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ordinario são velhos, e de pouco valor, a não ser 
algum vapor, que dlffieilm(lnte será appreben
di do. 

Niio negará que se um individuo lnnocente
ment.e embarcal!lse em um navio destinado ao . . 

t ' • 
muita justiça em se lhe tomarem esses generos ; 
este caso porém difficílmente, ou nunca se dará, 
porque é sabido que os navios destinados ao lra-
tico têm um apparelbo partis · 
transportar xnercadorias, ou pelo menos niio podem 
conduzir senão mui pequena· quantidade. Pondera 
finalmente que qualquer e:xcepçiio na disposição 
do artigo a este rl'speito daria lugar a mil abusos, 
porque nada é mais facil do que despachar grande 
quantidade de fazendas e generos de valor em 
noxne de terceira pessoa. O carregador zeloso trate 
de examinar se o navio se destina ao trafico, o 
que póde saber com summa facilidade, e não 
sofirerá prejuízo. 

O sx.-. ::M:oraes Sarin.en.to não póde con-
eordAl' com a8-0b$orvações que ec . 
Sr. deputado: não com a primeira, porque o não 
ser da sua emenda a ldéa de incluir-se no conf!!1Co . 
o carregamento de terceiro, porque já estava no 
arti~o do · -
deixa de ser desprezada; não com 11 segunda, 
porque, não obstante as embarcações que se 
empregão no trafico terem acommodações especiaes, 
e re artimentos diversos dos outros i 
u o con nzem multo grande quantidade 

mercadorias ; niio com a terceira, porque o carre
gador, por mais zeloso que seja, por mais cautelas 
e pesquizas que empregue, póda muitas vezes não 
cnegar ao conhecimento da verdade, porque ha 
todo o interesse em or.cultar o fim de um navio 
que parte para a costa d' Africa. 

Parece·lbe que se esta disposição passar, terá em 
reeulLado acabar com o commereio para a costa 
d'Afrlca. 

Não deaconlloce que o interesse qM haja de ter 
a tripolação Jom a apprehensllo de navios negreiros, 

· · e m 
fazer taes apprehensõea; mas não se Regue daqui 
que se devtl dar uma quantia excessiva. como 
estabelece o artigo. Parecia-lhe t1lmbem que a 
qnarta parto do pro -
ções, e das multas devia ser appllcnda a reexpor
taoãtJ doa africanos, a qual outão se faria sem 
grav•arne do tbesouro. 

Vota pois contra o artlg'l, o entende quo a sub
emenda ehtl\ no caso de ser approvada. 

Ndo !Javt·ndo mais quem tenha a palavra. 
verifica-se não haver casa para se votar. 

Em consequeneia disto o Sr. presid~Jntt3 declara 
que de~ encerrada a dlscuaailo do arUgo. 

Procede-se ã cbamada. 
o Sr. M. Sarm.e~to tornn a requerer ao 

Sr. presidente que exija de novo 11.s Informações que 
o orador havia pedido pela secretaria do imperio a 
respeito da barra do Rio Grande do Norte, visto 
que, estando proxima a terceira discussão da lei 
do orçamento, se essas informações não v~~rem, 
o orador ver-se-ha privado de poder sustent11r a 
sua emenda, que é de summa fmportancia para 
a província que tem a honra de repres.:mtar. 

• 9 
informações dadas pela secretaria ainda não tem 
decorrido tanLo tempo quanto é preciso para se 
otllciar de novo. 

O Sa. TAQUES pede 1\0 Sr. presld(mLe que dê 
para a ordem do primeiro dia ulil as interpeUações, 
destinando para a sua discuesão toda a sessão, 
pois que a mataria á susceptivel de grande desen
volvimento. 

O Sa. PusmENTs tomará em consideração o 
requerimento do Sr. deputado. 

Ordem do dia de 9. 

Leitura de projectos e indica~.ões. . 
Resolução n. 21 de 1818, pela qual Ignacio 

Accioli de Oerqueira e Silva é habilitado para 
advogar · em todo o \mporio. 

Resolução n. 19 de 1818, concedendo loteria 
a o an 1ss mo acramento da cidade 

de Maceió. 
R•JSolução n. 110 de 1847, vinda do senado, 

revogando o art. 82 da lei provincial da BDbia. 
, p r em que Jspoe 

o aeguinte:-Os fiscaefl da capital nào serão fixos. 
Resolução n. 54 deste anno pela qual ficii.o auto

risadas Francisco 0andido Dias da Moua e sua 
mulher a vender as terras pertencentes ao morgado 
denominado dos- Azeredos Coutlnbos. 

N. 112 de 184'7-Resolução concedendo ao governo 
o credito da quantia de 233:296$898, para paga~ 
mento da divida de exArcicios .findos. 

N. 15 de 1847- Redncçii.o do projecto n. 25 d~ 
18!5 para a terceira discussão, estabelecl3ndo o 
archivo publico. 

Resolu ã · · . -
de fazenda com a resolução concedendo tres loterias 
a beneficio da edificação da matriz da villa de 
Lorena. 

N. 105 de 1846-R sol ã 
acques Gouffé quatro 

fabrica de oleados. 
N ·. 104: de 1846-Resolução autorisando o governo 

para empregar no servi o do re ime~to de cRv -
1 , os o caaes a guar a nacional da mesma 

arma na proviocia do Rio Grànde do Sul. 
N. 68 de 1818-0onsldArando Pedro Maria Mon· 

teiro Torres no gozo dos direitos de cidadão 
pertencentes aos n!l&cidos no Brazil. 

N. 55 da 18!1 -Mandando pagar a Miguel 
Tavares a quantia em que a fazenda publica foi 
condemnada. 

Ao melo-dia, segunda disimssã:o do projecto 138 
de 1837, sobrE.' o tro.tleo de africanos. 

Levanta·se 11 sessi\o ll.a 2 horas e um quarto. 

A.cta de o do Setembro 

A's 10 horas da rnnnh4 fa?.•SO a chamada, a nilo 
havendo aLé As 11 horns numero lognl, o Sa·, pre· 
eld~>nte declan quo nl\o ha sesst\o. 

. 00H1Jlllrecem OR Sr11. Penna, Aranha, Cnrvnlho 
Rols, Furtado~ l~nnco dn SI'&, Alencar, Saldanha, 
Carneiro de Otunpoa, Ooolh11 Ba~to .. , FrllllÇI\ Leite, 
Netto, Peixoto da llrlto, Vilulla Tavares, Nunes 
1\fachadll, Arrudl\, Carvalho Men,lonça, M11nlles, 
Possol\ de Mello, Gomos Hlbelro, Titllrn, Oarvalho 
Moreira, Ramol:l, F•lrraz, Aprigio: TaquoA, Eduardo 
França, G JDçatvea M~~oa·tins, l.1ouru Magalhães, 
Wande1ley, Gor.s, Barbosa de Almeida, Paccn, 
Patlreira, M&ttoso da Cam.;ra, Pereira da Silva, 
Gomes de Menezt:s, Paranhos, Sllares de Souza, 
Clemente dos Saulos, Rodrigues dus Santos, Tobias, 
Rangel, Gavião, Livramento, Jobim, Calvct, Bar
cellos, Fernandos Chave:;., Bel! o, Godoy, C. Ottoni, 
Vasconcellos, Mello Franco, T. Ottoni, Alvarenga, 
e M11niz Barreto . Destes porém retirárão-se antes 

• . • 1 o, 
e Franco do Sá, e mais alguns poucos senhores, 
cujos nomes não foi possivel tomar. 

Faltáriio com causa parti~ipada os Srs. Oastello 
Branco, Chicborro, Pinto de Oarvalho, Quintiliano, 
Felicissimo, Assis Almeida, Meirf.lles e Marinho ; 

. e sem ellB os Srs. Macedo, Pa.mp\ona, Barros, 
Aseis Branco, Nascimento, Moraes, Sabois.Pompêo, 
Acauãa, Toscano, Affonso Ferreira, Re~o Monteiro, 
Faria, Abreu Lima, Albuquerque Mello, Tavares 
Bastos, Casado, Teixeira, Amaral, Tusta, Salles 
Torres Homem, Souza França, Gomes dos Santos, 
Vicente Torres Hom.em,Manoel de Mello, Mendonça 
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e Castro. Carrão, Gonçalves Chaves, Paula Cer

-queira, G11tuli0, José Ftliciano, Pedro Cerque ira, 
Rezende, Ramalho, e Cbrispinlano. 

Sessáio em tt. de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. CHICHOBBO DA. GAMA 

UMMJ.RIO.- xpe tente.- Requer-imento do Sr. 
Ferra% sobre as occw·rencias dos dias 8 e 9. 
Debate calot•oso. Discursos dos Srs. Ferraz, 
Campos Mello, Euzebío de Queiroz, Souza 
Franco e Urbana. Retirada do 1·equedmento. 
Urgencia do Sr. Pereí1·a da Silva. As galerias. 
Discursos dus Srs. Nunes Machado e Roárigues 
dos Santos. 

A's 10 horas e 20 minutos da manhã abre·se 
a sessão, lê-se e approva-se a acta da antecedeute, 
e bem assim a do dia em que não houve sessão: 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imporia,_ remet· 

da 

e neP:ocios do imperlo constou ao senado que 
S. M. o Imperador consente ~ta resolução man
dando applicar o proaucto da ultima daR quatro 
Joteria!t conCAdidal'l a beneficio das obras da matriz 
da capital do Oel\rà quatro contos de rilis â compra 
de paramentos e altala'l para a mesma matríz.
Flca a cttmara inteir11da. 

Outro do me11mo secretario, communicando que 
o s~nado approvou a resol uçdo qnR autorisa o 
governo a conceder carta de naturalisaçiio de 
cidadão brazilaíro aos subditos inglezJ orge Jack"ion, 
e 110 portuguez Joaquim José de Azovedo.-Fica a 
camara inteirada. 

Romette·se á primeira commissão da orçamento 
o mappa demonstrativo da substituição e assigna
tura do papel-moeda. 

A.' eommissão de justiça civil o requerimento 
de Custodio de Oliveira Lima. -

Não ha mais expediente. 
o SR. p E ID 

mara sobre uma urgencia pedida pelo Sr. Ferraz. 
O Sa. FERR.&.z:-Eu ainda a não motivei. 
O SR. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. 

Ferraz. 
o Sr. Ferraz diz que os boatos que se têm 

espalhado, quer pela imprensa da opposição, quer 
pela tribuna do senado, o estado de e~tremeci
mento em que se tem achado a população desta 
córte, o o brigão, como amigo do mlnisterlo, e_ 
convencido do modo louvavel por q~e ell~ tem 

TOKO I 

procedidl), a fazer um requerimento exigindo da 
parte do governo declarações muito claras sobre 
os ~actos occorridos, e sobre as medidas que o 
mluastorio tem tomado afim de que acabe esse 
terror que a tribuna do senado e as folhas da 

o - • 

o~posiçl!o. ) . Para motivar a urgencia bastará 
someote a le1tura do requ~rímento, e á vista· della 
a caJ?ara julg_ará se é objecto de urgencia ; e 
de 1 - rá o seu requeri· 
menta. 

O Sa. PRESIDENT&:-Eu vou consultar a camar11 
sobre a urgencia pedida. 

O SR. MUNIZ BA.RBETO (pela ord.;m) ob:v~rva 
que e~tando-se na hora dos requerimentos é 
desnecessarill a urgencia. 

O Sa. PRESIDENTE responde que a urgencia é 
para o requerimento ser discutido de preferencia 
a outro~ _que queirão ap-resentar alguns senhores 
que pedttao a palavra. 

A urgencia é a oiada e 
a e. 
o Sa. PRESIDENTE:-Tem n pAlavra o Sr. Ferraz 

para motivar o seu requerimento. 

. z 1 ag ra aca ou 
de di~er á cumara o motivo que o levava a apre
sentar o seu requerimento ; como amigo do mi· 
nisterio ha ~e acompanhai-o sempre ;_~orno ~mi~o 

ficar-se das injustas arguíções que lhe são feitas; 
como amigo do m inisterio ha de destruir colll as 
c.rmas do raciocinío e com as forças e recursos 
que lhe deu a natureza quaAsquer accusações 
ínjusLas, indevidas, que o espírito de partido 
póde dictar contra o procedimento do ministei"io a 
quem defl>nde e de quem é amigo. 

Do dia 8 em ditmte alguns .suceessos se têm 
dad~' nesta côrte que GÓ pela exageração com .:}ue 
têm sido narradoi!, só pelo susto que convém 
animar, c•Jm o fim tal vez de combaLer o tninitsterio 
actual a tuecérão oublícados na tribuna 
sena o com uegras córes. Com a maior imparcia

·udade tenho indagado •..• 
O Sa. APRIGIO:- Apoiado. 

• 888 
terr()r, e por certo na aprec açilo dos factos que se 
têm succ6dido unll aos outros, eu não achei ainda 
fundamento algum para que da p9rte da tribuna 
do senado se declara.ase que o minlstet•lo era 
traidor, era connivente. (Apoiaàor da oppO$í~tto.) 
Agura mesmo os nobres deputados dilo apoiadO!t 
ás ptllavrus- que o minl~tnrlo era traidor, qua 
era conniveoLe .... (Apoiados e nl!o apoiado.t.l 
Eu pedirei alls meus tlobre~ colleRRB dll maioria 
que dt'ixem os nobres deputados da m\noria 
darem os upoiados _gut~ qulzerem .•• (Apoit~dol.) 

O Sa. APRIGio :- Essa é boa I'Devéras I 
o Sn. WJ.NOERL&v:-Ora I ora I isso é utna 

esmola até. 
O Sa. APararo:-Deixe mais alguma cousa. 
O Sa. FERNANDES 0HAVES:-Assim nos dessem 

menos cacetes. (Risadas.) 
O §a. FERRAZ:-A ~er~nidade das nossas dis-

desejar (apoiados); e esta ser-enidade ainda se 
torna. hoj e mals necessaria, porque de certa. época 
para cá as provocações incessantemente appa
recem, e ellas não podem produzir nenbum 
resultado bom. 

Eu pedirei licença à camara para referir o que 
se tem propalado pela imprensa e pela tribuna 
do senado. A imprensa opposicionista apresentou
se como inteirlimente coacta, como geme~do 
debaixo do peso de uma censura prév\~; apre~~ntou 
auas paginas todas em bra.ueot denota.n4o pela 

45 
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sua epigraphe grandes movlmt>ntos, grandes fins, 
grandes convulsões. Note a camara que isto não 
podia ter por fim senão espalhar o terror, o 
terror não só na córte, mas nas snas proximidades, 
não só nas suas proximidlldes, comil em toda a 
província do Rto de Janeiro, nao na provmcta 
do Rio de Janeiro, como em todo o Brazil. 
(Apoiados.) 

O Sa. FERNA.NDE:s CIIA.V&B: -Pa el 
nao espa a error ; mas sim o cacete. 

O Sa. FERRAZ:-0 primeiro facto apparecido 
nesta córte foi o que teve lugar na noite de 7 
de Setembro: era uma demonstração, demonstração 
que ~u não approvo, mas que em todos os 
paizes •.•. 

O Sa. FRANÇA. LEITE:-Eu não o dasapprovo. 
O Sa. PEIXOTO DE BaiTO:-Eu approvo muito. 
O Sa. FERQAZ: ·-Eu não approvo, pdnclpa:Imente 

porque taes manifestl\ÇÕbS dão azo a que se aggr~-

' gritos sediciosos, e ao mesmo passo que se per-
correm as ruas pacificamente, esses homens mali
gnos aprovei tão-se da occRsião para praticarem suas 
vinganças, para de!abafarem seus odios. Todavia 
a demonstração apparecida na noite de 7 de 
Setembro tem precedentes regulares em todos os 
paizos regidos pelo systema representativo. Na 
Inglaterra, nos Estados-Urlidoa, na propri11 França 
têm-se dado estas demonstrações ; quando cbega 
a época da eleição no primeiro desses paizes, mais 
de um R. . vez successos semelhantes se têm dado, 
sem que se possa di~er que e:nes successos tivas-

. sem outro fim senão o desafllgo dAsse e~pirito 
· que · nos domina e fascina durante a luta elei- · 

toral. 

O Sa. FEaru.z : -Donde se póde determinar 
que esses grito~ partissem de pessoas amigas do 
minlsterlo, quando nesses grupos existião muitos 
indivíduos que for?\o agentes policiaes de certa 
época T · 

O Sa. EuzEBIO :-Isto é uma insinuação des-
prezivel. . 

O Sa. FERR&.Z :-Eu não respondo ao des re-
, - ar e espre:uve o apnte 

do nobre deputado. Quando fallo, fallo éom 
provas; eu poderia apresentar o processo em que 
al~uns Individuas jurârão como agentes de po
licia. (Apoiados.) 

O Sa. WANDERLEY: -Quanta cousa faz a 
policia I · 

O · Sa. FERUA.Z : -Na noite do dia 8 é que 
apparecerão certos factos que podem capitular-se 
debaixo de tres pontos : primeiro, provocações ; 
segundo, rixa<õ an\lgas; terceiro, certos indivíduos 
de classes menos illu - ~ 
do ensejo para satisfazer seus odios e vinganças. 
No dia 8 houve alRuma cousa de politica na 
frt>guezia de Santa Rita ; cidadãos farão obstar 
a certas cousas que se queirão fazer para o 
ganho da eleição. 

Na r:oite do dia 9, indo para o theatro, fui 
testemunha de uma provocação.· 

O Sn. FELrczo :-Apoiado, a· eu tambem. · 

Os Sas. EuzEBIO . , 
HAVEs, URDANo, PAULINO, WANDI!.RLEY e outros totfa~ as rixas apparecidas são entte a classe 

O Sa. Fti:aa&z: -No largo do Rocio um co~ 
·cheiro de tilbury arrazoava com um moço que 
alli estava, e unio no nome de brazileiro epitbetos 
infames . Esse moço desforrou-ee, e eis.;aqui uma 
provocação. Note-se que não existe um só des
acato feito a um homem de consideração, a um 
homem que tenh~ influencia, ou pelo setl talento. 

pedem a palavra quasi ao mesmo tempo. infi:ma, os carroceiros, os tavarneiros, os ca.\xelros 
O Sa. PRESrDENTE convida os honrados membros de tavernas, etc. 

a virem á mesa para serem inscriptos. O Sa. GóEs : - E a policia não tem obriga.~ão 
O Sa. FERRAZ: -A·- demonstração da no i tA de 7 de prevenir h~ to T 

de. Set,..mbro foi unicamente seguida de passeio O Sa. FERRAZ observa que na rua de S. Pedro 
pelas ruas, quebramento de vidraças das cases da Cidade-Nova um individuo entrou em uma 
nilo illumioadas, e de alguns gritos indiscretos taverna, mandou medir uma porção de bebidas 
que apparecêrão. espirituosas, e d\'pots niio quiz pagar; a nxa 

0 Sa. GoMES nos SANTos:-Niio é exacto 0 facto travou-se, e houve algum desacato. Em outros 
b t d lugares a mesma acena se tem dado, ma~ todas 

sobre o que ramen o as vidraças das .::asas não ella.s não avultão uo numero quo 86 tom pro-
illuminadas. palado. Na rua das Violas no dia. 8 appilf8Cou 

O Sa. PEREIRA. DA SxLvi:-Aquestão não é esta. esse desaguisado que se tem narrado, entra um 
A casa do Sr. Fialho estava · illumioada, e as carniceiro e um grupo que passava; todo o 

~~~~v~i~d~r•a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~lOtivo desse at~1ue. A' vlsta do 
o Sa. FEaru.z:-Oonsta que houve este quebra- que ac :•ba de expór, o orador pergunta ao nobre 

ment.o da vidraças, mas por ventllra será este um deputado dn opposiçiio se ocaso o governo pod&ria 
facto tão descummnnal que pudesse logo espalhar ser connivAnte em taes actos? O que poderia o 
o terror por toda a popul!lção 'l Nàn se dá istl\ governo ganhar com isto ? As eleições 7 Ellas 
constantemente na capital da Grã Bretanha, não estavão ganb.as. 
se dá isto eiii todos os lugares 'f Homens de es- O Sa. FERNA~DES CHAVEs:- Era preciso aterrar.1 
tado não têm visto suas casas a cada momento o Sa. FERRAZ :-Onde se commetteu uma só 
victlmas desse desacat-O ? Por ventura póde-se violencia para grangear votos? E' possível que 
dizer ~or isto que o governo que preside nessa a opposição quElin de boa fé accusar o governo 
oece.siao ao paiz é connivente, é traidor ? por taes actos 'l O que póue ganhar o governo 

O S.l:l. APRIGio: -Por este modo se justitlcão com o susto que espalhão tu.es desordens ? O 

O Sa. F:&aa4z:-o outro passo que ha a notar 
fot o de gritos indiscretos; mas e'm que pôde 
dar-se a responsabiUdBde do abinete com a a -

aes gr1 os, que muitas vezes podião 
aer dados com o fim de promover tmicamenta o 
austo, com o fim muitaa vezes de abalar o credito 
do minlsterlo que eomba\em 'l Donde se pMe 
Urar a prova que esses gritos partia"sem de pessoas 
amigaa do mlnlsterlo ' 

O ~,a. PBILBI84 DA. Sn,n :-o proprlo Merctmtil 
o ooweua. . 

· erc1o , a para ysaçao as 

empregar em desordens. E' possível erer que o 
governo, que os amigos do governo promovão 
taes sustos, taea dtsordens 1 Quem promo'ie taea 
cousas não eiin amigos do governo, são seus 
inimigos. (Apoiados.) . 

Desde o momento em que taes acto se derão, 
o governo apresentou-se com toda a energia, 

·tomou todas as providenclas qlle estavio ao •~u 
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alcance, jâ pelos meios snatorios, já pelo em
prego daquel1es meios que a policia tem a seu 
cargo ; isto, q11e ninguem póde negar, e quo os 
homens imparciaes não · podem escurecer, é es
quecido, e uma nccusa ão a arece 
governo, e ra1 or, e eonnivente.1 Pergunta aos 
nobres deputados da opposição se, dadas certas 
cir«rumstancias, com a mesma boa fé com que 
se accusa o goven o nii:o poderia a. accusa ão 

p ' ' çao, se esse error nnçado 
não. poderia ser e eito de manejos de um partido 
que quer . subir ao poder, que quer receber as 
honras de salvador, qutl se considera o unico 
capaz do reger o paiz, que considera que só no 
seu seio existe a capacidade, a riqu~z'l e o talento? 
Lerá á camara alguns trechos de díscuraos pro
feridos no senado pnra que diga se por ventura, 
á vista do conhecimento que tem dos successos, 
á vista do que se tem passado, se isto não tenda 
a incutir esiie desanimo, esse terror. 

O Sa. GóEs:- Lêa o Grito Nacional. 

R. PRESIDENTE:-Attenção I . 
O Sa. FxaaAz : - Eu peço a attenção da ca

mara para os seguintes trechos (Z~) : « Pa~!... que 

a de net:~ta casa tratarmos de dar garantias á 
« liberdade do vot·1 quando o governo está fazendo 
<< eleições na capital do imperio do modo por que 
coe a .,. · · 
« quando ó a cacete e derramando sangue bra
« zildro que se estãe fazendo eleições I 1 » 

O Sa. PEREilU DA SILVA :-Apolado: eu citarfli 
os nomes daquellee que levárão pancadas, e que 
são brazileiros natos. 

O Sn. FERRAZ:-Por ventura quando se pleitêa 
na lnglatena a eleição de um candidato, esses 
desaguisados que appa1·ecem podem fazer mossa 
na liberdade do voto 'l 

Ainda mais adiante dizia um nobre senador : 
« O ministerio que queira governar o paiz, e 

· . . - es a o 
« de delib~rnr. » 

Dizia outro no!lra senador (l~) : << Voto pelo 
c adiame.nto, porq~e não esto~ muito em estado . 
« corajoso, mais valente; mas estou succumbido I 
« Os cacetes, os punhaes, os bacamartes de que 
« estão cercados os cidadãos honestos têm me 
c feito uma terrivel impret~são; como pois poderei 
« deliberar? 11 {Risadas.) . 

Entretanto os theatros estaviio cheios de especta
dores, as femillas percorrllio as ruas, todo o mundo 
concorria aos prazeres que offerece esta córte ; 
entretanto no senado, que deliberava com a 
maior liberdade. s~ dizia que estavão coactos. 
cercados de punhaes, etc. 111 (Risada a.) 

O Sa. FERNANDES 0H4VES:-Eu quando pas
seava sempre levava olho bem vivo. (Hilaridade 
prolongada.) 

O Sa. FERRAZ vai lêr ainda outro trecho de um 
discurso de um nobro senador (M)-<< Senhores, 
se eu tivesse coragem, não .havla de f ,,zer o reque
rimento que apresenta o Sr. Torres ; havia de 
pedir que o senado em peso fosse apresentar a 

' fosse pedir a demissão de um ministerio que 
tem todos os visos de traidor I I » 

A nobre opposição marcha com com calculo, 
ella propala ante o paiz a incapacidade do minis
teria .••. 

O Sa. PER.&IBA. DA. SILVA.:-0 Sr. Paula Souza é 
quem propalou. 

O Sa. FsaRiz .•. dizendo que os ministros são 
conniventes em taes actos, que não têm a !orça 
nem a energia necessaria para manter a lei, para 
dar torça â autoridad+J, promovendo esses sustos 

por meio da tribuna e da imprensa, julgando que 
estamos com Oatal\na às portas, caminhão para 
seus fins, apresentão-se ante o paiz como seus 
sal v:\doreH,~e~s unicos apoios, o baluarte da ordem, 

O .meio á o melhor possivel, é filho do 6'}tudo 
pratlco que têm do mundo os nobres deputados; 
mas tambem é preciso que o goverao aota o paiz, 
ante Qii cama a -
que determinarão taes factos, demonstre a natu
reza desses factos. 

· . ~r .. presidente, quer partão de amigos, quer de 
lhtmtgos os factos apparecidos, é preciso que 
nós_ testemunhemos ante. o paiz a nossa repro
vaçao a taes actos (apotados), é preciso que se 
convença. que a constituição da todos os meios 
para que nossos pensamentos, nossas opiniões, 
nossos desejos sejão satisfeitos pelos poderes do 
~atado, que ninguem tem o direito de atacar, de 
J.nsulbr, de molestar a qualquer individuo resi
dente_ no paiz seoão em justa defesa. (Apoiados da 

O Sa. APRIGio: - São só da opposição os 
apoiatios. 

dos apoiados 
sos daquelles 
rosto. 

E' reciso lare se tom os 
m~ios necessarios para manter a ordem publica. 
Eu julgo que o governo, marchando como tem 
marchado, marcha bem. Os acto-s praticados não 
podem partir senão de inimigos, e se não são ini
migos, assim se devem reputar aquelles que abu
sando da. força ataeão a cidadão~· inermes ; estes 
actos dev~m sar reprovados e reprimidos. (Nume
roso$ apoiados.) Para dar azo a que o governo 
mostre quaes são estes factos, a sua qualidade 
e o seu numero; para que mostre us medidas 
que tomou, o estado em que se acha o municipio 
da corte ; para mesmo cortar as pernas desse ca-

O Sa. WA.NDEBLEY:-De pão, apoiado. 
O Sa. FERRA.z:-.•. para mesmo destruir esse 

, 
dar azo á discussão, para que o governo ante o .' 
palz e ante a camara prove que esse terror era in
fundado, que tomou todas as medidas necessarlas, e 
que nem era preciso que a tribuna do senado ful· 
minasse tudo quanto tem fulminado contra o go
verno e contra a nobre maioria. O nobre ministro 
da justiça mostrarâ a sem razão o nenhum fun
damento das accusações feitas; e desta maneira se 
provará ao Brazil que esses terrorfls são méra-· 
mente creados com o fim de dar quêda ao 
ministerio, porque entre nós infelizmente se tem 
fixado uma idéa de que as maiores pouco valem, 
que é precJso recorrer a outros meios que não 
são aquelles que o systetria conatitucional assig
no.la como os verdadeiros, como necessarios e 
indispensaveis. Os partidos lançiio mão de todos 
os recursos, e muitas vezes de .•. ; eu invoco 
o testemunho dos nobres deo11tados. , 

E' lido, apoiado e entra em -discussão o seguinte 
requerimento do Sr. Ferraz : 
· · e~ãe ae governo-as-segulnt68:-----
informações : 

u. 1. o Quaes os factos que determinárão o susto 
que se ha derramado na população depois da 
noite de 7 do corrente, e a que causas podem 
ser attribul.dos! 

<t 2.\) Que medl.das tomou o ·go-verno pata. pre
venir taes factos, e qual o resultado destas 
medidas? · 

« S .. \) Qual o estado em que se acha presente· 
· mente o tnuniclpio da côrte pelo que toéa 4 
ordem e tranqu\llidade publica? 
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« 4~o Se existem receios de ser de novo o 

socego publico pet'turbado 1 
" 5. o Se julga o governo sufficientes os meios 

que tem á sua disposição para prevenir e r~pri-
· s uer desordens ue or en u a 1 da 

se possão dar. » 
o Sr. oa::m.po& Mello (ministro da jus

tiça):-:- Sr. presidente, eu se~ei muito ~r ave,_ e 

com a maior calma que fôr possíveL Responderei 
simplesmente aos quesitos contidos no requeri
mento que tenho em mão. 

. Diz o to quesito- quaes os factos que dete_E
minâriio o snsto que se ba derramado na populaçao 
depois da noite de 7 do corrente, e a que causas 
podem ser attribuidos.- Direi simplesmente que 

. eu entendo que a causa principal dessa agitação 
_que no dia. 8 do c~rrente _ t'3ve lugar em ~m ~u 
outro po~tto da cap1tal, nao é senao a exmtaçao 
proveni~t:!_te da · luta d~s partidos por occasião 

intencionados apparecerào, e então alguns actos 
forão praticados, actos que o governo altamente 
reprova, e que necessariamente devem sor por 

Em segundo lugar - que medidas tomou o 
governo para prevenir _taes actos. e qual o resul· 
tado dessas medidas.- O governo, Sr. presidente, 
or mais ue o contrario se ueira dizer óje 

avançar com to a a 0:3tentação e verdade que 
não empregou meio algum para vencer as eleições 
que acabão de ser feitas na capital do imperio. 

O Sa. PEREIRA DA SILVA:- Ora, isto li 
o· SR. FERNANDES CHAVES:- Só não fez o que 

não pôde : até dizem que S. Ex. distribuio suas 
listas .•• 

O Sa. MINISTRO DA JusTIÇA: -0 governo não 
empregou meio algum, deixou o campo livre r... 
todos os partidos. A eleição teve lugar no dia 
7 de Setembro no meir> da mais profunda RZ e 
ranqut 1 a e. pota os. 
O SR. FERNANDEs CHAVES:- Menos para alguns 

que levárão. 

Setemb;o não consta um t1Ó facto que pudesse 
ser attribuido á mnís pequena violencia com· 
mettida por este ou aquelle inJividuo por rausa 
d11.s eleições; e se isto que digo não é verdade, 
eu peça que se aponte um só facto que occorresse 
no dia 7 de Setembro. 

O Sa. GoMEs RIBEIRo:- Andou pelas ruas um 
grupo de 200 homens dando morras .. • 

O Sa. MrNisr.ao DA JusTIÇA : -No dia 7 de 
Setembro não i no dia 8, serião 4 horas da tarde, 
eu tive noticia de que algum ajuntamento tivera 
lugar no largo do Sacramento, e que dahi pre. 
tendia dir.igir-se para o de Santa Rita i foi este 
o primeiro facto occorrido nas eleições a que se 
procedia. O governo até então conservou-se 
afastado compfetamente da luta dos partidos ; 
mas, logo que presentio que havia algum ajun
tamento um pouco extraordinario em um ou outro 
ponto, e que dahi. podia provir a aUara ão da 

t 
todas aquellas medidas que entendeu preciAaB 
para que taes ajuntamentos de prompto rosaem 
illssohidos, e a tranq11UlidBde lmmedlatamente 
roatabeleclda. Ordenou o que devia ordenar, lat~J 
é, que a autoridade a quem foi conftad" a fnrç" 
co.uven~ente, &. quem o governo lncumblo da ae 
ap

1
xesentar no lugar dos aju!ltamentos para dia· 

so vêl:os, emprega'lse em primeiro lugar todoa 
oa me1oa de brandura, todos os meios de persuast1o, 
.có·allatJ.do o go'terno, .. como ainda eontinúa a estar 
eon'tlanM, no bom se.itso d1l pópulaçii:o da capital. 
E muito folgo ~ d~ekrar qú'é (1 gllt-ei'no nio ie· 

enganou ; poucas advertllnciaa forão sufficientl3s 
para que taes ajuntamentos se dissolvessem, e a 
ordem publica se conservasse lnalter:wel. 

(H a diversos apartes.) 
• I lST~O DA USTIÇA : - ep to , O 

Roverno tem o praz•lr de declarar que mais não 
foi preciso para que a ordem publica se restabe· 
ceAse. O muito digno desembargador chefe de 

o , ou. 
unicamente os meios de pera o asão, e pouco 
depois esses ajnntsmentos se di,;persárão sem que 
jámais fosew necessarlo o emprego de medida 
alguma violenta, só desculpavel em caso ex
tremo. 

Do que é que se accusa o gcverno 'l Accusa-se 
de fraco. 

O SR. FE~NA.NDES Cut..vEs:- De connivente. 

O Sa. MlNISTno DA. JusTIQA.:-Será isto o que 
queriào que fizesse u governo ? 

Os Sas. WANDERLEY E 0ABVALao MonEnu.:
Não. não, 

O SR. MtNlsTao DA JusTIÇA:-Se é isto o que 
querião, declaro que nunca. conseguiráõ do go· 
verno o em re o da for - · 

e a julgar indispensavel para maPter a tran
quHlídaàe publica, que primeiro que tudo deva 
ser sustentada. · 

« Qual o estado em ue se acha resen me t 
o mummpw a c r e pelo qt\e tCJC!l à ordem e 
tranquillidade publica. » Senhores, o estado em 
que se ach'l a capital do impel'io, é o mesmo que 
todos preaent~mente observão. é a mais plena, a 
mais completa tranquillidade. (Apoiados.) 

O SR. FE.RNANDE~ CHAVEs:-Não ha tal. 
O Sa. MINisTRo DA. Jo.srrçA:-Não consta que 

em P•lrte alguma haja movimento nem dosordens. 
Nem ma admira que os honrados deputados digão 
o contrario, porque é preciso para seus tios que 
assim procedãu .•. 

O Sa. PÉBEIBA. DA SILVA. ~ -Não, senhor; o que 
queremos é paz. . 

O SR. MxNrsTRO DA JusTIÇA:-Se quando não 
ha o mais pequeno facto que possa. servir de 
estribilho para accusações contra o governo, tem
se a habilidade de inventar, o que não se dirá 
tendo havido infelizment~ esses excessos que \l 
governo altamente reprova ? A'Mrca des ::! -

c ara que a e man ar pNceder com todo o rigor 
das leis, afim .de que seus autores sejão devi· 
damonte punidos. O estado de tranquillldade 
da capital do imperio é hoje o mais pleno e 
compluto, 

O til\. GoMa• Rrn~emor-V. Ex. não teve par
Ucipll~A·' dü que llln•l• hontem de noite houve 
piUt!lltllll 111' f'rn111noa •lo Sr. chefe de policia ! 

O HM. MtWIIf.I'K•t liA Jut~TIQ&t-Na presAnça do 
Sr. chttfo d• llllllcla, 111\u 1\ fllactu. Senh·•rAa, h~ 
tant• •nl"n•o•lu •cl1ru.a du q ltlmu deugra
d•vet• ocsaurrenat11, •4Ut a 411•mara me perrnlttiri 
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que eu refira um pequeno successo havido entre 
mim e o muito digno ministro de S. M. Fide· 
lissima. Eu dAsejl.l referir este ·acontecimento, 
porque elle é muito honroso ao diguo represen
tant•J da nação portugueza, e tambem muito di no 

o governo o 1111pera ur. 
Eu. estava na casa do Sr. ministro do imperio 

no dra 9 do corrente, f'Js 8 hora;; da noite; soube 
alli UP. o la r e · · . 
roso ajunfanHmto de povo : immediatamt!nte me 
diri_gi para esse _pon~o. e quando a\li cheguei 
<>:aJuntamento se lll d1ssolvendo pacificamente; 
hnha comparec_ido o digno chefe de policia, e 
igualmente ah1 l'e achava o commandante de 
permanentes: a causa por que havia essa reunião 
fóra porque se dizia que certos individuoi! pre· 
tendião ir roubar a urna ; mas, lügo que se ve
rificou que isto niio era verdade, l•)go que a 
autoridade e patmlhas se apreseutárii:o alli para 
prevP.nir qualquer attentado de qualquer parte 
que appareceasr., a reunião dissolveu-sE. logo. 

a 1 me dirigi para o tbeatro de S. Pedro de 
Alcantara, onde, entrando vi muita agitação nos 

. espiritos, contando-se que grandes desordens havia 
em differentes pontos da cidade, dizendo-se 1113 fu-
ano e u ano em a e !l casa 10 ao s1 o espanca

dos, que Stl tinhão quebrado vidraças de taes e taes 
casas, etc. ]i:u que acabava de percorrer a cidade, 
e que via qne e:;tava e~ tranquillidade, fiquei 

1 exac . 
O Sa. FERt-<ANnEs CH4VEs:-P•)rque foi dormir 

no quartel? 

O Sa. FEaRAZ rindo-se):-Era connivente, e 
tinha medo l 
" o·sa. FERNANDES CHAVES:-E' que depois de 
lançada a pe~ra, não se sabe onde ella vai 
parar. 

O Sa. MINISTRO DA JusTIÇA.:- Mesmo pessoas 
qualificadas, amigos do governo, pedirão·n1e que 
dést?-e todas as rovidencias recisas ara re-
ven r esses at entados üe que nesse momento 
se fsllnva; nesse instante compare~en o ministro 
portuguez pedindo providencias energi cns, em 
v!sta dos boP.tos que corrlão, para defender a 

s compa r o as. 11 1sse- ;e que 
esses boatos eriio exagerados, que não acreditasse 
neUes, que eu acabava de percorrer nma grande 
parte da capital, e que tudo estava em socego. 
Parecendo qua o muito digno ministro nito ficava 
muito tran11uillo com ns iuformaçõee que eu lhe 
dava, convidei a S. Ex. para que roesemoa a pé 
veriticl\r eRses factos, perguntar a esses individu<ls 
indicados f!li Unhfio apauhado , e ver as casas 
cujas vidrncas Unhiio sido quebradas, e es.-;es 
movimentos que se dizia haver na cidade. Sahimos 
1\s 8 horas e meia maia ou menos do theatro de 
S. Pedro; fomos ás casas dt! algum desses indi· 
vhluos que se dizia terem sido espancados, fal
lámos com algulls delles; erão inexactos os factos 
relatados : percorremos muitas das principaes 
ruas da capital, encontrando todas nn mais com· 
pleta tranquillidade ; e depois de um giro de 
mais de duas boraa, voltàmos ao theatro muito 
satisfeitos por ver que tudo estava na mais 
perfeit11 tran uillldade ue os boatos ue corriiio 
erao nvençoes estituidas de todo o unda-
mento. 

Não quer "isto dizer que antes não tivesse 
havido um outro f11cto individual, a que já me 
referi, e que muito lamento e censuro ; mas 
quero com isto mostrar e provar CODH:j se a:terão 
os factos. Indivíduos que se diz terem apanhado, 
estarem graveroenttt enfermos, vai-se ver, de nada 
sabem. 

Ora , em vista disto , como se pód~ acreditar 
em tudo quanto pessoas, talvez interessadas em 
d~sacreditar o governo-, t6m propalado ! 

n Se existem receios de alterar-se a tranquilll· 
dadtJ~ >> .EntP.ntle o ~overno que não. 

. « Se J~lga sufficientes os mtJitJS que tem á SUl\ 
dtspo!;lçao par., reprimir qual•luer tentativa de 
dA='ordiim A lllllllter a tra uilli · 

ntende que ~im. 

O Sa. PRESID~NTE : - Tem a palavra o Sr. 
Euzebi,) de Queiroz. 

grande cidade esteve eXpClsta á furia de meia 
dLizia de sicarios 11ue perl}orrião BS ruas apoiado a 
pela pollcia, ap ·udos por alguns agantes do 
governo. (Apoiados da opposiçllo.) Ntio me é 
ner.essario exagerar nada, basta que eu refira á 
CASa que aqui mesmo tenho roc&bido avisos de 
que nós não estamos sllfficiAntemente seguros. 
(Apoiado~ da opposiçtlo e risadas.) 

MuiTos SENHOREs:-Oução, oução. 
O Sa. Eoz&BIO. -Póde a i Ilustre maioria abafar 

com suas risadas estas Rsserções, Mlll por isto 
ellaa dttix.ão de ser verd~deiras. 

O Sa. FERNANDills CHA.vEs:-Eu posso trazer 
aqui as pessoas que me avisá.rã.o. 

O Sa. Eozmnro:-Parece temeraria a pretenoão 
de querer provar q11e os desaguisados ultimamente 
occorridos partissent de conm venci!\ da part•3 do 
governo ; é realmeute um facto tão escandaloso, - - . 
deve ser avançado sem prova. De ordinario é 
proprio dos partidos que ~e achã.o em opposição 
lançar mão dos meios tumultuarias, mas quem 
està no governo parece que o bom senso é 
sufficiente para indicar que o seu interesse não 
póde estar senão na manutenção da ordem ; 
entrGtanto não seria fac\o novo aos a;nnaes do 
mundo a intervenção do governo para que 
desordens se fizessem, tanto mais quanto tudo 
demonstra que a politica do miaisterio actual á 
ins pirar reçeios a seus adversarios, é fazer crêr 
ao publico que o Brazil estará perdido, que ser~ 
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e 'onflagrado de&de que o mini!lterio entrAgar o 
poder áquelles que pent'ão de outro modo ; é 
assim que, conscios da fl'aqueza da opinião que os 
spuin, elles procurão fazer com que a populaçro 
deseje a sua conserva ão como meiv de conser a 
or em. o pr nc1 p1o era a repercussão dos aconteci
numtos da Fr11nça ; depois que o tempo fJz vêr 
a maneira porque a noticia desses 11contecimentos 
foi recebida pelas diversas provinciua do im-

, 1 e o om senso · os . re.zi eJros 
em geral mostrou que taes noticias não aba.lavão 
suas convicções ; depois que as ultimas noticias 
da Europa têm demonstrado quê, bem longe de 
serem esses -scontecimenlos proprios para produzir 
uma repercussão_ no sentido que se fingia temer, 
pelo contrario encerravào a màis proveitnsa lição 
para todos aquelles que duvidassem ainda da 
excellencia do systemll l]Ue felizmente nos rege, foi. 
necessarie mudar de rumo ; então f;li-se explorar 
nova mina, e mina sempre fertil para os turbu· 

. len~o.s; foi_ procurar-~e !eviver !ívahdades e paixões 

responsavel pela connivencLt com quem espalha 
semelhantes doutrinas. Eis a maneira por que 
se tinhão pr&parado as eleições do dia 7 de Se
tembro. 

depois de se (lropalarem doutrinas anarchicas, 
depois de se ter agitado uma grande pnrte da 
popula l;âO da capital do imperio, é que o governo 
come ou a influir sobre a · - · 
ministro uma oroposição que é commum a todos 
os ministerios ~;>assados, presentes e futuros - o 
governo não ildiuio nas eleições -; mas acaso 
pensa o governo qua o publico sómenttJ julga 
de seus actos pEllas peças officíaes que pablica, 
pelas suas palavras officialmente proferidas? Não 
sabe quo nas.· vesperas da eleição se fizerão 
reuniões na casa de amigos decididos do miois
terio? 

O Sn. FERRAZ:- Isto é crime 'l 
o. SR. Euzsnio não s~be que e!!s~s reuniões 

t D 
coberto dessas paixões assim excitadas, dessas quasi exclusivamente compostas de subde!tlgaõ.üs 
rivalidades assim avivadas, pudesse 0 governo e inspectores de quarteirõt~s? Não se sabe que 
continuar a manter esse medo em que procura em vez de se procurarem pessoas que . pela sua 
estribar seu poder. posição particular exercessem uma influencia la-

Não é necessario exa<Yera~ os acontecimentos gitima nas freguezias ião-se procurar inspectorea 
d l'> de quHrtelrào, que em sua max.ima parte não · 

· ultimamente occorri os; todo11 sabem que nos dias têm inJportancia alguma ern . seus quarteirões 
anteriores a 7 de Setembro as intrigas forão postss · além daquella que lhes resulta da su11 qualidade 
em jogu pe.los amigos mais dedicados do ministerio. official' Não se sabe que os inspectores de quar-
Por uma tactica combinada t=:ntre os amigos do teirão não seriào ur•iformes em trabalhar se não . 
miofsterio de uma e outra camara começou·se soubessem que 0 governo apoia.va essas combina-
por querer uesncreditar a administração da santa çoes? Como depois de tudo isto vem 0 lllinisterio 
casa da misericordia. (Oh! oh I oh! Risadas. ) dizer que não teve parte na eleição 1 Não . se 

o· Sn. WANPE'IlLEY:-Até o Sr. João Paulo perdeu admira disto porque t:stâ acostumado a ouvir 
o serlo. · semelhantes declarações; ainda se recorda de 

O SR. Euz:EBIO:-Eu estou preparado ara ouvir que em 1840, quando as eleições do Rio de 
· a os no res epu a os; mRs ellas não >I uo orao qua 1 ca as, uslln o a expressão 

farão com que _eu interrompa o fio do meu de- uma autoridade não suspeita aos nobres de-
raciocínio. · putados, de verdadeiras saturnaes do poder em 

Procurou-se desacreditar a administrnção da delirio, quando se fizerão as fl:lmosas eleições de 
santa casa da miAericordia pela unica razão de oacete, pouco . tempo· depois uma personagem a 
ser o provedor della um dos candidatos da oppo- mais eminente do lado dos nobres deputados não 
siçiio á vereança que ofierecia mais probabiliâade declarou que estas eleições tinhão sido verda-
de ser eleito. Os senhores que tão impassíveis deiras vestaes T Não admira que o nobre ministro 
se mostrâriio para com os sofi'riment<H! dos des· tivesse igual coragem para affixmar que o minis-
graçados que têm necessidade de recorrer á santa terio foi estranho ás elt3ições. 
casa da misericordia, forào de repente levados No d1a 7 de Setembro, logo que se começou 
por um zelo que eu chamarei pbarisaico (apoiados a eleição na freguezie do Sacramento, a igreja .se 
da opposiçao) a defender a sorte desses miseravels, achava rodeada de pequeno!! grupos de pessoas 
que até então não tinhão excitado a menor sym- mal trajadas que deixRvão passar. sem o menor 
pathia de~ses senhores, nem o menor esforço para incommodo todos os homens que se apresentaviio 
melhorar a sua sorte ; porém a discussão mostrou dece!"'lemente vestidos; q~ando porém _algum 
que, bem longa de tere~ho-t~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ah~nnnr-omrlroà~UD~-----
tinbão perdido ; a discussão mostrou que, em vez pouco inferior, era rodea•1o por esses f;!rupos que 

.de se dssacreditar a administração da snnta casa, exigião que apresllntasse a sua lista. Se acaso a 
ella teve por fim fazer mais patentes os immensos lista era do governo, o homem era recebido coin 
!'!&rviços que tem prestado. aspecial agrado ; porém se acaso recusava apre-

Coberentes sempre com este systema, appare- sentar a sua lista, esta lhe era arrancada, e 
cêriio nas vesperas da eleição duas folhas em um se continha. alguns no-mes· que não agradavão, 
sentido. que o orador chamará asqueroso, porque era rasgada. no meio de gritos contra gallegos, 
nau~êa a qualquer homem de bem lançar os olhos e alguns forão até petseguidos pela rua do Hos-
aobre as doutrinas que publicão. A população sab~ picio. 
quaes são os escriptores dessas folhas, o publico o estado de excitamento das paixões era tal 
sabe as relações de amizade que euas pessoas que verificou-se o seguinte 1acto: O Sr. Joãó 
têm com masubroe do mlnlstt~rio ou com decididos Silverlo Monteiro i 

M a. o s o m n a er o er tão pouca era canctldnto a juiz de paz do 3o districto da 
Corça en~re oa ef!Uft autigoa ·~ue nllo Meja capaz fl'_,guezla do Sacramento, pqss&.ndo por p~>rto de 
de evltar a oppoalçAo dt1 jornac~t eacript.oa naquelle um de111ea grup<'s, foi seguido por um delles que 
sentido t Se é t.Ao pelJuena a con.~ldoraçl\o que rltou - fóra aliA o - or ue esse individuo 
meree a a oK, a o em um!}. con "urRçAo _que asa&melba é. doa 
uma prova CO!JVincente que, nlo a eUe~ n1aa a portuguczea. (Ricadcu.) E.-te eldadi\o foi perse-
oulroa, competaa dirigir os negoelos publico&. Não guido com gritos de -mata que é ga\lego,- até 
faz. o tnlnlsterio respoosavel por um ou outro à porta da freguezia do Sacramento; entre ai-
artigo; ac!edita que um ministro não póde evitar_ IZUOlas pessoas que all! se achavão estava o Sr. 
que dos btcos da penna de um escriptor saia uma Geraldo Caetano dos Santos, lrm4o do Sr. João 
ou o~tra imprudencia; mas qllando vê folhas Caetano dos Santos, que indignado com um 
redigtda~ por ~migos <!_o ministerio semp::~ em comportamento semelhante disse que, se acaso 
um seot1do per1goso, nao póde deixar de o fazer dessem pancadas serião repellidos, isto foi bas-
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tanta para que o inspector de quarteirão que 
estava present11, e que havia presenciado isto 
tudo, se dirigisse ao Sr. Geraldo Caetano dos 
Santos e o ameayasse de prisão l De maneira que 
a P!:isil~ estava destinada para nquelles que es-

. Depois de se terem manifesLado estes sym ptomas, 
porque elles forão geraes em quasí todas as 
treguezias~ o simples bom sens_o não era g~fficiente 

bante consentir qu~ palSS6a8sem pelas rnas grupos 
compostos em grande parte dos mesmos q•e 
havião provocado nas freguezias esse prvcecti
mento, com uma banda de musica, dando-vivas 
e morras?- O simples bom senso não era suf
ficiente para fazer ver que não se devia consentir 
nesses ajuntamentos 't Suppouha o nobre ministro 
da justiQa. que a opposição era empenhada e01 
fazer desordom, não poderin ter imitado esseR 
grupos, e não terill isto dado lugar a grandes 
conílietos 't E não é para suppõr que talvez isto 
fosse o que se desejP.va 'l Entretanto a o osi ·âo 
ac ua em an o ·•m re e sus entar os princtpios 
de ordem, que se ella tem sido tão perseguida 
pelos seus adversllrios é porque tem preferido o 
sotlrimento a perturbar a ordem excitando paixões 

. • • · , r o p 1 a amos re-
solvidos a não perder nenhum dos uossos direitos 
politicos, mas estamos 1esolvidos a não perturbar 
R ordem; não ~o~os como aquelles que porque 

pretexto para ensangueutar o imperio, para le
vantar o estandarte da rebellião em duas dns 
mais importantes províncias do hnperio, e depois 
sustentào·:\ e e. aproveitlio I 

Ellse grupo que percorreu as ruas dando vivas 
e morras t~ra acompanhado d(l um inspector de 
quarteirão, moço aliás estimavel, mas que par
tilha em um grão multo exagerado esstls idéas 
tão perigosas. A força que foi dada aos inspec
tores de quarteirão para acompanhar esses grupos 
forão pedestres vestidos de jaqueta, força que o 
sim les bom sen"o indica ue m nos o · 
para acompanhar esses grqpos; por Isto que se 
confundem com os outros individuas, e faz 
acreditar que o numero daquelles que passeiiio é 
maior do ue é. Na occasião em ue esse ru o 
ea a a reguezJa o e.cramento e. atao gran e em 
ousadia e atrevimento, como p~queno em numero. 
ERse 'grupo antes de sahir deu cs viva~ tnais 
perigosos, e uma policia por mais ímpreviJente 
que fosse veria o necessidade de dissolver esse 
grupo, tanto mais quanto para o dissipar não 
era. necessarlo o emprego da força, bastava a 
vontade !!fficaz do nobre ministro da justiça pai·a 
que o grupo se dissolvesse, comu acout•'ceu 
d~pois de meia-noite, d~>pois de haver quebrado 
as v'idra,;as da casr~ do .Sr. tabellião Fialbo na
tural d.o Pianby, e de outras. 

O lugar a respeito do qunl o orador está mais 
informado ãcerca do procedimento da orgia dessa 
gente é a. Oidade Nova. Em frente da casa do 
subdelegado da fregu~zia de Sant'Anna, onde esse 
grupo em alta noite deu-vivas e morras,-toda 
a gente da vizinb_a.nça. se conservou com . as 
portas fechadas ; 'apenas o subdelegado abr10 a 
J&nella para c,orresponder a esses vivas. Uma 
voz no c n o se u o 1 br - iz 
« Vi vão os portuguezes do nosso lado; » não só 
levantárào gritos contra essa voz, como atá 
procurou-se saber quem era que tinha dado esse 
viva. Dahl procurou-se fazer abnr uma venda 
tumultuariamente. O homem da venda apagou 
sua luz ; isto deu lugar a gt·avissimos insultos ; 
mns, como o inspector do quartoirão se achava 
presente, falluu ao vendeiro, que eonhecendo-o, 
abria R porta, e então entrãrão todos, tirárào 
archotes e . mais objectos que alli encontrárão, e 
uma voz disse ao homem da venda : « Amaubã 
serâs pago. » Nessa occasii\o não soffreu violen-

ch alguma, nenhuma offensa physica. (Denega
ções.) 
~u digo o que me foi referido por pessoas fide

dignas, pes.;oas que acredito como a mim proprío: 
todos sabem disto, só o Sr. mini~:~tro da usti a á 

1 - sa. e. . 
Foi debaixo destes auspicios, foi com a certeza 

que tiuhão os desordeirl)s de q11e havia a mais 
completa tolerancia para os seus desatinos, ue 

- · ~eoees 
comsigo:-Se nós pud\1mos com archotes fazer 
esses desatinos na noite do dia 7, como não po
deremos praticar iguaes desatinos hoje á luz do 
dia.? Cumeçárão as ru:1.~ as~im a ser percorrid,1s 
por essa mesma gente dando vivas e moúas, 
dirigindo insultos, etc. E' verdade que aqui se 
disse, e eu tenho de notar ·egta circumstancia, 
que nenhuma pessoa gradt& foi insuitada : é 
verdad•J, e honra seja feita ao espiríto pacifico da 
população do Rio de Janeiro, que ainda mesmo 
com a certeza da impunidade, viHto que era 
prote ida ela olicia não le a se 
exa tação. (Oh/ Oh!) 

O Sa-. NuNEs MACHADO:-Bravo I bravo t 
O SR. EuzEDio:-Se os desordeiros n:io com-- . 

fot provavelmente porque as instrucções tinhãÓ 
sido dadas para que se commettessem esses 
desacatos tiio sómente contra as vendas. 

. . 
cessidude impedir que as vendas votassem '1 

O SR. EuzEBid. -Senhores, é preciso quo nos 
entendamos: quando au digo que o governo é 
connivente com esses desordeiros, não posso 
suppôr que o governo tenha cbegado a um ponto 
tal de degradação, que queira que sejão insultados 
todos os cidadãos, porque, além de outras razõt~s, 
o governo sabs que estes ex~mplos, começando 
por r~rir os seus adversarios, acabão por ferir 
aquelles que os. provocào; por consequencia, 
quando e~ digo que o governo é_ connivente com 

seutio, instigou para que se incitassem certas . 
paixões, e se puzessem em jogo certas rlv11lídades 
com o flm mamfesto: lo, de veucer as eleições, 

u dii - -
ministro da justiQa; e em aeRuudo lugar, com o 
tim de preencher o grande penBamento poHtieo 
que tem dominado a marcha do mlnisterlo actual 
- inspirar medo aos a.l versurios politicos, e fazer 
crer que urna mudança de minlsterio tr·lfia sobre 
a. capital do imp•lrío, 90bre o .Rio de Janeiro RB 
maiores calamidades-. Felizmente, senhores, a 
quom refi~ctír sobre o que se pass(.ou, a experiencla 
deve mostrar o contrario, por4ue, apezar da certeza 
da impunidade das provocações dos agautes da 
policia, npeznr de tudo isto, os factos em s 
furão tão in;;ignificantes •.• (Apoiados e 1·isadas .i 

O Sa. N. MAcHAoo:-Apoiadissimo; a verdade 
tem muita força. · 

ct Sn. FERNANDES CHAVES: -AiRda querião mais 
do que houve ? 

O Sa. Euzsnxo:-Eu, senhores, estou tão pouco 
acostumado a gozar destes apoiados da nobre 
maioria, que muito folgo de recebêl-os. 

aR com ia dizendo a azar de o ea 
manejos, apenas o governo mandou uma meía 
duzil\ de patrulhas, tudo se tranquilli~ou, porque 
chegado o momento de o governo dizer-basta. 
(Oh 1 oh I) Gracas é. índole docil da p~>pu\aoio 
do Rio de J,,neiro e aos seus longos habitos de 
ordem, os desordeiro~ DdO puderdo fazer uma 
desordem sériR na capital! mas não u.cradite o 
nobre ministro da justiça que poder!\ ser bem 
succedido nestes ensaios de opera-séria todas as 
vezes que as f-9r, porque. á força de repetidos 
ensaios, os actores acabaráõ por não atteoder a~ 
dírector. · 
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o fia. Góss: -E tndos nós s~remos victimaa. 
O Sn. EuzEnxo:-Senhores, entretanto não forão 

tão insignificantes os factos occorridos, que se 
Pudesse dizer a cidade tranquilla, visto que o 

· t o da ·uat· · 
da freguezia do Sacramento certo grupo ... (Diri· 
gl'ttdO· se ao Sr. ministro da justiça.) Nega este 
faeto't · 

O Sa. EuzEBio:-Bern I Pareceu-me negar que 
sab\.rão da fregll<ozia. do Sacramento grupos para 
ir perturbar as eleições na freguezia de Santa Rita. 
O fact.o é que, apenas chegàrão abi certas pessoas 
muito conhecidas que só o nobre ministro da. 
justiça não conhece, immediatamente perturbarão· 
se as eleições na freguezia de Santa Rita, houve 
pancadad, e toda a cidado S@ resentlo da desordem 
occorrida náquella freguezia. 

A rua das Violas foi especialmente o theatro 
destas r.orrE:rias; e segun<io me asseverou pessoa 
muito ndedigDll que fui 
gocio, um dos grupos que percorria assim a rua 
das Violas a fazer esses desatinos, perseguio um 
barbeiro a quem tinbão começado a espRncar: esse 
barbeiro, fugindo entrou por um açougue dentro, 
o grupo acorn panbou·o para continuar a espancar 
o barbeiro, o hümem do açougue lançou mão de 
uma machadinha que atirou sobre o grupo; inter
veio a policia; e qual foi o resultado, seuhores 'l 
O resultado foi ser . preso o homem do açuuf1ue, 
eom o que a policia julgou cumprida a sua missão, 

-dt~ix:lndo impunes aquelles que peueguiri'io ''m 
homem, que invadirão o açqugue, e espancàrão 
aquelle que lhes havia lançado a machadinha, 
talvez por,1ue este facto fosse um acto de louvor, 

· um acto de patriotismo digno de ser remunerado I 

O Sa. F&:aau:-Apoiado. 
O Sa. EozEnio: - E' vetdade : pan excitar 

essas paixões pintandc-se immodiatamente o 
facto como insulto feitó por um portugllez a um 
brazileiro~ faltando crn se terem atirado garrafas 
p1ra recordar as CAlobrea garrafadas de 1831, 
afim de produzir augmento dA rxcit.1ção• porque 
a que existia não era sumcieuto, e a fllelçdo 
talvez não estivesse completamente ganha. 

NR rua do liospiclo, na -vizinhança do Sacra
mento, um desse11 gl'upoe quebrou uma'l vidraças, 
e um inspector de quarteirão chamado, se me 
não enRano, Leopoldiuo, ou "r ue não es 
tn c a o nos mys eno~ ~ eusmos, ou porque era 
homem de consciencia, e enlE'ndla que não se 
podiiio quebrar impunemente vidraças, pr11ndeu 
o autor desse desacato, ao que o grupo se oppóz 
declarando unisono e em alta voz, que não se 
prendia um brazileiro; entretanto o que é de 
!ldmirar é quQ chegando outros inspectores de 
quar~eirão igualmente se oppuzerâo a que fosse 
sustentada a prisão . . Cunata tambem que no 
theatro foi lavado preso um homem por estar 
a esbordoar não sei a quem, e o subdelegado o 
mandou soltar. · 

O Sr. ministro na justiça estará no caso da
quel!es juri.;consultos de que falia Bentbam, 
qlle fazem consistir a sciencia em ignorar 
methodicameute aquillo que todos sabem 't (Ri· 
sada~.) 

vem tzer· nos o no re mmls!ro da justiça, 
depois de tres dias e qu!lndo esses factos escan
dalosos tiverão lugar á luz dú sol, que elle os 
ignora 1 Que não · havia empregar força brutaÍ 

· ntar primeiramente os me1os brandos 
E QU€m disse que era necestlarío para reprimir 
aquelles movimentos, recorrer-se ao emprego da 
torça bruta, de maneira que tornasse impossivel· 
o processu eleitoral ? O que eu digo é que se 
tivessem os nobres minil'tros uma vontade efficaz 
de que os movimentos nii.~ apparecessem, bastav~
lhes fazer sentir essB votada, e elles terião 
desapparecido, como desapparecêriio logo que o 
gover:1o j1o1lgon chegada a . oceasião de dizer
basta. 

O Sn •. F~RNAMDEs CHA.VES :- Depois que tinha 

O Sn. EozEBIO:- Disse o nobre ministro que 
apenas se fez sahir algumas patrulhas. a ordem 
se restabeleceu por toda a parte. Senhores, não 
sou capaz de negar aquillo de que estou con· 
vencido que é verdade: não ·negarei que nas 
ruas da capital se passeava com tranquillidade ; 
mas deu-se uma círcumstancia que seria na 
verdade inexplicavel se acaso não se attendesse 
aos longos habitas de ordem, a indole docil 
dll população do Rio de Janeiro, e é que ao 
mesmo passo que corrião as ruas ulguns grupos 
d&sses misersveis caceti$tus, insultando as pes
soas quo se achavão em algu01as vendas, os 
b(\mens q\le trajavão com nlguma decenc!a po
dlão passar impunemente; e iato o qua mostra 

·as ínstmeçi5e! dadas nâo nu(()risaviio a 
mais do que a aterrar os mh1eraveits ; e é D9· 
tavel que OR inculcados Hboraes reconheção que 
sómeute oa homens fuvorocidos pela for~una SeJilO 
os que podem votar. 

O Sa. F&Rt\AZ : ..;.. Os factos provilo o eon· 
'trario. 

O Sa. Ft!;RNANLIR!! OHI',vs::~t- Sito 1\beralões de 
faca de pont.a. 

O Sn. Euz.Enio:- A r~tzilo, senhores, porque 
eBB'ls lnsullos oriio dirigidos a bvn•llllB do vendas, 
é rnul facH tlo comprelwnJer·sa ; esso11 tnlt~aravei8 
n•\O thahi\,, a curageUI preclsa parll Re qudxarem, 
n~:~n1 met~mo qu~ndo d~"ui11 de espancados errio 
interrullati•JS pelo nobre ministro dl\ ]n~>tl~n no titlU 

· · ,, ltos tossem 
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O Sa- F.simANDER Omvxs:- Sabe D.:tos a que 

portas forão bater. (Hilaridade prolongada.} 
O Sa. P.aESIDENT.Il:: -Attanção I 
O Sa. Eoz&Bio:-.... aneontrárão -as na maior 

tranqUlllidade possi vel, devido isto ao terem 
· - mas pa ru as ; porém eu direl 

ao nobre ministro que elle está muito mal infor
mado sobre este ponto : não direi que o nobre 
ministro Inventou, mas que não tem cumprido o 
s - , - orma o· aqui o 
que lhe era muito facil saber ; e que eu sei sem 
ter os meios que o nobre ministro tem á BUE:l 
disposição para investigar. Entretanto perml.tta 
que lhe diga q_ue mesmo no dia 9 a cidade est~va 
longe de offerecer tranquillidade. Entenda-se bem 
o sentido que eu dou á palavra troanquillidade, 
porque para os pol1res desgraçados que têm 
vendas, e que estão em contacto com essa gente, 
e contra quem erão dirigidas essas vio}encias, 
não havia certamente tranquillidade, embora os 
mais não fossem ineommodados. 

No lar o de . 
ao nobre ministro que attenda a isto, porque é o 
primeiro respousavel pela ordem publica, porque 
não é dizendo que ignorã. se taes e taes factos 
occorrêriio ue demonstra ao -z 
os seus evllres, pelo contrario está. obrigado a 
mostrar ou que taes factos não se derão, ou que 
se ti verão lugar foi porque os não pôde preveni r, 
e ainda neste caso deve mostrar ue em re ou os 

e1, s e repressao •... mas, como ia 
dizendo, no dia 9, defron~e da cocheira do Sr. 
major Suckow ..•• 

O Sa. FERRAZ: -Defronte, não. 
O Sa. Euz&Bto:-Já vejo que o nobre .1eputado 

esta informado, e eu o tomo por testemunht~. Um 
grupo de cacetistas espancou um moço branco, 
que não stJi dizer quem é •.•• 

O SR. FERBAZ:- Não foi defronte da cocheira, 
foi em uma taverna. 

O Sa. Euz&:eto:-Não foi està e 
0 Sa. FERBAZ:-Elle m'o disse. 
O Sa. Euza:nio:-TambAm m'o disse ~ mim. 

Esse grupo, depoiB de fazer esses insultos em 
• ranc1sco e au a, 

foi um pouco adiante da cucbeiru do Sr. Suckow, 
e abl cummetteu o desacato de que acabo de 
fallar. Duas vendas que tlciJ.o na eAquina do 
Sacramento para a rua da Lampado11a fvrlio ape
drejadas por esses oacetelroM ou cacettstaa ••• 
cacetlsttts. O musmo pratlcllrilo em outra da rua 
dos Olganos. 

O nobre ministro, pelo que vejo, ignora o 
facto que em um aparte fof revelado por um 
dos meus nobres collegaa, que foi testemunha 
occulür, e que não é capaz ae inventar. Na rua 
da Oo••ceição estava um grupo espancando á vista 
de um juiz de paz, á vista de uma patrulha e 
do Sr. chefe de policia. . . . 

O Sa. FERtuz:-0 Sr. chefe de policia declarou 
que não bavia tal. 

o sn:. EuzEBIO:-Seria muito exigir-se do Sr. chefe 
de polici~ umà tal confissão. (Reclamações.) 

O Sa. NuNEs MACHADO·-Encontrou um grup 
com cacetes, mas uão· dando. 

O SR. EuzEBio:-Os senhores para que: hão de 
pensar que este facto é desairoso para o Sr. chefe 
de policia, quando isto vai de accordo com todo 
o procedimento e ordens do Sr. ministro da jus
tiça 'l Pois, senhores, no momento em que um 
grupo està espancando, on mesmo tão sõmente 
armado, a simples mbsão da policia é empregar 
meios brandos t Ha d~ pedir ao caceteiro ou 
cacetista que não continue a maltratar t E' esta 
a posição de um chefe de policia na presença de 

TOllO 2 

um grupo destes? (Apoiados.) Os Srs. ministro 
da jul.itlça e chefe de policia ignorão por ventura 
que ainda estão em vigor áa leis de 6 de. Junho 
e 2S de Outubro ue 1833, que niio permittem o 
simples f11cto des5es ajuntamentos tumultuados? 

· omens 
armados de cacetes pelas ruas Y E' a policia então 
que deve pedir aquillo que é da sua obrigação 
mandar 'f Quando a lei revestio o magistrado de 
tii0 -
deste ireito quando bem lhe aprouvesse, quiz 
sim lmpôr-lhe a obrigação de proteger a ordem 
publica sempre que fosse necessario ; e pôde o 
nobre ministro da justtça duvidar que os meios 
para obter-se este resultado sobrão ao governo 
aqui na capital ? 

ALGUNS SRs. DEPUTA.I>os:-Que sob:ão não ha 
duvida. 

O Sa. EuzEnxo:-Perdoem-me, estou certo disto; 
mas at.lmiro-me qu~ um dos nobres deputados, 
que é certamente um dos orçamentos da maioria 

ue o governo tem 
sua disp11sição para reprimir uma desordem. 
o SR. RoDRIGUES DOS SA.NTOS:-0 ovcrno tem 

toda a população ara sustenia a 
O SR. EuzEnro:-Apoiado; e é isso O que nos 

vale. 
Agora, senhores, depois de ter apontado estes 

f c d • 
que estou persuadido que apresentei sem a menor 
exageraçiil), porque não apresentei senão aquell~:s 
qui} podla especificar, poderá ainda o Sr. mi
nisLro da justiça e o nobre deputado pela Bahia 
dizer que e~ses movimentQs erão uma mera 
effervescencia propria de épocas ele\toraes? Se
nhores, já que quereis inculcar-vos amigos dl\ 
liberdade não a calumnieis,'o systema represen
tativo sem por base as eleições, e se das eleições 
foes%11nseparaveis effervescenciaa destas, nenhum 
homem honesto certamente _poderia amar seme
lltl\nte fórma de governo. Felizmente isso nilo é 

ada , e se nsstm é, para q_ue o nobre ministro 
e os nobres deputados que sao tão esclarecidos, 
confundem o que é effervesceno~a de elei~ões com 
esses Retos desra~rados, hnproprlos ds uma nação 

Será prop~io de uma elélção o estado por que nós 
passamos, em que as vendaR nllo podiilo estar 
abertas, e as famlllas em terror ? 

O Sa. FERRAZ :-86 em algumas ruas tol que se 
fecbnrilo. 

O . Sa. Euzsnro : - Só porque não pereeérllo 
milhares de victlmas, acredltão os nobres depu· 
ta.dos que tudo não passou de mera effervescencia 
eleitoral. Senhores· , neste estado o · que faz o 
ROverno, o que fazem seus amigos, o que faz a 
sua imprensa pa~a _oscurecer os acontecimentos 
que todos presencu\rao ? Não pôde haver de certo 
uma prova mais evidente de que houve conni
vencia. Se os nobres ministros estivessem persua
didos de esses movimentos tinbão. partido da 
opposição , não. seriã~ os nobres ministros os 
primeira~ a vir& aqu1 engrand~cer o que ho.uve 
(apoiados) , não terião Cll_!pregad? _ as. med1das 
mais effi.caz'3s e fortes? Nao estanao Já as mas

. as ? {Oh I oh I .Risadas.) 
Senhores. eu não me cansarei em m<?s!rar que 

houve intervenção do governo nas ele1çoes; eu 
podia referir casos acontecidos , _que os _nobres 
deputados havião de dizer que nao acred1lavão, 
mas que dentro de sua consciencia acharião uma 
voz que dilosesl'e-isto é verdade .-Nos arsenaes 
de marinha e de guerra . •.• 

o SR. MINISTRO DA GUERRA (com (orca):-Não, 
senhor; não, senhor. · 

o Sa. EuzEBIO:- •••. llstas forão dlstrlbnldu, 
e os operarias forão dispensados do trabalho 

. 4Q 
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para ,votarem, .. eontanao-se-lhes o dia como se tttac;ão fos.se exeepelonf\1 (apoiados), e se tivessem 

-tivessem trabalhl\do. Na igrPja de S. José a mesa v~rificado os estrondosos aeonteeimentos a que 
estava cercada de soldados de permanentes, que se refaria. 
recebllio . do· escrivão do subdelegado o santo e a Senhores, eu quero fazer distincção de dous 
senha; assim o presenciou o Sr . . juiz de paz João pontoR; o risco Q\le odia correr a ael a 
Affeoso Lima Nogueira, 1}118 todos een he,~~;,;~.-t~;.:=:f;i" ~~~~a~n~e~u~o~cl)~m~~a~e~x~a~g;;;e~r:;,a.~ç!t~o~di';;e:';!s~s~as~v~o:'ze~s:---
jncapAz de inventar. · ~ aterradoras, ou com o excesso que podião partir 

O orador depois · de referir o que o~eorreu com o de . certos. grupos, e os riscos e desacatos que 
Sr. Lopes Gam11, continúa assim: . ella effecttvamente soffreu ern consequencia de 

Estamos tão acostumado a Isto que oãa eansa · . o onra o eputado 
a casa com refflrir eete tacto se não se tocasse se limitasse a. demonstrar os factos gue tiverão 
nelle ; mas do que me queixo é que o governo lugar no meio da cid_ade do Rio de Janeiro por 
não recuasse ante o perigo de excitar certas occasião das eleições, se sustentasse seus receios 
paix,)es a rivalidades para ehegar a seus fins ; a respeito dos ·riscos que se poderião seguir dessas 
estes finst Sr. presidente, se em parte forão os reuniões, e pudesse mostrar que o governo não 
de eleição, não foi o unico. tinha attendido a asses riscos, o nobre deputado 

O F C E' d d podia ter algum!\ razão ; mas desde que o nobre 
Sa. ERNANDEs HA.VEs: - ver a 6 , deputado tratando da possibilidade destes ris-

qúerião botar abaixo o senado. cos, não póde negnr que elle'l fori\o evitados, 
O Sa. Euz&nxo:- A certos sujeitos tenho ouvido que os reunidos por si mesmo os evitáriio, que 

fazer censuras à população do Rio de Janeiro por o governo empregou todaR as medidas necessarias 
ser muito fria., é uma. queixa que têm os patriota;s, au 

, arao nas tgornas a reunidos ou de individuas que nelles se iutro-
ltberdade, atlm de fazer rel\pparecer essa. intriga duzem, fosse elle immediatamente cohibido, não 
eutre brazileiros natos e brazilelros nascidos em póde tambem fazer aceusações ao governo, e o 
Portugal. inere ar de deseuid 'gent.e 

a. ERNANDEB CRAVEs: -Pois o Mercantil Senhores, eu admirei-me quando vi o nobre 
. não tem fallado contra o senado ? deputado confessar que a população du Rio de 

O Su. EozBBIO:- Sen!lores, eu não quero ma~s fr~~eiro · .é pacifica, quando repetio que é ate 

em um dia tão solt'mne como é o da 7 de Se-
. · O Sa. MINISTRO DA.. JusTIÇA.: -Não importuna. tembro, anniversario da índependencia do lm.; 

o Sa. EozBBIO: _Eu acredito qu6 0 meu dis- perio, tomado medidas para prohibir as de-
curso tenha causado prazer-a v. Ex:. â vista da monstrações de regozijo que erão manifestadas 
maneira risonha por que 0 tem acolhido. pelo povo, e que sempre o forão em todos os 

tempos; portanto, senhores, o governo se portou 
O Sa. ANTA.o {ministro da marinha): -Porque como devia quando deixou que os brazileiros se 

~ão I Está dizendo cousas tão agradaveis I regozijassem em um tão memoravel dia. 
O Sn. EozEBIO : -·Dlrei finalmente ao 09bre O Sa. PEREIRA. DA SILVA: -Regozijos de morras 

ministro da jnstlça que, se actualmente a ordem nunca vi. 
pnblica se . acha restabelee\da, é preciso que o 
nobt•e ministro tome cuidado que ella seja duravel, O Sa. MINISTRO DOS NEGoOios EsTRANGEIROS: 

·parque .este é o seu de-ver, e p ue s, nessas octao!llôes não é poesivel &vüar 
a ordem seja duravel é prec1so que 0 'lOVerno que um ou outro malevolo envolvido entre et
faça esfriar essas p:lixões, que tão iudiscrctstnente · dadãos pacif\cos commottão desacatos ou vo?.erias, 
.fotão açuladas; é necessario que 0 governo se e o que cumpre fazer e se fez (oi vlgial·oB de 
purifique d -- · , erta, e ter tudo disposto para coblulr os ex-

. porq11e- o que desejo é que o governo p(lio seu cessas. 
procedimeuto me obrigue a vir amanhã aqui O SR. FERNANDES ·OBA.VEB:- E' bom modo de 
cantar·lhe a palinodia; ma~ qu1mdo o publico festojar a independenola, dando cacetadas no gew 
aponta os desordeiros, quando todos os conhecem, nero humano. 
menos o governo, não sei que desculpa se lhe 0 Sa. MINISTRO DOS NJtGOOIOB EsTRA.NG'II:IaOCJ :-
possa dar. · E o que está fóra de questão é que o dia 7 de 

Entre o emprego da força brutll para impsdir a Set.embro i>a passou no mais perft!ito socego. 
eleição e meios tão brandos como esses que o Em nosso paiz tem havidn dou~ methodos de 
minlsterio t.em empregado, ha muito meio termo; eleições, ou 0 governo as faz por si, ·e seus 
e nesse maio termo é que o nobre ministro da adveráarios ma) podem combinar algumaB listas 
justiça acharâ- o lugl\r que a lei lhe prescreve. ãs occultas, ou os . que votão com o governo, ou 

o Sr. Souza. Franco (ministf'O dos ne- antes .... não direi que votão, porque vão sim-
·gocios e!trangeiroa}:~Sr. presidente, uma ques· plesmente entregar as listas dfJ governo, e estas 
tão solemne que versa sobre objecto de tllnta eleições ee passão em perfeita calma; mas, se-
importancla como o de qoe se trata, uma questão nhores, é a calma dos tumulos, calma que apenas 
que tem por fim esdarecer factos · que os hon- tem de eleição o nome. Quando, porém, o governo· 
rados deputados e alguns seus amigos figurão compenetrado· de seus deveres entende que a . 
\ão estrondosos e extraordinarios que trouxerão eleição é um aeto espuntaneo da vontade dos 
o paiz a um estado excepcional, como disse o brazileiros, e um direito que não. se deve ~om-
nobre deputado q•1~allar, uma que - rimir, é impt>S-aivel prevenir-se que a tranqullli-
de tal natureza não podia produzir na -camara dade seja alguma cousa interrompida no meio 
ll sensação que aeaba de produzir. E' o honrado do enthusiasmo e pela luta dos partidos. E quando 
deputado mesmo quem disse que o seu discurso alguns disturbio& do geoero . desses q_ue de 
d~VÍ~ ter dado prazer porque foi OUVido c2m Õr<Jinario apparecem nas eleições 88 venftea. O 
h!lar1dade; e como quando se trata de questões governo não emprega em paiz al~um . a força 
·tão \mportant.es a bilaridade não é o sentimento armada emquanto a __ policia é sufficiente para 
que acode a corações brazile\ros, a corações tão cohibir esses factos,e a força armada só sabe a campo 
nem formado« como o dos assistentes, eu sou quando a poUeia · não cumpre seus deveres, on 
levado ~ julgar que este sentimento partio do corre riJco Je ser vencida no contenda. {.Apoiado.t.) 
r~eonheetmento de que, apezar de toda a capa· Foi fundado nestes principio& que o governo tendo 
Clda~e do nobre deputado •. não conseguia elle disposta a força de primeira linha, não a trouxe 
frovar oa factos que allegou, nem que a si- á contenda porque nio era _preciso, perque er~ 
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s~fficient~ a força policial, e porque os grupos se 
d1ssolvêrao por .s• mesmos e com o emprego dos 
meios persuasonos. · 

O Sa. FERNANDES CHAVEs:-Para que poz em 

o SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS;
Para que os nobres deputados não dissessem que 
o governo não estava prapRrado para mostrar que 

- 1 ca a e re 
eleitoral tr:.z excessos, é necessario que o governo 
os faça vigíar de perto e esteja preparado para todas 
as eventualidades para cohibir os exces::;os provo

. cados .... 

O SR. FERNANDES CHAVEs: -Pela opposlção. 
O Sa.· MINISTRO Dos N:~Gocros EsTRANGEIRos:..:.. 

Mas, senhores como eu ia dizendo, a policia 
tnterv~io, e .os grupos que apparecerão e per
correrao- mu1 poucas ruas, e por poucas horas, 
por sim mesmo se disso! verão: pessoas que anda
vão nelles contribuirão ara ue elles s d" -
so v_essem, e o c e e e policia não appareceu 
~enao para dar algumas -providencias; e seria 
JUSto que se prendesse aqaclles que havião obede
Cido 1 Pelo contrario, o que se tfoha de fazer 

era VJgtar que n o se 
praticasse mais factos, como se tem praticado 
por vindictas particulares.; mas o nobre deputado 
póde e8perar d_e governo algum que em casos 

' P r que um ou outro malevolo commettE\ algum 
desacato f A policia os tem procurado evitar, mas 
quando chega ao lugar muitas vezes a facto já 
se tem commottido. E querem os nobres deputa
dos que em cada venda ou em c11da casa de 
negocio que são mais de duas mil hajão soldados 
para eviLar que tenhão lugar esses factos desa· 
gradave!a, factns que o governo desapprova, e 
que ba de procurar castigar, mas que ntio estava 
nas suas miios prevenil·os? E que em 2,000 casas 
chegaré.õ apenas a 6 ou 6? 

. 
praticârão. 

O Sa. MINISTRO Dos NEGootos EaTRA.NGmraos:
Se são conhecidos a questão é outra. Se os nobres 

s n o querem sen o a repreesiio rle 
llertos lndlviduos, tenhilo a bondade de e::pe:~r 
que esses que commettêrã11 taes dosaoatos serão 
punidos. 

O Sa. EozEBio:-Para as kalendas gregas. 
O Sa. MtNISTRo Dos NEGootos EsTRANGEiaos:

Querião os nobres deputados o emprego da foroa 
bruta, o derrama.meuto de sllngue, afim de com
plicar todas essas difficuldades que o governo 
procura desfazer? E, senhores, onde esteve esse 
estado excepcional de que falia o nobre deputado f 
Eu tenho fallado com estrangeiros da primeira 
ordem que presenciárão esses factos, e se acbavão 
no centro da cidade, e lhes ouvi que se de facto 
alguns temores houverão farão momentaneoa, que 
as casas sim se fec.:hârão ao passar essa grupo 
numeroso que na tarde do dia 8 percorreu algumas 
ruas, :nas (iUa erão logo abertas apenas passados 
os grupos. 

pareceu comprumetter por alguns momentos a 
tranquillidade da pacifica população do Rio ~e 
Janeiro, foi immediatamente desfeito, e nada mais 
se póde ver hoje no afan da discussão senão 
desejos de enegrecer estes factos, e os pintar 
com cOres. carregadas. E até se chega a dizer 
que o governo . com receio da discussão fizera 
que não houvesse sessão no dia 9, como se 
pudesse o governo temer explicar-se quando tudo 
o abona (apoiados), e lhe convinha até explicar 
quanto antes os factos. 

O Sa. PUEJ.BA. DA SU.VA:- Todos nós da oppo-

sição estivemos aqui; se .-nl~ 'h.o\tve sesailo nilo ) 
fot por nossa culpa. · · · ' ·· 

O SR. MrNisTno nos NEGoOios EaT&NGEia~s:.:.:-
Se pod_ia haver sessão e não houve, é or ue 

o as provocaçoes com. que 
se procur$ compromeiter o soeego publico •. 

O SR. PEREIRA nA SILv.a.: -Porque temem ? 
O g<lVerno t(lm for a. . 

O SR. MrNISTRo Dos NEGocros EsTRANGEIBos·
Eu pedirei ao nobre deputado pelo Rio de ,laneÍro 
que m~ç~ bem . as sua!'! palavras a respeito de 
propostçoes emlttidas ua casa, e não queira 
concorrer para que alguem espalhe essa noticia 
de que casas forão Baqueadas. 

O Sn. RooaiGOE:S Dos SA.NTos:- E' fa.lso abso
lutamente. 

O SR. EozEBio:- Roubar é saquear? 
O SR. MINISTRO Dos NEGOCios EsTIU.NGEiaos:

Não ueira o nobre da 
a assassinatos, que alguem entenda que algutnas 
pessoas farão mortas ... 

O SR. EoZE_!liO:- O nobre. ministro sabe que 

O SR. MINISTRO DOS NEGOCios EsTRANGEIROS:
•.• ou quo torão tão gravemente feridas que 
equivalesse a um assassinato. Entretanto posso 

' -com o chefe Je policia a respeito da repressão 
desses crimes, e recommendando~lhe a captura 
desses individuas que commetterão essea desacatos, 
ail.m de mettêl-os ~m processo, o chefe de policia 
informa que os ferimentos tinhão sido tão s1mples 
9.ue suppõe :não póde \er lugar a acção da j-us· 
tu;a sem que proceda queixa das partes, porque 
ha opiniões que não está em vigor a lei de 
81 de Junho quanto á fo.>rma do processo. 

O Sa. PEREIRA. DA. SILVA : -Oh se está I Ha 
um aviso do Sr. Galvão a este respeito. 

R. IlUSTRO DOS EGOCIOS STRANGEIROS:-
Senhores, eu não sei o que é que o nobre 
deput11do entende por iogerencia de governo nas 
eleições : eu não quero entrar nesta questão, 

· guns os 
nobres deputados, que percorrendo as ru6s vlrlo 

• po•· si mesmos os factos; quero dizer unlca.tnente 
ao nobre depu Lado que não se póde attrlbulr 
eo governo essa fngerencfa DQS eleições só porque 
um subdelegado ou inspector de quarteirão trata 
de passar cedulas, que o podem fazer por influencia 
sua. particular, quanto mais que o nobre dtJputado 
sabe que o governo deixou mesmo de demittlr 

· áquelles que se sabia que usa vão de meios um 
pouco irreglllares pam passar chapas que não se 
ignorava que erã9 adversas á que o nobre depu
tado attribue ao governo. 

Senhores, eu concluirei o meu discurso. Não 
tenho mais nada a dizer aos nobres deputados 
senão que a cidade estã em perfeito socego ; que 
que o governo procurou todos os meios para que 
essas reuniões que podião trazer algum resultado 
mais desagradava! se desfizessem por si mesmas, 
o quo os crimes que se commetterão, tendo o 

nidos. 
o sr. Urbano ficou realmente sorprendido 

com o .discurso do Sr. deputado a quem responde, 
e 1leou sorprendido não só attendendo é. exa
geração com que tinhão sido apontados os factos 
occorridos na capital, como tambem ·talvez ainda -·
mais á vista da explicação que se pret&ndeu 
dar a esses ·ractos. . 

Pintou-se a cidade do Rio de Janeiro em 
estado de perfeita anarehia, deu-se a entender 
na casa que muitas mortP~ tinhão sido feitas. 

, muitos espancamentos, mui.~vs ferimentos, mClitoa 
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roubos, muitos attentados se tinhão commettido; 
oue a liberdade do voto tinha sido intAiramente 
comprimida; mas depois de ouvir a er.tt:.•eração 
dos factos apresentados, factos de cuja autbenti
cidade .s~ duvida pela maior parte,_ o orador ficou. 

isto apparece. 
· Não póde acompanhar o Sr. deputado no exame 
minucioso de todos os factos por elle apontados, 

or ue não tem conhecime to d I -
considerará em geral, procurando classificai-os 
seE;undo a suu diversa natureza. Antes . porém de 
prmcipiar, fará uma observação, e vem a ser que 
não parecem mesmo estar possuídos os Srs. depu
tados do sentimento de terror, nem seus alliados, 
quando se mostrão na casa com tanta coragem, 
tão risonhos, tão satisfeitos, como que convencidos 
todos de que são exagerações não eonfot"mes á 
verdade. 

O Sa . .FERNANDEs OmvEs:-Quem está. risonho 
é o ministerio. 

admirar a tactica a qt1e recorreu o redactor do 
periodico Brazil, apresentando duas paginas desse 
jornal em branco. Não sabe qual foi o fim que elle 
teve em vista ; porque se com efteito a cidade se 
aebava nesse estado , se tantos tinhão sido os 
attentados, tantos os horrores , que elle devesse 
estar assombrado , atterrado, de certo que seria · 
mais coberente tingir as duas paginas do Bra:zil 
com o sangue derramado das vlc,imas, do quo 
apresental·as em branco. Isto explica que o 
redactor do Brazil, vendo-se baldo de factos, não 
os tendo para accusar o partido qus lhe é adverso, 
recorreu à esta triste estratE-gla de ftoglr-se 
auuatado, sob a improasão do terror. 

Quem examinar todos os )ornaes da cOrta ha de 
~oufessar ue nelles nõ.o vêm mencionados os 
ac os apresen a os na casn, e en re esses jornoes 

ha alguns que não podem ser de modo nenhum 
suspeitos ao~ Srs. deputados. Examinará porém 
quaus esses factM; uns dlzum respeito A elelç1lo, 
e outros a exc~::ssos praticados dnrantt! n eleição. 

Um do11 factos apreslint~Ados foi o terem-se rtJU·· 
uldo o& delegados e lnKpllctores de quarteirito em 
dJveraas casns para lraturem da eleição. Pois 
acb.a-ae que ha o1sto algum crime t 

O SR. ~ZI!:Bio:- Quem disse que era crime? 
O Sa. URBANO:- Eot!lo porque cenauu 'I 
O SR. EuzEBio:-Para mostrar a lntervenQito do 

governo. 
. O Sa. UaBANO:- Asslm não a prova. 
Tem euvide e • 

governo quando tira ao empregado publico a 
Uberdade de trabalhar em um ou outro sentido ; 
ora, perg11ntarã se ao empregado publico deve ser 
livre trabalhar contra o governo, e prohibido 
trabalhar a favor do governo 7 
Ou~ro facto forão as demonstrações que se darão 

na capital ~o dia 7 de Setembro á noite, em 
applauso ao anniversario da nossa independencia. 
Al~uns senhores censuràrão que essas manifes-
taçoes tivessem lugar, entretanto o orador não vê 
nisto nada de extraordinario, e longe de entender 

ue o overno devesse re ri 'r a -
çoes, e la aê'cusarla o governo se acaso as tivesse 
probibido. Quem pôde embaraçar ao cidadão 
brazUeiro de dar uma ou outra manifestação em 
solemnldade de um dia tão sa rado ara o Brazil 7 

~ov no n n a ou ro ueito, outra obri· 
gl!-li!'-0, aenão de acompanhar os grupos, de 
V.lgtal·os, de embaraçar que commettessem ex~ 
cesaos; e ainda quando um ·ou outro individuo 
de ~ntre esses grup,o.s tivesse commeLtldo algum 
acto desregrado,. não e~a motivo sufileiente para 
s.er lmmedlatatl)f:lnte dls_perso pel~ forQa viva um 
SJUllQ. ·in~~\e 6·paeUl~. 

Fallou-se tambem dos factos passados dentro 
das matrizes. 

Sabe-se que em geral em todos os dias. de eleição 
os espíritos se achão irritados~ o Interesse, o 
capricllo d~ venc~r desvaira os espíritos ; p~r 

1 ou menos eomsigo alguns excessos. O que querião 
os Sra. deputados que fizesse a policia ·7 Querião 
que no momento em que appareeesse dentro de 

aJqu er alteraçso, por mais leve qoe 
fosse, interviesse logo a policia 'l O ora:lor entende 
que não devia intervir, que não devia penetrar n~ 
igreja, mas deixar os partidoti combaterem livre· 
mente: foi o que aconteceu. Por curiosidade !o1 
o orador a algumas freguezlas, e nada vio que 
denotasse estar compromettida a liberdade do veto; 
pelo contrario vio muitas pessoas do partido op· 
pnsto dentro das igrejas tão tranquillas como as 
outras. Onde pois a coacçiio? Quem poderia 
embaraçar que apparecesse um uu outro excesso 
dentro ou fóra. das igr~jas? Não tem acontecido 
isto sempre era eleições , mesmo aqui no Rio de 

a 1gora que apparecem es.tes 
factos 't Os Srs. deputados terião direito de dirigir 
accusações se acaso pudessem dttmonatrar que a 
força publica por qualquer modo tivesse interv1ndo, 
mas a luta foi do povo com o povo. 

SENHORES DA. ÜPPOSIÇÃO:-Não. 
O SR. URBANO ouve dizer que a luta não foi entre 

diversas fracções do povo, mas sim com a força 
do governo: deseja que se apresentem os factos. 
Será força do governo um subdelegado, ou ins
pector de quarteirão· pedindo que se aceite uma 
lista. 'l 

SENHORES DA. 0PPOSIQÃO:-Não: oh ri gado. 
• O SR. URDANO: -Ser.á ista força que ~oaja o ci
dadão 'I 

as nao o a men e nas tgreJas que !!e per~ 
petrárão excessos ; disse-se tambem que grupos 
do s tcarios e cacetistas andàriio pel~s ruas espan· 
cando, e dando ca~etadas. Pede perdão para 
observar que é tratar de uma maneira muito 
asqnerosa uma parte da nossa população. Não 
duvida que nos grupos houvesse um ou outro 
individuo que nlo mereça toda a consideração de 
um homem de bem, mas que esses grupos erão 
compostos de~sa gonte •••. 

O Sa. Fs:aN.a.NoBa OHuEs:- Esses que davilo 
cacetadllflP.rão? 

O Sn. UanANO:-Quem erlo? 
O Sa. FBaMA.NDES OH.a.vEs:-Ora I quem erão t 
os . 

vio t 
Quem Btlbe mesmo, Sr. presidente. esses gritos 

que apparecêrão donde partião 't 
SENHORES DA. 0PPOSIÇIO {com ironia):-Da Op· 

posição. · -
O Sa .. URBANO: -Pôde-se saber qual é o credo 

de um individuo que em uma reunião de 200 ou 
800 cidadãos~ que aodão pelas ruas festejando a 
independancla, solta um grito ? O orador, para 
quem isto que hoje apparece não é novo, tem 
visto dar-se dinheiro a um Individuo P~t.:a ir 

~à•) affi.rma que assim acontecesse, mas é pos· 
siV3l que isso se désse. 

D epois, um ou outro facto isolado, porque multo 
oucos se a resentiio era m ti o u · - · a 

se fechar toda a cidade T Não se está vendo que 
andou mão oceult.a espalhando o terror na cldade 
do Rio de Janeiro ? O que houve por exemplo na 
rua. dos Arcos onde moro, para se fecharem todas 
as portas 'l Qual tal o motivo porque ellas se feeba· 
rAo naquella rua? Passarilo dous pretos gritando
fechem cu portcul Ora, quem mandou esses ~retoaT 
lst~ acon~eeu n~ 4\la 8, ~ess' ID,t\f.IPO dia "tarde 
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ma disserão que na rua das Marrecas, ou da 
Ajuda havia uma revolução, e que já estaviio 
1,000 e tantos homens armados gritando-abaixo 
o senado-; espalhou-ao que se queria fazer uma 
revolu_ção _para isto. 

pede que apresllntem um facto isolado ou um 
facto de gravidade, urn attentado, que a policia 
estando presente não cohibisse. Portanto nuda 
vê u · · • 
que não con::lidera sincero, que se apresenta, 
porque os factos são tão pe:)uenos, e comesinhos 
em todas as eleições, que nada ha que aduürar. 
Tanto isto à verdade, qut:~ um senador, reco
nhecendo a iosigniftcancia. dos factos, disse que 
o governo tinha tomado moditlas exageradas, e 
que bastavão simples patrulhas de policia para 
manter a ordem. Parece que não houve nada 
que pudesse incutir terror na populõlção. 

Mas disse-se que antes da. eleição se procurou 
despertar antigos resentimontos, e exeítar paixões 
perigosas ; e fallou-se no Grito Nacional e no 

• , s r . epu a os 
entendem que o governo procurou desperta\" ) 
sentimento nacional para o fim de ganhar a 
eleição, esta explicação não abona m11ito os 

nacionalidade 
partido? 

que prejudica o 

O Sn. EuzEBlO :-Que applicação 1 

seu 

O Sn. URBANO :- Se acaso o fim fosse derrotar 
o partido chamado saquarema, a bandeir~A devia 
ser positivamente contra .elle ; mas contra por
tuguezes I O que tem isto contra o partido 
sa.quarema 'l 

O Sa. FERNANDES CHAVEs :-Os senhorea cb!\ · 
mão portuguezes aos brazileiroa do s; 4.o 

O Sa. UanA.NO :-0 que tem isto com os nobres 
deputados? 

O Sn. FERNANDES OnAvrcs :-Oa senhores oh!\· 
mão portugu~es aos oidad1ios do ~ .,.o 

O SR. UanANO :- Prot~urou·~O d~dpet·tor OR Sttn• 
tlmeotos da naclonnHdade contru vt! oldndilult 
adoptivos 'f A.loda c1uo aa1:1lm foast~, digo tJUA m••h\ 
tintiíto conl Isso os nobrc11 lle utadoa · ou nMo 
que o.n o n o com ttltO oa no res oputados 
como os outros. porqaut d11VOmoa protecQilO a todoa 
os cldaditos. Ml\s 011 nnhros dupulnllos quoa·~:~m 
dar a entender, querem ató oouvoncer·nos de quo 
eaaQ guerrn prejudicou multo a ollo~, o quo foi 
com este ftm quo se do~:~vertol.l o aeutlwonto de 
nacionalidade. 

Uu Bn. DEPUTADo:- Isto oito é nacionalidade. 
O Sn. UaD.LNO :-Por ventura eri\o os uniCtle 

votantes que tlnhilo oa nobres deputadoa? E' de 
eerto extraordinarill esta e:x.pltcação. Eu enten
deria que os nobres de[()Utados aecuaassem o 
governo de ter excitado e:.:\:las paixões, não por 
que isLo lhes pudesse particularmente prejudicar, 
mas por que d.abi podia vir perigo á tranquíiUdade 
publica; mas querer attribuir a isso a sua derrota 
é com effeitv extraordinario I 

O orador nota ter-se pintado a população em 
estado de perfeita anarchia, dominada pelo t error, 
e dizer-se ao - mesmo tempo que era tudo fnsí-

. ' . o 
governo. Ora, crê que o Sr. deputado não tem 
consclencla disto. Acredita elle que o governo 
com seus amigos não poderião provoc~u, se 
qufzessem (o orador declar& que são incapazes 
de querer), .se~ão _u cll movimento insignifiea_nte T 
Mas diz-se -=-tínhao outro fim : o fim nao é 
só a eleição ; o fim é preparar a população 
para o golpe que se tem de dar, para derribar o 
aenado. 

O S:a. F.&aNA.Nl>li:S C~v.Es : -Falhou a oc
ç~sl~p. 

O Sa. UaaANO :-Descansa o nobre deputado. 
O Sa. FERNANDEs CHAVES : -Não descanso ; 

tP.nho muito sui:lto dos senhores. 
O SR. URBAN<> :-Eu estou persuadido de 

- · · - ,- x cu a ; que n s 
estamos em um estado perfeitamente anormal ; 
que o 1enado no estado e~ que se constituía 
(ah I ah .. c_o11ocon-~e EJm .um,a ver~adeira excepção 

O Sa. FERNA.NDEs CHAVES :-Menos se entrasse 
para lá o Sr. Chichorro e o Sr. Ernesto. 

o· SR. URBANO :-Digo que talvez não é possivel 
governar constitucionalmente senão aos nobres 
deputados, porque niio vejo na constituição re· 
curso algum coutra o senado. Supponha-se o 
senado constitnido em maiot·ia como se acha em 
fayor de um partido, .negando, por exemplo, a 
lei do orçamento, as Le1s de fixaçr"io de força e 
outt·as medidas, sem as quaes o governo não póde 
marchar ; ou ha de o governo retirar-se ou 

UM Sa. DEPUTADO :-0 senado não tem feito 
assim. 

feito, e preciso Haber S6 O póde fazer, e attender 
ás conaequencia!> da seu procedimento. 

Havia na constituição um unico correctivo 
contra n senado u e -
mar11s, fusão que sorvia de garantia não só para 
a corõa como para o paiz ; para a corõa, porque 
podia dis!!olver a camara; para o paiz, porque de 
quatro P.m quatro annl)i renova. a eamara dos 
deputados. Porém depoi:c~ de extlncto esse corre· 
ctivo, qual é o que existe ! 

O Stt . .b'ERNAN oEs OHA.VEa:-E' abaixo o senado t 
O Sa. Uaa.~No:-Eil estou persuadido de que a 

nossa constituic~o não se executa ; mas descnnsom 
os nobres deputados que, pela minha parte, 
empregarei todos us melos oonstitucionaes (apoía· 
dos) r ze · · · 
r.lo tal qual lo! jurada; nito empregaremos nenhum 
outro aaelo. mas os meios conatltuoionaes havemos 
de os ompreuar (apuit.~du8), e os nobre deputados 
h1'io do ruconhecer • ue 11 causa ubUca exl e u 
llo ros a e eqll a oonstltuioilo. {Apoiados.) 

O or11dor toc.qu nisto apenas de pasaagom para 
musLrar que nitn ertlu verdadeiros, mas falsas e 
oulumnlosoa 111 boatos de qull se pretendia agitar 
a p_opulaç4o para <.lerrlbar o Renado. 

Nada mala ouvia que deva ser respondido. 
Oomo là dlaso, nl\o p6de acompanhar o Sr. depu

tnrlo no -eu ma mlnuelotJo de todos os factos por 
elle apresentados ; mae, conslderllndo·os em garnl 
e uUendondo ao que tem ouvido de pessoas ftde· 
dlgnaa, e ao quo o orador mettmo vlo deve declarar 
que a cidade estava em perfeita paz e tranqutlli
dade. Tautas são as exagerações e os terrores 
manifestados pela opposição, que um nobre depu
tado disse hoje que não estava ninda a tran
quillidade publica restabelecida. Entretanto isto 
é contrariado por toda a popu lação do Rio de 
Janeiro que está vendo o contrario. Deixemos 
portanto de recorrer a estes meios qus chamarei 
perigosos, para obter um fim que se pôde obter ;·, 

elos meios le itímos e constitucions.es. Não 10iio 
por certo os pequenos excessos que houve aq~i 
que hão de es~alhar o susto por todo o Br~z11, 
mas sim os fingidos terrorea, as falsas accusaçoes, 
os quadros negros apresentados pelos Sra . depll· 
tados, j!\ aqui na camara, j á no senado ; são esses 
meios, essas ficções que 11e empregão para a.ppa· 
rentar que não só o paiz se acha e;" ü.m estado 
de revolução, como que o governo n ã o é capaz d6 o 
salvar, e é preciso que venhão os braços fortes 
para restabelecer a ordem publica. Os nobres 
deputados não precisão desta meio: guardem·se 
para •eu tempo ; ii tlverão a aua época ; a épetca 
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agora não á sua, não póde 'lar sua: os 116UII prin· 
clplos boja não podem encontrar (aympathia 
nenhuma. 

UM Sa. DEPUTADO :- Oh I Os factos dizem o 
contrario. 

o Sa. URB.\NO :-Portanto esperem para melhor 
tempo, esperem que venhfl occasião em que a sua 
influe•lc!a sej~ benig~a. ; mas por or1l não podia 

Espero que o nobre deputado que apresentou 
o requorimento o retire, porque não é preciso que 
haja votação sobre elle : a Mmara está satisfeita 
com ~s explicações que darão o~ Srs. ministros. 

O SR. FERRAZ (pela .ordem) tendo conseguido 
o fim a que se propunha, pede licença para retirar 
o seu requerimento. (Reclamaç'l1es.) 

O Sa. PERElRA. DA. SrLVA acha pouco proprio 
da maioria eons&ntir na retirada do requerimeoto, 

· sem que dê lugar a que- o Sr. ministro dos ne
·gocios estrange iros tenha uma respvsta. Se porém~ 

· :l , a r pre en e apresen ar 
o requerimento co•-uo seu, afim de que <>e continue 
na discussão. PedirA. paN i:~so a urgencia. 

O Sa. PRESIDENTE :-0 s b 
parecer que se retire o requerimento queicão 
levantar-se. (Depois da votaçllo.) E~tê. retirado o 

·requerimento. 

verifique·se. 
O Sa. PREsiDENTE :- Q.uetrão levantar-se os 

senhores que votárão a fa7or. 
Levantão-se S9 deputados. 
O SR. PRESIDENTE :- Queirlo levantar-se o~t 

outros senhoreR. 
Levantão-ee 85. 
O Sa. PaEBlD&NTE :- Foi retirado o requerl· 

menLo por 89 votos contra a:>. (SsnaQçao.} 
o &r. Porolc-l' d.a. lillTB pedindo a palavra 

o SJ:. Nunes Machado :-Sr. presidente, 
felizm~nte o fa.cto que acaba de se passar tem 
tantas testemunhas, que ainda que qualquer de 
nós o ueira ex licar or di!feren - · 
o po er conseguir. . 

E' nma _verdade, Sr. presidente, que da parte 
das g~~oler1as app~:&receu u1n signal de desgosto 
pelas ex ressõe11 sobremodo as eras ue esca árão 

. . ereua a 1 va ; mas tambem é 
certo que fom..>s nós que nos levantámos ao mesmo 
tempo, possuindo-nos de um calor demasiado, e 
assim obstamos a que V. Ex. conseguisse não só 
de nós todos, como . das galerias, que tornassem 
a voltar ao estado de moderaçüo que as galerias 
te1n observado até este mom~nto. Portanto, se , 
os Srs. dllput~tdos entendem que nas galerias se 
achão pos1:1oas que não podem approvar isto, 
devião ser os primeiros a não os exacerbar do 
modo pnrque o,. exacerbl1rão, e deixar q11e o Sr. 
_residente restabelecassa a ordem. Se nós todos 

apresen ar como seu 11 rsquerlmeoto do Sr. Ferraz 
ha pouco retirado. Moa~ra a lnoonvonlennla. da 
ílear sem resposta o dlsourao do Sr. mlniatro doa 
eat.rangelroa, o procura ~rovar quu a ma~:-\.-l!~oi-Y'!4-~L-I~:JJ&J~Il6:-UW1.1 
assim nlo q"&r que a é.lhtouaailo seja frAnca a 
pote quo depoltt de Callar o autor do r11quor1mento, 
o dou~ S!'~. ministros, respondendo a um depu tudo 
da mtuorla, retlra·•e o mesmo requerimento. E"te 
comportamento paroce demonstrar aooor~t .-, ontre 
a maioria s o mlnla&erlo para quo 116 baja dls· 
cuedo, tanta quanta é proolsa, para o mintsterio 
e nlo para o palz, comC) oonvlnb~r. qua foRse. 
· O orador anumera alguns factos áceroa das 
desordens que houve nos ultimos diaA, o continúa : 

Na noite de 7 para 8 houve grupos que pas· 
seárão desordenailamente pela cidade, e não só 
isto, mas até derão gritos de morras a certas 
classes de cidadãos brazileiros ; derão fóras a 
muitas pessoas que encontráriio, e não só d;,rão 
esses gritos, que de certo não provão regozijo 
publlco pela nossa independencia, porque regozijo 
publico se maoiftista por expansão de pr&zer, e 
nunca por injurias, provocações e assassinatos : 
~as até, não cont~mtes coLO isto, apedrejarão 

Rosario, derão pancadas no S~. Pinheiro, que é 
brazllelro e em um mestre marcineiro da rua da 
Ajl!da, tambem brazileiro. Entretanto, apezar 
destes factos oeeorridos na noite de 7 para 8, o 
governo não deu pruvideoeia alguma, e connivente 
com oa maUeit.ores ...• 
-{Apenas proferidas estas expressões, partem do 

lado das galerias que ftea 1\ esquerda da mesa 
dhersas vozes, que são immediatamente Rbafadas 
por muitos gritQs de-ordem r-Então é geral a 
eonfuBão, quer dentro da camara, quer nas 
ialeriaa, confusão que ae torna ainda mais seo· 

O Se-. Rodrtgue• doa Santos (com 
ene,·gia> :~Sr. presidente, é ineontestavel que 
V. Ex. tem cumprido religiosamente os seus 
dev.eres (apoiados), obrigando os espectadores a 
conterem e guardarem o silencio que devem con
servar, e cuuviJaodo os Srs. deputados a tomarem 
os seus assentos. A intervenção das galerias nos 
debates da camara dos deputados é um facto que• 
o regimento prohibe, e as libet'dades publicas 
exigem que não seja tolerado. (Apoiados.) Deploro 
profundamente que alguns dos cidadãos especta· 

, n mawr 
silencio e respeito para com a camara, rompessem 
em manifestações, reprovando a proposição que 
acabava de proforir um dos Sra. deputados da 
minoria. Eu reclamo para elle toda a liberdade 
na tribuna ; nóa noe podemos desmandar insti· 
gados por uma ou outra paix.ilo, ~r _um ou outro 
sentimento na tribuna, mas qualquer desses 
desvios, qnalquer desmandamento nesto sentido é 
muito menos perigoso do que a intervenoi\o 
estranha para c corrigir. (Apoiados geraea.) 

Nó_, temos um regimento; em conformidade 
com elle, ao Sr. presidente da êamara incumbe 
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mánter a ordem e. regularidade nos debates ; a 
nioguem mais é licito Intervir nelles (apoiados 
unan.i_?nes), approvar ou reprovar proposições que 
nyaoçao deputados quaesquer que sejão as su11S 
opiniões, qualquer que seja o lado a que p8rtencào. 
A o·,ados traes. m - · · 

nacional, e .do respeito que deve merecer a camara 
dos deputados, e em defesa dos lnauferiveis di
reitos que deve ter a minoria, de exprimir com 
toda a liberdade as suas o iuiões eu re o 
es a e seme an es manifestações do modo o mais 
expresc;ivo que me é possivel. (Apt>iado~ U61'aes e 
repetidos.) 

E' verdade que no debate que tem havido hoje 
na camara, um dos oradores da minoria deixou 
entrever algum receio de que houvesse alguma 
intervenção de pessoas externas nos debates; mas 
eu confesso que não contava com isso, e ainda 
hoje cuido que não houve concerto (apoiados) ; 
e assim não estranho que a camara. offendida e 
justamente indignad11 toda e unanime se levantasse 
pari\ reprovar. um facto semelhante, gue cansou á 

' I I 
tivemos a fortuna de observar que a maioria e 
a minoria, cheias de nobre enthusfasmo, de amor 
santo pelas instituições, ~evantãrão-se para ro-

naval. (Apoiados geraes.) Na historia parlamenLar 
do Braztl ha de ficar consignada a immediata 
repressão da camara dos deputados, e verão 
oA vindouro 
tado!'l actual sabe rP.speitar e fazer respeitar as pre~ 
rogativas parlamentares. (Numerosos apoiados.) 

Não me sentarei entretanto sem obsarvar que 
- os Rignaes de approvação ou reprovação partirão 

de uma fracção muito pequ-ena dos e~pectadores 
das galerias. (Muito& apoi-ados. ) Não foi a 
maiorla delles que deu esses sigoaes mas uma mui 
pequena porção ; o maior barulho que houve foi 
da parte dos membros da camara, e dos especta
dores empenhados em.·- resLabelecer o silencio. 
(Muitos apoiaàoJ.) Em honra pois do povo bra· 
zlleiro tenho o prazer da dizer que a grahde 

-------matorl r . o ao m ne t n 
a mnis enargica tal procedimento. (Apoiados.) 

QnRndo assim me pronnncio, eu não sou suspeito: 
sou conhecido no. palz como um homem decidida· 

. . 
em norn& ·mesmo dessi\B ldéas que olloreço IUJ con~i· 
derações que acabo de faz o r. E' preciso q Ull dfl um 11 
vez para sempre saibamos que nno d pola deSllrtlern 
qua a llber•Jadf! se consolida (nwltos nroiados), o 
que a primeita victlma di! desordom é sempro a 
liberdade. (Apoiado• .) Vejam nA o quo t~m conRa · 
gnldo esses mi~nros p11vos da Europat depois quo 
lançArão por terra Instituições EwLiquiRsluuts 4ue 
pareciiio resistir ao tempo ; o que conso~uirl\o ' 
Na França, a coacçno parlamentar, urn dictador 
militar-~ o estado de sitio com todos os seus corol
larioR, e leis cornpresstvas da liberdade drdmpreosa, 
muito mais fJ rtes que as de Luiz Pbillppe I {Apoia
dos g"·aes.) Aproveitemos esta lição proficua, e 
convençamos o paiz de que a verdadeira liberdade 
aó ~a consolida na paz e na ordem, e não com as 
ex~erações da licença. (Muitos apoiados.) · 

Espero que todos os brazileiros ... não digo todos 
os brazileiros, Mas todos os habitantes do Brazil, 
quando tivert~m noticia deste facto tão grave no$ 

a e o raz1 eno, se ao e con· 
vencer de que elle não foi vrovocado por nenhum 
. parti. do. (Apoiados.) 

Não teria inspirações nobres e generosas aquelle 
que quizesse privar do direito parlamentar á 
parte mais fuca, Por consequencitl não se dirà 
que o partido a que pertenço, nem algum outro 
que exis\a no Brazil tivesse tramado para tal fim. 
E11 estou convencida de que essas manifestações 
não partirão senão de quatro ou 11eis pessoas 
(muitos apoiados), que talvez desvairadas e esque
cidas do lugar onde se achavão julgárão eonve-

muitos depu-

Sesstlo em -1.2 de Setembro 

PlUtSIDENCIA. DO BB . CRlCHORRO DA GAM-'. 

Su1urARio.-Expediente.-As occurrencial de1, 8 
e 9 de Setembro. J>iscur30& dos Sr1. Muni1 
Barreto, Nunes Machado, Pereit-a dQ Silt>ll, 
Taques, Gumes dos Santos, Franca Leite 1 
Ba•·celloa.-Urgencia para o ot•çamento. Dil· 
curso do Sr. Carvalho M ore.i,•a. 

A's 10 horas e 25 minutos da manhA abre·se a 
sessão, lê-se n app:rova·se a acta da antecedente. 

EXPEDIIDtTBI 

eme &·Bn comm "'", e ponslSAII n ordonatlos 
o regur.rlmento do D. Ucnrlqu"t" EmUla Mur,.lra 
de l<'l~ueiredo o D. M~tnur!h~ A•loh\\lle ~tor•1ira, 
tllh11~ dl) fttlloalrlo cowwllwlro Mittlocl Mor11lra do 

· • 1 , 1 o o png11mrmto B p110111 o que 
lhl'l\ f,,, COIICodlda dnRdo O tlll\ d1~ (ntloclnl!lnto do 
sou pn!. 

A' commlsailo de nsRombldrl" provlnolnes uma 
r~presontnçll() ria Qllllr•mblda provluclal dtt M1n1ll 
Gnr l\lll4, podtndo a t'u!ormn da lo! du :J do Dozombro 
de ltl·U, R da Rllllr•Ja nuclonal e a lol d11a lncom· 
patfhllh1udcs. • 

Nslo hn rnuls axpcdlente. 
Silo approvados sem debate os segulntAa pare· 

ceres: 
1. o Da commis~ão de marinha e guerra. ps· 

diodo Informações ao govorno a respeito da 
pretenção do major reformado . de cavallarla de 
primeira linha do exercito, Luiz Bernardo Ma· 
cbado. 

2.o Da mesma commissllo, sendo de parecer 
que Bernardo Urbano de Bedegorry requeira ao 
governo imperial, a quem compete conhecer de 
sua pretenção. 

3 . o Da commissiio de justiça civil, pedindo in· 
r 11çoes ao g verno so re o requenmen o e 

D. Guilhermina Rosa Baptista. 
Lê-se e a.pprova-se sem debate a redacção da 

resolução que autorlsa o governo a conceder o 
emprestimo de trezentos cootos de réis a lrinêo 
Evangtlliata de Souza. 

Entra em discussão e é approvado sem debate 
o se~uínte parecer : . 

« 14 oi presente à com missão de constituição· e 
poderes o diploma do l::)r. Dr. João José de 
Almdda Couto, depntatlo aupplente pela província 
da Bahia, chamado para tomar assento em CO!\· 
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sequencla da falta do Sr. Ferreira Souto, e 
achando a commissão legal o diploma, por estar 
conforme com a acta gera~. é de parecer que seja 
admittído a tomar assento. 

« Paço da camara dos deputados, 
tentbr · J anos.- essoa 
de Mello. » 

Achando-se na sala immediata o Sr. deputado 
João Jos~ de Almeida Çonto, é introduzido com 

assento. 
O Sr. n.odrlgues dos San-to• como orador 

da deputação encarregada de ir felieitnr Sua Mage.s
tade por occasiào do anniversarlo da independencia 
do Brazil, dá conta de spa missao e do discurso que 
proferio nessa oecasião. . 

S. M. o lmperRdor dignou-se de dar a seguinte 
resposta : 

c Podeis exprimir á camara dos Srs. deputados 
o meu intenso jubilo ao reC9ber as suas con
gratulações n'um dia tão glorioso para meu augusto 

razn •• 
O Sa. PRESIDENTE: -A resposta ~ recebida com 

multo especial agrado • 
. o Sr. Euzeblo de QUeiroz (pela ordem) 
faz uma reclamação contra a maneira insidiosa 
por que o Cort·eio Me,·cantil dá conta da sessão 
de hontem. 

O Sr. Pereira da SHva. animado pela 
6S1Jeraoça de ter tomado o Sr. presidente as 
providencias neceasarias para que se não reproduza 
na eamara a scena ·que h ontem teve lugar, 
fandamentn o requerimento que pr~;tende mandar 
a mesa. Refere as occurrencias havldaH ultima· 
mente na capital, censura o governo por nii.o ter 
dado em tempo as providencias necessarlas para 
dissolver os ajuntamentos que apparec~rào, por 
não ter procurado saber quae~ aguellee que havido 
perturbado o soeego publico, para puntl·oe, e 
assim ~revenlr novaa de~ord · 

R os o guerra eoutra o eatraugelro. Ni'lo vê 
aalvaolc paro. o pnlzaonão naconservaçilo da ordem 
publica, aonão dt~ntro da oonstltuiQiio; fóra della 
nilo vê sendo perigos, desgraçna o um futuro 
assustador. 

O Sn. PnEalDitNTS: declara quo o requerimento 
do. Sr. Pt~relra da 51lva fica sobr& a me~a para 
uer lido amanhã em hora propria. 

o Sr. Nune• M:a()bado julgando inconve
niente que depois do discurso qu.e acaba de 
pronunciar o Sr. Pereira dl\ Silva fique a dis
cuss~o interrompida, propõe urgencia para que ella 
contlnue. 

A urgencia é apoiada e entra em discussão. 
O Sr. Muniz Barreto nenhuma duvida 

teria em approvar o requerimento do Sr. Pereira 
da Silva, se acaso precisasse factos, porém desde 
que o sen. requerimento é o mesmo que offereeeu 
o St". Ferraz, julga que da sua discussão não 
pOde resu - · • 
que o estado da capital é o da mais perfeita 
tranquillidade, e que as_ eleições forão feitas em 
plena paz. -

O Sr. Nune• Machado entendo qne é 
neceasarlo que a discussão continue, para que 
analysando-se as prop<lsições dos nobres depu . 
tado11 da opposição se possa provar nas provincias 
que ellas são inteiramente destituidas de funda · 
mento. Mostra quo nào houve hontem • coacçã o 
que o Sr. Pereira da Silva quiz .figurar, que o 
parlamento não foi insultado, que todos gozão de 
segurança nesta cidade. O orador vio nas eleições 

o sr. Go~nes do• San-to• lamenta que 
os seus proprios amigos se tenhão appllcado a 
preencher as vistas da minoria. Da parte da 
opposição ha um plano antigo perfeitamente bem 
traçado, a que fez ollusào o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro, attribuindo ao minist erlo o plano 
de medo e do terror. E' precisamente esta medo 
que nas milos dos membros da opposlcAo tom 
sldo uma arma bem manejada desse 2 de Feve· 
retro. Os membros da oppoRlçito têm qua~ l sempre 
deixado dtl purto o "x&.me dElA DIOUIJali udmlnls· 

• 11 amon o 11praeon ar 
1\ populaçíto o resuli.1H.I 1J de plano9 ttlnobrosos 
tram•tdnN pulo mlnlstorio. Nil•1 ~~ de atlmlrar qurJ 
u oppoalçi\o prevatocondo·so tio Ollltlljo quo lho 

1 . I I 
o maior dl'sonvolvhnr•ntn dn qno fira 11\tacopUvul. 
Acro,litl\ pois que os n"brot\ doputo•lua 11" tunlurl~ 
n•lo eontlnuart\õ " lttzar um s''rvfo•• rn~& l uoa 
nobres df\pUtiJdvs da opposiçslo, lntisllndu pol11 
uru~'~ncla, porquA o quo mnill liHt cunv!\m ó a 
conthauuç1lo dt~"la dlscnssi\o. 

Para provl\r quo os nobre dopuLndos da oppo· 
stçdo quízrmll) muito de proposllo levar à potoncla 
mais olovn•la o que se paRsou no Rio de J •metro, 
va>~sll a lembrar n~ contrndicções em que a opposlção 
tanto na cnmara dos deputados como no ~Senado 
lem cabido na tlpreeiação dos fa.ct·)s . 

Vota contrB A urgencia. 
o sr. França r .. elte pretende votar pelo 

requerimento. Dará a razão do seu voto. 
Confessa que desde s abbado passado à noite 

se achou possuldo de algum terror. Não sabia de 
cousa alguma ; mas quando lbe entregarão o 
periodico Brazil, e vi o nelle duas paginas em 
branco com as inser · - -
e prineipal1n e~te quando leu as priweiras ~alavras 
que recordavao o dia 2f> de Dezembro ae 1833. 
assustou -se grandemente, e mandou immediata· 
monte procurlir Hlguns awtgos para saber o que 
havia. Disserão-lhe que nada: o orador apresentou· 
lhes o Bra.z-il, e ell tJs rirão-se muito. 

Não obstante, não se tranquilli~ou: paotsou uma 
noite muito agitadlj, 

No d :>ming•) pela manhã foi-lhe entregue o 
Jornal do Gommercio, e a impressão que lhe 
causuu o Bra.zil, ainua tnais se augm ,:,ntou com a 
leitura ·do discurso do Sr. senador Vasconcellos, 
que nelle vem transcripto. O Sr. senador Vas-
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eoncellos declarou _no parlamento, perante o paiz, 
perante o_ estrangeiro, pert~nte a geração presente 
e ~ gerava.o _futura. que naquelle di~ estu\1iiO no 
Rso de Janeiro rodeados dP bacamartes, de facas. 
d_e tr~bucos, todos os cid ,•dão pacificas, todos os 
c1dadaos honestos I Era ao orador impossível 

~!zer cousa semelhante, nem sabe como um par
t•do. que Re pn.za de •)rdeiro possa propalar taes 
cou,as: Qualquer anardusta que quizesse ver nadar 
a. p_akla em sangue, não laHçcu·ia mão de meios 
mats proficuos para o conseguir. 

Jul à o · · 
agem pu esse asse

verar cousas semelhantes em pleno parlamento 
e de uma manein tão positivli sem que as déss~ 
por cert~s e verdadeira~. Ficou pois aterrado 

reJeitado por 47 votos contra 30. 
Por consequeucia. fica o requerimento para ser 

lido amanhã na hora proprla. 

ma ' • o o l . 
chamar um de seu~ famulos e lhP. recommendou pa avra para motivar uma urgencia. · 
que quando o procut·asse qualquer pessoa não O motivo por que pede a urgencia é por ver 
conhecida, exam\nasse bem se trazia algum tra· 9uo 8 camara cst~ muito adia11tada na sua sessão, 
buco (risadas prolongadas), e neste caso lbe ~à em uma prlmetra prorogação, e que a mais 
dissesse que o orador tinha fugido tres dias antes tmport~nte das tarefas que lhe incumbe tem sido 
da cidade do Rio do J.aneiro (risadas e apoiados); esquemda. 
mas qu~ se fo~t1a pessoa co11hecida, do numero O or~dor não póde legitimar com seu voto esta 
dtlquellas que muita~; vezes frequentào a gua casa, abot'raçao . d_a I?atte da cl\mara. Como franco e 
e o honriio com a lih\8 amizade, a podia deixar loal oppo~~ewmsta q~e é do governo actual, não 
entrar. quer q~e ]ámai:; so d1ga que elle pertenceu a uma 

Appareceu-lbe um amigo da muitos annos oppoaiçao em 1848, e vio, consentia sem nada 
homem ue o orador cont~idera i ' reclamar que a camarll dos Srs. d 

disse o ora or co!llslg<! mosmo: « ~erl1 l:IOSRivel apoiados. J Pelo que houve, entendem os senhores 
que est(l homem nao se) F\ honesto, nao se) a paci. da maioria que o ministerio estt\ vivo e muito 
tleo y Não pôde ser ; porque, dizia. o orador vivo, mas o orador tlspera qa.e lhe permittão 
comsiuo. h~}o uão ha homem nascido em Portug'-'l pensar de moJo diverso, e que attríbua o proce-
que nlo seJa honesto para o partido dos Srs. da dimento da cBmara 1\ secttimentos de piedade. 
oppoaiçiio (oh I oh I) : por consequencia, este Faz esta reparo, porque estâ persuadido de que 
homem á hoMsto, honesto pelo testemunho do o mtntst!lrio recua hoje p~rante a sua propr!a 
or11dor, honesto pela opinião, hi>je, dos Srs. da obra: elle vlo que '' orçllmento está. sobrecarregado 
opposlçito 11 E entiln tirou a conclu11ão de quo de dispoaiçõns estrauhns a uma lei annua, e que 
nai:JuiPvin, e que foi l'llgum perverso qtta incutia é lmposp,(vel que a camara na terceira discussão, 
no Mptrito do Sr. sen?.dur Vasconeelloli o torror entr11.ndo em si, consola do seu principal dever, 

------~~o~~x·~~~~~~~~~~·~~~----;-uw·~~~~~~~sa~l~et~----
Comquanto porórn fizes;~o esto juizo, todav.la era annna u govArno quiz enxartnr, e não teve animo 

m1alto levado a acreditar nas palavras daquelle de pedir francamente. 
Sr. Htmador. Apraswntou-ee hontem na casa ntnda Estf} orçamento, nsalm 
com al um terror · reee'tos d · nten~a 
Bllrpreza quando ouvi•> a um Sr. doputado polo do morte do actual Rabinete. 
Rlo do Jur:eiro dizer quo todos os homenK de A urgenc!a que o orador propõe ó pnrc que so 
certa ordem, que ntlo so coofundliio com a l>uixa n~c> diRcuta nenbumn outra m·1terla emquanto se 
popula.çi\o, pas\ieavi\u t\·anquillamente nesta cí· não acllbar a di:-~cussito do orçamento. As razões 
i.tade, e que. se houve alguma cousa, foi tão em que Ae funda para pedir esta urgoncla são 
iiiBiRn\ficR.nto qu6 n~o valia a peua de se fallar' obviaR. Em prlmeircl lugtlr, a lmportancfa da 
Entli.o f•>i·Ke o orador reuuimando, e e~a.mlnando matt~rln, e n necesRidotlt) em quo 611tl'& o corpo 
a questiio, achou que os Sra. doputados da oppo· legl!!lativo de '\fotar annualmente uma lei do 
sição não Ít1Zilio eenão levantar um castello pat·a orçamento, seria razão sufficl«ttte par11 determluar 
sobr~ elle a~sestar suas lanças. _ a camara a a!fsim r13solver. Accresce a Isto que jA 

Fo!·se pots o orador reanimando, e pela dis- estamos na primeita prnrõgação, e não passou 
cussao conheceu que no Rio de Janeiro não se vlo atoda a lei annua na camara dos Sra. deputados, 
nem aquitlo qu11 é muitl) u"ual em todas as eleições, e tom de ser di~cutida e vutada no senado. 
quando silo disputadas. Corrobora oste seu dito Tal\"ez em cnnMquencia da fr~tqueziJ d este ml· 
referindo factos que pr t;s enciúU quando esteve na nis terío, em consequencla da sua incapacid1\de a 
Europa, e o q~e diz a este resp<:~ito um escriptor íne pcí.a, 11 maioria que o goyerna e tem sempre 
francez que fo1 encarr&gado de estudar <AS institui· governado até dous ou tros dias a esta parte, 
ções inglez:as. contra o gosto do governo, f~:>z enxertar, ' como 
~ Sr. Barcenos sabe que os partidos são disse, uma alluvião de emendas estranhas. ihtei-

mats ou menos exagerados, e muitas vezes lançao ramente á índole a natureza de uma lei annua. 
mão de factos men.>s exactos para eoa~ · stas eírellmstaneilts é natural qti:e' indo-al---llA'elt-----
seus fins. mas nunca se persuadio que um no senado não paa.<~s sem emendas e sêm · sl~era-
partido que apre~óa constantemente a ordem, çõas . Neste caso, o que será do orçamento? Vol· 
propalasse que esta cidade se achi\Va em completa tarà para esta camara? Haverá nova prorogação t 
anarcbia, e que os cacetlslaa redeavão os cldadiios At.á quando haverá prorognções T E .'se não 
honesto!!, e o que é mais, quu o fiOVu:no ~ pllB&ar a l&i do orçamento, de quem é a eqlpa T 
anarcblaador. NAo con11ldera quo haJa atguem E' do p;<Jverno, d 11obrotudo tlu Sr. presldedte do 
que seja mr.ia anarchland o r ..lo que aquelht quo eonijullao, qua nilo tem cotllgflnl, nem . para ae 
queira. !a_zor chegar AI proviuci1.1B eaLa uoticlB, dennltttr, n11m p&.ra reprovar e.qu\Uil que l\IO 
de manosra que a snarchla pareçll con1o quo pódc1 ~&pprctvar. · 
apadrinhada pdo propr!o gúveruo~ Não su recorda Outr11. ra\t:1\o para que ao prescinda de qu~\quor 
de que homem honeato algum se lezp~rasse , de Oijtra ,mlltcrla ~Dlq':\&ntp ~e n~~-- CQD~\'\lt'_ ~ ~li• 

'1'0"0 2 . '7 
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cussão do orçamento é estar ella muito debatida, 
e por eonsequencia ter-se de votar com a maior 
brevidade possível. 

O SR. PRESIDENTE deel:.ra ao Sr. deputo.do Que 
se o seu requerimento tem por fim tratar ex· 
c us v a men e o orçamen o com preterição de 
quaesqner outros objectos que tenhão sido dados 
para ordem do dia, não póde ser admittido na 
fórma do regimento, que dl\ ao presidente da 

- · as ma er1as a 
ordem do dia. 

Requerendo o Sr. Carvalho Moreira prorognção 
da sessão, verifica-se não haver casa para votar. 

O Sa. PRESIDENTE dã para 'ordem do dia ; o 
n. _75 deste. anno sobre o privilegio concedido R 
Jnao Antomo Barroso, n. 70 sobre caixeiros · 
77 sobre as elei~ões do Ceará, e ao meio dia ~ 
terceira discussão do orçllmeuto. 

Levanta-se a sessiio ás 2 horas e meia. 

SessAo em ~ 3 de Setembro 

PR.ESIDENCIA DO SR. CBICIIOBRO DA GAMA 

SuMMA.RIO.- Expediente. - Occurrencias dos dias 
8 e 9. Discurso do Sr. Fernandes Ohaves.
Orden-t dn_ dia.- Terceira discussllo do orpa-. . . 

· Franco e Rodrigues dos Santos. Adiamento 
da votaçllo. 

A's 10 horas e 4.0 minutos da manhã abre·so a 
seaai'io, lê·se e approva-se a acta da antece· 
dente. 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. mlnlntro do lmperio, remet· 
tendo os exemplnres Impressos dos avisos de 25, 
28 e 2!) de AgoRto antecedents HObra elelções.
A' commlssno de 

Outro do mesmo ministro, tranllmlttlndo o 
otlinlo do pl'csititJ nto da pruvincta •ltJ Minas Gr. m r s 
de ~ do me7. pllllsado corn 11 cópia authentic~A dns 
uctas relativas â elri •ito rimaria a ue s 
ca AU na r11~uezla o 1\lltu ntonio uo Ampn1·o. 
-A' con1m!saüo da constituição. 

Rem•ltte · se 1\ commtssáo do llsAemb\óas provín· 
olaes uma represonLaçi\o da nssotnblóa provlucial 
de S . Paulo pedindo a croaçtlo do uma eat11Ção 
1lsral no porto da vllla do Antonina. 

A' commissão do cou~tltulçliO, os roquorlmentos 
de J?ão Cyp_riano Huet e Valanolu Augusto 
Teixetra Leoml, pedindo carta de natuulisnçi\o 
de cidadão brazi\eiro. 

A' mesma commissiio uma repre~entação do 
cidadão Manoel Theodoro de Souza sobre elelçõe3. 

Não ha mais expediente. 
Julga-se objecto de deliberação, e vai a im

primir, o seguinte project!> da commissão de 
JUStiça civil: 

C( A assembléa geral legislativa. resolve : 
«_Art. Lo A disposição do art. 10 da dispo

lllçao provlsoria ácerca. da justiça civil oa parte 
r elativa á fiança ás custas não cornprehende a 

arte do o - · o · o 
és demanda~ propostas a estrangeiros não resi
dentes na jurisdicção do juiz perante o qual é 
proposta a demanda. 

« Art. 2.c Fieito revogadas todas as dl~posições 
em contrario. 

t 
(( Paço da eatnara dos deputados, 11 de Se· 

.. ~mbro de 1848. - Dr. Frnnca Leite.- Moura 
-~alMe1.-Dr. Moraes Sarmento. • 

E' apoiado e entra em discussão o seguinte 
raquer1mento 1 

4 Requeiro que se peoilo ao governo e 
« 1,• Informações multu clroumatancladas sobre 

os acontecimentos que ti verão lugl\r nos dias 7, 
8, 9, e seguintes do corrente mez. 

« 2. 0 Que providencias tomou o governo para 
prevenir taes acontecimentos. 

« 3.o ue rovidenciaa 
azer pre~der e processar . os desordeiros que 
p~rturb~rao a ordem publ1ca nos mencionados 
dt.as. Rto, 11 de Sdtembro de 1848.- Perei7·a da 
Stlva. ll 

O Sr. Fernandes Ohove• não tomaria 
parte ~esta discussão depois de passada a pri
metra 1mpressiio que causárão os factos ultima
mente occorridos, se não tivtlsse de responder a 
alguns oradores que hontem fallárão e se não 
se tivesse querido de alguma sorte' collocar " 
çam!lra em estado de coacçào. Sente que não 
esteJa present~ o nob~e ministro da justiça, porque 
lha perguntarta se nao recebeu avisos de que se 
tenta v_ a_ contra a vida de alguns deputados da 
oppostvao. (Sussurro.) 

Refere os acontecimentos de 8 e 9 do con n e 
e que o governo promoveu, ou ao n1enos 

tolerou essas acenas Je agitação por que passou 
a ca~ital, não tomando providencias para desfazer 
os aJuntamentos. 

. · rar que nao 10uve 
nas d!sposições da ~pposição a eontradlcção que 
se qmz enxergar, dtz que o apparato militar de 
9ue se cercára o minlsterio tin~f\ dons fins, era 

' a o estado da capital, que taes receios lncutliio 
essas ag\taçõtls que se passavão no seio desta 
cidade que o governo se viriA na obrigação de 
tomar medidlls fortes e extraordtnarlas como se 
esLivesaemos em estado de guerra ; e para que? 
Para quo os cidadãos assim alterados deixassem 
dtJ Ir votar, como na realidade fizerão. 

O Sa •. P.BEBIDENTE pede ao orador que lnter· 
rompa o seu di'ICUrllO por ter dado a hora. 

O Sa. F~tRNA.NDEs 0HA.VE:i diz que se lhe fOr per-
m!ttido c•mLinu.,r a fllllnr dentro em · 
aca ar o seu .acurso. 

Oo_utrnua.ndo, observa que o outro fim que teve 
o mmiSttirlu corcunJ.o-~;u Jeãto apparuto ilcllico, 
foi ttlr uma de,;culpa para que uando 11 corôa 

·gut lB e qunas us mec i as que tinha 
tutnatto, quando lho pedl~so contas desses factos 
que eriJo uttrlbuit:lo:i â connivencla delle elle 
pudessa dizl3r : « Noa não somos conuiv'entes, 
e tanto ni\o o somos que tornámos medidas 
extrnordinnrlns. )) Para que todos estes esforços 
d" parto do mlnisterlo? Para proteger a eleição 
de candidatos que 110 ontende dovem ser jubilados 
nas cadeiras dlt camara municipal. 

Ceustnou ·ss que B opposição apresentasse como 
car~diduto o Sr. Joaá Clemente Pereira. Se o 
Sr. José Olementd Pereira, brazileiro, senador 
do imperi•>, não pod\a ser membro da camara 
municipal, então ttlparará que do ll\do coutrario 
s0 ap.resentaRse um homem que a opinião publica 
sempre coo~iderou republicano, um homem que 
sempre se recu8oU a beijar a mão de S. M. o 
Imperador, que nunca qulz prestar -lhe e&te signal 
de veneração quo todos os subditos lbe prestão. 
Não fllt crime a esse senhor de seguir essa opiuião, 
mas uma censura ao overoo r 
in uencia governativa a individuas que não têm 
princípios monarchicos. 

Conclue mostrando que outro plano havia tam
bem ne~sas r~-:uniões, que era aproveitar o ensejo 
para deitar abaixo o senado. Vota contra o re
querimento. 

Dando ·se por discutido o requerimento, é re
jeitado. 

ORDEM DO DIA 

Entra em Sa discuaafio o projectO de lel do 
orçamento. 
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o s:r. "Wu~.nderley declara que vota contra 

todo o orçamento: lo, porque pela sua despeza 
póde ser denominado um orçamento monstro 00m 
o qual sem duvida o estado não poderá carre~ar 
apoiados); e em 2o lu ar or ue nas dis o· 

s1çoes que p~:~ss rao na.o só com approvação, 
mas até por iusínuaçõe:; do governo, enxerga 
cerceamento d~ :•ttribuições a um poder que a 
cama~a não pó de por maneira alguma cerceat· . 

Qnando teve da ser discutido o orçamento, que 
esta enterrado no senado, o Sr. presidente do 
conselho disse que elte não convinha ser discutido 
porque ex~edia Bf'! forças da rec<1ita, CfUe convinha 
esperar que a camara, sob inspiratjões ..to govflrno, 
apresenta!)se um orçamento, que fosse um orça
mento modelo, que pudesse servir da norma a 
todos para o futuro. O ora•lor comparando este 
orçamento, não com o que ficou enterrado no 
senado, más com aquelle que foi pedido pelo 
gabinBte de 8 d~ Marco, mostra que no gue 

tantos contos de despeza, ao mesoto passo que a 
receita é orçada em muito menos. 

Entenda que o orç<tmento, p(1la maneira por que 
se acba votado é inexe ui cl · 
mais fatal que a camara actual fará ao P•liZ. 
(.Apoi~dos.) A quem se deve attrlbuir aemelllunte 
facto 't Sem duvida nenhuma ao ministerio. 
(Apoiados.) O ministerío tem ou devia ter uma 
ma10r1a que o sus en asse (apota os , a oppostçan 
é diminutíssima ; entretanto como se diz que estas 
despezas passárão sem o consentimento do minis
teriil ? E se passáriio sem o conRentimlmto do 
ministerío, isto mostra que elle não tem inftu:eucil\ 
alguma na maioria da casa, e se a não tem, a 
consequencia é deixar o poder a outros que tenhão 
essa iuftuencia. (Apoiados-) 

Nos governos representativoll a dlrecção dos 
ne~ocios compete ou deve competir ás verdadeiras 
influencias dos partidos; os homens que, embora 
tenllilo grande taleuto, grande c~pacldade, muita 

porque não tem cumprido essa pro1nessu. de 
economia, porque tem consentido que so p:11tique 
o contrario daquillo que t!e havlu. promottido ? 
A razão é simples ; a razão é que o governo 
não esta nas mãos do~ ministros, o governo astâ 
fóra do minlqterio. (Apoiados.) A penetração do 
orador niio chegou ao ponto de descobrir quaes 
são as cordas que fazem mover o ministerio ; 
vê os movimentos, mas conhece que niio provém 
do proprlo nbjecto que os move. 

Se visse que podif:\ conseguir com alguma emenda 
reduzir o orçamento ao ponto a que julga neces
sarlo para que seja exequível, o faril\ ; mas á 
vista do procedimento que tem tido a maiori~l 
votando essas doiipezas, á vista do procedimento 
que tem tido o mesmo ministerio, não quer de modo 
algum arriscar-se, nem mesmo isto fhe compete. 
(Apoiados.) 

Parece-lhe que o ministerio ou as pessoas que o 
acom.panhão não querem orça~en~o. Est_amos 

acha-se armadO de Uma resolução do aono paSSil.dO 
para fazer as despez,tti que forão consignadas 
na lei do orçamento anterior. Interpellado o Sr. 
presidente do conselho no seMado a respeito da 
autorisação que lhe concedia essa resolução, disse 
que pouco se importava que passasse o orçamento 
que alli se achava, porquanto elle estava autori
sado para todas as despezas, independentemente · 
de lei de orçamento; o que faz~m aqui os deputados? 
Onde et~tá o direita que tem a nação de marcar 
as despezas, de veriftcal-as, de votar os impostos, 
etc. T O governo de facto tem em si todos os 

' empregados nomHatltiS pelos presidentes, sob ragu-
lamento de• governo 1-0 mínit!terio com esta me
dida que Insinuou na camara procedeu contra o 
art. 102, !S 4o di\ constl tulotio, que dá. ao poder 
executivo a attribnição de provar. os empregos 
civis e poHtlcoH, Esta attribuição, a passar o 
que quer o governo, pertence!!\ aos presidentes 
de provincia. O governo domiLte de si a attrl· 
buiçào da oomeaçao, e reserva para ::! sómente 
a demissão dos empregados tI E des'e erro resultará 
ainda outro mal; o ministerio deixa que o bem 
seja feito nas províncias pelos presidentes, e que 
o mal parta do centro I 

A camara, não contente em votar uma medida 
pela qual passa essas nomeações para os presi- . , 
dentes de província, entrega. tudo a regulamentos 
do governo; o governo fica autorisado a dizer quaes 
são os empregos primarias. quaes os secundarios. O 
que se entende por empregos primarias, por empre
gos secundarias 1 Onde está a l!!i que dividio esses 

fazer a distinc.ção r Todas estas concessões de 
arbítrio, todas estas grandes concessões de dinheiro 
e de força, não produzem uenhum- beneficio; · a 
experiencía o tem mostrado, e muito mais com um 
minlsterio que só tem força em cert11s occaRiôes. O 
mioit:;terio apresenta uma força ex.traordlnarla 
algumas vezes ; istó 6 o que todos podem <lOnhe~r 
mesmo por estes factos que ahl tem oocorrldo. 
O gabinete actual, semeUiante aa doenLe acoom· 
mettido de intermittentes, tem energia por aoce•o•, 
mas a fraqueza é o seu estado habitual; a por 
mais q11e os honrados ministro• e "que.Ue1 que 
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os movem teuhiio procurado mostrar que elles 
possuem a precisa energia, não são acredi· 
ta dos. 

E' com sentimento profundo que dig() (exclàma 
0 orad0r) por. que desejaria ver no meu l?lli~ um 
go . . , r 
1nente nas CircumstanclUil em que nos achllrnos 
(apoiados) que, quanto a mim, o mintsterio não 
goza ~a confiança publica (apoiados) ; e não 

tnento semelhante a este, eu, que allás não sou 
amigo da theoria de pão e agua, S011 constrangido 
a votar contra o orçam~nto em sua totalidade. 
(Muito bem e apoiados da opposiçâo.) 

o Sr. Souza Franco (ministro interino da 
fazenda} diz que quando SI:} vê os nobres deputados 
ua opposi~ão pensarem Q l'espeíto do govemo de 
uma maneira que dá a ente11der que ,t~lle se 
compõe de homt:Jns sem nenhum merecimento, não 
sabe quem não será levado a crer que ulguma 
inspiração celeste, momentauea e repentina, elevou. 

' por uma distancia tal que faz com que elles até 
se riem das proposições dos outros. Os membros 
do ministerio por muitas vezes têm mostrado a . . ~ 

• vem lançar em rosto n nossa ignorancia são 
homens ainda mais desconhecidos do que nós. 
r Apoi.adlJS.) São ho~lens que não fiz_erão ainda 

capacidade, mas elles não têm direito para das· 
prezar os outros que pelo menos lhes são iguaea. 

Admitte que se censure os actos do governo, 
está prompo para responder a estas censuras ; 
mas quando sem fundamento se procura desa · 
creditar o governo, não sabe que resposta dê. 
Lembra ãq11dlea que p::.-imeiro que tudo querem 
o socego do paiz que não devem procurar desa.· 
creditar aquelles a quem está. incumbido o socego, 
porque o descredi&o do governo traz comslgo 
serios inconvenientes. (Apoiados.) 

O Sa. MINIBTao DA. FAZENDA :-Homens ttlo 
fracos não podem inspirar terror a homentt tlio 
fortes. 

a. A.NDERLEY:- em tra{Jo era Dr&rrére• 
todavia insp· ·ava terror. 

O Sa. MlNlsTRo DA FAZ.Il:ND.\r-0 nobro dopu· 
tadc. o Sr. \Vanderh•y lançou mito do um" propo· 
t~lção do governo, e expllc-antlo·a ll seu modu, q'•lr. 
acllar neUa erro, fgnorllncfa o dealoAlrlude. O 
orador lembra-se do qu•l tllt1sa na oamRrl6 quo 
seria convenlentG que ua empregados da lntorlor 
eategor1a nas provinclas foest~m no•ntH\dos polott 
presidentes. ú nobre deputudo q11e apresentou a 
emenda substituio as palavras -empregos de 
lnferlor categoria- pelae de-empregos secunda
rios, -o que é a. mesma cousa. O governo, desde 
que entrou para a admin1atração, VAndo que tinha 
muitas vezes de despachar requerimentos de 
empregados de inferior categoria, . como carpin~ 
telros do trem de guerra, de arsenal, de agentes do 
correio, etc., que vinhão aqui pedir a c•>nfirmação 
do seu titulo com grande sacrlficio, porque o seu 
rendimento não che a pa.ra fazer face ás despez~s 

• obviar esse inconveniente reformando a legislação 
existente; mas encont.rando na legislação alguns 
obstaculos. pedio uma dessas autorisações que já 
s~ têm dado. Os nobres deputados da opposição 
~ao podem censurar esta antorisação, porque derão 
uma. semelhante para a nomeação de promotores 
publtcos, e outros empregados de uma categoria 
D;1U1to superior á q11e aliás se quer que seja 
nom_eada pelos presidentes de provincta. 

Dasse. o nobre deputado que se tira do poder 
executivo essas nomeações que lhe compete. 
4 mesma conatítuição é q11em a.utorisa isto. Se 

alguem dissesse-delegue-se o poder de nomear 
magistrados, que pela constituição ptlrteuce ao 1m· 
perador,-o Sr, Wanderley poderia vir com essas 
lustonliS de dar ás provincias attribuições além 
daquelllls qufl ellas querem, poderia satisfazer a 

s s onas e ranquezas prov nciaas. 
O Sa. APRIGIO E ouTnos SENHunEs:-Sào his

torias? Tomem nota os senhores de Minas. 

• J 

nota, mas oução. Poderia satisfazer a essas hls
t~ria~ da que sa quer 1t!var as franquezas provin
Clatls ao ponto de pór as províncias indApendentes 
da córte; é isto a que me refiro. (Apoiados.) 

'rodo este bai'Ulbo a respeito de franquezas 
provincíaes, toda esta exageração é muito contraria 
aos interesses do paiz. {Apoiadus .) As provincias 
devem ter os direitos que lhe::; competem pela 
constituição. (Muitos apoiados.) Tudo este baru- ' 
lho contra. a proposição que o orador está 
:m:;tentando para nomea1·em-se nas--provlncias 
a entes de correio... , 

UM Sa. DEPUTADO:-A emenda não dizjsto. 
O SR. MINIB'l.'ao DA FAZENDA:-Sa a emenda 

não diz ieto, tambem não diz v contrario. 
O Sa. NuN.a:s MACliADO:-Quando o regulamento 

apparecer ha de vê r. 
O Ss. CARVALHO MonElRA.:-Desse regulamento 

O Sn. MINISTRO DA. FAZENDA. observa que de 
um dia para outro ha uma tal mudança. de opi· 
niões 11011 nossos hon1ens politicos que não sabe 
compr:ehender; em um dia o governo é sempre 
synonimo de ordem, é sempre intefessado na 
ex.acução das leis, o governo não deve ser consi· 
deradu como suspeito, é precis;J dar-lhe toda~ as 
attribuições do que carece ; no dia seguinte pe
dintlo·se uma. autorisa.çõ.o desta natureza. já se diz 
qua o l{overno póde abusar della, de fórma a pôr 
tu~o om porí15o. 

emprogas que o imporador póde nomear, prover, 
dà a entender qufl esta nomeação a respeito de 
outros p6de aor conferida provisoria ou effoctiva· 

ue omprAgos !.lo uHmor categor1a do que outros 
oue nit6s polns lei~ do pa.iz competem aos presi· 
Jtmto11 nomear, nilo ao poderão dizer qun se quttira 
\ ' IO!Ilr ll COilHllllllQitO, 

Dla11o o MIHo doJHltado quo se deixa que o bem 
IIHju (t!ltn llllH provlnclo.s, e quo o mal parta uo 
contro. E' pl'Oultuun,mto o contrario: o governo 
onLol)•Ju quo uo lempo pro~+aute, um que as opiniões 
pulltluaa Ll11n nlgum14 e'lU\ger"Qt\o em e~-lguna pontos, 
o lttrlplo dlrolto tle (JS presidente!:! podarem nomear 
e dOU1ittir certos empregados poderia. ser lt~vado ao 
excu:i~o, Jernlttlndo-so unicamente empregados 
para se fazerem nomeações. O governo guarda o 
direito Je demittir pare. não haver essas continuas 
subversões que podem tt·anstornar a ordem publica 
nas províncias • ._. A demissão aerã feita com o 
C!)nsentimento an governo imperial, mas a no
meação e a passagem dos titulos ficará ás pro· 
vincias. 

A resp.:lit~ do orçament~ oão é novo ~o nosso paiz 
' 

menta passado. Essa autorisação é. uma lei do 
paiz, partida do corpo Legislativo, e porque se 
executa por mais um anuo, não se segue que o 
governo esteja armado de uma dicta.dura ; elle 
está obrigl\do a cumprir na disposições da lei. 
SQ est.e anno não se f~z ainda a le1 do orçamento, 
não depende isto do governo; o ministerio entrou 
para o poder em tempo em que a sessão estava 
muito adiantad9, portanto não póde ser accusado 
da falta que o nobre deputado nota. 
. Desejava que o nobre deputado que disse que 

o goveruo não tem a oontlança publioa, indicasee 
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quaeR são ss pessoas que poderião subir ao poder 
reunindo uma maioria tão numerosa como reune 
o mini>~~erio actual. (Muitos apoiados.) O governo 
nos objectos em qu0 tem tido empenho ainda não 
se achuu só, tem-se achado sempre acompanhadll 
pela maioria da camar . · · 

Observa ao nnbro deputado que a diile
rença auo elltl faz entre energia febríl do go
ver;lo e fraqueza ll r\bituul, n ão depende s enão 
da rnaneiru 
questõ\ls, O nobre deputado tem visto resi!!t6ncia 
teuaz e firme 81) emprego de meios q~ o governo 
nove r opellir; o nubre ri11putadu tem visto que o 
governo tem mostrado a energia nece"saria. em 
todas · as occa.siões em que elle a dr. vo mostrar ; 
eso;a euergh qu~J demonstra em uma~ occasiões, 
póderia demonstrar ern todas as outras se precisu 
fosse ; maH o governo não ha de estar fazendo 
a pparato d~ força quando ella não é necossaria. 
O govemo Olità persuadido que se acha habilitado 
para sustentar a ordem contra qU/301 quer que sejr1 
que a prete11dtt perturbar. (Muitos apoiados.) 

O Sr. Rodrigues do!!l S a ntos declara 
que os sentimentos do Sr. Wanderley á respeito 
dos defeitos com que se votou a lei do orçamento 
na segunda discussão não são mais · 

ts comp e os o que os do orador, que não 
concorreu com seu voto para que esses accres<>en· 
tamentoa, essas medidas dt1Stac•ldlls que passárão 
na segunda discussão fizessem &rte da lei ; entre-

- p e e que 1s o possa sar ança o em 
culpa nem ao governo nem á maioria. 

O governo no seu programma annunciou que 
adoptava todas as econamias compati'?eis com o 
estado do paiz, declarou meRmo que ellas erão urna 
necessidade hoje; mas com isto não quiz o governo 
dizer 'que elle recusava. todas as despezas tendentes 
a promover os melhoramentos materiaes que 
estivessem nas forças de nossos recurso~ . A c,brl
gaçlio pois daquelles que querem censurar actttal· 
mente o ministerio seria demonatrl\r quo algumas 
medldus quo t~e votâríio tendentes a melhora
meútos materiaes não o rç o os 
recur~os do estado. 

Quando assim se pronuncia, ó da int•.,nr,;üo Ju 
orador •·esalvar da. cens.ura que lança sobre lllgumas 

aquellas que julga de aecordo com OH tnteresFJos 
lmmcdlatoH do palz . 

A camnra é composta de representantes de todlls 
as provlncJas do lmperlo ; em todns alias ba uma 
necest~ldacla sempre crescant~; de dlverRos auxtllmt 
para a promoçdo doM Aous mollloramP.ntos mate· 
rlaea. E' puls multo naturul e desculpavel todo o 
açodamento do1:1 repr13sentantes em pedir ao cofre 
nacioual alguns auxílios para cstos melhora· 
mantos; mas bl\ um terl'lo que deve p6r lf.mite 1\ 
genero:lidade do cofre nu.clonal toda a vez que os 
recursos do thtlsouro puderem carregar com 1\8 
despezas necessarias para fazer beneficio a qual· 
quer provincia ; em vez de a camara praticar um 
acto de imprudencia, votando a somma para isso 
necessaria, não faz senão um evidente beneficio ao 
paiz inteiro ; não taz senão promover, radicar, 
fortificar as idéas de união. 

Sustentando, defendendo estas doutrinas, não 
se segne que não esteía o or&dor, como o Sr. 

· , - · a. pre a.r 
todos os esforços para lJUe na terceira discussão 
não sej ão .approvada~ pela m aior parte as emendas 
que passãrão em segunda discussão. H ouve e~t~o 
uma exageração, posto que desculpavel, do princ1p1o 
que o orador tem sustentado. Julga portanto dever 
pedir, rogar aos seus eollegaa da maioria que 
attendão para a necessidade urgantisshna de 
balancear o nosso orçamento, e de não permittir 
que aeja votado com deficit. Sa nno temos ga· 
rantla segura de quo as renrl$8 cbegarâõ ao 
computo Grçado, porque nilo é posaivel prever 

. 
em presença de um guverno revolucionario, 
faccioso, reprovado por todoa os orgãos da opiniilo 
nacional. é que seria não licito. mas desculpavel 
a um deputado da opposição negar os meios da 
governo. O mal resultante desta negativa absoluta 
seria. na opinião do orudor. muito maior do que 
aquelle que o Sr. deputado queria. evitar. 

A votaç1'\o dos fundos para occorrer ás diversas 
despozas do serviço publico n~o é uma questão 
de mlniatarlo, nã-> é um11 questão propriamente 
de confiança, é uma obrignç1to constlt11ctonal para 
o andamento regular do servi •o. Desde ua o 
g r}verno, ~na qU11r que e ~ se a, não tiver fundos 
para occorrar h dospezas do serviço publico, elle 
ver·so·ha na nocetlaldade, ott de -entregar o poder 
a pessoas ~ quem não j ulgtta couYenieute, or 

- o com a op o o a pa z, 
ou a. governar illi!ga.hnente. 

Ndo póde occu.ltac tl aorpreza com que ouvlo 
algumas Opiniões do nobro d.,putado ãcoroa do 
direito comstltucloual. AoostumQdo a ouvir a 
juitoza com quo o Sr. deputado uóe discorrer 
sobro todos os pontos dtl direito , e eapoolalmente 
solJro direito pol1tlco, contt~ssa quo nasta oooaslilo 
ntlo OúUht!oeu o Sr. deputado pela Bahia. 

lndt.lt'gio·se o Sr. deputadt> coutra uma emenda 
Rpprovada em segunda dlsouesllo, declarando que 
ella continha um peneamouto em verdade adaptado 
pela. goner1\lldade d lHI provlncias ; mas que eeta 
emenda nito estava do accordo com a consUtuiç~o, 
porque tirava ao poder executivo uma de suas 
attribuíçõee para delegal-ss aos presidentes de 
provlncla, que não são parte do poder exeou· 
tivo I 

Multo agradavel lhes é sem duvida o concurso 
da opinião valiosa do Sr. deputado para com
provar o facto que serve de fundam ento á emenda. 

ece com os au ores e sus en a ores 
da emeuda que ha um justo clamor em todas as 
províncias contra a quas\ brutal concentração d .. e 
todas as nomeações a favor do governtl geral. E' 

, pois lnco ntestavel quo a maioria, a quem o Sr. 
deputado como que por uma espec\e de sarcasmo 
deoominou de liberal, quando procurou satisfa~er 
a esta necessidade, representou · os verdadeiros 
interesses da nação. 

M11s será verdade que a medida que o Sr. de· 
putado combate é contraria é cooeth'liQio t · K' 
verdade qu.e a const&tuioão dlz que compete ao 
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poder exec~tivo a nomeRção de .todos O!! empre · 
gados pubhcos. O que faz ptorem a emenda? Por 
ventura arrebata ella ao poder executivo o direit l 
de prover os empregos de ordem 1:1ecundaria? i 
Cuida que não, pois ; entende. e sustw_ta. com 

. , . 
deseja que seja adoptRda este anno, possa ser 
embaraçada no senado, contendo esta providencia: 
por isso o orador, que n_ão quer crear_ pretextos 

manto, proporá que não só esta providenci~A, 
como uma outra que tambem elle apresentou com 
muitos de seus collegas, sobre a accumulaçiio de 
empregos, sejão a&pprovadaa destacadamente da 
lel do oroament'>. 

'MuiTAS Vozlu'-V\>tos, votos. 
'MuiTos SENHOREs cedem da palavra para se 

votar. 
Julga-se a materla discutida. 
o sr. Bello ã vista da mulLldilo de ornendas 
ue e l e 

tiem se votar sem que sajito lmpreailas, afim 
. de que cada deptltado as possa tflr pruMntt~M1 

re9,uer que a votaçílo fi,}ue 11dlaLta pura lltnr•nhil. 
Este re uerlmento ~ a olado e onl . 

cnsa o-. 
· Depo!s de alguma dlsousa§o, em quo torulto 

parte contra o requerimento os dra. CIHVIAiho 
Moreira, Moraes Sarmento ll Taquoa, o a favor 
os Sra. Ohri~ttlano Otlonl, Ferrnz, StlUU Frünçl& 
e Ferreira Penna, o Sr. Bello poda llcençR Jlara 
o retirar. 

Nilo oonssntlndo a eamnra na rtltlratla elo re· 
querlmanto, jull(a·o diAoutldo e o approva.. 

O Ba. PaBBIDKNTB dã para ordt~m do dia a dlil• 
cueeilo daa resoluções na. 74, 75, 70 e 1>4 deste 
anno : pareceres da commlssilo de conatltulçilo, 
eob n. 77 de 18-18, 116 de 184:7, 21 e 10 dP 18!8. 

Ao meio dll\ votnção das omeudas ao otç~m6nto, 
e seguimento da discussão do projccto n. 82 deste · 
anno, sobre a reforma judiciarla, .e levanta a 
sessão ãa 2 horas e mei11. 

PRUIDENCU. DO SR. CBICHORRO DA. GAMA 

Sumua10.-Expediente.-Ordem do dia.-Credito 
para ea;ercicios findo•. Adiamento. Oradore6 
01 Sr1. Wanderle31, Ferraz, Sou.ca Franco, 
Carvalho Moreira e Vasconcellos.- VotaçlZo 
da• ~eni,u ao orçamento em terceira dil· 
cuu4o. 

• A:s 10 horaa e 3/4. da manhã abre· se a aesaão, 
lê·H e approva·ae a acta da antecedente. · 

Não ha expediente. 
J:ulga·se objecto de deliberação e vai a Imprimir 

o projecto da commissão de fazenda autorisando 
o governo a maruhr pagar a Francisco Antonio 
~erreira e outros, he~deiros do commendador Fran· 

I 

em que foi condemnada a fazenda 
revogadaa as leis em contrario. 

Entra em discusaiio o art. lo da resolução n. 74 
concedendo ao governo um credito de 400:912S388 
para o pagamento da d1vida de exerciciJe findos 
liquidada desde o anno de 1829 até 18 da Agosto 
da 1818. 

O Sr. Wanderley (pela ordem) pergunta 
se o Sr. ministro da fazenda não foi convidado 
para assistir à discussão. 

O SR. PRESIDENTE responde que depois que 
os Sra. ministros têm entrada no casa raras vezes 
são conv1dados para assistirem ãa discusl!ões. 

O Sa. W ANDBRLEY julgando que sem a presença 
do nobre ministro d!l fazenda não se póde discutir 
uma lei de redi - · · 
dous dias a diPcuseliio para sa con'vidar o no re 
ministro , e para se iD1prlmirem as tabellas 
explicativas. Para provar a DAcesttldade da im· 

rossão d1ls tabelles · cita o facto ue se 
em , quan o, ped n o o governo um credito, 
vierão incluídos nas tabellas nomes de pessoas 
que nunca tinhiio sido credores do estado. 

E' lido, apoiado e entra em diseussito o seguinte 
requerimento de adiamento do Sr. Wanderley: 

a Reqllelro que seja adla.da a resoluçilo por douR 
dias, mandando· se entretanto imprimir as tabellus 
explicativas do creJlto, con-vidando-se o respectivo 
ministro no dia em que tiver lugar a discussão. 
- Watsclerl~lf· » 

o Sr. Ferraz tntorma que nilo a commlstiilo, 
· e a o 

im prlmlr as t~Abollas. blierva que o cred!Lo 
pedido nilo é urn crorJILo do Ctllllli\RQil, é um credito 
de obrlgaçf\o pars u pagamento da dlvlda11, peta 

foruedmento do generna. 
Nota ao Sr. Wanderley que o facto que referlo 

ni\o so póde dar hoJe, porg tle aa qu11nt!as orllo · 
rmUp,amente podldatt acun exame Btlm estarem 
llquldadau, o que nilo acontece h~]e, Declara quo 
a commlaa4o tom do mrmdar A meea nma emenda 
inclulur..lo uo urodlto uutros pedldo~t. Vota pelo 
adlamtmto. 

o •r. "Vunderlo)" ollo duvlda que o 
melhodo hoje segultJo na ilpresentaçilo das contas 
soj11 dlvdrso 1l11 que se seguio em 18'8; mas 
entendü quo esta não é a que .. ti1u , a questão ~ 
saber se su podt1 para pagamentos quo silo devidos. 
Entende que é tuuto mais necefisario o adiamento 
quauto o Sr. Ferraz disse que tinha de apreaeutar 
uma emenda incluindo no credito outros pedidos 
que torão f'litos pelo gov&rno em officlo sep~m~Ao. 
Se exista este pedido sobre o qual a eommissão 
uão deu parecer,. que não ~ol impresso, acr~dita 

impressão da;; tabellas, bem como daqutllo que 
novamente foi solicitado pelo governo. Para 
adiantar trabalho pede licença para retirar o 
seu adiamento atá que seja apoiada a emenda 
que o Sr. Ferraz tem de apresentar; depois o 
reproduzirá de novo. _ 

A camara consente na retirada do requerimento 
do Sr. Wanderley. 

Oontiuúa a discussão do art. lo da resolução. 
() Sa. FBBRAZ (pela ord1m) pede ao Sr. pre· 

sidente que nomêe um membro para a primeira 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 16 36- PÃjgina 2 de 3 

, SESSÃO EM 14 OE SETEMBRO DE .18~8 375 
commlssão de orçamento por se ter retirado o· 
Sr. Amaral, e não estar presenttJ o Sr. Carrão. 

O SR. PRESIDENTE noméa o Sr. Paranbos. 
O Sr. Souza Franco (1)1inistro da (a.z_enda), 

impressão das tabella.s, comtudo nota que o que 
se procura nas tabellas não se encontra. Pede-se 
a impressão das tabellas para se entrar no conhe-
cimento do mereciment · 
ta e as não trazem isto, dizem simplesmente
pede-se para o imperio tanto, para a justiça 
tanto, fltc.,-depoia vem o resumo de cada cousa 
diz-se:- para a justiça pode-se para fulano tanto, 
para sicrano tanto.- Aquellas que quizessem 
indlgar o merecimento de cada uma das di vidas, 
deverlão pedir a impressão de todos os docu
mentos. Publicar documentos de dividas, alguns 
dos quaes são multo volumoaos, ti cousa. impos
sivel. A camara nflo pôde conve;tflr-sa em com• 
missão Hquidadora, e ainda quando se dessem 

ulnze , vinte dias, um anno i~teJro , nenhum . 
mentos para formar a sua oplnliio sobre essils 
dividas. As repal'tições publi~as têm um cuidado 
excessivo no exame delita~ dividas; a~ pessoas 

cial de S. Pedro: a somma que se pedo parn o 
pagamento de dividns parUcul~tres se reduz a 
12l:OOOH. Nota que IUJ repartições não têm podido 
dal' andamento a todas as dividas ; aquellas 
que findi\o são apresentartas ; hoje tal vez as. 
tej1lo se liquidando algumas , e se ficarem 
promptas hilo de vir ; ee porém se quer esperar 
}>Or todas, não pasearà a liquldoçi\o do nenhuma. 
Entende que o arlinmento ndo deve ser approvado 
porque · a lmpreesão das tabellas pouco póde 
satisfazer. 

Sl\o lidas & apoladaq varias emendas add :vas 
O Sa. ÜARVALUO MoncmA. offt~rece como seu o 

rf'C}Ilarlmento da adiamento apresentado pelo Sr. 
Wanderley. 

O re uerlmento é lld n oi do r 
cuesilo, 

o Sr. V~:uool'loello• nilo cluvida votar 
contra o adiamento, posto nilo vejR lnclui.Ja~ no 
credito dividas do pessoas dn provlncil\ de Minas, 
porque o n1>bre ministro dn f11zent.la disse quo 
eri\ hnposslval que He ptttlesse eutrar no conheM 
clmPnto das conlafl de exoNiclo tlndo, julgando 
por Isto o or!ldor lnuUl " impresa1\o dos doou· 
men toe respectl vos. 

o sr, Oo•r•o lho ~l:orolr'" não sabe como 
propondo·IH:I o adiamento palas razões que a 
camarR acaba de ouvir, um membro do gabinete 
se levante para decla• ar que é e11cu~ado , que é 
fnutil que sa publiquem 118 tKbelles da relação 
de credore:4, porque a cnmarA llào poderia compre
hender esse trabalho. Em que cahos se baseou 
o credito pedido que a camara não pôde compre~ 
hender a razão, a moralidade desta pedido I E' 
por isto que se pretende decll.nar a necessUade 
da ublica ão das tabellas. Esta ro osi iio · ~ 
pro uz1o mesmo a parte c.la maioria um senti~ 
manto de dt!scontlança contra o actu.al gabinete. 
(Apoiados e n/Jo apoiados.) A maioria apresentou 
no orçamento uma emenda que envolve uma 
doutrina constitnci(lnal, pela qual o orador votara, 
ma.s que prova que a maioria desconfib do 
governo (apoi11doa e ntto apoiados) ; esta emenda 
aetermina que o governo nào possa passar as 
quantias votadas de umas vetbas para outras. 
A maioria nAo tem confiança no governo (apoiados 
1 n4o apoiador), porque ba cinco annos que está 
ao poder, e I!Ó agora é que se lembrou de pOr 

esta. mordaça. A maioria acorda do lethargo em que 
te~ estado, para assim dizer, por uma escapadella, 
denmr pr.ssar um11 idéa importantisslma. mas é 
quando o governo , segundo é voz publfca, est~ 
nos seus p1:1roxismos. (Apoiados e nl!o apoiados.) 

' o ' contra tudo, porque a este governo diz como o 
Sr. Wanderley- aego pão a agua. 

O SR. PaEBIDENTii! ~ - Tem a alavra o Sr 
azen a. 

O Sn. W:ANDERLEY (pela ordem) diz que julga 
que os adiamentos são questões de ordem a 
que os ministros ,,ão podem tomar parte nell~e. 

O Sa. PRESIDENTE entende que ha dlfferença 
entre _questões de ordem e de adiamento. Nas 
questoes Je ordem os ministros não podem entrar 
mas sobre os adiamentos e sobre urgencias pa~ 
rece-lhe que não se póde negar a palavra aos 
Srs. mini::~tros. 

O Sn. W.UI'DEI\LEY: -Eu protesto •.•• 

t • 

entretanto a emenda foi apresentada hontem e 
appareceu impressa hoje, de sorte que a des
C•Hifla.nça de huja produzlo a apresentàção da 
emenda hontem. 

O nobre deputado disse que esta emenda é a 
pureza do systema constitucional, e depois disse
é uma cem;ura no governo, é llma desconfiança ; 
de fôrma que as ldéas constituc\onaos, que a 
camara e que todos os cidadãos têm em visto, e 
que podem ser apresentadas em todos os tempos, 
o nobrE~ deputado considera como uma censura ao 
"overno. 

e o no ro eputa o estivesse no anno passado 
na e1nm, saberia que o~ta emenda fol apresentllda 
pelo oruuor qua então t>1·a relator da commlssiio 
de ft\zenda. A idéa nil.o é cle hoje, é idéa que o 
m n s ro e en o o r. !lU a ouza. quer1a mu o 
que se renllzat~He ; aircumstancias bouve quo 
lmpediri\o que uila fosse rt~alisada. 

Diasa que a publicaçi\o dns tab~llas não satisfaz 
s~nd•J á curloRidade. Se se qutor entrar no co
tlheclmentCJ du mater1a, doverlll pedir-se a pu
bllcaçilu doR ducumentos, e não das tabellas, 
IIH\H es11R public~çã., ó lmpoKslvel. E' impossível 
~~;rem examinados os documontos pelas razões 
mí\ís ouvtas ; os documentos de 60 ou 100 dividas 
formilo volumes que ndo 11e lmprimiràõ nem em 
8 nctn em o mclzes ; e se fossem impressos, 
um ou outro deputado os examinaria, mas a 
maior iHHt6 não teria tempo nem gosto para 
Isso. As e11maras nunca podem converter-se em 
commissões fiscalisadoras, n.iio é porque os 
docurrumto11 não estt>jão na melhor fôrma. O 
nobre d~utado não pôde fazer aos tribunaes do 
palz, ao thesouro, ás thesourarias, etc •• a in· 
JUstiça de dizer que todo esse processo de 
tlscalisaçào á um cabos. 
. no ra epu a o es engana o respe 
desconfiança que diz existir contra o governo . 
Póde estar c~rto que o governo está seguro, e 
muito seguro. Se alguma cousa pudesse fa&er 
alguem suspeitar que o governo tem o menor 
abttlo (repete que não o tem, e est~ muito seguro); 
mas se alguma cousa pudesse fazer suspeitar 
isto, os ataques dos nobres deputados levadus 
a esse grão de força que têlll empregado de
monstrarião que elles suppoem que ha toda a 
forca da parte contraria. Se suppuzessem o minis.· 
ierlú fraco e em vesperu de reUrar·ee, niio 
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estarião tão empenhados, não se esforçarH!o 
tanto. Assegura aos nobres deputados, se esta é 
a persuasão em que estão, ·que não ha coul!a 
alguma, qu~ o governo está perfeitamente se-
guro. · 

r. e:rraz na o se oppoe mpressão das 
tabellas, G acredita mesmo que para satisfazer 
é nobre minoria conviria conceder este adia
mento. 

epu a o por erg pe 
sobre o q_ue disse relativamente á emenda que a 
commiseao apresentou, .restringindo o poder que 
tem o governo de tirar dinheiro de umas consigna
Ções para applical·o a outras, observa quo esta 
emenda- já estava delindada na segunda discussão, 
e que o nobre ministro da fazenda a aceitou. 
Nesta emenda existe uma medida de confiança, e 
é que ? governo ~ca a'!_torisado a ~pplicar, quando 
o cred1to concedido na o é suffic1ente, o. quantia 
necessaria ; o que se exige é que seja por decreto, 
e que este ~ecreto seja apresentado pa~a merecer 

O Sn. CARRÃO não vendo impressa a emenda 
que tnandou á mesa, pergunta ao Sr. presidente 
se ella ahi não so acba. 

a 1vamen e. 
! O Sa. CARRÃo affirma que elle a apresentou 
e foi apoiada, e appella para o testemunho do 
Sr. 2o secretario, e de muitos membros da 
0888. 

O Sr. Barcel.l.os declara que hontem o 
Sr. varrão apresentou ~ emenda a que se ref~re, 
e que talvez se extraviasse. Acha que haveria 
Inconveniente em se admittir agora a emenda do 
Sr. Carrão, por já ter sido approvada a acta · 
era na occa~ião da approvaç_ão da acta qu~ 
devia ter cab1meoto e reclamaçao do nobre depu
$&do. 

o Sr. Ohrlstta.no Ottonl declara tambem 
que estava proximo á mesa quando foi apresen
tada a emenda que leu ; mas nota que não se 
tendo reclamad? a. este respeito antes de appro
vada a acta ser1a um mão precedtmte admíttir-se 
agora a emenda. 

. • agora a 
emenda do nobre deputado, se a minha decisão 
lhe não agrada, tem recurso para a camara. 

Não havendo mais reflexão, procede-se á vota
ção. São approvad-as as seguintes disposições : 

« Da quantia ·votada para estradas, pontes, 
canaeG, appliquem-se 20:000S para a estrada de 
Lageft na província de Senta Catharina cuja 
estrada serve de cotnmunicação entre a pro'vincia 
do ~to•Gra.nde do Sul e · Santa Catbarina. 

·• <Inclusive d~ 'COntos de" réis desde já pa.ra 
a·'àber\ura·'·de wna ''e•radà deÍde a cidade · d" 

Vlctorla, na prov!nola do EspJrito-Santo, até 
a povoaçl\o d1> Ouyaté em Minas GerMs. 

« Os ordem1doa dos professores de primeiras 
letras da córta fiello elevados a 800fl000. 

« Com·e dAsapropriação das terras onde nasce o 

da la. e 2• classe SÓ poderâõ ser conferidos á 
vista de documentos em que os impetrantes mostrom 
ser cidadãos brazileh·os. 

uma provinctn do imperio · ficãn concedidas seis 
leguas em quadrado dtJ terrenos devolutas, as 
quaes serão exclusivamente destinadas á coloni
sação, e não poderf\õ ser arroteadas pllr braços 
esérllvos,- accrasccnte.se :- Estes terrenos não 
p~deráõ ser transf~ridos pelos colonos emqu.noto 
nao esttveram eft'Acttvatoeute arroteaa.os e aprovai
tados, e reverterâõ ao dominlo provincial se dentro 
de cinco annos os colonos respectivos não tiverem 
cumprido 11sta condição. 

« No artigo atlditlvo que diz :-Fícão isentoS! 
de fazerem f:'ffectiva a entrada para os cofres pu
blicas OR hahituntf'F3 da província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, de quaesqner quantías a 
que em consequoneia da guerra civil que lavrou 
na mesma provi nela m~tejào obrigados a titulas de 
don11 gratultos-supprim,o·se as palavras-civil 
que lavrou na lllt;sma província. 
· « A disposição da segunda parte do art. 43 da 
lei _n. 869 de 18 de ~otembro de 1845, a raspe_ito 

ao intendente do arsenal da Bahia. (Por ~sta 
emenda ·fica sem etfeito a disposição legislativa 
que inclue no ordenado do intendente qualquer 
outro vencimento que possa ter pela fazenda 
publica.) 

(l Os dous atnanuenses extraordinarios da se
cretaria da policia da Bahia serão considerados 
am anueosAS ordi ntlrios. 

« Ooocorr~rãô com um dl.a de soldo para as 
deap~zaa do aaylo de in validos d~ marinha, todas 
aa praoa• de pret dot fusUelros ,\ÍI.Pae~t·1 ··os,·im· 
per1ae• marinheiro•, o• · oftlciaca· -mar.iaheit'OS e 
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marinheiros de todaR as classes. Serão applicados 
para o mesmo fim os soldos atrazadcs dos desertarei! 
e dos que morrerem ab intestato, emquanto não 
forem reclamados por herdeiros legitimos, quer 
sejüo officiaes de marinha, de fuzileiros, ou outros 
empregados na armada. 

« Fica extensiva aos secre r10s os corpos o 
exercito a gr~tificnçilo mensal de 48000 que per· 
cebem os ajudaute11 o guardas-mestres dus mesmos 
corpo,;;. 

' e o 
porto de Jaraguá, provincia das Alagõas, terão 
a demora de doze horas pelo menos . 

« O governo fica autorlsado a empregar na cons· 
. trucção das obras publicas da provl~cla do 
Piauby os é~eravos, b·Jis de cnrro e mais perten · 
ces d11s fuzeodas na.cionaes existente~ nn mesma 
província, sem prej uizo do co<:>teio deltas. 

<< O ~overno não poderã applicar as consignações 
de t:Una a outras verbas da presente lei, uom a . 
serviço não designado nolla. 

<< Quando as quotas votadas não bastarem para 
satisfazer as des - · 

ouver ugencla em sat.isfazel·as ; a 
houver necessidade urgente de f11zor dtlspeza:,~ 11m 
objectvs não contemplados na presente lei, não 
estando reunido o· cor o le is . · 
Aes espezas e iberadas em con"dbo de minis · 

tros e autorisada.s por decreto. O ministro, em 
favor de quem fór ~~bertll o crfldito, dar~ ao corpo 
legislativo, logo no principio da sessito immedlatn 

' e 1 prova a as razoes que ns motivarilo, 
pnra oerem definitivamente approvtldas. 
. « Aos juizes muuicipaP.s, servindo lnt~rinamente 
conforme os arts. 53 e 211 ~ 10 do regulamonto de 
31 de J11neiro. de ·1842, compete o ordenado de 
juiz de d ireito, quando o chefe de policia ou o 
juiz de direito deixa dll pereebor o ordenado. _ 

« Os substitutos das faculdade!:! de medicina 
. serão promovidos a lentas cathadraticos nas vagas 
que occorrerem em suas respectivas secções, segundo 
a ordem de sua.s antiguidades, como é de lei nas 
demais academias do imperio. 

fazenda publica, pagara as cu!:!tas a parte que 
decab1r da acÇão F1cãú supprimidas as porcenta 
gens chamadas de execuções vivas. 

amortisaçào fica sendo de 1:200~000. 
<< Fieào ·incorporados aos proprio-; provin~laes 

do Maranhão o antigo arrnazem da polvora, onde 
. se achão os educandos artífices, e a parte do 
theatro União que pertence aos proprios nacionaes. 

<< O ordenado que compete aos tJolicitadore8 dos 
feitos da fazenda nus provincius onde ba relações 
deve ser regulado pelos vencimentos dos procu
radúres fiscaes a dos feitos da fazenda, ficando 
assim entendido o art. 9o da lei de 2!) de Novembro 
de 1841 ; ·e igual orde:.ado perceberáõ os solici· 
tadores da justiça. e fazenda da segunda instancia, 
o••tle os houver. 

<< Este orç&mento fica em vigor desde sua pu· 
. blicaçã o. n 

São rejeitadas as seguintes emendas : 
-Augmentando os vsncimentos dos professores 

de latim da cõrte, dos empregados do correio de 
Porto-~legl'e, dos cabidos das cathedraes do Pará, 
Pernambuco e Bahia, e dos empregados da capalla 
imJl · , .. . . 

Consignando 40 contos de réis para abertura 
da rua Leopoldina em frente á academia d11.s 
Bellas -Artes tpor 42 votos contra 39) ; 

Suprimindo a taxa de 80 % sobre roupa, cal
çado e obras de marcenaria de mão d'obra es· 
trangeira ; · 

Suprimindo RS despezas evontuaes: 
Declaraudo que os empregados t-ublicos, mem· 

bras do corpo legislativo têm direito aos seus 
ordenados durante o tempo das prorogações. 

Segue-se a votação do seguinte requerimento: 
TOMO ~ 

<< Ae emendas ·idoptadas em segunda discussão. 
relativa á nomAação dos empregados secundarias, 
e as accumulaçÕ·JS de ordenado.~, senõ" approva
das, sejão destacadas do orçamento e convertidas 
em leis separadas.-Rod1·igues dos Santos. » 

a preferencia da votação do requerimento do Sr. 
RodriguAs dos Santos, ou do do Sr. Wanderley, que 
diz assim: 

ata os artigos 
accumulação de empregos, inclu

sive os da junta do commorcio, e provimento 
de outros ~elos presidentes para. serem tratados 
em resolnçoes separadas.-Wanderley. » 

Afinal procede-se á votação do requerimento 
do Sr. Rodrigues G•lS Santos. 'Votão a favor 34 
membros e contra 37. Fica portanto rejeitado o 
requerimento: quasi todos o~ repreliAntalltes pelas 
provincias do norte votárão contrt~. {Vivos signaes 
de sorpre:.a.) 

Em !:!elluida é tRmbem rejeitado o requerimento 
do Sr. Wanderley. 

oce e-~e vo nçao nommal sobre as emendas 
áct\rca da substituição daB notas do extlncto banco. 
E' approvada a seguinte: 

<< O governo mandará substituir 
· e per eneem aos 10 eressa os 

nos bens do casal Lie D. Maria Joaquina de 
Azuvedo Barroso, na importaneia de 8:494SOOO, 
depois de reconhecidas verd11deiras. 11 

' - · i u r as no as 
do banco pertencentes á viuv.a D. Theodora 
Lopes do Sacramento, llli importancia de 1:200$000 . 

Querendo o Sr. presidente pór a votos a adopção 
dll lei do orçamento, verifica-se não haver casa . 
Procede-se á chamada. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a 
adopção do orçamento, fiS matarias dadas, e ao 
meio dia a discussão da reforma juc~iciaria • 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e meia • -·-
Ses116o em 4 G de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. CHICHORRO DA GAHA . 

SUMMA.Rto.-Expediente.-Suppres.\llo da hora d6 
augmento de sessao. -Adop~âo da lei do orça
mento.-Requerimento para se destacar as dis· 
posições sobre accumulacões e nomeacllo de 
empregos secunda.rios. Oradores: os Srs . Fabio, 
Urbano, Muni; Barreto, Coelho Bastos, Ferreira 
Penna, Peixoto de B,·ito, Franco de Sá, Nunes 
f~,[ achado, Barcel.los e França Leite. Approvac!lQ 
do r equerimento.-Requerimento para que· se 
destaque tudo o qu~ não fô,. concernente ao 
orcamento. 0:--adores: os Srs. Toscano de Brito, 
José de Assis, Campos Mello e Rodf"igue1 dor· 
Santo~ . Debate animado. 

A's 11 horas menos 5 minutos da manhã 
abre-se a sessão, lê·se e approva-se a acta da 
antecedentA. 

EXPEDIENTE 

m o cio do Sr. ministro interino da fazenda, 
remettendo os papeis, constantes de uma relação, 
relativos á pretenção dos officla.es da secretaria 
do co&selho supremo militar ao pagamento dos 
e•uolumentos de patentes e provisões passadas 
pt\ra o exercito de Portugal.- A quem fez a 
~quisição. . 
Rem~:tte-se á commissão de fazenda uma re

pres entat;ão da camara muuie1pal da cidade 
Diamantina sobre o estabelecimento de uma di· 
rectoria para terrenos diamantinos. 

Não ba mais expediente. 
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E' appr'ovado om requerimento da eoinmissão 

de fazenda, pedindo informações a.9 çonrn~ sobre 
os requerimentos do co.ntador e ma1s offictaes da 
eontàdorla da eit!ncta junta da r~zenda da pro
víncia de Pernambucoi do Antomo Tassara de 

Rosario dos homens prAtos, ere.cta na sua cO:pella 
n11 cidade do :Belém, provincia do Pará. 

Julgão-se objeetos de. deliberação e vão a im-· 
rimir os s uiute d o 
l.o Da eommissão de Cftzenda, concedendo á 

irmandade do Divino Espirito Santo da capella 
de M •ta porcos, do município dt~sta côrte, u!'"a 
lotéria segundo o plano das que se têm concedtdo 
semelhantemente. 

2.o Da eommis~iio da marinha e guerra, auto
risand,).o govt>rno a dispensar a D. Anna Maria 
Justiua França, J)ara que possa gozar do beneficio 

, da lei d6 ô de Junho de 1831, a certidão dA praça 
da sen marido o sargeuto-mór Thomé de Almeida 
Lara Figueilõ>l. uma vez que suppra a falta 
~esse doc~unento por outro que o mesmo governo 

3.o Da cornmissão do fazenda conctldendo cinco 
loterias em beneficio das obras da matriz da 

. fregueziu_ da Boa Vista, da ci:iade do Recife, e 

de outras semelhantes . 
. Vai a imprimir o parecr:r da eommie:-;ão de 

marinha e guerra approvando a reintegração do 

O Sr. Ooel.bo Bastos, attendendo a que 
.:. preCiso a mais bam calculada discussão subre 
uma questão de tão grande importancia como é 
a reforma judiciaría, da modo que não canse a 
camara com a agglomeraçiio de trabalho, pede que 
se limite as horas dt1 sessão ao que determina 
o regimento l!a casa ; ficando assim prejudicado 
o augmento de mais uma hora· de trabalho que 
foi approvado para a discussão da lei do orça
mento e . da reforma judiciaria. 

E' lido, apoiado, e entra em discussão o reque-
• 

o Sr. Otiristtano Otto;nl, entendendo qua 
é o primeiro doe deveres da camara occupnr-se 
da Lliseu~são d~ reforma judiciaria, vota contra 

o Sr. Ooelho :aaatos t~m muito interesse 
em que se disc:.lta a reforma judiciaria, mas 
obse:rva que durante a discussão do or~amento 
quando pussavll das 2 horas da tarde não havia 
quRsí deputados na camara, o que prova que a 
c1:1mara eató cansada, e que não convém agglo-
merar trabalho. · 

Dá-se por discutido o requerimento, e é appro
vado por 36 votos contra 30. 

A.DOPÇÃ.O DA. LEI DO ORÇAMENTO 

0 SR. PRESIDENTE:-Vou propór a adopção da. 
lei do orçamento. Os senhores que adoptão a lei 
do orçamento com as emendas approvadas em 
terceirM.discussão queirão levantar-se (depois da 
votaçc7o). Foi adoptada, e vai á commissão de 
redaeção. 

O Sa. FABio pede urgencia para ler um roque-
· , - orç mon o. 

A urgericiil é apoiada, e approvada sem de
bâte. 

o S1". F~bio (pela ordem):-Sr. presidente, 
eu tenho de apresentar um rflquerimento sobre a 
redaeçã.o do project\} de lei do orçamento ; e, se 
para .esse fim for preciso, eu declaro que te1.ho 
negocio urgente. 

. <l Sa. PR&SinENTE diz cne está na ordem das 
cousa~ q_ue o -~egocio vá .. . commissiio; que a 
commaasao redtJa a lei do orçamento como en-

tender, e que na discussão da redacção então o 
Sr. deputado mandarA por eseripto á mesa as 
correcções que achar conveniente. 

O Sa. F.Anw:- Por isso foi que en de'elarel á 
V. Ex. que no caso de antender que o meu 

r·u 1 - ev1 s a n 1 o eu ec arava 
que tinha negocio urgente; porque o requeri
mento tem por fim dar uma· direcção especial á 
redacção do projecto,. dir_ecção que não póde . ter 

, . ' 
houvesse de ser apresentado depois da redacção. 
Eu leio o requorimentu. 

O SR. PRESIDENTE:- O nobre deputado não 
póde lêr sam que o negocio seja jw.lgado ur-
gente. · 

O Sa. FABIO:- Então declaro a V Ex. que 
tenho negocio urgente.· 

E' apoiada e sem debate approvada a urgencia. 
o Sr. Fubio- Sr. presidente. hontem voto11 

a casa contra um requerimento apresentado pelo 
~ . 

O Sa. FABIO:- Não me refiro a mim porque 
votei a favor do requerimento ; mas parll acre
ditar que este foi o pe-nsamentn da c·lmara julgo 
que tenho mui boas razões. Primeiramente, Sr. 
presidente, e incontestavd que a materta con
signada nos artigos additivos não é propriamtlnte 
materiu de orçamento; .pois o orçamento é fixação 
de . receita e desp€Za, e a mataria dos artigos nada 
tem que vêr com essa fixação. Porém a principal 
razão que me levou a suscitar esta questão; e a 
suscitai-a em oecasião que eu jutao muito mai11 
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proprin, mu\to mais opportuna do que a em que 
ella foi aprestlntlda na - sessão- de boHtem, é a 
urgentl,.siuhl necessidado que temos da lei do 
orçam~nto, a o estar eu persuadido que estes 
enxertos · no orçamento, posto que conlAnbão idéas 
que na minha humilde o inião sâ1) · 
s1ma u 1 1 a e para o pai~, vão difficultar a su~ 
approvação n~'. ontra camara. 

O SR. V. TAVA.R!l:s:- Isso já. está. vencido. 

para duvtda1·. dtsso, porque estou convencido que 
o actual proJect•> de lei do orçarnen~o é talvez 
um. dos mais perf~itos q~e daqui tem sabido, a 
~w . ~ 

unanimemente approvado, não ha de sotfrer 
em>3nda alguma. E quando seja cantante qúe elle 
tenha de soffrer ts.es emenda~, embora vã ~egre
gado dessa>i partas que lhe supponho estranhas, 
a cama r a dos Srs. deputadoH nada tem com . isso~ 
Ü>lda uma d!ls camaras respond~ pelos seus ae.tos. 
Nós eutnpnmos o nos;;o dever; o senado que 
cumpra o seu. Todos havemos de responder 
perante o tribunal da opinião publica, mas cad!\ 
urn responda pelos adott proprios, livrlls dà 
pretextos. E eu entendo que, não send•> desta· 
cadas estas matarias da lei do or amento ir 

ura su m n1s rar um p.retext'> mu\~o 
plausivel para que ella seja modificada no senado; 
porque não podemos de antomão saber quaea 
as i déas da outra camara sobre ma terias de 

· ao-a nomeaçào de em· 
pregadqs geraes conferida aos· presidentes de pro· 
víncia, e ·a aeeumulação de empregos-. Isto me 
leva a ,crêr que uma vez que já se achão appro· -

. · w-devem ser 
destacadas do orçamento, afim· de· cada uma c•>rrer 
~o senado os .risct)S que lhe:i forem proprios, sam 
se prejudicarem reciprocamente. 

E demais, Sr. presidente, se por causa destes 
artigos additivos tiver de ser emendado no senado, 
e tiver de voltar á esta camara, que jã se acha 
Catigad11 com mais de quatro mezes de s_es$ão, & 
que então talvez já sa ncio ache completa, não 
ficnráõ as províncias priv,adas dos beneficios que 
se achiio consignt~.dos no projecto que acabamos 
de adoptar? Oomo ba d~, por exemplo, a província 

· , pa o qae 
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o sr. Urbano não sabe se o Sr. presidente 

póde admittir a discussão deste requerimento, 
tenolo sido hontem rejeit<Jdo um semelhante. 

O Sn. PRESIDENTE diz que quem admittio a 
disc. ssão do r - · • · • 
mar~>. ~pprovou a urgencia para ser lido o reque· 
rimen to; e uma vez approvada a urgencia e lido 
o requerimento. não podia deixar de ser posto 
em discussão . 

O Sn. URllANO acredita que tendo a eamara 
resolvido hontem que as elOen.ias de q11e se trata 
não f•>SBem deatacad11s do orçamento, não se póde 
·hoje mais tratar disto, porque seria fallar contra 
o vencido, seria reviver a discussãu da lei do 
orçamento. 

Se acaso este requerimento não tivesse sido 
offerecido hontem á CiUia, talvez se pudesse hoje 
tratar delle. · . 

Não vê inconveniente no que passou: adapta 
estas idéas, ha de pugnar pelo seu trium ho. 

· s a para.separar o orçamen o es as 
idéas 7 Disse o nobre deputado :- E' para que 
.não encontre embaraço• a passagem da lei no 
senado-: . Se assim é, nomêe-se urna commissão 
da casa para ir primeiro entender-se com o senado 
J)ara saber quaes as idéas que approva. Entende 
que o receio de que ó senado rejeite e&õtas me
didas não é argumento valioso para á adopção 
do requerimento. Não pensa que serão estas as
unicas emendas que se farão ao orçamento no 
senado ; se o orçamento tem de voltar. á camara, 
então ella resolverá Bd as emendas do senado 
aão ou não dignas de adopção ; por o"ra não 
-vê motivos para sdpal'ar estas emendas da lol do 
orçamento. . 

O Sr. Muniz Barreto entende tambem 
Ef\18 este requerimento, que s6m e a 
duas emendas, não pôde ser objecto de votação 
da camara, porque ainda hontem ella votou que 
t11eB oojectos nilo (ossem separados da lei do 
orçamento; comtudo acredita que qns.lquer de 
put"'do oilo está inhibidt> de pr1.1pOr qun da ltli do 
orçamento sejilo separadas não aô estas ml\terias 
como todas as outras que silo e~tranhas ao11 
objectos qu& deve conter uma lei de orçamento, 
o que muito conviria, porque aaslm medi· 
das lmportantes não st~rlno· sujeitas a urna só 
discussão como é a terceira e ndo seri~o ap· 
provadas sem serem culdadosamentt'l discuti· a as. 

o Sr. Ooelb.o Boato• diz que desde que 
tem aasento na eamara vê que se tem sempre 
enxertado matems divere , 
e por Isto não póde acreditar que o senado, tão 
1lel obaervadot da constituição, tivesse deixado 
paaear precedentes que não fossem verdadeira· 
mente constl\ucionaes. Se as matarias que se 
Jlretendem destacar do orçam11nto silo de lnte· 
reaae tal que devito aer separa.daR, o senado 
aa 1epararà: e se o fizer, o orador desde já 
bypotheca aeu voto para aqulllo que o senado 
dectdlr. . · 

Não póde. dar jé o seu voto ao requerimento, 
porfJue entende que é uma censura ao senado, 
corporação a quem muito re~pe· , 
deseja ver reformada pelos meios legaes marcados 
na constituição. E seria possivel que o senado, 
fiel observador da constituição em todas as épo-
cas em todas as · - · 
uma lei que ferisse a constituição? Re<:~petta 
muito a camara dos deputados, mas declara que 
estA resJlvido a respeitar mais as deliberações 
do. s_e~Qdo, porque o senado sabe mais da consti· 
tu1çao do que a camara dos ·deputados (recla
macãeJ) ; e a razão . é muito obvia, é porque a 

· ca,uata dos d~putados é a camara dos moços, 
. doa JOvens; o tJenado é composto de anclios, 

tem u sua vitaliciedade, tern a experiencia dos 
negocias publicas e a pratica delles ; um se
nador não estuda outra causa senão a consti
tuição. 

O Sr. Ferreira Penna entende que o 
argum~nto de que não podia .ser admittido o 

u en· 
tico bontam. não tem a menor f•.1 rça, porque a 
disposição do regimento diz sómente respeito a 
projectos de l11i : quando um projecto de lei é 
rejeitado, niio póJe ·novamente ser discutido na 
sessão do mesmo anno . Agora porém trata-se de 
uma questão d~ ordom; estas questões s~ repro~ 
duzem •lll cam11ra com pequenos intervalios , 
muitas veze.:; na mesma sessão. Ob~erva âquellea 
que impugnão o requerimento, . que niio devem· 
appellar para precedentes da camara , porque 
então lembrada que . hontem foi incluida !la lei 

As razões que aconselhão a separação destes 
artigos são de muito peso; estabelecem-se dispo• 
siçõos da maior importancia, que talvez não 
sejão approvadas na camara v1talicia ; e não 
sendo aUi approvadns, terá de voltar a lei do 
orçamento para esta camara ; e estará a camara 
reunida até. fins de Outubro 'l · 

Não deseja contribuir para que se colloque o 
senado em embaraço, para que o senado se veja 
na collisão· ou de approvnr sem discrepancia 
alguma os artigos additivos, ou do rejeital-os, 
deixando o paiz ~:~em lei de orçamer1to. Se se 
der este caso, não é só o senado que se 
ha de ver em embaruços, roas o governo tam-

o Sl". Peixoto de Brito n~o póde deixar 
de fazer um r~:p1uot o é. que entro os meloa 
lembralios na casr1 por mu1tas vezes para nlterar 
não só os estylllti como mMmo o reglmento, o 
apreaentado nctualmente é em sua opinião um 
dos mala extraordinarlos. Querer-se por melo da 
um requea•imento inst'lurar-sa uma quarta dls· 
cussão sobre n lel do orçL\mAntu, para quo se 
vote de novo uma mRtAria jt\ vot11da, é para o 
orador um ltlflio não 116 novo como extraordluarlo. 
A lal rlo orçamr.uto votad .. e adopt"d" eomo o foi, 
não póde ~ornar nova fórma alóm d•lquella que 
lhe d"u a votaçilo da eamnra. A votacdo tol 
pura que a !oi do orçamento oontiVI!Utt em sl 
todas "s dispoa~l~õea que ie aohiJ.o conalgnadoF.J 

Pl\reoe que se suspeita · quA, a irem encravadas 
na lei do orçamP.ntu u dispMições que o reqne.
rlotento quer destacar1 isto fart\ com que o senado 
teuha de apresentar Gmtludaa~, e por consoquencio 
tllrl\ a lei do orçamon\o de volter à eamara para 
sArem ou niio adoptt\daa aa emt~ndas do senado. 
Ddcbra aos nobres deputados que sa ellea fundilo 
a ólUa opinil\o oaqulllo em que o orador tambem 
a pôde fundar, teto é, unicamente no racioclnio, 
e nas combinações feitas de idéss pronunciadas 
no senado· cvm certas idéas pronunciadas na 
camar f.I.Ci.adfOO>-J8~eHOH;a~dl4:0}----
não se a de limitar ao artigo e accumnlações; 
outros ha que debaixo deste raciocinio devem 
en~Jontrar a mesma repugnRucia da parte do se-. 
nado. Se o ar umento r 
estes artigos da lei do orçamento é este, elle devia 
valer para outras dou\.rinas da lei do orçamento, 
que, á vista dos princípios estabelecidos, o senado 
não adoptará. 

Dirá ainda, aceitando este argumento, que· a 
camara não deveria só por elle separar CJ artigo 
sobre accumulaçõel!, porque entende que á camara 
cumpre f~er o seu dever, que não deve procurar 
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de marcenaria de mão d'obr~ estrangeira? O que 
vê em tudo isto e o flUe lamenta áesde muito 

· · tempo, é falta de com h inação (apoiados), na 
maneira de proceder, é falta de intelligencia em 
todas as cousas que dize1n respeito a•J paiz, é 
a versatiliJade que descobre em apniar-se hoje 
uma idéa como boa e s:mta, e renunciar-se a. ella 
amanhã. O que tem observado de muito tempo 
é que muitas vezes uma idéa é adoptada por 
circumstancias que nunca devem influir. (Apoia· 
dos.) Um homem que se acha collocado em uma 
posição destas adopta or circumstnncias • U 1ll 11er 

- 1 ea e cuJa u 1 a e nao est convencido; mas, 
logo que cessa a circumstauda, a idéa é aban· 
danada. porque não foi a força da convicção que 
a fez adaptar. -

O SR. MA.aiNno E oUTROS SENHORES pedem a 
palavra. 

o S.r:o. Fabio, sustentaJJdo o seu requeri
mento, diz qne acredita qlle o nrtigo rel:lt1ve a 
imposto de 80 por cento sobre obras feitaa em 
paiz et~trangeiro uem ha de ser objecto de debate 
no senado. Está persuadido qne o senado a.ppro
vará silenciosamente este artigo, porque não hll 
um brazileiro que não siuta a necessidade de 
dar protecçào á .industria nacional. (Apoiados.) 

Disse o Sr. Peixoto de Brito que a. camara 
parece que quer recnar da sua opinião já appro
vada em terceira disc11ssão. O orador está bern 
longe de ver isto, está persua Jido que destacar 
essas meterias não é recuar daquillo que se 
approvou. Declara que na occasião em ue 

res ou a sua asatgna ura e muilo om grado 
ao artigo additivo que diz respeito á accnmulaçõo 

. de empregos, disse que asAiguava esse artigo 
com s. condição de ser separado da lei do or a· 

a vo ar pe o requenmen o. 
O s .... Eduardo França entende que se 

lla razão para que se separe do orçamento estes · 
artigos que se dizem nelle enxertados, a mesma 
razão ha para que ae destaquem outros artillOB 
que são propd;1mente de receita e despeza. 
Quaes são as razões que so têm apresentado a 
t~vor do requerimento? E' porque o senado nno 
h!\ de approvar u lei do orçamento com estas 
emendas. O orador não espf~r!lva ouvir de hon
rados representantes da nação esta proposição. 
Sfl a camara dos deputados enteude que certos 
IHtigos, que certas idéas são de utilidade para 
a nação, faça o seu dever. (Apciado.t.) Uma 
das principr.~es razões que tem pam votar contra o 
rc:querhnento é para obrigar o senado a executar 

~· o art. 61 da constituição, porque sem esta 
execução não póde haver no Brazil constiltliçào. 
Acha que é tempo que a camara tome suas 
prerogativas dadas pela constituição. Se o senado 
enteu dar em su - · 
nilo merecem a sua approvação, faça emendas 
à lei do l)rçamento, o orçumento voltará á camara, 
e a camara fará o qua entender melhor ; se a 
camara não as adaptar, então faça-se o que ordena 
a constituição, que é a fusão das duas camaras, 
que é o u.nieo conectivo que lemo senado, porque 
o senado se tem tornado de certo tempo para 
cá um verdadeiro d ictador. (A.poi~Jdos e nc'lo 
apoiados.) O senado reprovou uma eleição da 
província de. Pernambuco por caus~ ia qualifl· 
caçà~. A prova de q~e era domina~o- do verdadeiro 
espinto de . munarehismo é que reJel~'l. a tBC'>iha 

do poder moderador I Se o senado tinha o direito 
de não approvar a escolha do podtlr moderaàor, 
o devia faznr depois de muito maduro exame, 
depo1s de grandes provas, e não sem discussão, 
como o ftJz . . 

dita que fica desatroso í\ camara a,,s Srs. 
de!Jutados votar por este requerimento (apoiados) ; 
fica desairoso pela razão que se tem apresentado, 
d~ que o senado_ não !la de approvar as emendas. 

o que 
esta idét\ passe. (Apoiados.) O orador conclue 
votando contra o requerimento e pedindo á camara. 
dos Srt:J. <.lep~tados que em repeito a constit01içl'io, 
em resp1nto ás suas prerogatlvas, vote contrn 
semelhante requerimento. 

O S:t". Fraooo de Sá julga que a materia 
do requerimento tem sido vi~tlniosamente sus
~ent~da, tanto no que respeita ã utilidade 
mtrmseca de !la como à fórma por que foi apre· 
sentada, e que aquelles senhores que o têm 

uerido combater térn deslocado a questão, que 
• - ·s 

utilidade das matarias que se querem separar 
da lei do orçamento, . utilidade em que, segundo 
pensa, concúrdão os que sustentüo o requerimento ; 

e 'i! e quer é que essas mate rias uiio . sej ão 
n1al discutidas oa camara vitalicia, ou qua essa 
camara para melhor discussão dellas se veja 
obrigada, tal_vez com pret~<xto muito razoavel. a 

víncias sem os màihoramentos IJU<l a camara 
quiz fazer-lhes. Om, dada esta liypothese, ení 
que embaraços se não vai achar o governo? Ss . · 
a lei do orçamento fõr adiada para o anno 
seguinte, quando ch~garâ ás prov10cins longin· 
quas a distribuição do credito? E' imposstvel 
que a nubre maioria, quo apoia sinceramente o 
governo, não reconheça que a rejeição do reque~ 
rimento traz comsigo essas inconvenleutes. 

Posto que uma votação havida no senado dê 
lugar a receiar-se que aquella camara não prestara\ 

é unicamente por esse receio (como suppõij o nobre 
deputado que por ultiulo !allou) que elle orador 
e alguns se11s amigos defendem o requerimento. 
PódtJ ser 13 o o do · · · 
longa e profunda sobre a mataria, aoeiLe a dispo· 
siçdo ; ml\s como poderá o senadl) mnnlfesttu por 
este modo a sua opinlàor calma e multo refi~ctltla 
quo o ot·ador muito deseJa ouvir, se (ór obrigado 
a attt~nder a t~tiSa dtspoRiçdo dA envolta com os 
muitas q uestõtts que onvol v e a lei do oroamentof 
TanLo menos razoavel é a lnslsteuela para que 
as dua~S m"terias em quet~tilo viil) eomprehendldRI 
na lei d<l orçam~nto, qut\ndo ó certo que uilo se 
trata de prejudicai-as nem oo seu andamento nem 
na relação de tempo, por isso que ellas vllo ser 
remettidas para o senado na mesma occasiilo em 
que o fór a. lei. 

Menos bem fundada é tambem, no entender 
do orador, a opinião do que o regimento é ferido 
com a apresentuçiio e passagem do requerimento, 
porquanto não h11 perfeita identidade entre e:;te . 
e o que hontem foi apresentado. E' verdade q_ue 
muitos nobres deputados, além de . ontras razoes 
que dérão para votar C•>ntra aquelle requ€rimento, 

- · -o proposta, 
essa~ materias tornão a ser sujeitas á díseussio 
e deliberação da casa. Mas lloje não pôde haver 
duvida alguma, por isso que uão se trat.a, como 
já disse, de prejudicar a mataria vencida nem na 
relação do tempo. Para que pois a insistenoia 
que nada menos importa que a da continu·ação 
da pratica abusiva de enxertar ua 1ei do orçamento 
materías que lhe são inteiramente estranhas, 
pratic11 que deve cessar, porquanto está reconhecida 
pelas capacidades do paiz como um desvio do poder 
legislativo 't 

O orador conclue deelataudo eomo o nobre au\or 
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do requerimento,, que não que~ concorrer com _o 
·seu voto para que _a sun tJrovmcin e _as dt:u.al!! 
a quem se concedêrao favores e benr. tlt:los, alguns 
dos qu:1es são da maior urgencia, fiquem prlvadas 
de\les. 

que Sll tenl dito até hoje a respeiLo da camara, 
,do conceito em que a têm O~> membros do eenado, 
o arador está certo de que ess•·s nobres deputados 
.não .convergirião para se praticar um acto que 
deslocaria a camara da sua posição independente, 
e a reduziria a uma simples com missão 1\o senado. 
A nada menos tende votar·se pelo requerimento 
com o fundamento de que o senado p_óde emend~r · 
a lei ; isso importa o mesmo que d1z~r, como Já 
se oliservou que antas de remetter o orçamento · 
para o senado deve a camara enviar-lhe uma 
com issão ara e · 
·matarias votadas. 

'Este requerimento ll& opinião do orador não . 
podia mesmo ser posto em discussão, não obstante 
a ur eneia ue a camara votou. 

O Sa. P.BESIDENfl'E observa novamente que foi 
.por uma deliberação da camara que o requerhneoto 
·foi posto em diacussiio.' 

.O Sa. NuNES MACBW9, G9ntiau,lnàa, proe 
-trar, citando os respectivos artigos do regimento, 
que 111e a oamara está compenetraa~ da neces~ldade 
de BUstentar este, não pode votar pelo requeri
mento, ptHque elle se oppõe ás suas disposiçõAs 
sobre .a ordem da dlscusRãil, apresentação de 
;em~ndas, v.otação, etc. E v.1ltando á questão 
. sobre o procedimento que pôde ter .o senado, .diz 

quA ni'io péd& .acompanhar os nobres daputaclos 
ua segu-ridade. que .elles .manifestão sobre a .opinião 
,do senado a res.pelto .das outra R matarias que .vão 
.na .lei. D_e.ve pe•lsar que não é pur Stl destacarem 
as emendas de ue se trata Utl o 

e x ra e correr o r sco de voltar à camara, pois 
é sabida a maneira por que o mesroo orçam~oto 
Jà tem sido encnrado pelo s enado. 

NiLo acredita QUe os uobres de utAdo~ ueirão 
eordlrmar a o~lnl o e que n o se quer nzer senão 

· .uma embaça ela. No orçamento não existem só 
as duae me. didas a que se tem a Iludido. <Jue S(ljiio 
e"'tranbae a elle; ha multas outras doutrin~AB 
estranhas a !':P.mei!Jaute lei. Aashn poiR, a qne 
rerem ser coberentes os 11obroa deputadoK, devem 
de 1.1ovo examinar o orçamenlo e Urar dulle não 
só essas, como outras medidas que ahl se .IHIX.Ilr• 
têrilo. 

Reconbeef!ndo o valor das medidas ·VotRdas, 
lnstste em que ellas sejiio consuvadas. Faça o 
senado o que lhe aprouver ; à camara cumt~re 
conservar se em seu posto dA honra : não flejão 
B<!fregos os nobres deputados em qu11rer partir no 
primeiro vapor, muito mals quando aé circum· 
stanei11s do paíz continuiio a ser melindrnst~~, e a 
eamara aindR tem l_;lm .c?mpromisso de honra, que 
6 vot:1 r .a ref;nma JUdJctaria. 

Não •é menos amigo da SUB província do que 
alguns nobres deputados o são das suas; mas não 
sabe em que se fundão essP.s no 
·para 81lPP r quu as ~t·v vine:i~~ uiio gozarãõ dos 
'bene'llcios que p8ss4rao Pa le1 do orçamento, se 
por vent.ura esses beoelbius nã•l se deslocarem 
·dessa lei. 

Em sua opinião tudo se reduz a uma questão 
. de eg~ian.lo, não querem os nobres deputados estM 
no Rto de Janeiro, porquant.l) ba razão para 
e~ppOr que o senlldO ba de em~ndar o orçamento, 
~m\iora oelle não sejão incluídas as duas emenda. st 
!L . reepeito de uma das quaes (a das accumulaçõaSJ 
ti largamente foi discutida naquella c•mara. 

J;stá que se o orçll~en_t.p não _paes~r no ~enAAo 

ê porque ·o g<werno não tem sabido formar maioria 
n aqudh camara, e por is;;o não deve a camara 
dos depuk1dt'S dar um passo, corno de hum ili11ção, 
separando do orçamento essas emendas que em 
duas discus,;ões approvou com toda a convicção. 

esle mo tio pnrderà a eama1 a u força moral de 
que precisa para bem tratàr d os interesses do 
paiz. 

A não ser o requerimento do nobre deputado 
' ipe, a lei ào er~amento não entraria tão 

cedo em di$cuqsão, pois todos erão de par.ecer que 
neste anuo niio poderia passar, visto a attitude do 
senadtl par& com a camara e para. com o go·;erno: 
portanto ntio é com o procedimento que se quer 
que tAnbf\ ·agora, que se obviarã o inconveniente 
de não passar a lei d•) orçamento. Por isso, se a 
camara estt\ poesu\da da importancia das emendas, 
não as desliguem da lei, cumpra o seu d~vet-, e o 
senado conauHe so seu. 

Se a m11iori.a está convenc-ida da. magnitude das 
doutrinas que passárão, R que agora lie quer 
se -•rai do orçament.o ~;e ella tm -
ce1 o a cons ttutção obriga o se.nado a. votar este 
nnno a .lel •1o orçamento; então deixe que essas 
doutrinas v:io apadrinhadas n :f lei do orçamento, 
porque o senad•), obri~ado a cum rir o re · 

na • nao er reme 10 senão votar por 
essas doutrinas. · 

Os Sas. MARINHO E FuRTADO cedem dtl palavra 
ara se vot 
o .sr. Da.rcelto• insereveu~se ,eontra o reque· 

rimento por consideral-o completamente inutil , pois 
que na fórma do regimento .da .casa a commissão 
de rodacção póde faztlr a . separação proposta. 
Disto já houve exomplu mesmo este anno. 

Verdade .é que a camara hontem votou contra 
a idéa da separação, mas podia .votar por motivos 
muito lliversos. O or:ldor rleaeja\"a bootem que a 
emenda do Sr . RodrigueB doR Santos passasse, 
·votou por eila e depois p~la outra, porque sup .. 
punha q11e a commiasão não podia fazer esta 
se ·ara •ão ãa da camara i b1e 
pot·ém· A&t~ convencido do .contrar io a vista a 
disposigão do regimento que ~xaminou melhor, 
e por isso considera inutll o requerimento. 

oluma o orador). todas estas couaaa 

a decorrer entre um dia e outro para fazer uma 
combinação com a maioria sobre as medidas que 
cumpria approvar ou rejeit~r: mas .não aconteceu 
asflim, e càdR um .de nós veio com a s!la .opinUio 
separada. I sto é uma pura verdade. · . 

·Eu. faço opposição desta. . maneira por set' o 
governo inepto, e não ter ~ratado dos interesses 
do paíz . Ouncordo com a opposição em qu:erer 
que se destaquem estas douLrioas ~o or,çam.~p.~o. 

. porque dú contrario ou nos havemos d6 p(lr u.a 
nece~sidade de , não termos 1~1 do qrç~mfl~tq, _ou 
'hllve10os d~ ~QUQcarp aeQ-d.o . naJt~-c:a D.~CtlBif~.e 
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de approvar talvez idéas inteiramente estranhas ás 
suas quP. nfto combinão com a sua opinião. 

O orador julgando pois inlltil o requerimento, 
como acabou de provar, vota contra. elle. "' 

numero de Sts. deputadns da rriaíoria ndoptou: 
como muito liberal e de grande alcance politico, 
é de rep•mte destacad" do orçamento. 

Deseja que seús amigos políticos sejão cohe· 
ren~es cum seus princípios, e que não se ropro
duzao na casa as sceuas do abinete de 5 de 

• 1 uem cer os e que os senhores que 
r.ompnzerão hoje a n11va maioria e votárão hoje 
em um Rentido, amanhã votaráõ em ouro. O 
orad,,r lhes c•mhece muita tactica, muita habili· 

, • • 1 meos po 1 coa ; rtao' 
pouse a maioria quo elles queirão ceder um apice 
de seus principios politicos. 

ALGUNS Sus. DA. 0I>Posxçio: - Votámos hoje 
como haviamoi! votado bontem. 

O SR. JosE' DE Assrs pt:ode aos seus amigos· 
que tomem ali devidas cautelas, e que não com' ... 
pt·omettão seus principias. seus alliados, o credito 
a honra do partidv a que estão ligados. ' 

. Julgou que devia emittir com franqueza a sua 
O Sr. Tos.oano de Brito. pede a palavra opinião aobre um {lbj~cto tão imporLnute, porque 

pela ordem. Votou contra o requerimento que vio ue 0 lado a que pertence e u& era fotte 
a<:aha de se · ' •n ~- omogtme a e ~ sull:i 1 as, pelQ sua força 
de submetter a sua opinião á da maioria, peia m 0 ral, hoje fraccíonou-:ie, deslacando-se della. 31 
urgencia para apr13Sentar um requerimentv afi.m membros que votérão contra 0 requerimento. e 
de que se"ja destacado da lei do orçamento tudo votando em sentido opposto 40 membros da eMa 
g ua n to proprjam eu te não disser res poi to a orçuc..+--n-nA----rr~m:r--...-..--tnt<lrrrnr.i-8---,01;;;1;-;;11rr0.-i;r'fia=> • .:....::....--"-.:....::...c=---=.c..::.._~~'-------

a receita e fixar a despeza. Fal ará com toda a franqueza, e dirl\ pois que 
Approvada a urgencia sem debate é lido o se o mintsterio actual não tem a força necessaria 

requerimento do Sr. Tosca no de Brito que entra pl\ra suste1.1tar os princípios do lado a que estl\ 
em discussão. , • o; mas 

o Sr. Jo•é de A•si•, tendo ha pouco che· corno et>tá persuadido de que o ministerio não 
gado à casa, e não tendo acompanhado a disr.usado, eat1111a no posto que occupa pelo simples facto 
nrio esLt\ em estado de apreciar os motlv .. a que d~ gozar d;ts dttlicias de11se posto, se ê que elle 
levárão a maioria a !ipprov.,r o requerimento que tem d.Jlh:ias, como entende quo o actual• minlaM 
acaba de merooer ' o aRsen111o da catnara. terlo representa os principias roliticos dos que 

Ha factos na vl!la humana ~eguramente n11\lto estão ligados com tlle, cumpre que elle u3o vi\ 
importunLes que dão motivo a admirar a rru·ta· compromettel·os a ponto. de os fazer rebaixar nt4 
morphose das acenas deste mundo, a rapldez oplnlilo : é e~te o seu primeiro dever, porque, 
com. que muitas vezes se levanta em uma oa- se a maioria lhe tem dado sincero apoio, é 
mara, por exemplo, uma maloriM em um objt1cto IIOcessarlo que ndo veja ~aerificsdos os seus prin-
transceudente, composta de pesaoaa de dUl'erentAs cipíos, qu~ veja uma política. em toda a parte 
credoa de GHAoas ue a • · u i · s.a....monstruoso mosaica 

verdade quo ullu ó catt\ u primeira vez que que tanto foi esLigmntisado pelu Sr. Rodrigues 
te.ea (actoe apparonam no noae\1 parllunento, como d eu~ SanLofl quando declarou em outra oceaslão 
por exemplo, no ministerlu de I) do Malo 9 mas quo a diversidade de opiniões de d1ft'erentes lo· 
6 de Dnt&\f Ua Jto O fnr.orrlto Di m&K lA ( di VidU08 00Ul6tldu 11 ' . 

mam roa &\ uu1 urll\ que er;ti\u tnnto a cana\fràrAo, um facto para elle a~:~Hsz hnportunte para se• 
e que 11ejdo ollo11 hoJe os mala ompouhadoa am (lppór ao g~Ablnete de 8 . Jo Março. Nessa occasllo 
revtver acenRR quo 61lea DteMnu> deplorArilo. dod~&ruu o orador que tlnhü doveres que onm· 

ChoRando p•Jlll hoJe é aaau, 11~0 pótlo tlfllx.ur pria'iü em t.ompn oompetEHatll, aenJo ll prlmblro 
de ser tomad•J du aubitR R:lllliraodo quando oJu todue olhar 11ata o estudo a qua vai ruduzludo 

1 1 1 r a pruvincln. tiO Oeará tl lnftauHto Sr. l<'auato 
:l~o~t~':a or a a qut~ 80 ro ero Bp!Jrovar 0 rsqua· Augusto l.lo Aguiar, pre~<ldootu daquella provlncla. 

Eutende que, ae a modlda qull vassnu ó do Ntio entende que o govurno, coueorvnndo dele· 
multa importnnola politlca como ouvio dizr:r; 88 gndós lnttilrautente de crado oppoato , possa 
o Roverno to! nella apoiado pnr umá maioria da fn(lftlcer a conftauça. do ludo que lhe tam dado 
maioria, a ~<e ba pouco dt·hr.ou de eer apoiado &lJolo. Nàu é assim quo proeedu\o os saquaremaa 
por essa maioria dl\ maioria ; estu facto é segu- quando estavão no poder. Pede qu11 se lhe avonte 
ramente 111uito Importante. o orador que quer um unico J.lresideut.e de provinda daquelle tempú 
sempre oa eafia seguir uma linha de conductll. que não fosse repres~ntante fiel dos prinolpios . 
certa e invariavel ; 0 orador que niló entende da4uelle partido. Honra lhe~ seja feita, porque 
essas ficções mysteriosas; elle que n ão entende elles co:nprehendiào qua a primeira necessidade-
o que seja apresentar uu1 grande numero de de· do governo é que-os seus delegados representem 
putados uma emenda ao orçamento, seguramente fielmente seus principias.- Senhores, exclama o 
por qne elles se nchavão possuídos de boas razões orador, se o governo tem a . con.fiunça da corôa 
para que fosse- adaptada, tanto que 0 foi em e da .J.egitima maior ia desta camara, couserve-se; 

. - . - . - a , - a 
não póde deixar. de enunciar a sua sorpreza vendo da corôa, ou da maioria legitima da camara, 
que os proprios autores dessa emenda a retirão r etire-si!. · 
da discussão. Vota contra o requerimento . 

N ão sabe o motivo por que, tendo no t'énado o Sr. OuJ:npoa M e no (ministro da jus-
um distinc:to membro do laf,lo a que o orador t~ça; t~ma a palavra para fazer algumas con· 
pertenctJ, apresentado idéas · contra as aecum u- s1dera~oes acerca do que acabou de dizer o. 
lações, e havendo o orador notado na casa q ue Sr . d ~:r-utado do ·Ceará. 
um grande numero do pessoas de u~r. e outro Pelo que ouvia ao Sr. deputado, pareaeu·lhà: 
lado acotnpanhào a idéa desse distincto senador, que tivesse havido na casa uma grava questão 
de l'épente essa idéa que foi pc>r elle llpresent•ida, d~ . •i<;la e morte. para o gabinéte, mas realment& 
como• de gtancle va·ntagém, essa ,ldéll' qüe grande nao ·,sabe à e asSI'lU se podei'l1 encarar a votação 
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que ba pouco acsb.ou da ter l?gat, votação que 
não póde ser consl ierada senao como qualquer 
outra votação de alguma medida secundaria, .sem 
caracter algum significativo em que a maioria 
tivesse de manifestar um voto de confiança ou 
nesconfian~a. O orador não ~- -

porque não se esperava que o orçamento fuese 
votado tão de repente. Alguns Srs. deputadotl 
apraseutáriio certos additameutos á lei de. orça· 
m ento; entend6rão qu_e taes medidas pudess~m 
ahi. ter todo o cabiment(t ; porém talvez que pen

·sando melher, pedirão sua separação com vistas 
de não embaraçal'er.l a passagem do orçamento. 
Outros enteuderão o contrario, e pol·~anto volárão 
separRdamente, cada um conforme suas con· 
vicções. Ora, se assim é, parece ao orador que 
semelhante votação niio tem o alcance que se 
lhe quer . dar. 

verno nao n a attendido 
a certas necessidades, e que parece que não quer 
mesruo attendAr a ellas .. O or~dor crê que a ca
mara deve reconhecer uma verdade, e é ue o 

· com os prtn-
clpios sustentados pela maioria da camaru.. Mas 

bem qub ella tem tido a 
liberdade na discussão de 

· JU ga 
serem mala conveniautas para acudir ás necessí· 
dados publicas, e o governo da mesma florte, 
cornquuuto U111rcue de flccordo com a política 
HU.;tentttda pela maioria da camara, ttm t••mbem 
tido. a mtds plena l!ber1tade dentro da esphere. 
. de auA• attributções, fazendo na administração 
·da p1111 aquellas mudanças que entende conve· 
-nlenle, po,·que lllls!m cuu1o a camara tem tido e 
eo'ntlnúa a ter toda Q Uberdat.ío em auas dcl\be~ 

.. ra\li)&ll, dll mo1ma fôrmR, o gabinete o tem tido 
e dovtl tór, p11r4uo1 a ndo t~or assim bavln de . 
radualro~lo ü UfWl ~tlm !tt 

. . {C e a ~o, o qtt<~ nom Q cau1ara dasejart\, nem 
·· elle orador1 e1Uquu11Lo Uvor a honra de sentar-se 
. . ftoli consolnoa <1•' corôa, Jàmale a couaeottrâ. .. o 

~ ·o Sa. MtNll'rlLODÃJU&TIQ.i.doclara que h11de sem· 
pre uuvlra opinitlo de suua llmigoa, mesmo de 11aus 

·. -advar~>arlol, quo ba tle attouder âtt suas censuras, 
· puróm qu~ em todo o caau nuuca se llptutará de 

~,., 11ua Dlaroba, deliberando sobre as medidus ad· 
· mlnlstrAtlvas oum 1\ mala plena lndepandtJllcla. 

O J:OVHrno procur11 por todn a parte bar111onlsar 
~ a aua poUUcu com ua prlnclplos de 11ua atimi

Dilltraçdo ; porém n'um paiz tão vasto, qu,mdo 
se procura reconhecer bom as qerdadelras n~
cesaidadua publicas para acudil-a;~, quundo s e tem 
de e&llolh.er os agentes que devem cuidar dll 
remedia1-as, cumpre haver enlào muito cuidado, 
cumpre match~r com a maior circumspecc;ão. E 
quando o governo ainda não se tem afastado dos 
princípios que tem proclamado, quando por actos 
bem signi~cativos os tem sustentado; parece-lhe 
que nenh11ma .r azão ha nas censuras que se lhe 

ineX:Mta a l'lStll· discussão ; quP.rendo pois co n 
correr para rest~be\ecer a verdadü, paJ'a que ella 
possa ser apreciada. pelo paiz, propõe-se a fazer 
breves obs Arvações ~ 

Antes de tudo dlra ue estaria 
reqllertnÍenLo o 'r. Toso11no de Brito, se 

elle quizm;se tomar o trabalho de indiear quae.ll 
as idéas que entende deverem ser destac,1das 'da 
le i dv orçamento, tt.li~\s ver-se-ha a ·.ommi 

n gr n <JS 1 cu. a eu. 
Não tendo o nohre deputado a queni responde 

estaJo na casa por alguns dias, havendo a sua 
attAnção sido inteiramente ·absorvida em outros 
trabalhos, não teve tempo de attender bem ao 
que se passou na camnra . Muito natural pois ó 
a admiração que experimentou quando vlo que 
uma parte da maioria se acbava de nccordo com 
torla a minoria. Corbmente este facto de.veria. 
causar estranheza se se trotasse de uma questão 
politica: então nãl) acharia o Sr . deputado ex- · 
pressões bast~;mente severas para manifestar f\ 

deputado desistirá do .seu conceito qllando adverti~ 
que a ma teria á em .si mesma · toditferente quanto 
a interesses políticos, fl muito mais em relação 
aos f . 

Convida o Sr. deputado a reflectir sobre um 
facto d identica natureza occorrido hontem qua11d9 
se r,:jeitou u.m requerimento do oralior, que con
tinha o mesmo e · · • 

que le requerimento cahio pelos votos de mem·· 
broA da ·maioria ê da opposição. Qual seria a 
razão dessa coalisãó de pessoas 'l Não pôde ser 
outra senão a que o orador explicou, isto é, que 
a questão não "lersava sobre tJegocio politico, 
não encerrava a sorte de princípios políticos: se 
ella encerrasse a sorte de princípios politicos, 
nem a maioria desistiria de sua opinião, nem a 
minoria. Foi uma simples questão de economia 
parlamentar, de prudoncia, de tactiea psrlamenta!, 
multo eommum, muito alheia de quP.stões poh
ticas; A uestiio poia em »i mesma ex ltca esta· 

- . · · · q e m as oppostas. 
E para qua dar·lhe uma axp~icnção_,, díft'ereote ? 

O Sr. deputado, a quem responde, recordo11 
opiniões do orador emittidas or occasi- . . 

scu:is o o vo o . de · graças. P6de 

Lêtn f !!i to. ' · . . 
Ri;pito, diz o orador no nosso . · . 

. a 1 a e, a muita .d1fficuldade 
admirar ·· b~m, atLenta a sua :vastidão, e a falta 
de conhecimento pessoal, que : muihs vAt es põe 
em embaraço o governo quando quer acndir em 
utn ou outro ponto longínquo do imperio a esta ou 
áquella necessidade. . · . 

O orador não quer l'esponder ao mais ; limita~ 
se a isto, dizendo sówt:ute que não sabe por 
qtle se lJOssa dar tanta importancia .\ ma.teria 
ba poueo vota<ia. . ' 

O Sr. Boclrtau.e• «~.os · Santos esta con
vencido de que 81) tetn dado uma interpretaçio 

assim não fizer, póde contar com a -oppo8ição do 
orador. · 

Reconhece que o governo tem sido moroso na 
q~: stituiçlio de taes funcc•onarios parn pôr a ad· 
ministração de accordo eorn a politica do governo, 
mas merece alguma desculpa. Esté. convancido de 
quP. o governo tem observado que alguns fuoc
cíonarioa se têm apartad() de Súa política. e têm 
trabalhado em :>entido ufi~osivo a ella, t llm havido 
alguma demora em deaLituii-os ; mas a razão> seré. . 
haverem diftlctildades que nem sempre é Hcito 
remover p~~mptamente .• ~o ~ ~\lito f~\l açhar 
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homen's com todas·-as condl.,õas ·Jia.ta ' Sêrem pre
sidentes de :província. Está convencido de que· u 
governo que tem fé n_os seus pl'Íf}Ci~ios, qub tem 
adhesiio .aos prlnc\p1os da ma10nn, que tem 
tanta honra como os membros da maioria, ser'á 
incapaz de eonnervar-se no poder a não ser·parà. 

• • • I - -

nenhuma de interesse, de considerações, n~m de 
coodescendeneias que o obrigue a f~zer uma figura 
triste, conservando-se no poder para outro fim. 
Se o orador se persuadir de que o 
a causa da maioria, e consente que delt3gados 
seus hostil\sem a politiea. ndoptada pela maioria, 
desde esse instsute elle ao pronunciar!\ contra o 
governo. 

A discussão fica adiad~ pela hora. 
O SR. PnESIDEN'1'E nomêa para a deputação 

que tem de assistir ao baptisado do priucipe 
imperial aos Srs.: Gomes dos Santos, Tenreíro 
Aranba, Franco J"' Sá, Macedo, Alencar, Saboia, 
Carneiro de Campos, Frnnca LoittJ, Abreu Lima, 
Carvalho d+l Mendllnç~, _Albuquerque e ·Mello. 

' , t 
Pacca, Pedreira. Euzebio, Parll.tihos, Tobia~, 
Mello, Jobim, Getulio, Meir.1lles e Rezendl3. 

A ordem do dia é : leitura. de projectos e indi-
cacões e a mater1a J a a. o me•o a o proJecto 
sobre o credito, e em seguimento a reforma indi
ciaria. 
Levanta~se 

Sessi\o em t 6 de Setembro 

PRESIDENOIA DO SP.. CBICHORRO DA G.UU. 

SuM.MARIO.- Oontinuaçl'lo da discuss{Jo do reque
t·i~l!nto do Sr.. Toscano, de Brito para que se 
de.çtaque da lei do orçamento todas as dispo· 
1icCJes que (tH'8tn es tranhru. Oradores os Srs. 
Urba'Yl.o • . -O. Ottoní, Souza Franco, Nunes 

• ~rre o, omes ~ 

Souza Frcmc11 e Toscano de Brito. 
animado. Retirada do requerimento. 

V. Ex. me dissesse ~>e .ha já numero completo do 
discursos... . (Risadas gqraes.) 

0 SR. PRESI.OENrE:- Não, senhor. (Rist~da$.) 
Os Sas. VtLli:LLA TAVAR~s B Ou'l'aos SE!iHOJ;lEs: 

- Este é o chefd da nova maioria. (Hiloridaàe 
proi.ongaàtJ.) 

o Sr. Urba.no entende que deve explicar ã 
ea:mara - e ao pnblíco o proeMkirento ··que 'teve, 
assim como ·atg·Cl:ns ~igos 'seu11; :n~ 'Votação ·qu~ 

· houve na ·seSEiao .- de ·an,eJt:t<mte'dl i lr&lfpeito 'do 
'J.'QKO :l . 

385 
·Sr. Ró'd"rikiles do's 

córta solicitar o titulo de empr.,gos tão pequenos, 
cujos vencimentos d<1 um anno não podem pagar 
as despezas do in esmo titulo. Quanto . é. outra 
idéa, não a acha inconveniante, mas tambem não 
lhe liga tanta importancia. ApresE~ntadus ,est'ils 
emendas, e votadas na lei do orçamento, offer'e· 
cen-se um requerimento p'ar·a serem 'ellas desta
cadas da lei. Deve declarar á camara que nihgueU1 
se entendeu com elle nom cem os seus · compn· 
nheiros sobre a importaocia. dessa separação; que 
niio sabia que o governo julgava necessaria esta 
se ara ão - or eonse ueneia -
n i erAntamente; não houve, como parece 'sll'B· 

peitar-se, o propo~i.to de embaraçar a adopção ou 
a passagem da lei do orçamento no senado. 
Daclara muito ex licitamente ue nenhum in ~ 
resse em em .p r em araços de qualquer natu
reza que seja no governo; que ·l?-lle e s eus amigos 
entendem que uma vez votadas estas ~mendas, 
uma. vez aceitas pelo gov6rno na lei do orçamento 

me10 e p avocar es orços a par e 
do gov.;rno atlm de fazer adaptar elita idéa. 
Votou-se o req llerimento dll Sr. Rodrigues dos 
Sautos, e foi rejeitado. Disse um nobre deputado 
que nessa maioria tinbãü sido ineluidos alguns 
membros da opposição. Fosse comi:>. fo:sse, nã() 
houve n6nhuma combinação corh qualquer . ao·s 
nobres deputados. · 

O S:a. PEnEIRA DA SiLVA :-Nó<J votamos como. 
ent1mdemo». 

O Sn. C. ÜTNNI: -Não precisamos desta :deola-
··' · eivel totla a aaíão entre uóa •. 

(Apo\actos.) · · 
0 Sn. VABOONORLLOB: - Este aparte é supel'

ílUO, 

n. RBA.NO, continuando. diz que hGntem 
aproAentou-se outro requerimento para se destaca
rum essas idéas da lei do orçamento. Olbou-para 
estA rcquorlmouto como uma simpltls qüestilo de 
or.lum, que allâs tntrlngla expressamente o regt .. 
monto da casn : maR depoff; vio qu~ se dava uma 
grandl\ importancia a e~te re.<(uerímento, qúa se. 
col\oeou a qUI!Btilo om uma grande altura. Se.. 
havia tanto inturesso 1\a parto do governo, 'se 
considerava como um en,baraço ·tserlo . a ·uuião 
deNsa e::·1mda à lei do orçamoDtiJ, ·ncrAdita· que 
não ora fóra dos estylos parlamentares Antender-se 
o ministerio com sous amigos, e fazer-lhes senttr 
a necessidade desta separação ; mas nada dhJto 
houve, pareceu que se tomava como uma derrotá 
a votação do dia anterior, e qu~ se queria tirar 
diRto uma desforra. .. 

o sn. Jos~ DE As~is:-Apoiádo. 
. • : " j 

o Sa. URBANO:-Collocada a questão neste :tat-
. · idade de ·:sustentar ·o 

reqtterirnento. Approvado o requeriml'lnto, ·dm 
lugar isto ao discurso do.· nobre deputado pelo 
c~arã, o qual foi respondido pelo. nobre ministro 
da justiça, e pelo . Sr. RodrigueiJ dos Santos { e é 
sobre isto principalmente que o orador Vai fa-zer 
algumas retlexões. 

Disse o. nobre deputado qtíe nio era pârà 
admirar que tivesse appluectdó na ea8a urilà 
n?va maioria . composta. ·do.s t:bemb.r(lâ ·~!\ o'pDoàl· 
çao .. E' 'v~~dade .. que 6&ta inaturfa "D~\1 . . (l:õ,\Ía 
impOT'-Br um des\to~ó em litnâ ~Uestll6 qu~ 

'9 
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não tinha uma significação politica ; mas se é 
verdade que se quer dar a este negocio uma 
cõr politica, então tirará uma consequencia, e 
~ que o ministerio nesta occasião ficou em mi· 
no ria. 

Apoiado. 
O Sa. UEU!ANO acredita que o ministerio está 

convencido ue não é uma maioria de col · 
sao, e momen o, que a a ser su ciente para o 

sustentar (apoiados) : não é com esta separação 
de duas medidas da lei do orçamento que o 
governo terâ os meios pBra manter·se no poder, 
para desenvolver e levar á execução seus princípios. 
Quando tratar· da ex(\cução de seus principies, 
da sua conversão em leis, então o ministerio 
se achará privadQ dessa maioria que um momento 
de despeito lhe deu. . 
-~ o nobre ministro da justiça pareceu incommo
dar-se multo com o discurso do Sr. José de 
Assis na parte em ue elie censurou .o overno 
por nao er am a estttui o certos funcclonarios 
publicas que na casa têm sido por vBrias vezes 
accusados. O nobre ministro pareceu até per
suacUr-se de que alguem da maioria queria impór 
ao governo a sua vontade, queria tirar-lhe a li
berdade nas medidas administrativas (apoiados), 
como que quiz fazer uma ostentação de força, 
que qualificará de muito extemporauea. 
. O SR. NuNES MAOIIA.Do : ;-Apoiado ; ou tardia. 

O SR. URBANO nota que não era esta a occasião 
propria do ministerio fazer alard·e ou ostentação 
de liberdade ; era sim quando na camara se 
discutio o voto de graças. Se o nobre ministro 
não queria aceitar a promessa contida no ·voto 
de . graça, e executai-a com. todo os seus corollarlos, 
c m ri -ll - - · 
dissolver a camara. (Apoiados .) .1\hs tendo en

.. ti'ado para o miuisterio, tendo aceitado o voto de 
. graças~ estava obrigado por um dever de honra 

ó- de fidelidade a. cumprir todos os corollarios. 
· (Apoiados.) Portanto não devia admirar-se o nobre 

ministro que membros da maioria exigissem o 
cutnprlmento de promessas sagradas a que o 

- ttlinisterio se tinha sujeitado. (Apoiados.) Recorda 
que, quando se discutia o voto de graçs.s, os 
membros da oommissão de resposta á flllla do 
throno, qu& se devillo considerar os Interpretes 
do voto de graçBs, todos elles clamArão contra a 
nomeação de certos presidentes de provinola ; foi 
este o terreno da discussão. 

. O SB. JosE' DEl~Assis :-A oindo. E senão lêa 
o discurso do Sr. "l~odri · 
epo1s em o etlnho .. 
O Sa. URBANO lembra qua então mostrou-se que 

a ~am.ara não acreditava nas palavras tolerancia 
e ~U!Jtlça, que era · es~~ um~ politica de hypo· 
c~JSla, que a verdadeua polltica que se tinha. . em 
v1sta era entregar o domínio do palz ao pArtido 
adverso :. consideré.rão-sa certos presidentes de 
-provincia como elemento proprio para a conquis ta 
do poder por esse partido. E' veriiade que o nobre 
min~atro da justit,:a defendeu este minlsterlo, con
trartou em parte a maioria; mas, tendo subido 
ao poder, t endo aceitado o voto de 

r ga o a ar seus corollarios e a aceita-os . Não 
ha aqui imposição a\guma ao governo, uão se tira 
liberdade ao governo; Quando o ministerio entrou 
par!! o poder, já ia sem esta liberdade estava 

_ em1 1r os uncatonanos pu licos que 
\inhao sldo aecueados pela eamara, cuja adminis
tração tinha trazido a derrota e a queda do mi
n11ibaterd1o. (Ap!)\ador.) Conserve o mln1titerio a sua 

er ade a redpeito das pessoas que tem de 
no"ear para aubstitulr a essea presidente&. 

.m.u diase-ae :-0 gonrno preclaa de factos, 
~ao que o goverDo •• çonyeuoer de que tan e 

desfias pessoas nomeadas para as presidencias : 
toda!'! a!'! previsões da camara têm-se realísado. 

Disse o nobre ministro que, quando se convença 
que deve demittir esses funccionarios, ha. de os 
demittir em tempo. Qual é o tempo ? Não sabe 
que a questão de tempo venha para a demissão 
de um presidente de provincia. Uma vez reconhe
cida a necessidade e conveoiencia de demittir um 
presidente de província, o tempo é o mesmo mo· 
mento em que isto se reconhece. 

Ha .muito que o ministGrio tem convicção da 
necessidade de demittir presidentes, or ue se 
nao 1vesse es a conv1cçao, l':lrJa sem uvi a 
cumprido com um dever de honra, defendendo-os 
quando accunàdos na tribuna. (Apoiados.) Desde 
o momento em quo o governo não pôde ou não 
julga couveniente defender um seu delegado, nesse 
mesmo momento elle deve ser damlttido, porque 
não se pode governar . sem esta solidariedade, 
sem esta reciproca confiança. Os presidentes de 
província não podem bem administrar sem a força 
quP lhes resulta do apoio do governo ; o governo 
ca\aodo-sa tira aos presidentes a força moral que 
pôde re~ultar da sua confiança. Além disso, fazer 
correr a suspeita ou esperança da aua demissão 
torna esses funccion::.rios pubUcos despeitados 
contra o mesmo governo, que os não defendeu no 
parlamento. 

· se o nobre ministro qae a miuisterio não 
seria commisaão executiva da eamara dos depu
tados l Quem o exige ? Qual é o membro da maioria 
que quor reduzir o mioisterio a esta posição de
gradante 'l Desejaria vor no minlsterio tirado de 
seu lado todo o prestigio, todo o pundonor, toda 
a dignidade, para fll\8 ellA pudesse. ter força e 
respeito perante o paiz. Mas será reduzir o mi
nisterio a comroissão ex~cutiva da camara dos 
depu ~ados dizor·lhe a camara a maneira por que 
entende que o paiz deve ser goveruado? Não 
ser~\ a eamau commíssão do governo, quando o 
govorno vem pedir voto de confiança ? Se querem 
acabar com as relações tão uteis dll systema 
ropresen I ativo, com a communicação reciproca 
entre o governo · 1\ camara, ontilo" n ão se entendn 
com a cauJara, deixe~a votar como ulzar. Se o 
go\· r o 11 o quer t~er comm ss o a camara os 
deputados, tambem a camara não é nem quer ser 
commlssão do governo (apoiados) ; mas não é nem 
da dignidade da cnmara, nem do governo emba
raçar as relações que as circumstanclas do ser
viço publico estabelecem entre o governo e a camara 
doi deputados. (Apoiados.) 

Disse o Sr. l,lodrigues dos Santos que a questão 
era de tempo, "'tlue a uoica díffereoça entre elle 
e os seus amigos era que uns erão mais pacientes 
do que outros, rnals frios. Não é a primeira vez 
que o nobre deputado faz esta distincção ; em 

ccasião o nobre depat afio fez a divisão dos 
membros da maioria em frios e ardentes. O orador 
não sabe q ua6s são os ardentes ; é verdade que 
os seus adversarios o considerão a E:lle e a ssus 

· os muito violentos e ardent es ' tudo vem 
sobre a pobre praia. (Apoiados.~ P or exemplo, 
houverão aqui na côrte alguns d1sturbios por oc· 
casiã() da eleição municip~l, a praia é accusada da 
t lir feito tudo isto; o Bra.zit, em Lodos os seus 
artigos, trRZ a epigraphe - a praia no Rio de 
Janeiro. - (Apoiaàó.t.) O seu amigo o Sr. Nunes 
Machado, que calumnías{ que insultos nito tem 
ao1trl4o uu folhu publ cae t Felllmea~e eetae 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 14/01/2015 16:36- PÃjgina 3 de 10 

SESSÃO EM 16 DE SETEMBRO DE -1848 
'l 

38 -
calumnias ainda não forão trazidas nem á camara Neste estado de cousas entende que a administração 
dos deputados, nem ao senado, ninda a tribuna daquella parte do imperio deve-se tornar forte e 
não as ouvio.... homogenea, mais homogenaa do que é actualmente 

R E pura outras províncias. Em bem do paiz tem o 
O Sn. ODRIGUEs Dos SA.l!iTos:- quem acre- direito de exigir que o ministerio collQque nas 

ditou nisto? . · en en ao 
a. UNEs MACIIA.DO (com vivacidade):-Eu perfeitamente, que cumprão a. sua politica, que se 

logo lhe provarei que alguem acreditou, Sr. prestem em auxilio reciproco, que não conserve 
doutor. este estado ~e an~rchia administrativa~ que não 

O Sa FEl'tNANDES CHAVES: -Ade~rulAA-l!+---l--p.óS~a.e._ o...s.ee~s~t~a~sl-iia~s>--J:Jo~bll'siteGr-JvH!a..t-çõ~el-sá-cq71urtlelet!t!l-in-p1h:rlaoüa~fa;-z-e_r_a __ _ 
O Sn. UnBL'iO confessa que o seu amigo o respeito do requerimento que esta em discussão. 

Sr. Nunes Machado tirou-se do seu sério, cabalou Acha que seria mais regular que a lei. do orça-
e cabalou muito, mas está convencido que não mento contivesse. sómente o que diz respeito 
precisa justificai-o das accusações infames (apoia- restrictamente á receíta e despeza, e por isto ' 
dos) de haver concorrido de qualquer modo para votará pelo requerimento, e mesmo porque tendo--
os espaneameutos e attentados que .h~uverão aqui; se argumentado com o principio de conservar ao 
deve ainda uccrescentar que elle nao teve parte senado toda a sua liberdade, tambtun quer con-
nenhuma aesses ajuntamentos lícitos do dia 7 correr para que isto se verifique. 
de Settlmbro para festejar o anniversario da E' apoiada e approvada sem discul!siio a urgencla 
indt~pendencia.; deve ainda afiançar 1>. camara que proposta pelo Sr. Nunes Machado para continuar 
elles e os amigos não têm influencia alguma nos a discussão do re ueriment . . .- .... -. . 

O Grito Nacional, a o Senso Oommum. 
dos.) 

Se acf\so o nobre deputado l!loubesse 
seus · - · 
sendo perseg•lidos e màssacrados, acredita que 
o nobre deputado não teria esta paclencla que 
aiHd& hoje aconselha. (Apoiados.) 

e 1mpor a com pessoas, nunca apoiou 
nem fez opposição a pessoas, mas sim a princípios. 
Se tem estado ligado a uma -politica, é porque 

-entende que esta pplitica é a rpais propria e con
veniente pura fazer a felicidade do paiz, e assim 
tem o direito de exigir que esta . política seja 
applicada em todo o imperio; mas infelizmente 
não é isto o que acont.ece ; já se tem tido o 
exemplo de ministerio saqun.rema em uma pro
víncia e Sant!\ Luzia em outras. Se isto é assim, 
se o triuropho da poUtica não deve verificar-se 
para todo o lmperio, então desenganemo-nos. 

R. PRIGro:- ao sa e qu6m mandou o 
Sr. Andréa para o Rio Graude 'l Foi o Sr. Manoel 
Alves Branco. 

0 SR. JosÉ DE A 
- O S:a. PRESIDENTE pede ao nobre deputado que 
interrom--.a o discurso para se entrar na ordem do 
dia. 

O Sa. Ua:BANo diz que poucas reflexões tem de · 
fazer ninda. 

O Sa. NuNEs M:ACRA.DO pedirá nrgencla para 
continuar a discussão. 

O Sa. U:aDANo continuando diz que o mlnlsterlo 
não póde recuar . diante da obrigaçilo que oontJ'tl· 
bio de demittir esses funcclonarios publlcos, 
obrigação a que o ministerio se submetteu logo 
que entrou para o poder. Não tem interesse nem 
desejo em que o mhlisterio largue o poder,. mas 
tambem dec1ara com toda a franqueza, que lhe é 
indifferente que esteja uma ou outra pessoa no 
ministerio, uma vez que a politlca seja a mesma. 
Não poderá continuar a apoiar o governo sé acaso 
elle ?Jiio demitti~ . esses funccionarlos publicas. 

nesta sessão tem considerado o paiz em est.ado 
anormal, tem chamado a attenção do governo para 
o norte do imperio. Ignora o governo o que alli se 
passa f Ignora que na capital de Pernambuco se pu
blica uma folha no sentido republicano, concitando 
á revolta ' Ignora que se tem espalhado emissarios 
pelas provincias do norte para pregarem essas 
mesmas doutrinas ? (A poiaào.r.} E neste estado 
de causas que o governo conserva o norte do 
imperio administrado por sentimentos diversos, 
puxados por opiniões ·contradictorias, por presi
dentes que, longe de se auxiliarem, se hostilisão 't 

r1 o. 
o Sr. Obristlano ot-tonl não concorda 

inteiramente com nenhum dos nobres- deputados 
ue o - · - -

respeito da votação do requerimento do Sr. Fabio. 
O orador via em qual?}uer dos requerimentos apre
sentados uma significação politica, e votou por 
ambos elles osto ue -
sua opinião. Entendeu dever sacrifl.car a sua 
convicção a considerações politicas. Tem passado 
na casa a idéa de que os artigos sobre accumu
lações são · impropríos da lei do orçamento ; em 
seu parecer cabião bem nessa .lei. Quando se trata 
da lei do orçamento não será a occasião mais 
opportuna de fazer este côrta na despeza publica, 
de se dar esta prova de querer entrar na carreiru 
das eeonomias? Vai dizer como encara esta 
questão, e as razões porque entendeu dever votar 
pela separação, razões que dão á questão, pela, 
man~lra por que a encara, uma significa ã()'· 

A idéa de vedat accumulavões de empregos .& 
ordenados tal qual foi formulada em uma emenda 
que pa11sou na terceira discussão do orçamento . 

esentada no senado e ~or elle 
rejeitada. Ooncordárão todos em que não a espe., 
rança de ·que esta idéa tenha o assenso do senado. 
Não dlrA que a razão disto é porque no senado se 
sentilo os grandes accumuladores; acredltR que o 
senado procedeu conforme suas convicções ; mas 
o certo é que não ha esperança de que elle 9pprove 
osta ldéa. Se a ldéa fosse consignada na lei do 
oroamento, qual Sllrla o resultado f Oomblnando 
este facto da votação do senado sobre esta idéa 
do accumulações com a queatilo que existe entre a 
CIU111UI\ e o senado, que no pensar do orador arro
gou-ao o dlraito que não tem de negar·se quando 
queira à fusão das duas camaraa, combinando 
oste~ doua factos, o resultado de estar comprehen· 
dlda aquella disposição na lei do orçamento faria 
com que as camaras não chegassem a um accordo, 
e que não se obtivesse a decretação das despezas. 
Eis como encarou a questão. E como continúa a 
apoiar o mloisterio, como dssej& dotal-o com as 
leis uecessarias para overnar o aiz ente 
que ev1a vo ar pe a separaçao, porque sem isto 
era impossível ter lei de orçamento. Entendeu pois 
que a questão da separação era uma quos~io 
ministerial. 

O sa. Joa:a: Dlll Assrs:-Estimo saber isto. 
o Sa. CsRISTIA.No 0TTONI : - Eu nunca o n&o 

guei. 
Não dá á questão a mesma importaneia que 

darão alguns nobres deputados, mas tambem não 
concorda em que ella não tenha signifieaoão p~>o 
litica ; acha que aquelles que votãriio contra a 
separação dos artigos addltivoa sobre aecumu· 
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laçQA~ d~râ~J ao D!inisterjo uma nianifastação de 
seu ~!JCOJllfentamento, Qu,em pudesse duvidar que 
8 votação tivesse llsta significação, se convrmceria 
dtsto d,apois da dscla~ação do Sr. Urbano. Ha 
um facto que se passou na casa e que causou 
gr n · · r , a no re m nona, que 
am sua maior parte votnu .. ante·huntem contra a 
separação (reclama<:?Jes . da minoria), hon~tl!Jl vo_tou 
unanime com a ll'!~ioru~ no sentido mmtstenal. 

tllu}un.Ja desle facto, portÀnto é escusado negal~o. 
(Reclamações da minoria.) Os nobres deputados 
que tanto fallão aqu! ef!l es~ategia.s,_ se em u~a 
q!,lestão que tem stgmficaçao pol1 bca, votárf1~ 
ante-hontem contra e h.-.mtem a favor, poderão 
dizer que não usão de e:.;trategÍil? I-h sinceridade 
ne,.teli dous votos <~m sentidos oppostos T (Rc~ 
clamac?Jes da minoria.) Quem fez a maioria ante
hontem forão os nobres deputados da oppo~ição, 
e. quem fez bontem a maioria em sentido .c~ntrario 
fQrão os nobres depu~ado~. Como se e:x.phcao. estes 

ou v o 
emprestar ã nobre minoria intenções que a des· 
dourassem, pergu~llaria so ante-houtem V•Jtãrão 
cont.ra o requerimento, porque partio do Sr. Ro
drl ues dos Santos e se o e 
por ter sido npresentlldo por outro nobre depu
tudo~' mas não attribue o procedimento da nobre 
minoria a · pequeninos rancores ·e santimentos 
mesquinhos ; a~tribpe a uma estrate la. 

O Ss. FERNANDES CHAVES :- Não se disculpe 
com a minoria. 

O SB. Ca:RlSTIANO 0TTONI diz que os nnbres 
deputados da opposição reconhecendo perfeita
mente que a votação de ant"·hontem era uma 
mimifestação de desconfiança dada ao mio.istet·io 
actual, querendo aggravar esta manifestação as
sentáriio de dat hontem o triumpbo á outra 
!racção da maioria, talvez de proposito, para 
que se provocassem ao depois as explicações que 
appatecérão. · 

Acha que foi inju 
disse que aquelles que votáríio pela separaçso 
doe additivos sobre accumulações recuarão deaoa. 

' idéa. Se o nobre deputado tivesse lido o re· 
uerimento v ' 

idéa na redaoção, não se trata de submetter á 
nova discussão ; como é pois que se reüua? 

Se ~osse licito antes duvidar da . significação da 
votaç~o, não o seria depois do discurso do Sr. 
Urbano, que apresentou ao ministerio os seus 
motiVOS da QUt!.i::ta. 0 orador comquanto não 
acompanhe completamente o Sr. Urbano, com
tudo declar-a qu·e acha fundados . pela mator 
parte os motivos de quei~a do nobre doputado. 
(Apoiados d apartes.) 

O Sa. Joa:il: DE Assxs:-Ouçiio, oução. 
- · O SR. CHRISTIANO ÜTTONI:-Entendo que o 

ministerio snbin'do ao poder nas circum_l'tanciaa 
em que 9 paiz presenciou, contrallio certas obriga~ 

· ções que não tem desempenhado todas. (Apoia
doi.) Acho que atá 8hi os nobres deputados 
têm razão, mas q~ando, não ha um acto des~e 
ministerio que seja uma traição a seus princípios, 
qu,ando a unié';l _ a~cusáçãQ. que em ~meU: ~:onceito 

dá apoirr: -é preciso que resista. O orador não 
está habi\ita•io para bem apreciar todas as razões 
que o deveráõ levar 11. formar um juizo a respeito 
da politica que st'lgUI:l um ou outro presldentu das 
províncias do norte ara crêr ue · 
ga 1ne e; parec~·lhe que a reE~peito de algulll~ não 
póde rleixar •le haver este juizo feito, e desde 
qua elle exista o ministtlrio não desempenhará 
seus i!Averes deixando de clemittir taos funccio -

en e que o governo avo proceder como 
quem está compenetrado que o unico meio de 
consllrvar a paz uo paíz, de evitar e de efficaz
mente combater qualquer tentativa de desordem 
é con11ultar as verdadeiras neceKsidades do pai2: 
não só as necessidades materíaes sómente, mas 
tambem as moraes e políticas. Sa o ministerio não 
mtJstrar que está de accordo com as idéas da 
época no Brazil, terà prestado o maior serviço á 
causa da ordem. 

Não julga que estas observações e as que fi. 
zerão l•s nebres depul~dos . na pa_rte até onda 

mas que de certo é um sentimento nobre: o mini:~· 
ter lo tem talvez tido receio excesai v o das gritarias 
da opposiçiio; mas este sentimento provém de 
uma mod r - -
tivo só não se póde declarar desde já. em opposiçào 
ao ministerio. 

Causar·Lhe·hia profunda dór o que disse o nobre 
mfnistro da justiça sobre querer-se que o minis· 
terio se converta em commissão executiya, se 
acreditasse que o nobre ministro deu a estas 
palavras o sontido que ha pouco se lhes deu. 
PorctUI~uto a minoria se costuma servir dessas . 
t)Xpressõos para lançar o escarneo sobre a maioria. 
da camara dos deputados ; se pensasse que tal 
fosse a intenção do nobre miuistro, serta o primeiro . 
a protestar contra essas palavras. Declara ne 

· · o r o mtms eno, por4ne úSpera 
delle vida e a reall.saçii.o do seu programma.: 
adverte porém que Re foslie verdade qua o minis· 
terfo e~tivesso moribundo, como dizem os nobres 

· · , - · ra r qus va a 
nggredir a. seus amigos moribundos, seritl este um 
motivo de mais para c•mservar-se em sou posto ; 
mns de certo tal razão não se dll.. 
· O nobre deputado fallou na retirada do minis· 
terio, e rderio-se a duas causas que poderião dar 
lu~ar a fsto1 to, flllta d.e coflflaoça do parlamento, 
e 2u, falta de coufiança da corôa. Não tendo nppa
recido um facto pelo qual »e possa dizer que o 
mlnisterio ni\o tem a confiança df\ m11íorla, e\lu 
só leria de rGtirar·sa pela falta da confiança. da 
corõa. Sabe que a nobre opposição se esforça por 
convencer a populaçiio por todos os meios uo seu 
alea11ce que o mínisterlo não possue a confiança da 
corõa. (Reclamações da opposict2a.) Quantio se 
tratava da demissão de um empregado de confiança, 
disse um. membro da minoria-bem o querem, mas 
não o podem . Hontem o nobre deputado pelo 
CearA perguntando ao ministerio se tinha a con· 
fiança da corôa e do parlamento •.• 

Sid6raridO e li. ~~im a QÚ,e.stão, D~Q · se. deve admira; . 
algnsm de qüe · estando de accordo. na maior 
parte dos ·princípios · 'que sust€mtão os . nobres.· 
deputados, ea não os acompanhe nesta mànifellta
çlo, alnda. que me , par&ça .que 10s nGbrelil depu· 
t1ad1qa _n49 . 1~ , di\CJ#'orArão . . em oppQ_fJÍg~ , -ao, Jnlnie· 
&r o. 

O Sa. CHRISTIANO 0TTONI , diz que o nobre 
deputado pareceu querer du-vidar que o ministorlo 
tivesse a confiança da corOa. Crê que os factos 
peloa, quae~t se póde conhecer a confiança da corôa 
são, ordinariameate nomeação e demissão dos 
ministros ; mas que excepcionalrnente podem dar
se outros que tenhão semelhante significação. Se 
pu_desse o orador conhecer que o ministerio não 
possue a eonfiançada corôa, não daria o seu apoio 
a um~ .minitterJ.o,.,que 1ussim se eonser:v&$se no 

d 
A.~~dlta .QQA.~I .. DObJ'el,. ~eputados,,quel:undor~ 

o ml,~laf,t,Jo, . porque eqt,endem " não, tal' . elle 
O'lmpr ~o. h\~l~.m~R~ , 01. aeua cQmpromissos, 
ddiClJil_ ·l~t , JUQ V~Sr ~e~tr_(\ . ap_ol9 1 lembl'l\ as 1pala"?ras 
o "'~,,•-a-w. &ef\10*"' :-* . ~ue .nrs"níto 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 16 36- PÃjgina 5 de 10 

SESSÃO ~~M 16 OE.SETEMBRO DE 18!8 389 
poder ; mas não farà aos seus a-migos que estão tiO 
ministerio a injuria de por um momento duvidar 
que elles se retiraB~em úo ministeáo logo que não 
tivllstie a cotlfianca Ja corôa. . 

~oca. neste obj•;cto, porcp1e para provar essa 

. ' ' occurrencias de S. Christovãu, disse, affectando 
de'ldons, que alli chegando correu um reposteiro, 
avistou um grupo, segul.o seu caminho, etc. 

Sabe a C!imara que a opposição tem querido 
·faze-r: crêr que o Sr. Jobim quando disse-avistei 

um grupo-se referia ao minlsterio. Se o orador 
tivesse entendido o discurso do nobre deputado 
por esta maneira, teria pedido a pnlavra para 
protestar contra isto, não se trataria então de 
acto~ de um representante da naciio. Se o nobre 
deputado tivess~ dito que um ~edico do .Paco. 

rador tive~:~se tratado mal aos re!•rqsentantes de 
um dos poderes polHicos do estado, no mesmo 
momento o orador. chamaria o ministerio a tlX· 

H - ' t 

como falta <ie condanr;a da corôa. 
O SR. Jo:aur:-A que vem Isto agora? Em que 

insultei eu ? 

O Sa. CHIUSTIA.NO 0TTONI:- Tanto nito houve 
inaulto, quo tanto eu como os meus a.migns fieàmo:t 
sUeucioso11. 

O or~dor repeto que ~:~e a scena que o Sr. Jobim 
de~creveu ae refenase uo ministerio, eeria o 
primeiro a dizer-lhe:-convencei·me de que tendes 
a. confiança da corôa, senão deixai o poder. 

Aproveita a o.:casião para pedir lictlnça ã ca.
nutra para dizer duas pahvras em respüsta a um 
topíco do discurs() de um nobre senador qlle é 
um dos mais distinr,t0s membros do partido em 
opposição, e falla nisto agora, porque a materia 
é connex>l (U) com e~te debate, segundo a direcção 
que tem tomado. Lê as seguiutes palavras do 
Sr. Vasconcellos. 

« Pois sendo caodida\.o da camara municipal ~ 
<< Sr. Theophilo Benedicto Ottoni, o governo 
c< havia de dizer que não se embaraçl\va com a 
cc eleição? Este senhor. que com seu irmão go· 
« verna o Brazil. . . basta un1a p;;lavra a mais 
« simples para qua logo o governo a execute. 
« Bradou na camara o irmão do Sr. Theophilo 
« que o conselho de estado não estavs. regular. 
« quP era preciso alterações, modif!caçõe~. etc. 
a Imu..ediatamenle forão nomeados dous conse
cc lheiros de estado. O governo havia de dizer 
a ao Sr. Ottoni:~ Não quero que seja membro 

<< da camara municipal 1' Não hei de promover a 
« sua eleição? I> 

A cama.ra vê qu~ o nobre 8enador axpressllmente. 
nome\1u ao or,\dor, que pois se julga obrigado 
pela sua parte a dar ';JIDa satisf,..ção a este nobre 

O Sa. Jos~· DI<: Assxs :-E victoriosamente. 
O SR. O. 0Tl'úN! diz que o Sr. senador Vas· 

COIICBllOS foi iltudido se St3 lhe disse que esse 
c.mdidato se apresentou, ou tinha desejos de ser 
vereador da camara municipal. A pessoa a que 
aHudio não se aprE~»entou candidRto - (apoiQdos), 
não pedio a ninguem, não mostrou o mais pe
queno desejo de o ser (a.poiados), tem o testemunho 
de pessoas pertencentes ao lado adverso para 
provar que elle até afastou de si alguma votação. 
(Apoiados.) 

população alguma indignação. {Reclamações àa 
opposiçtlo.) Concede, para que o deixem continuar, 
que não fo5lse iodignaçf'Co do paiz, mas da parta 
do partido ~iberal. O partido liberal usou de um 
rocurso muito regular ; procurou apresentar um. · 
candidato cujo nome tivesse significação a maís 
diametraln'lsnte opposta que possível fosse ao Sr. 
José Clementf} Pereira {apoiados) ; procurou esse 
nome, e escolheu como podia Ler escolhido outro. 
Consultando se aceitaria a vere.ança, respondeu 
que uma vez quo era lembrança do seu partido, 
elle a aceitaria mas se er untasse s le 
se)e.va, respondel'ia que não. 

Disse o Sr. aeriador Vasconcellos :-o Sr. T. 
Ottoni que com o seu irmão governão o Brazil. .. 
-0 Sr. senador Vasconcellos não foi sincero 
.quan o 1sse 1sto, porque om em s1 uma prova 
do que o orador não gnverna o ministerio. Se o 
minísterio aceitasse sem discrepanciã as ldéas 
'do orador, · o Sr. Vasconcdllos niio seria hoje 
conselheiro de estado effectivo. (Apoiados.) 

O conselho de estado organisado como está, é 
o privilegio exclusivo de um certo circulo ; parece 
que é este um dos meios que so projectou em, 
pregar p>lra que a corôa uiio vis.eo senão por 
certos olhos, nào ouvisse senão por certos ouvidos. 
(ApoiaC:os.) Entenda qua o ministerlo actual, que 
não póde contar com a leal cooparttção da maioria 
do conselho de estado, faria um serviço ao paiz 
levando mais adiante a modificação. 

Para prova da imparCialidade, diz que hoje, 
depois dos ultimos debates do senado, não julga 
cabe.r a mesma censura ao Sr. senador Carneiro 
Leãtr". Ninguem dirá que espere estar unido com 
alio, mas vê que o Sr. Carneiro Leão fazendo 
yigorosg opposição ao winiste.ri~, apresenta algumas 

. . . . 
senador Vasconcellos se mostra por tal modo 
dominado pelo espirlto de parUdo, que é hn· 
poss\ve\ qu& el\e iealmente possa cooperar o 
minlsterio (nc%o apoia.do1), é lmposelve\ qt\O poaaa 
coadjuvar lea.lmeute áquelles que elle chama 
traidores , (Apoiados e n{lo opoiados.) V~mbra o 
que occorreu por ocasião dos ultimas succe~taoe. 
A oppoaiçiio tanto se conven~eu quu o ministerio 
cumpria o seu dever, que recuou da discussão ; 
a entretanto que se vê a perfeite trauquillidad& 
da capital, protesta e jura o Sr. Vasconcellos 
que os homens honestos · estio· ce~dbs~ de ' 
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punhaes e bacamartes. ·EstB condueta do nobre 
senador não prova a c~gueira do e:>pirito de par-
tido 't . 

Ha. muito tempo que tem notado na. differença 
que ha entre a maneira por que fazem opposição 
o Sr. Carneiro Leão e o Sr. · 

arneuo eao az opposição como chefe de par
tido, que ha de governar se o seu p:.rtido subir 
ao poder ; a sua oppo:;ição é de esperança, en· 
tretanto que a do Sr. Vasconcell<Js arece o c.-

ao e esespero A po~a os.) Não com prehende 
como possa alguem fazer opposição como fez o Sr. 
Vasconcellos, senão quando esta convencido da que, 
ainda subindo o seu partido ao poder, não espera 
representai-o no ministerio,porque, se o espemsse, 
de certo não crearia para si as difficuldades que 
está creando. 

Como a minoria dirigia a sua estrategia de modo 
que tornou indispansavel as declarações , o orador 
por i~to declarará que coutlnúa a ser ministerial. 
O ministerio tem mostrado com alguns factos ser 
fiel _ a seus princípios; · tem sido extremamente 
tardio ; não o preteaàe eseureee , -
vencido que êlle tem sido fiel aos seus princípios. 
Não quer que seja por sua culpa, que seja por 
fa~ta da confl~nça do parlamento que o ministerio 

emj)regos na · - • , 
a integridade . do imperio exigem que fique 
ao poder provincial tudo aquillo que não fôr 
indiapensavel conservar á união: o sendo esse um 
dcs pontos de divergencia do partido liberal e os 

. seus adversarios, que se mostrào excessivamente 
centralisadores, tendo mesmo o orador já fallado a 
esse respeito, não sabe como o Sr. Vasconcellos 
não se lembrou de dar tambem isso como prova 
que o ministerio obedece ao orador ; como se os 
ministros não devem realisar os seus principias 
que são os de quem i>il sustenta. 

Entre outros factos, que são prova da fidelidade 
do ministerio a. seus principias, cita. a disposição 
sobre as accumulações e sobre o provimento de 

e era· que fossem esses artigos convertidos em 
resoluçõfls pt>ra serem discutidos separadamente. 
(Apoiados.) Outro foi do Sr. Rodrigues dos Santos,. 
para que, depois da approvados esses artigos, 
fossem separados do orçamento, e enviados ao 

njunctamente ou na . occasião em que 
fosse para lá remettida a lei do orçamento. 

Alguns dos membros da camara entendlão que 
o requerimento du orador, sendo mais amplo, 

, ou .roa ao 
contrario erão de parecer que o requerimento do 
Sr. R odrigues dos S:mtos, tendo talvez por si a 
maioria, posto não fosse tão bom,-' o mal que 
delle resultari!l -seria menor do que indo estes 
&rtigos inr.luidos no Ol'<;amento. 

Sujeitando-se primeiro á votação a requerimento 
do Sr. Rodrigues dos Santos, alguns dos collegas 
do orndor, que dosejaviio votat· '()elo seu reque· 
rímento, votárão contra o Sr. Rodrigues dos 
Sautl)s (apoiados) ; t. submoitendo-se depois á. 
votação o requerimonto do orador, t odos os Srs. 
da o si ão - · 
destas idéas passou. · 

No dia seguinte, que foi hontem, repr9duzio-se 
no requerimento do Sr. deputado do .Maranhão 
a mesma idéa ue ·á · · 
roem ro a maioria que o apresentou, e a op
posição votou por elle pot· princípios governamen
taes, e não por princípios ministeriaes (apoiados), 
para serem conformes com o voto u ti -

a o na vespera. que querião era separar do 
orçamento aquillas disposições para eerem en
viadas ao senado, e serem discutidas sem pôrem 
embaraço á lei do oroamento. A isto se oppuzerão 
deputados da maioria, que se puzerão em de:;
contentamento ao r.ünisterio, na phtase do Sr • 
deputado que acabou de fallar. Ora, que culpa 
tem a opposição de que esses S1·s • . deputados se 
achem em descontentamento (apoiados), e que 
est.ejão quasi ino~urreccionados {risadas) contra o 
minit;terio, membros da camara, que até a vesper.a 
apoiavão o min_isterio co,m uma dedicação a toda 

criminal não 

ar, e ar v r que se a opposição toda votou e queria que esta idéa passasse apadrinhada no 
unaníme honfem, não foi contradictoria, nem orçamento. Orl\, nós votando contra este apadri-
praLlcou esse acto com os fins que os senhores da nhamento iamos contra ~ idéa do Sr. ministro, 
maioria t~retendem. (Apoiados.) - e faziamos com qua ella não passasse encapotada 

!oio ultimo dla da discussão dous requerimentos com a lei do orçamento. (Apoiados.) 
ae apreaentt\rilo contendo quasi as mesmas idéas Supponha-se que o ministerio lucrou com o 
daquelle que foi oft'erecido hontem por um digno nosso voto ; mas poderá contar com elle ' Os 
repreaentante da provincia do Maranhão. Um mesmos nobres deputados jâ disserão que não, 
delles, que foi oflerecido pelo . orador, propunha e JlÓS já declarãroos que o não damos. . 
que se destacaseem do orçamento os artigos a Ora, agora, visto que a opposição fi*Z o papel 
que tambern se referio o honrado membro depu· de Lazaro nesta casa. porque ninguem quer os 
tado pelo :.Iar&nhão, mas aecrescen~ava uma idéa, votos da opposição, tanto que já declarou um 
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Sr. deputado que a liga c:omnosco é impossive1, 
-tambem deciaramoP. que não queremos os votos do 
lado opposto, não queremos liga cou) t..lle, e que, 
estando em opposição ao -· govGr:to como antes de 
bontem e nos outros dias antecedent~s, havemos 
de votar contra elle da mesma fórma oe os Srs. 

arao vo ar ; por eonsequencia 
tempo de se 'conciliarem (apoiados e risadas) • 
para que não appareça essa divergencia. Mas se 
os Sra. deputados estão dispostos a se declararem 

· - , · _ ao con en es, 
que o primeiro pas~o para a opposição, de
claramos tambem que estamos no mosmo terreno, 
e que serã aqui que nos havemos de encontrflr 
na oceasião em que quizerem derribar o m1uis· 
torio. · 

O que querem fazer com este requerimento 'l 
Declarassem que fazião disto qu.estão de gabinete, 
porque então . não terião de lançar em rosto á 
opposição uma especie de tactica ou estrategia 
que não teve intenção de empregar. O que se 
vê pois é que os Srs. deputados estão com effeito 
~ • · ra c ,porque 

até então não mostrárão deseonLentamento, pelo 
contrario apoiarão o ministerio ; é o que sa nota 
que ~s~11o deseonteotc:s, que desejão tazer foscas 

, . -
abertamente, porque daqu1 póde resultar uma 
espeeie de anarehu1 na qual nínguem depois se 
entenda, Não se queira explicar esta scisão que 

• .· - • 9)0 
que todos estão arrependidos de terem entrado 
nella, tanto em publico como em particubr; 
encerremos a dis~ussão. expliquem-~e camararia· . . . 
dar&o as competentes explicações. Aproveitem este 
cont>elho quo ó de amigo. (Apoiados e risadas.) 
Sigilo o exemplo do um Sr. deputado por Mir~as, 
que quando se tratou do ministerio do Sr. ForM 
nandes Torres decidio a quest!io com cartinhas. 
(Apoiados e l"isr.tdas.) Re se d(Jrt~o bem com a receita 
appliquemha agora, porque a tnolestia. é a meSUIIl. 
(Apoiados e risadas.) 

o Sr. Souza. FJ:"a.noo (ministro da fazenda) 
ver-se-hi11 obrigad1) a entrar em algumRs cousi· 
derações para mostrar que a queHtiio de que se 
trata nad!\ tem com a política, se o nobre úepu
Lndo que ar-aba de sentar-se não tivesse apresen
tado o mQís forte argumento que se possa produzir 
para o provar. Foi aqueUo Sr. deputado o mesmo 
que disse que a ques tão não tem nada de política, 
e que a opposição não votou a favor do requeri· 
mento para apoiar o ministerio. O que se segue 
roia é qae os senhores que votarão em sentido 

Quando o orador apresentou esta emenda ao 
orçamento, 'niio dis"e que se opporla, 011 que o 
governo tlnha tntençilo de oppOr-se é. separação 
que acaba de ter lugar ; pelo contrario uma tal 
separação lhe seria muito agradavel, porque, 
havendo risco de que .estas questões niio fossem 
epprovadas reunidas na lei do or~amento, separadas 
ella" havia mais probabilidade de que p9.ssasse 
a lei, e que a emenda apresentada pelo orador 
pase~s~ c<;~mo cara~~er d~ resolução. 0 -mlnisterio 

pois não se póde oppOr a esta separação : antes 
elle a julga conveniente. 

Entretanto na discussão appresentárão-se algn· 
mas considerações que precisão explicar- se. prin- · 
cipalmsnte as que nascem da desconfianva que 
mostràrão · · 
mini·sterio a respeito da sua politica. -

Refere-se ao Sr. deputado da Bahia ; os seus 
argumento~ lhe servem de apoio nestu occasiào. 

molivo de desconfiança em seus amigos, 
tivesse dado o menor motivo para que os seus 
amigos desconfiassem delle, as expressões do 
Sr. deputado ria lhhia, das quaes se vê que elle 
continúa a desconfiar d1\ governo, seriào uma 
resposta a estas desconfianças; porque a nobre 
maioria c:Wve persuadir-se de que a opposição ha 
de aproveitar-se de quaesquer motivüs de des
confiança que possa dar o governo aos seu'!3 
amigos; e quanto menor fôr a confiança que o 
governo mereça dos seus amigos da maioria, 
tanto maior será. a uella ue lhe 

opposu;ao; e mo o que a prova mais concludente 
de que o ministerio não desmerece da confiança 

·de seus amigos é que elle não tem ganho nenhuma 
da parte da opposlção. ·· 

.u co ega a rapar •çao da justiça 
disse na sessão anterior algumas palavras que 
forão mal comprehendldas, servindo-se da expres
são - eommissão exocutiva - elle não se servia 

suseep 1 a e e 
ninguem. ou de modo que parecesse desairosa á 
maioria ou ao ministerio ; antes explicou-se de 
maneira quo desvaneeesse a idéa de que o minis· 
terio era commissiio executiv11; porque é da von
tade dl\ maioria e do mínisLerío que se. entendão 
perfeitamente em todos os pontos, sem que um 
seja suspeito de estar subordinado ao outro. 
Para isso a explicação do Sr. ministro da justiça 
era conveniente. O governo não é commiaaão . 
executiva da maioria, aasim como a maioria nito 
é com~iasão legislativa do. mini~terio. 

lJroposlções apparecidas na caea a respeito do 
ntio desempenho pelo ministerio do progrnmma 
de que se encarregou entrando para o poder imme· 
diatamente de · -
do throno. 

O minislerío aindn está na opinião de que se 
comprowettau ll certrl8 ldeas então votadas; tem-a 
procurado desenvolver, mas no desenvolvimento 
de algumas tem 6ncontrado difficuldades. Por 
exemplo, tendo d13 mudur um presidente, c viudo 
á camara pedir dispense. do membro dtilla que 
f•>i nomeado, houve então discussão calorosa, de 
algum modo tündente a embaraçar o nomeado no 
exer~icio de sua missão. 

·O Sa. CA.aVA.Lao MoREtnA: -Não se defenda 
deste modo, porque . isto é dar a eotender que os 
preRidentes hão de sahir da camara . 

O Sa. MrNlSTRO DA. FAZENDA crê que os Srs. 
deputados d a opposição não quererão impór ao 
governo a obrigação de não escolher presidentes na 
c amara. (Apoiados.) 

A nomeação de certas pessoas, que dê lugar 
a uma discussão calorosa. qual a que houve na 
occasião a ue u.der a embaraçar 
o nomeado no dosempen o de sua missão . Ora, 
esta discussão póde versar tanto sobre individuas 
que salão da camara. como sobre outros que 
della ntlQ &alllo ; por4uo, Rlnda que o nomeado 
não seja memlJro da ctuMra, qualquêr Sr. depu· 
tado procurar!\ occaslilo ~para quo haja diiOUI&io 
sob.re a nomeação feata. Oom Isto nlo quer dlaer, 
nlltn é obrigado a d !Clarar se as nomeaç~oa reca· 
hirAõ em membros da camara ou em eldadioa 
que não fazem parte della ; porque a escolha eatt\ 
JlllS a~tribuições d·o aoverno. · 

Mas quer a nomeação recai" em · membros da 
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camara, quer .em cidadli:os .de fóra, dar!\ .Iugl;\r a 
discussões embaraçosas ; e por coosequenc1a o 
mlnisterio actual, que jA tem feito algumas no
meações, e que nunca disso que não estava 
dis os to a contiôuar a. fazêl -ao no senti.lo f.m 
que se cornprome eu e qlle as necesaidaa~s do 
paiz reclamão, julga conveniente reserval-as para 
depois do encerramento da camaras. 

Dirá agora, em resposta a um Sr. deputado, 
o r · o e mem ro e camara 

nos acontecimentos que ultimamente ti verão lugar 
nesta capital não lhe é senão multo honroso, poiti 
que procurou apaziguar os animos e evitar que 
houvess~ qualquer excesso. 

O Sn. Moru.l':s SA.RMEN'.ro:-- Estão as pazes 
feitas. 

'0 Sn. MINISTRO llA FAZENDA concluirâ repetindo 
que se &lgums. couea póde fazer crer que o ml· 
nisterio é digno da confiança de seus amigos, 
é a dflsconfiança em. que o Sr. deputado da Bahia 

posição. 
O Sa. GouEs RIBEIRo:-lsto é armisticio ou 

-paz! 
Sr. Nu:n0s Machado pr1nciplarà o seu 

discurso nesta questão que considera importan· 
tisslma, respondendo ao aparte do Sr. Moraes 
Sarmento, quando acompanhou as palavras do 
Sr. mlnist a a, que qu1z er a on a e 
de repelllr de cima da pessoa do orador as ca
lumnias inf,.tne!l e asquerosas que gente vil 
procura lançar sobre eU&. 

Disse esse Sr. deputado:-Estüo f~itae as pazes. 
- Engan~t.·Se o Sr. deputndo, ou procura. fazer 
grande Injustiça ao c~raeter do orador, a quem 
tem motlvos bnstantea para cN.ahecer ; porque 
não era uma questão pessoal, nem q11o dissesse 
respeito ao orador nem aos seus companheiros, 
que têm tomado pnrte neste deha.te, que os faria 
parecer em dlvergenclf\ com o minlsterlo, quo tem 
ap•>iado at • 

Senhores, f;)ssom quaes fo~t&Bm os nossos Racrl· 
flclos peasoRAS, desde o momento Am que o mi· 
n\sterio 11a nwstrasae pr:rsevorante em suslontar 
ae aplnlõe~ A dou , 
nós certamente C•ltltlnuArlamos, não obetrmtü 
essea flacrlticlos pessoaes, a daa· a esta mini~:~lerio 
o nosso apolu franco o lSOcidiJo, conformü o Cli· 
racter de tunigos loaes. Pol'tanto nem têm 11ppf\r•l· 
cido aqui na ca~;a motivos 11ufficientee pari\ quo 
os nobres dl!putados pudeBSolm eutoudor que as 
relaçõett da malorlll com governo ostaviio ullcu
lutnmente estaladas, que é quando só podia 
haver esta solda que os nobres deputados querem 
suppõr. 

Nós o que só queremos é exig_ir do governo que 
cumpra- com esse compromisso de honra 1\ que 
elle se submeteu, a•:eitando o encargo do governo 
depois da votação a mais explícita desta casa. 

Portanto, não ha nenbum_a questão pessoal, 
~ nem rompimento com o ministerio. Fiquem certos 

os Sra. deputados que, desde que o nosso dever 
de honra uos apontar o..; lugares da opposiçíio; 
não serão os nobres deputados que nos hão de 
dar lições de independencia (apoiado.r), de lealdade 

no s everes. . 
Sr. presidente, basta recordar o procedimento 

desta. camai'a desde o principio da sessão, ou 
antes desde a quéda do mintsterio Macnhé, para 
se não poder dizer com justiça que aquelles 
deputados que lembrão ao governo o cumpri· 
mento de ssu compromisso de houra, são sofregos, 
são impertinentes. V. Ex. sabe o que deu 
motivo á quéda. do ministerio Macahé; V. Ex. 
aabe que . em relação ao mlnisterio actoal, não 
podia a camara depositar em membros de um 
.gabinete confiança .mais explicito. do que tem 
leito com .o sabi.nt~ ·~<:\uat.; qnando, tenhorés, 

talvez pudessemos enxergar em sua organisação 
motivos dt~ desconfiança (oh I oh l) : quando mesmo 
algnmBs palavras escapadas no calor .da discussão 
a algum ministro poderia nos ter feito entendAr 

ue os ministros não tinhão co 
a importancia desta votação da · cesa, e ·que 
estavão ras.)(vidos a sustentar doutrinas que 
forão coHdllmnadas por essa mesma votação. 
Entretanto, não obstante isto a camuYta tem 
sus en a o o governo com a ma o r ealdade, ·e 
tem-lhe concedido tudo quanto elle tem exigido. 
Creio, Sr. presidente, que nenhum governo se 
póde gabar de ter obtido tanto quanto o actual 
governo tem obtido desta camara. E quando a 
camara dos deputados da sua parte pratica desta 
fórO\a com o governo, poderá dizer-se que ella é 
sofrega, que é impertinente, quando, fiel aos seus 
principias, 13xíge do governo. não fatias de pão
de-16, mas o cumprimento da um dever de 
honra' 
. q .orador responde ~ um. aparte que lhe :é 

priamente dividiio, porque a maioria o que quer 
é que o governo cumpra a sua missão de honra; 
e mostra·se descontente por aasim . ainda o não 
haver feUo. Se a maioria é ligada om priocipioa 
que têm sido discutidos e susten tndoa com per· 
severan~a, se ella e~tá 1111 convicção de qu& são 
esses os princípios que devem governar o paiz, 
está ua rigoro~FI obrigação de exigir do governG 
quo taça executar esta polttíca em todos os 

lJOIItos oulle chega a sua acção ; e se tiver o 
nfortunio de que o governo niio vença as dHil· 

cttldfldea que tem eucontrado, e uo o orador 
ccns era po•tuonns, e ·~ue con mue na mnrc a 
sogu\.ln nté hoje, " maioria ní'io terã duvida em 
lbo retiTar o seu BI)Olo. 
Sab~ pois o governo qual é o. rnziio da mani· 

' . 
Não pó•Je t.rauqulllisar·sll com c motivo que 

ncabn uo dar o Sf. ministro da taz.mda como 
luAtillcatlvo da marchl\ do govoa·no ntó hoje. 
Elle disso qno o minlstorlo BA reconlleco <•brigado 
a sntlsf.,znr as condições de HUI\ asc~>neão r1o 
govP.rno, mas que tem achad•l dttH.~uldt!Jos IIILS· 
!litl a~ da opposlçri.o feita tu\ CB"'\ a Vllrlat! nornatlçõos, 
oppordção qne ter.de a tirar a for.;n moral nos 
nomeados. Parece·lbe que estes llloti \'<ll:l não sào 
procedentes, porquanto, se o governo tem, como 
crê, conscionda de seUiiJ aclos, não deva temer 
que sobre el\es haja a msis comprida discus~iio, 
porque da vir.toria que elle houver do alcançar 
h a de resultar, em lugar de embaraço, maior 
força moral para o nomeado, ·como ar.onteceu ao 
presidente que ultimamente foi para a B.ahia. 

Não pódl'l consentir em que o mlnisterlo M 
reserve para obrar depois de fechadas as camaras. 
O governo que dev~:~ continuar a contar com o 
a oio sincero da ri1aiorla de · 
actos de admi nislração_, de cuj1\ . necessidade se 
mostra convencido, anteP do encerramento du 
corpo legislativo, que lhe póde dar a maior força 
moral. 

Conclue votnnd > a f ,tvor do requerimento, afim 
da que a camara não tomo hoje uma resolução 
contraria 1\ que tomou hontem. Se a votação de 
bontem teve por fim fazer com que o orçamento 
não encontrasse difficuldades no senado, porque 
se entendeu que as duas medidas que forão 
destadas erão materia estranha ao orçamento, 
devem destacar·lé todas ae outras máterias que 
estivertem b'as mesmas circu:mstancias. 
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O SR~ Vxc~·~RRSU>EliT.Ii: .lembra á camara que 
está em discussao o requer1mento do Sr. Toseano 
de Brito, e que os oradores se devem cingir ao 
ponto da questão. 

O Sr. San-tos Ba:r:reto (ministro d4 
guer-ra ) entende que esta qnesliio não tem .. 
mente , acabou o Sr. vice-presidente de reflectir 
que o que se ach11 em di:~cussão é o roqueri· 
menta do Sr. Toscano de Brito .. O orador não 

' dissolução do ministerio anterior, os membros 
da actual administração, apezar das grandes 

-ditliculdl!des a que se ião pro ôr, aceHárâo o 

blieos, pensárão que era do seu dever realisar ~ 
politica que alcançá.ra o triumpbo no pafz. (Apoia· 
dos.) Sendo assim, e não tendo o minlsterlo 
até este momento dado motivos de desconfiança 
da. que esta politica se não haja de reaHear no 
pa1z, emquanto estes Individuas se acharem na 
administraçao, não póde recatar o mJnisterio quo 
s.eus amigos de um momento para outro queirão 
perder ~~ confiança que nella tlnhão depositado. 

Sendo pois verdade o que acabo de dizer, de· 
claro ã maioria que sustenta. a administração 

ue ella tem o mesmo ensam"n 
e que se o gonrno não obtlvar nem a confiança 
da corôa para realisar este StlU pensamento, nem 
o apoio da camara, nenhum dos membros da 
adminlstrnçi\o s& conservará um momento no 

. p a os. u o em. 
Depois de relta eRta declaraçilo, nito posso 

deixar de dlzer fgualrnente ,que não é de salto, 
de um momento para outro 11ue se possão alcanoar 
reallsar m~didaa que traRa.o períeita trRnqullli~ 
dada á maioria. 

Uu Sa. DEPUrA»o:-Est~o feitas as promessas. 
O Sa. MtNI&'rRO D1 Guxuu:-Estas promessas 

tez o ~lu1sterio no momento em que entrou para 
a ~dmJnist_!açi\o. Eu não entraria para o mlnis
terto se na o pudesse realisar esta poli Uca anlea 
que é conveniente ao palz. S•'Ddo pois assim .... 
. UM Ss. DEPuuno:- O Sr. mtnist.ro da justiça 
Já ~eelarou que não queria ser commtssão éxe
cutiva da camara. 

O. Sa~ ~IsTao DA. GUERM: - O Sr. tninistro 
da ~ustlça nao podia ter intenção de diz~r que o 
mintaterio se reputQ. commíssão da camara dos 
Srs. deputados. Essa idéa é deshonrosa não só 

como mesma ma or1a. em a 
maioria nem o mlnlsterlo a adapta , antes a 
Jepell~ .... 

O M&sltlo SR. DEPUT.u>o:-Pofs disso·o hontem. 
O S:n. MniisT:no DA Gu:ruua:- Senhores~ fiquem 

tranquillos ; o ministerlo é leal a seus amigos e 
ao paiz. Quando elle se convença de qqe ·a sua 
pollttca não é inutil ao paiz', retlrar-s'e.;ha. 

() SR. (i_om:s ,ln.tao : - ~ '.Porl{u~ ·eu liigq 
que o ~~p~~_ter~t~ nã,9 !oem çabeça~ . · · · 

. . . 
TQI(O ~ 

os~. MINIST~~ DA GUEQRA:- Elltt\ enganado; 
o min1sterio tem prud·encia ; o mini~terio ·tem 
cabeça .... · (Hilaridade prolongada.) 

;Resta-ma pouco a dizer á vista do que ter
mmaute a explicitamente tenho manifestado ã.< 
camar.a .. Resta-me dízer que a mino ria nãó b'a· de 
ser VlctJma ex iatoria e · 

rua as a OJ?post.c o. nterrupcõ.o . ) 
E~ta questao,. torno a repetir, não é da co·mpe

tencla da minona. (Apoiados e . ,.isadas. Vi~al 
reclamaçê$es.) 

Para que trazem esta questão todos os dias? 
Dasd~ 25 ou 26 que temos _vivi~o tem-se governado 
o pa1z sem chefll do min1steno. .Esse nome •..• 

UM SR. DEI?UTillO :-Então para que pres\denta 
de conselho f 

O Sa. MINISTRO OA. Gua:aEU.: - Esse nome (não 
nos ~Iludamos J, esse nome não decide de nadQ. 

O Ss. MINISTRO DA. GuERRA: -Dependem do 
conhecimento que o governo tem do pal2 • 
de andem da diree ão mais conveniente ue d~ 
ao paz. s o que estes homens que não têm 
cabeça (risad~s), sogundo vós dizeis, têm ~onse
guido à vista. do estado em que se acha o mundo 
inteiro., 

Tenhó·me explicado convenientemente .• Se o 
ministario actua! nito puder realiso.r os seus 
pr!nciplos, elle se r~Lirarà eom honra. (Apoiado,.) 

o Sr. Go:m.e• do Menezes não teria 
pedido a palavro. se acaso não tivesse preAenclado 
de bot~tem para hoj~ que uma questão que elle 
considerava aceldental, uma questão de ordem,. e 
dlrà mesmo de regimento, tivesse adquirido tanta 

p r anc1a, e que o resu a o e sua vo aç o 
se tem até querido deduzir eono.o que uma d\vlsão 
d'tJntre os membros da maioria. 

Tendo até hoje perteQcido a flBSa maiorh, 
' ; e . • . a 

o aetual ministerio, e estando na. intd[)oão de 
contluuar a dar-lhe o seu apoio, julgou ·cómtndó 
que devia tambem fazer nesta occaaião algumà 
declaracão da razão J!_Or que votou bontem pelo 
requerimento do Sr. ~'ablo. · · · · 

Não considera que tanha apparec!do da parte 
dos senhores que votárâo houtem ·contra esse 
requerimento senão· como um desabafo, como 
que o aproveitamento da occasl4o para pedirem 
expllcaçoea ao actual mlnistGrto. ·· · 

Entende que esses senhores têm obrado de uma 
maneira muita digna, de uma maneira mt,tJtô 
generosa, porque l'RZiio de s0Qra têm elles ·pJira 
pedirem e.ssas explicações. (Apoi·.L~os.) · :·'. 

Se lhe ~1vessem perguntad<? s.e ~~~!lva intefr~~ · 
mente sat1sfelto com o procedimen,to d,o mi.ni~ter~9~ 
o orador teria declarado que .. .n~o ; .c9~11.u~nt9, 
pelas razões que expor!\ , não .estiveiJse àt:ndà 
disposto ~ lhe fazer oppo.sição, m{ls_.r~zõe_s t~.lve; 
particulares, talvez razoes s_ómen'? ~l.la!l ; poràm · 
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mesma opinií'ic podem suceeder-se, e. porque se 
succederé.õ ministerios de uma mesma opinião 

• ·uns aos outros 1 Porque em nosso systema, prin
cipah:nente no nosso palz, circumstancias ha de 
momento que, quando não são bem comprehen-

min!sterio de 8 de arço, que apenas tinha a 
existencla de 60 dias, e na discussão do voto 
de graças, a maioria pronunciou-se declarando 
os pontos capitaes pelos quaes não podia dar o 
seu apoio a esse ministerio. Em consequeneia 
desta manifestação é.cerca do ministerio de 8 de 
Março, o actual ministerio devia bem compre
hf3nder que havia uma situação, uma clreum
stancia de. momento, que reclamava promptas 
medidas. 

O minlsterio de 8 de Março no curto espaço de 
60 dias havia feito uma nmdan a eral na ad-
m ms raçao as provinctas. camara sa a que 
a Intenção desse ministerlo era dissolvêl·a no caso 
de ella lhe uão dar o seu apoio. Os presidentes 

-pois que tlnhão sido mandados, principalmente 
r a prov nc ss, av ao e es ar n zn 

com monita secreta, havião de ter ·missão de 
.preparar o terreno para o caso de uma nova · 
administração no paiz. Foi este o ponto prineii?al 

terio de 8 de Março. O ponto principal pois do 
mlnlsterio actual era a mudança desses presi
dentes. O orador tambem tem prudencia, tambem 
tem moderação . mas em governo, moderação e 
prudencia não é dormir, ê sim obrar activamente 
no môrnento opportuno. {Apoiados.) O governo 
que não eomprebende bem a situação do estado, 
o governo que não eomprehende a situação de 
certas provlncias, · e nii.o cura de lhes dar um 
remedio prompto para evitar maiores malés fu
turos, oão é governo moderado e prudente, é go. 
verno im re · d n • adot 

O Sr. ministro da guerra acaba de declarar que 
o mlnisterio está oompenetl'ado da sua missão, 
e ha de cumpril-a, mas que tem querido examinar, 
tem uerido 11 roveitar . ll ocoaslão o . ortuno. ara 
azer es as mu anças. · 

O ministerio devia lembrsr·se de que no dia 
7 de Setembro tinbão de se fazer aa eleições mu
nioipaes e 4e justiças de paz. O orador desejava 
que il respeito dos presidentes de provincla o 
rnlnisterio tivesse os mesmos principios que tinhilo 
os ministertos saquar'ilmas. Quando os saquaremas 
eatão no poder, elles eomprehendtJm perfeitamente 
que as provincias devem ser administradas por 
pessoas de seu credo politico. E' esta uma opi
nião que o orador partilha com os saquaremas. 
porque é uma opinião administrativa, governa
mental. O mintsterio que o não entende assim, 
deixa-se matar, deixa-se suicidar. 

Deputado pelo imperio do Brazil, embora no
meado pelo · Rio de Janeiro, o orador pôde fallar 
!!ctobre a administração· publica sem se referir à. 
sua provincia. Julga pois que o ministerio não 
eomprehendeu a sua missão, quando deixou haver 
úma inversão geral no Ceará e Rio Grande do 
Norte e deixou• em muitas rovincias do n rte 
sob as impressões dessas inversões, fazeren: -~e as 
eleições municipaes e de justiças de paz. Daqui 
terão de nascer para o futuro muitas diftlculdades 
que um m1nieterio previdente poderia ter acau-
1elado. 

O .deaabafo pois de alguns senhores da maioria 
6. nobre e generoso : elles esperé.riio de mais, 
tanto qll8 virão que as eleições de suas provincias 
flcárão saeriflcadaa pelo partido contrario. O 

. otador porém, comquantn conheça que o minis
~rio não &.em satisfeito a todas as oJ:?rigações 
que · t~~ ~QA\rahido, dá-lhe comtudo ~r em-- -

quanto ainda o seu ·voto, e dará a razão por que 
(I Íti&i. . 

Se alguma C<Jusa tem achado neste pronun
ciamento, é pelo tado de ser algum tanto inop· 
portun?. • 

a este respeito, não seria proprio de membros 
que apoião esse mloisterio, embora achassem nella 
que censurar, o dirigir-lhe censura nessa occa
slão, para não parecer que por qualquer modo 
alg11mas das censuras tlnhão pesado na ccnsciencia 
da maioria ; mas tambem é obrigado a declarar 
que, se os Sra. deputados não fizessem suas 
declarações agora, não sabe quando as farião, 
porque confessa que de algum modo não gostou 
quando teve noticia de que a terceira di~cussão 
do orçamento se tinha encerrado no dia immediato. 
Elle jul ava ue nessa discussão é ue de-vião 
os rs. epu a os er e1 o o seu esabafo, e 
into:rpellado o governo a respeito de suas inten
çõefl e da1:1 razoes que tinha para não ter (eito 
o que a maioria queria que tivesiie feito. Então -

- - 1 • rça n o , porque se o 
actual mlnlsterio corifeasasse, ou chegasse a con
fessar, a declarar é. camara. que não tinha força 
para cumprir a ~ua mf.ssão, se elle não pôde des• 

• t • , 

lei de orçamento. Mas a .discussão do orçamento' 
foi encerrada, e então o orador considera que 
os seus amigos apronitàrão a occasião da dis
cussão deste requerimento para fazer as suas 
declaracões. 

Conclue dando as razões por que 'Votou pelo 
requerimento hontem 1 e por que vota contra· 
aquelle quo esté em aiscussilo. 

o Sr. Souza Franoa. oocupar·Ss·ha da· 
matoria do requerimento. • 

Sr. presidente, um abuao parlamentar se tem 
n ro u~ o na camara os epu a os es e mu oa 

tempos, com o qual s-e pretendo forçar o poder 
executivo a sancciunar · dispoeiQões precipitadas 
da camara ~os detJuta:ios {oh I oh I), cooao se 

t • 

E' este abuso contra o qual sempre ma tenho 
opposto no parlamento, e que tem coutinuado 
com a força da corrente de um ·rio. Não é pos· 
ainl obstar a isto, "porque ttodos os deputados 
aão interessados em metter cada urn a sua lei 
precipitada, feita é.s pressas pat·a os seus flns 

•particulares. (NtJ.o apoiados.} Tem chegado a couRa 
um ponto, que nunca eeperei ver um orçamento 
a como este de que noli! occupamoa I (Apoiados.) 

Q11erem os Sra .... deputados que votão contra o 
requerimento que ainda por esta vez a camara 
dos deputados v à forçar o poder exeeuti v o a sane
cionar 'luantas lembranças tiverão na discussão 
do orçamento. 

Sr. presidente, mande V. Ex. ler o regimento. 
O que diz elle? Diz que actos-legislativos devem 
passar -por tres discussões, e outro<~ por duas. Ora, 
como é que uma disposição, mettida em uma 
emenda na terceira discussão do orçamento é 

t le islativo eonfor · . 
requerimento é de uma moralidade política tal 
que ninguem lh'a póde contestar. O requerimento 
niio tem outro fim senão corrigir este abuso 
inveterado, que ha de desacrodftar o systema 
representativo ; porque não é lei aquíllo que 
tumultuariameote se faz por meio de enxertias 
na lei do orçamento. _ 

A culpa não é só da eamara, a culpa é do 
governo I Governos fracos, que não têm capacidade 
p11.ra governarem o estado (apoiados) ; governos 
fracos. que não- têm presença de espírito para 
negarem a saneçio a \Una lei de or~arnenw ~lll 
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que se apresentão disposições ·estranhas. En se 
estivesse no gt>verno , de certo lhe negaria a 
eancção, qésse por onde désse. 
Senhores~ á na divisão dos puderes e na regular 

maneira de fazer as leis que está a salvaç~o do 
estado . 
. Não posso por 
neu coração por este 
..le objecção o receio 
grande diacussão. 

legislatura, e da vinda da iiCtnal, afim de que 
esta daspe~a seja competentemente autorisada.- · 
A' mesma commissão. 

Outro do met'lma ministro, remettendo a de
monl>tração do que maia- se tem llquidado da 
dividas de exerc1ctos findos. -A' mesma com-

Rem~tte-se à. cornmissíio de aasembléas provln~ · 
claes do1t:1 exemplares impressos do relatorío com 
que o vice-presidente da. província de Goyaz abrio 

- - va , . 
objecto de grande dlscussilo o requerimento de da as~embléa daquella provincia. 
que nos occupamos 'l Entretanto houve-a. - Não ha mais expediente. 

Pelo manos o fim do requerimento é muito O ·sa. CoELHO BAsTos pede urgeneia para ler 
louvavel, porque a camara dos deputados quer um projecto de resolução. 
corrigir a sua obra. · A urgenciR é apoiada e apptovada sem debate. 

Portanto voto pelo requerimento, e desejarei 0 Sa. COELHO . BASTOS lê um proiecto para ~ue 
que todos nós nos compenetremos do dev&r de .. 
fazer uma lei annua sem 6ssns enxertlas, porque as terras pertencenttls ao pntrimonio dO!'! ind os 
é 0 mesmo que fazer leis precipitadas. das villas do Conde, Alhandra e Monte-Mór, na 

Tendo assim emittido a sua opinão ácerca da província da Parahyba, fiquem pertencendo aos· 
questão esse.nclal. mostra que temos legislação proprios provinc1~es da mesma provincla, e -sõ. 

ue rohibe as accumula ões. sejão cultivadas or braços livres. 
- • • • O JSC O O, e 

o sr. Tosoa.no de · Brito; á ·vista das vai a imprimir co~ a. relação. 
declarações feitas pelos Srs. mi\\il!ltros da guerra 
e da fazenda, e por alguns Srs. deputados da ORDEM DO DIA 
maioria, com cujo pensa~~o-~~·~·~~~~~+-----------------------------------~---------
lntelrameote de accordo, não deseja qne a questão 
continue, porque o effelto que tem produzido o 
requerimento , parece-lhe suffici~nte para de-

maneira o proceder demasiadamente lento do 
ministerio. que elles devem esperar do gabinete 
o cumprlmento de tudo aquillo a que elle se 
obrigou quando subio ao poder. Conseguindo pois 
este fim, pede licença para retirar o seu requeri-
mento. · 

Esta Uesnça lhe é concedida por votação da 
eamara. 

0 Sa. PRESIDENTE dA para ordem doJ dia a 
mesma. 

Levanta-se a s9ssão. 

Sesslo em t 8 de Setembro 

PR'Ir.81DitNOlA. DO SQ., CHIOIIORRO DA .A.HA 

So:mrARIO.- Expediente. - Aprssentaçtfo dt~ um 
projecto elo Sr. Coelho Bastos.- Ordem <lo dia, 
- Rvsiçllo àe um pr ojecto parca postos a.rtifi· 
ciaes. - Oai(l)eiros nacionaes. Discurso do 
Sr. Nunes .Machad~. Approvaçllo do projecto · 
da commüsdo.-.Oredito para eroercicios findos. 

A's 10 horas e 8/4. da manhã abre-se a sessão, 
lê-se e approva-ae á seta da antecedente. 

EXPll:DIENTll: 

Um offlel~ do Sr. ministro do lmperlo, com
munlcando que não se ·achando ainda S. M. o 
Imperador completamente restabelecido do incom· 
moôo que soffreu em sua preciosa aaude, não 
póda por isso verificar-se no dia 19 do corrente 
o act•l eolemne do baptiamo de Sua Alteza -' o 
Prlnelpe I mper · , 

. communieado o novo dia que para aquelle acto 
· fôr designado.- Flca a camara inteirada. 

. Outro do Sr. ministro interlno da fazenda, 
r.em6tteodo a conta da . despeza feita ·com 'os 
alimentos da serenisslma princeza a Sra. D. Leo· 
poldlna, durante o . exerci cio de 1847 a 48; afim 
de se conceder o neeessarlo credito .la lndemni·· 
dade .- A' 1• commissão do orçamento. 

Outro do mflsmo mints~ro, enviando a conta das 
despezas que se fizerão ·com o pagamento das 
ajudas de cnsto da volta dos deputados da 6• 

Entra em discussão o ·art. 1° do projecto n. 75 
deste anno, que concede a .Toão Antonio Barroso 
o. prlvllegio exclusivo ~e receber ern astos cul-

matadouro desta cidade. 
O Sr, Ooelb.o ::OEU'tos diz que pedio UDi· 

camente a palavra para provocar uma discussão 
sobre este ne~ocio, porque lhe pareee de muita 
importancia. Deu-se ao trabatho de indagar se 
era possivol que na distancia de tres leguaa e 
meia, no Rto de Janeiro, houvease uma localidade 
onde se pudesse dar execução a este projecto, e 
é informado que, â e:xcepçilo da fazenda do 
Sr. coronel Grego rio de Castro Moraes, uAo . h a 
nenhuma outra, e mesmo esta dl11ta sete leguas 

· idade. E' I)Bsatvel que a e amara vá e6neoder 
um privilegio que n~o se pôde reallsar f Emquanto 
não s~ mostr~r e. possib\Udade de ser oxec11tado 
este projecto na distancia. de tl'ea leguas e moia 

Dando-se por discutido o ar • to, procede-se tt. 
votaoito. 

O artigo é rejeitado por 82 votos contra 25, e 
prejudicados os outros artigos. · 

Entra em discqasão o art. to dR seguinte re· 
soluoi\o : 

u Foi presente l\ commfssão de commerclo, 
lndustria e artes o projeetc n. 22, a11stm con .. 
cebido: 

cc Art. t.o As casas de negoclos de quu.lquer 
genero qtie seja, nacionaes ou est"rangelros, ext.s· 
tentes e que sa abrlrern de novo, só obterâõ 
licença, tendo pelo menos um caixeiro brazl
Ieiro. 

<( Art. 2.o Flcão isentos do serviço actlvo da 
guarda nacional os caixeiros braz:ileiros. · 

u A' este projec\o está appensa uma emenda 
que o substitue pelo seguinte : 

(C Artigo unico. E' privativo do cidadão brazl· 
leiro o commercio a re~albo. O governo marc~rA. 

. ' áõ 
eónttnual' as casas estrangeiras. - .. . · : ' . ,· :: ' .-c 

« A esta emenda outrâ estava jun~a,, e~cl~inciQ; 
dQ disposiÇão geral os productos · tllbric&dC?B' ·J)o; 
pal~. · . ,' . ·, 

« A com missão considerando o projec~o' . ·~ · s~a· 
eme.nda substitutiva com toda .,a attenç~o · qq.~
reqU:er ma.ter\a tão Importante ; examinando:. p1 

estado do commercio e as naclon·audades do•. 
que o prat.icão, rehonheceu que se hoje parte 'do -
commareio é feito no palz por oReaa brazi\eira~~ 
ponco tardarA que com -rari!JSimat ellcepções nio; 
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caia todo nas mãos · do estràngelro, pois que 
estrangeiros são actualmente quasi todos os cai
X(!lros. Niio se demorará a commissão em exp'ender 
as consequencias inevi.~veis desta situac~~ ~~ 
r eferenda ao desenvolvimento de nossa ctvllt-

sua ~piníão, trarão em um futuro bem proximo 
lnnumeros mal68 ao imperio se os poderes do 
estado. não to~ar.em sérias precauções. 

nos grandes · centros de população se vê redu· 
zida grande parte da nossa Qlocida.de, por lhe 
sE!rem trancadas todas · as portas da industria; 
ociosidade que produz a miseria, e com ella o 
perenne descontentamento da publlca adminis
tração e a propensão inveucivol para toda!! as 
mudanças que erraãas imaginações se nfigurão 

· trazer um melhoramento de sorte. O segundo 
facto, eonsequencia do primeiro, e que profunda· 
mente contrista a todos a.quelles qu.e não podem 
comprehender a liberdade sem ordem, nem os 
rap\dos progressos da nossa civiliaa.ção e riqueza 

m1 , menor sympa 1 
para com certos estrangeiros, que se começa 
agora a divisar entre algumas classes em diversos 
pontos do imperio. -

gravidade . á voSS(\ commissão, que 
ter faltado aos seus deveres se as 

« E para de todo finalmente afastar qualquer 
difficuldade, para q_ue nenhuma pêa embarace o 
negociante estrangeiro , a disposição que vos pro
pomos só será obrigatoria nos grandes centros de 
população, on~e a concll:rrencia de pretendentes 

a. 
<c Resta a en1enda proposta anteriormente por 

um dos membros ·da commissão ; mas tendo a 
commissão formulado suas idéas sobre novag 

- -o deve essa emenda ser 

nasse ·com franqueza. 
a Permitta lhe agora a eamar·'~~re~mlta-~s-ett-li-e11lix:oit'Oimiotmt~mrhgmmam:rte--ntaP«msliriiõtlm---

ju1zo sobre o projecto, e emenda nas que tiverem dous ou tres. 
cujo exame .lhe foi incumbido. . (( ~ 2.o Serão isentos dous, tres e quatro na-

« Dos dons meios que para nacnonalisar o quellas em que houver seis, nove ou doze; isentando-
. commerclo do pai~ forão propostos pelo . nobre se nesta proporção maior numero naquellas que o 
autor do projecto, parece á eommlssiio menos tiverem. Os isentados serão designados por seus 
conveniente o que d.eclara ficar privativo do ei- patrões. 
dadão brazilelro todo o eommereio a retalho « § S.o A doutrina do paragrapho primeiro 
depois de ter decorrido certo prazo. sómente é applicavel ãquellas casas que tlv~rem 

« Pensa a commissão que, por prolongado que em giro um capital superior M de duus contos 
fossa o prazo, traria tal medida a completa rutna de réis: a do segundo, áquellas que tiveram o 
do commercio; pois que delle a maior parte ss duplo, o triplo, o uadruplo, ou mala, na!roporoiio 
acha actualmente em odar do est~ao elro · ta · · - ·sentaàgii.-GomtJt dot 

u ca os e expr m r; o o o genero 
de_commoreio ex,lge longa aprendizagem, tiabltos 
espeelaes, muita experienefa, destreza e eonhe· 
cimentos proprios: ora, a arte e a scienela não 
se improvisào; quem supprlrla a fe.lta dos nego
ciantes estrangeiros T Julga-se talvez que muitos 
d'entre ellea se sujeitarião a naturlllisar-se. -Mas 
nem ser1ão utels á communidade cidadãos que 
lhe fossem estranhos de esplrito, nem grande seria 
o seu numero ; ss alguns trocassem sua · naclo· 
nalidade p~lo titulo de cidadão bra.zlleiro, outros 
se dispensarião dessa formalidade : novas fraudes 
ultrajariãó a moral publica a a cobiça faria, des
cobertam·ente, em praça, o mais vergonhoso dõs 
traticos, a compra e venda de nomes. 

c Nenhup1 desteslnconvenlentes que na opinião 
da eommis~'ão tésuitarião infallivelmente da adop· 
çiio "da emenda substitutiva, se ~óde t"émer, se 
~dQptardes, com as modificações que voa propomos, 
o qu.e s'e acha d,isP,osto no projecto primitivo. Sua. 
doutrina · â duas vezes foi formul · 

· ca o po a é pratica; hoje as _circumetancias 
do tempo e . o estado do . paiz reclamão que se 
aa~lstltç'a emflm uma necessidade nue é por todos 
aentfda. · · ~ 
. « Oom l;) ,projecto substitutivo, que a com!Dissio 
~~a hon~a de apreaentar-vos, _não se fere nenhum 
dóll inte~eiJ8\l• exl&tentes ; somente se provê o 
futuro: . nenhum grava~& se faz. pesar sobre os 
neg. oclantea _; nq. u_. er·se ~elles o que é de oquidade. 
eslge~ae : q,u'e; ~'ID troe~ . da ho~pitalida<fe ,e da 
for,tun._ comgíaD.lquent â noa"a mocldade seu amor 
dd tr•l)àlho "e i'ü · ·esp'erle11c\'a. · · · 

• Nlnguem podert. obter llceuoa pai'a ter caRa 
aber~a onde se ncgoote em fazendas aeccaa ou 
molhadas na cOrte, oapltnl da11 provlnolils, cldadeb 
e vlllne do litoral do rmporlo, sem quo mostre ter 
tantos ollluiros brazUeiros, eomo estrangeiros, 110 
cuso de tor mala du um; oe porem o numaro 
dos caixeiros fOr lmpar, a maioria aera. de bra
zlleiroa. 
· « Emeuda substitutiva ao art. 2o : 

« Fícão dispensados do serviço da guarda nacio
nal, ex.ercito e armada, os caixeiros das casas de 
negocio cujo rendimento fOr de um conto de réis 
em toda a extensão do imperio . ..- Nunes .V:a
chaào. » 

O Sa. MoRAES SA.tUtENTO pede a palavra pela. 
ordem para apresentar um requerimento de adia
mento. 

0 Sa. PRESIDENTE diz que não póde dar a 
palavra ao nóbre deputado por já estar um Sr. de-

O Sa. Moau:s SABMB:NTO pede lll'genela para 
ap resente.r o requerimento. 

A urgencia é apoiada. e regeitada sem debate. 
Continúa a discussão do art. 1° da resolução, 
O Sr. l"(uneli Machado diz que respeita 

quanto póde as opiniões da nobre commissiio de 
commercio, ~econhece o seu patriotismo, que niio 
pôde deixar de afiligir-stt em presença do estado 
deploravel do paiz coodemnado a não poder des· 
envolver e~ aau proveito tódos os recursos, toda~ 
as forças 11ü que o dot'ou a natureza ; lutando 
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com as angustias de um pauperismo geral, e sem 
esperança da um melhor porvir, vi,;to como s'3ndo 
muito diminuto o cornmercio vropriamente brazi· 
leiro, este tem de desapparecer am mttito pouco 
tempo porque faltíio-nus os meios para ir estabe-
lecendo novfls casas ue ttJnhão de substituir as 
actuaes para o tüurn. 

Não pôde vot.ar pelo projecto da commlssão tal 
,quql está. E' a propria commissão de commercío 
que - reconhece os vexames da actualídade, os 
pengos o u uro ; mas em vez e app 1car um 
remedio proprio e adequado para salvar~nos desse 
futuro pl'oximo de desgraças, escolheu entre os 
meios propostos um cujos effeitos são mais indi· 
rectos, mais remotos, ld mesmo assim o restringia 
·de tal sorte que quasi que nullifica esse mesmo 
remedio. 

Sente qne a di8cussão desta rnateria tenba 
coincidido com circumstancias que têm levantado 
contra ella uma terrivel prevenção. e feito com 
que a cilmara não tenha prestado toda a sua 
att~nç~o a este negocio, q.uando ali~s é elle o 

reiro absorvia pensament,)S dos povos, o Brazil 
tambem infelizmente tem tido sua mania ; a 
política nos tem absorvido todas as nossas idéas, 
todos os no!lsos pensamentos e cuidados, vivemos 
de politlca, respiramos política, tudo é política 
entre nós. (Apoiados.) Com muito boas razões 
tratamos de plantar no nosso paiz as mais bellas 
instituições liberaes, e não ficamos nisso ; bri· 
gamos todos os dias para melhoral·as, de modo 
que ainda reina a mania, o espirito d11 reforma 
poUtica ainda não ~tchou paradeiro, ·não estâ sa
tisfeito. (Apoiados, muito bem.) Entretanto a 

a e pr , o n. 1 a o os na 
resultados, d&. proficuidade de todas essas lnsti· 
tulções pollticas tem ficado em esquecimento; 

uoro fa1lar da lndustrla ue aa opinião de um 
• fonte da vida do touas as nnções. E' a industria 

que excita todos <>A sentimentos nobres, todas as 
pah,i5eij gruudutt ; é alia quem crêa o deaejo de 
viver bem, A consequentemente fazendo oonliecer 
a nt~cesslda.de de obter o~ meios, excita o amor 
ao trabalho, e por melo de~:~te amenlaa os cos
tumes, e promove a civlllsação doa povos. (Apoia
dns.) Mas o que tem succedido no Br•1zil? Nada, 
absolutamente nada. Vivemos à maneira desses 
polkas que se apresentão no publico multo bem 
penteados, bem vestidos, mas que não têm na 
algibeira vintem, -nem dez réis, passando uma 
vida de calotes, e perseguidos pelos seus creiores 
que todos os dias os chamão pelas folhas pu
blicas e perante o juizo de paz. O Brazil é só 
politico, não é mais nada; quando, senhores, o 
systema industrial contém em si todos os systemas 
politicos, porque a industria é quem faz desen-
volver todas as faculdades da alma, todas as 

ro orções do cor o. Sabe a cama.ra quanto os 
povos c1v sa os se m occupa o es a ques a.o, 
e quaes os systemas conhecidos de iodustria, 
entre os quaes, oa mais notaveis são o de Oolbert 
e de Quesnay. Oolbert queria que a felicidade de 
um pa.iz consistisse em ter muito dinheiro, muito 
ouro, e por isso ensinava que se devia vender 
muito é comprar pouco, ou qua.si nada. Quasna.y, 
seguindo o systoma opposto, entendia que se devta 
ter para com todos os habitantes ~o. mm~~o a 
generosidade mais absolut~, e assim d1z1a-lá\Ssez 
t~iret laisse; pauer liln-ement. -Entretanto cada 
U'Dl oestes systemas é vicioso. Oolbert, fascinado 

por uma. vaidade nacional não se lembrou . que o 
chiste Jo cummerci.o. estt\ elll pôr os product'os 
uns á frente di)S outros, que quem quer vender 
tem precisiio de comprar, e que sendo possivel 
que · semelhante systema se tornas:-~e geral, o 
resultado afinal s ria o isolamen 
contrario, queria uma liberdade sem limites, ni
velar toda a na.tureza, o que está sobre as forças 
humà.o as. _ 

E uós ! Nós não t'lm•)S nenhum s stama · e 
por uma ess>\S contru 1cçoes o esp rito humano 
invertemos o colbertioomo I Isto é, compramos tudo 
e não vendemüs cousa algum'\. Mas como pode
remos comprar tudo se nos faltão todos os meios, 
se não temos nenhuns productos nossos, nem 
desenvolvidos nos~os meio$ de riqueza 1 Senhores, 
não nos llludamos, nãu Cflrremos de proposito os 
olhos á. verdade ; a liberdade do commercio não 
póde nunca ser confundida com a igualdade; uma 
concurrencia absolllta. é um absordo. Ella-presuppõe 
em todos os homens a mesma faculdade, os 
m~smos meios do desenvolver·se e usar dos pro-

desig11aldades de sua posição natural. E', ganho-· 
res, o caso em que diz o mesmo escriptor, que 
o commercio tem necessidade de justos impecilhos. 
quando appareee, ou entra os proprios nacionaes, 
ou entre estes e os povos de fbra, uma espeeie 
de coalisão para monopolisar tGdos os meios de 
occupacão e de trabalho. Então é direito· do l>aiz 
que soffre todas as cónsequencias dessa eoahsão 
tomar providencias que o habilitem a saettdlr 
semelhante jugo, desencadeando o seu commercio, 
habilitando-se para poder entrar em uma eon
currencia justa. Do outro modo é fazer da m~ioria 

pa•z co onm e poucos a or una os, ou 
dartueUas que são seus hospedes. 

Eis, senhores, o estado a que se acha reduzido 
o Brazil, uma verdadeira colo~ia de ~strangeitos : 

do que os Hotas de Sparta, os escravos dos 
romanos, os quaes não gozavão de todos esses 
bens que a natureza fez commus a todos os homona9 
e que a llberdadu do commereio tilo apregoada 
traz p11ra os paizes que o adoptão. 

Se por ventura & camara adoptar o artigo 
addltlvo que mant.lel 9 mesa, sobre o commerclo 
de retalho, eu aotilo dlKcutlrei mal& amplamente 
esta mataria, e mostrarei que só aa~lm poderá 
desapparecer esta mala que aftlietlva sltuaoAo do 
Brazll. 

Nem tema a camar!l que esta tllo pequena 
restricção possa ter esses tristes resultados que 
se figurão a alguns; tenho por certo que isto~ é 
nm mero panico, e que não resultará da medida 
semelhante inconveniente, porquar.to todas as 
proporções do commercio subsistem as mesmas. 
Demais, em um paiz novo como o nosso, onde 
tudo existe por explorar, os braços e os capitaes 
estrangeiros encontrão muitos meios e amplas 
occas1oes e empregar-se. que eu quero 
simplesmente por esta pequena compensação des
truir um facto que se d~ no paiz e que corres· 
ponde a um verdadeiro privilegio em favor dos 
estrangeiros que são mais adiantados Qlle nõa, 
e com quem não podemos concorrer ao menos 
igualmente. Quero alguns pequenos favores que, 
indemnisando·nos d~s despropoTções ClU& resultão 
dessas circumstaneias especiaes, estat)eleoito uma 
perfeita igualdade entre nós e os estrangeiros, e 
assim possa dar-se o equilibrio; de o-utro modo, 
repito, o nosso pall nio pa'ssari do uma 4rolonia 
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daquelles povos que se acbão mais adiantados, 
e têm outros meios que nós não temos p!:\ra 
exercer o commercio com v~tntagem. . 

Disse-se, por exemplo, que o Rio tia Janeiro, 
Pernambu~o e Bahitl,. etc., têm prosperado pela 

• 
províncias como Santa Catharina, Espírito-Santo, 
Goyaz, M.atto·Grosso existem no m!l.ior atrazo. 
Senhores, ou este argumento prova de mais, ou ó 

---c:C~O~I - . . 
destas prov1ncias a mesma liberdade de com~ 
mareio 't E por que razão não leva ella os seus 
_effeitos salutares a essas províncias 't ·Por qua 
motivo a não procurão e freq11então os estran. 
geiros? E' mais uma prova de que o que existe 

· é um f11cto anomato, um verdadeiro monopolío, 
que o estrangeiro, por falta de medidas prudente
mente tomadas para regular a liberdade do 
commercio, faz até dos lugares onde 11lla exercita 
a sua industria. Mas a razão dessa differença de 
umas províncias para com outras não é tanto a 
falta de fre uencia dos bra os e ca ltaes estran· 
ge ros, a causa porquo a essas provincfas 
ainda não chegou a influencia beneftca de um 
governo paternal, que assim as deixa cruelmente 

. arrastarem-se na pobreza e na miseria. A. oia· 
. e an a a anna, a o 

Esplrito·Santo, etc., não têm inveja· das outras 
pelo que respeita á fertilidade . do seu sólo, não ; 
a natureza fol com ellas bastante prodiga, 

Não sabe ·o orador onde está a immoralldade : 
supponha-se que um estrangeiro não quer trocar 
o titulo dfl sua nacionalid11de, rnas 4ue para 
poder continuar a negociar a retalho chama um 
brazileiro para figurar por elle com o seu no 

• e um· es 1pen o, como se dá a um 
caixeiro, guarda-livros, e~c. AondA estó. aqui a 
immora\idade 't Tüdo é negocio, e todos os diag 
vemos formarem-se sociedades commerciaes ara . 

• - S/3US cap1 aes, a m 
de obterem um lucro commum, mas os capitaes 

. não consistem sómeote no dinheiro de contaão; o 
trabalho, a lntelligencia; o prestimo do homem 
tambem são ce.pitaes, e muito precisos : portanto 
neste caso o fig11rante de dono da casa entra com 
os sens serviços, e i~to não está muito em regra, 
não tem nada de immoral. 

O orador mandou uma emenda a mesa a res
peitl) do IHt. 1 o, porque se se qut3r impõr a 
condição ás casas estrangeiras de ter caixeiros 
brazileiros, deve BA tomar esta me~i.da d_e .modo 

ue oi\ • 
Entende que desde que ~ camara reconhece o 
princípio de podermos adophr semelhante medida, 
ella deve !ier tomada de um modo proveitoso. 

da isenção do serviço da guarda naclo nal os 
caixeiros daq_uellas casas que . tenhão de fundo 
mais de 2:000$, porque no Brazil um · homem qne 

ó e · · · oeio 
qu'l demanda um caixeiro. . 

Deseja que a camara se compenetre da posição 
difllcll e delicada do nosso paiz, e que cumpre 
fazer alguma . cousa no sentldo . das idéas do 
orador, ulim de que os brazileiros continuem a 
ter fé nas instituições, e aereditem que e!les 
têm tudo de e-.perar dos poderes do estado. 
(Apoiados.) Tem tanto mala desejo de que passem 
t~stas m~tlidad, quanto entende que só desta 
maneira J>agarla ao seu paiz a divida sagrada da 
sua grattd!\o. 

p - os, ou ros 
recursos que só podem provir do governo. 
Promova-se na provi nela do ~9plr.lto Santo todos 
os melhoramentos materlaes de que carece ; (;lça 
o gonrno là chegar a sua acçao baneftca, e não 
só a ella, como a todas as outras, dêm-se~lhes 
melos de communlcação e de transporte, sem o 
que da nada serve o rnelbor s6lo, e se ver!\ 
que todas ellas hilo de prosperar grandemente. 
.E• RÓ depoia que nós tivermos promovido o 
det~envolvlmento das forças naturaes das nossas 
prcovlnclas que ellM poderáõ concitar a con-

---~o~u~rr~e~n~c~l ~~ll~~~·.l':lt.-JIL-en.liílo-a----e:<m~m~w-HH1~[-;~-::;,~~~~.....:JAtumNTo apresen~ seguinte 
poderé. oor proficun. .requerimento : 

Dt11se a nobre oommiasã:o que a adopoão do pro- « Requeiro que so adie a dlscusailo deste 
jento do oommerc\o a retalho traria um" grande projecto até que chegue t\ cas._ o nobre mlnlatro 
revoluoiio, que um" mudano Cios ne ooios str n 
ordlnarta, e lle um momento pari\ outro, devorl" requerimento é Bpolado e rojeitndo ssm 
causar um grande ab~tlo e a rulnn do multas debate. 
fortunas. Este argumento esté respondido com 0 Dando·so por discutido o n.rtlgo prlmelro. ó 
aegundo artigo do projecto que dt\ ao governo elle npprovado, senrto rejeitada B emenda do 
autorlsaçlto P"rn marcar um ternpo razoa.vt-l ctl'lntro Sr. Nunes Machad,> p.)r 31" votos contra 81. 
do qunl aómente deverAõ cessar 08 ca11a8 de O art. 2° tambem approvRdo, aendo rejeltRda a 
retAlho etttrangeira~ exlatentes no paiz. n13ve-~e ~ml'lndn do Sr. Nunssl\[achado por 87 contra 20. 
esperar do criterlo do governo qua elle proceda EntrR em discussão o seguinte artigo addltlvo 1 

do modo n evitar o atroptlllo, estab11lecendo dlf- u E' privativo do cidadão brazlleiro o com-
ferentes épocas, prMlcando uma eepeele de rnorcio a retalbo, O governo maronrl\ um prazo 
amortização de manelrn que a emancipação do razoavel depois do qual não poderl\õ continuar 
eommercio de retalho, e sua oubstltulção se faça as cosRs estrangeiras que vendem o retalho 
Insensivelmente. · actualmente existentes. » · 

Receia tambem a nobre commlssão que nós não 
tenhamos tanta gente habilitada para. eatisfater 
ás necessidades do commercfo de retalho, pois 
qne o . commercio e a lndu:!tria é uma sciencia, 
e a scfeocia. não se improvisa. A· nobre com missão 
não attendeu que o commereio de retalho presta-se 
"multas modificações que facilita o seu exercício 
e o torna · · ; ' 
tanto não pôde 1·eceiar que falLem brazlleiros que 
cheguem para satisfazer as necessidades do com
mareio nem pelo numero nem pela inteUigencia. 
Foi tal o escrupulo da commlssilo, que ella até 
renegou um dos meios que &e tem lembrado 
contra a!guna tnconvenienles dessa medida, e é a 
naturaliaaçilo. A eommlssiio suppõe que poucos 
•~rio os estrangeiros que se queirão naturalisar. 
E. um engano, e os factott provilo o contrario. 

Nu caso de n~o haver a naturallaaçi'io, crê a 

d
commhsi\o que apparecerá um commercio llllcHo 
. e compra, e to.da de nomea etftn offensa da moral. 

o Sr. To•oa:no de Brito, considerando a 
mataria do projecto que acaba de passar de multa 
tmportancia, e desejando GUe· llíio se complique, 
roque r que se separe o artigo addltivo do Sr. 
Nunes Machado para entrar depois em discussão 
em resoluç~o. 

debate. 
Julgando-se finda a discussão da resolução, é 

adoptada e vai à commissão de redacção. · 
Entra em discussão o art. lo da resolução 

impressa n. 74. deste anno, concedendo ao governo 
urn credito de 400 contos para pagamento da 
dl vida de exerc\c\oil findos desde o anno de 1829 
até 18 de Agosto de 1848. 

O Sa. PaiUIDENTE:- H a nm requerimento de 
adiamento apresentado pelo Sr. Wanderley; 
porém este requerimento está prejudicado, por· . 
que as vlst.u do nobre deputado estio satlafeltas 
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com a impressão das tabellas- e com a pt·esença 
do Sr. ministro dos negocias estrangeiros. 

o Sr. Ottonl deseja .tet· alguns esclareci.
mentos a respeito de um ou outro Artigo do credito _; 

· · a uantia de dez contos e ta.n:to 

identicos se tem procedido-faz-lhe suspeitar que 
esta marcha que é irregular, e que faz com que 
se prescin dn. de formnlidades necessarlas, têm 
sido adoptadtu · 
zindo em costume. Traz isto simplesmente para 
mostrar a nectlssidade de não se prescindir das 
formalidades necessarias: não existindo o -pa-

• - uer não existindo 

para o pagamento de despezas militares na pro
vtnêla do Maranhão. Esta divida foi liquidada no 
.tbesouro, o tbesouro a r econheceu, mas o orador 
tem uma duvida sobre a maneira por que se 
procedeu á tqUJdaçao na con a orul ger 
guerra. As dividas dos diversoe minlsterios devem 
aer reconhecidas pelo ministro da repartição 
competente; todavia, a respeito desta quantia não 
sé .deu esta formalidade. O que o estimulou a 
pedir a palavra rol o parecer que a elilte respeito 
deu o contador da guerra. Diz elle:- Não tendo 
a thesouraria do Maranhão satisfeito ás exi
gencias da commissão encarregada da liquidação 
de dividas · de exercicioe findos, etc.. a minha 
opinião é que se snbmeUa este negocio ao exame 
e revisão do tbasout·o publico, como em casos 
identieos se tem J)ro 

a assignatura do ministro dta guerra que então 
servia e a quem pertence a responsabilidt~do da 
liquidação, ni\o se póde consignar fundos para o 
pa_gamento desta quantia. 

Vendo em uma dus tabellaa annexas ao pedido 
do cred! to na provlncll\ de Mina!\ Geraefl, para 
Jol\qulm Oorrêa da Silva Junior tl!OOOH o t11nto, 
e em um addltamento ao credito, para Joaquim 
Oorrõa da Silva 18:0008 o tanto, nao sabe se 
ulete duplionto aqui. 

NAo acha multo roAUlllr quo a!l aprol4ontem 
emendas feita" aobr6 o joel110 oouAIRnRndo tu.ndna 

ortio oxamluadna (:'or Umel commlllllilo. Um~a '''li' 
t~mondaut dllts- vuUH~o li\Mil Jlnrn tul\u u !ui\o 
quo obtlvort•o NlltJtnuçu do podur jladlulurlo. ICsb 
IIIUIDt!ll CIII\'Olvn 111111 

o Sr. Ferraz proporá por parte da com
missão duas emendas para que seja concedido 
ao governo um credito supplcmentar na impor
tancia de 45 contos, confot·me additnmento âe 
dividas de exel'cicio·s findos ultimamente remet~ 
· s. Uma diz respeito aos alimentas da sere 

níssima princeza D. Leopoldina e outra a ajudas 
de cUt;to de volta e de vinda pagas a deputados 
da passada e da ~ctual legit;laturtl. Estas des-

nllo •tuur trat111r duliA agura. oNIOR&o onn1 plotumt~nto em reflra, attentas as clr-
o i1iilr. An tt\o (mln4rtro da m(wbthu) roR· cumlltttncl~li oxcclp11lollaes em que so achou nquella 

r.ondoudt) au ~r. O~tonl, db quu nn() J16t.lo dar provlnoia. Oró poiH que 11erla um mal multo 
nformao4o al!!UIIIIl 11obra 11 'luut1t podldu lJaru o grav•l glonr ua llquldaçilo tltulos · deaaa divlda 

• pagamonto dn flo~tptl~llll mlll "rt1a uo ~t&lra11hito, por fulta do formalidadas que nilo podtio dar.se 
porquo ru~o tem nutlcln dJ~tt•,; entretanto devo nal4 circumiltlutclllB oxccpclonaAs em que ella rol 
crór quo na llquh.lllc;llo ttlll&ll di vida 110 hnla contrubitfa ; a que daqui resultariAo graves males 
ds proceder ""Rundo as lnKtruco;õos quu exis~om para o futuro, o bom fundadas queixas doa cre-
dlldaH ·pelo tbosouro Aa dlvcrsaot tbeauurarlas. dorett actunes. Desejaria pois que as repartições 
1 Qul\nto {\ outra pergunta que fHZ 0 Sr. Ottonl tlacaes LraballJasscm para conhecer perfeltamênts 
sobre a divida de Joaquim Corrêa da Silva Ju- a verdade, o que,· conhecida a certeza da divida, 
nior e Joaquim Corrêa da Silva, diz que tem não delxnssem de a pagar ainda que faltasse alguma 
conhecimento sómente da primeira quantia de formalidade. 
6:000S e tanto. · Eis o conceito que a eommlssão faz sobre estes 

Já que tem a palavra, observará que as re- documentos, advertindo porém que ainda sendo 
lações que se apresentão são todas ell"as de cre- votado o credito para o pagamento destas quall· 
dores cujas dividae forão reconhecidas e liqul- tias, tem de proceder-se a nova liquidação na 
dadas. Se se admittirem hoje quaesquer dividas repartição respectiva antes de se verificar o paga-
que não tenhào passado por aquéUe processo, mento. · . 
póàe-se dizer fJ ue aã-e--é-necess·Bl'l·~~~-m~-~u·S-j[-~~;f:'"~~~.!Lr~l(_jnllL~&nº'd!!Ja~dQo-'S~r~.'-'d!!'e~u~L~a:ºdQo _ _ _ 
a liquidação no thesouro, quo se deve dispensar p€:lo aranhão que applica ao pagamento das 
todo esse processo para se conhecer da legalidade dividas de exercicios findos que forem sendo li- . 
das dividas, o que seria um inconveniente. quidadas o rellitO do credito concedido pelo decreto 
(Apoiados.) EnteQde pelo contrario que o corpo de 18 de Outubro de 1848 para outras dividas. 
legislativo deve exigir que esse processo seja o Este ~redito foi concedido para dividas que devem 
mais rigoroso, que uão se preec1nda de certas estar liquidadas, ou em liquidação, e quando 
formalidades. Entende que estas diversas emendas a somma. votada excedrt fl importancia total das 
que se têm apresentado concc,dendo credito para dividas cnjo pagamento foi autorisado, eate reato 
o paiamento de certas dividas de 1lxerc1cios de credito devo sor annullado. Accresce q_ue ao 
findos, cuja liquidação não está completa, não corpo legislativo Incumbe entrar no exame das 
podem passar. E' de opinião que não se deve dividas que forem liquidadas pelo thesourq, e que 
o~ceder da quantia pedida no credito. não se deve deixar· ao governo o a1bitirio qu~ 
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lbe dia a emenda, de pagar as que se forem que em mataria de exercício-; findos não se den 
liquidando. pagar senão aquillo que está liquidado. O go-

Vota contra todas as emendas qui! autorJsão o verno tem-se apressado em remetter para a ca-
pagamento de dividas, cujos documentos não foriio mara tudo quanto havia prompto sobre o objecto, 
remetttdos á cnmara. Não darã mesmo o seu de modo que ainda hoje veio um addl~amento e 
assenso a pagameoto a de qua,nncttiltla~srlla-aquu~e--aa,ffa---l--8!m-t~L-fl-I:Hi-rirt.1"à--ottilro-;,~1101~te----elntlménm~qrmenlr!S---
~end~t ·naclonal tiver sido condemnada ·por sen- dividns não liquidadas não <tevião prejudicar as 
tença sem primeiro proceder a respeito dellas que estavão promptas. Niio convirá pois em que 
ao necessario exame, princlpaltnente se forem pro- se autorise o pagaf!lento de quantias não li uiw 
T,enientes de des ezas · 

- de lei particular não podem ser attendidas sem 
prevlo exame da camara. A lei de 1845 manda que 
,estas dividas sejão processadas no thesouro com 
recurso para o conselho de estado ; por conAe
quenciat o.s questões a respeito destas dividas têm 
de ser aeeididas admfrústrativamente, e quaesquer 
decisões do poder judiciario sobre ellas sa.o uullas, 
e níio podem ser attendidas, por serem dadas por 
tribunal incompetente. 

o Sr. Ohrlstlan.o Ôttol11 ex(llica melhor 
·o seu pensamento, que lhe parece . não ter sido 
bem com rehendido. 

O •r. Oon\oa :Ribalro nl\o concorda em 
quA cilvldaa oati\o Am AJ.t~rclcl f o 
ore ore11 u o rec tunilo em lnmpo o sou pagnmonlo, 
anLoa ao porsundo do quo o. domorn provóm pola 
maior parto dali VltZos do anvorno, quo põo orn· 
baraço1 o estorvos ao 11eu PBRD.mt.ntp. Pnrll melhor 
o provar lembra quu o ((<.~Vurno nurpllou o prazo 
de O mczoa alóm do exerolclo para proceder â co· 
branoa das dividas actlvas, Ro mesmo tempo que 
Un•ltou asta ampllaçi\o n a mezea para o posa· 
mento das dlvidQs passivas. Propcrt\ emenda para 
que se igualem estas ampllações. 

:Para mostrar o perigo de se autorisarem des· 
pszas por simples emendas, tf:fere o facto de se 
haverem votado 6:0006 para o pa~amento de um 
credor das· Alagóas, que apenas tlnba direito e 
pedia 2:000S. Parece-lhe demais desnecessarias 
e•sas emendas, se passar autprisação para o go
verno pagar as dividas que se forem liqui
dando. · - "· 

Pede explicações ao Sr. ministro sobre o motivo 
por que se_ não i~dividuàrão as praças de ret 
- . .. . • . r 
que n o se admittam cesslooarlos nesta especie 
de dlvi~~- · 

O Sr. &oJ1za Franco (mini.1tro da fazmda) 
em uma ·occaslilo em que ue exiRia que viessem 
para at -camara todos 011 documento& e esclareci· 
mentoa relaUvoa a dividas de exerciolos fiod~Ja, 
obaenou que a camara nlo ae podia converter 
em commaado liquldadora. Agora porém apparece 
uma ldéa Inteiramente coouarta, e quer· se appro
v~rdae .mllldar pagar dlvidu de exerclclos flndoa 
~D Dio UqutdMda•l Ora, é oplnilo do orador 

Br. Gom.o• Ribeiro entende que a sua 
omenda nüo tem os inconvenientes que nella 
descobrlo o Sr. ministro da fazenrla. 

A dlRcussilo tlca adiada ela hora. 
O Sn. PREKIDEN'l'm dà para ordem do · dia a 

mnRma que vinha para boje, eomeçRndo pela 
discussi1o da reaoluçuo que manda reintegrar o 
marechal Brown ; ao meio dia, discussão do 
crodito para exerclclos findos, o projecto sobre o 
trafico e a re!ormn judlciarla. 

Levanta-se a sessilo ás duas horas e meia da 
tarde. 

§cas~o em t 9 de Setembro 

PRESIDENCU DO t!R. MUNIZ BUmETO, VICE·PRESIDE'NTB 

SuMMJ.Rto. - ExpeJiente.- Reclamac?Jes.- Indi
cação do Sr. Penna.- Reintegracélo do mare

,._chal Br_own.-MorgadC? ~os Azeredos Ooutinhol. 
· - Cred1t0 para ea:er c 'lC'lOS' ·findos. 

A's 10 abre-se 

EXPEDIENTB 

Um officio do Sr. ministro da fazenda, remet· 
tendo as lnfurmações .-xtg\daa pela camara aobre 
o requerlrnaoto do padre Antonio Alvare1 de 
Siqueira.- A quBm fAz a requlaloilo. 

Outro do mesmo mtntatro, communlcando 1 to, 
gue quando D. Odharlna ForLunat.a Rlee de 
Llma se dlrlgto ao tbeaouro eompetentemeD~ 
hablllLada pedlodo o pagamento da apolloe da 
companhia da fabrica de feJro de s. Joio .ele 
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quer estejâo engajados, quer sem engajamento, 
.cumpdndo-se comtudo a respeito dellas os ajustes 
onerosos a que o governo se aehar ligado. Oa 
soldados estrangeiros que quiz&rem completar o 
tempo dos seus engajamentos nos corpos naeio-- .. 

urante a luta da sua independenci!l, e be;m assim 
os que forão mutUados ou gravemente feridos em 
serviço nacional. 

« Em vittude desta àisposição, forão demittfdos 
do exercito por decreto de 6 de Maio de 1831, os 
brigadeiros graduados barão de Calara e conde de 
Beaurepaire , o brigadeiro Antonio G·enelli e o 
marechal de campo Gustavo Henrique Brown. 
Destes qulltro officiae~;-generaes que ficã9 mencio
nados, ut~icos desta classe a que teve applicaçã.o 
a lei, os tres primeiros forão reintogrados em 
seus res ectivos ostos a saber: o bri adeiro 
Antonio Genelli , por haver prova o achar-se 
comprehendiJo na resolução de 14 de Agosto 
de 1827 ; os brigadeiros g•·aduados conde de Beau
repatre e barão de Calera, por terem collaborado 
com o exerc1 o, uran e a u a a m epen enc a; 
o quarto, porém. dos ditos generaei'l, o marechal 
Brown, não póde obter a sua reintegração, apezar 
das fnndadas reclamaç?o~ que dirlgio ao governo, 

CObJmissão passa a fazer. 
« Em 1825 o governo imp11rial tendo em vistas 

elevar o exercito áquelle gráo de perfeição e 
disciplina de que depende o bom exito das 
emprezt\s e serviços militares , eucarr~gou ao 
bariio de Itabeyana, então enviado extraordinario 
do Brazll junto á côrte de S. M. Britaanica. , 
engajar para ó serviço militar do imperiú o general 
Brown, que ao mesmo govet·no constava achar-se 
desempregado. por haver vendido a patente quo 
tinha no exercito britannico, e obtido reforma no e . 
ções que para esse fim dera 1\quelle ministro, 
que reputava (' sobredito marechal um ha.bil e 
denodado milHar, A a sua acquisição de grande 
'V'anta em ara o Brazil or U·J a ar das boas 
qua a es militares, reunia esse general em si o 
conhecimento · da lingua e costumes portuguezes, 
analogos aos do Brazil. 

a Segundo essas lnstrucções , devião servir de 
base ao contracto de engajamento, além de duas 
outras condições relativas âs despezlls de trans
porte, as tres seguin~s~ 1•, que o general Brown 
teria no exercito do Bra~il a patente de marechal 
ue campo , com a cll\usule. de ser empregado 
actlvamente em qualquer das provincias do 1m· 
perio; 2Q , que o vencimento do soldo e tempo 
começeria no dia em que o general se fizesse á 
vela para o Bra~>:il; S•, que se_ o general Brown 
fallecesse depois de ter servido ao lmperio por 
espaço de dez annos , a sua viuva gozaria da 
metade do soldo da patente em que elle se achar 
no acto de seu fallecimento. 

« Assim autorisado, o ministro brazilelro ce
. lebrou em Londres com o general Brown, aos 12 
de Maio de 1826, um contracto em que convierão 
D sse ui · - - · 
outras que dizem respeito aos meios para a 

-· passagem do general e llUa familia a esta córte): 
1•, que o Sr. Gustavo Henrique Brown teria. no 
exercito do Brazil a effecti vidade do posto de 
marechal de campo em que foi reformado em 
Portugal ; 2&, que o vencimento do respecti"t"•l 
aold() e tempo começaria a decorrer do <lia em 
que elle partisse daq11elle reino para· tJ Brazil ; 
8•. qu.e ae obrigava -a servir com zelo, honra 
e fidelidade em g,ua.lquer provincia do imperio 
f~~~. S. M~ Jmpertal ~O\:l:yease por bem em-

. , 
e teve o cavallo morto ; posteriormente servio 
na mesma pt·ovincia como commandant.:; das 
armas. 

« Depois de tão importantes s~rviços prAstados 
pelo marechal de campo Gustavo Henrique Brown, 
que no exercito brazileiro não desmentia seus 
honrosos precedentes, nem deixou de corresponder 
ao conceito que dalle formára o governo imperial 
qufludo procurou altrabil-o ao serviço do im 
perio, apparectJu a carta de lei de 24 de Nt>vembro 
de 1830, e dabi a cinco mezes foi o mesmo ma
rechal· demittido do servi o do exercito e rivado 
de sua patente e soldo; acto contra o que desde 
logo protestou, e de que até hoje não tem podido 
obter reparRção alguma. 

« Em 1839 o su licante diri io-se ao 
requereu o a sua rea m ss o no exerc1 o, un
dp,ndo-se em que a lei de 24 de Novembro de 
1830 não eru. extensiva aos offi.cíaes generaes, e 
que, quando o fosse, eetaria elle comprehendido 

- s, v 
estipulações a que para com ella se compromet
têra o governo, e por ter sido gravemente ferido 
em campanha : sobre essa pretençíio foriio ou
vidos o commanda.nte das armas da córte, o 
conselho supremo militar e a secção de marinha 
e guerra do conselho de estado ; o primeiro deates 
parecertls dizia que o supplicante tinha direito ã. 
reintegração pedida, por estar comprehendldo na· 
ultima das excepções do art. 10 da ci~ada lei de 
24 de Novembro, e OR outros dous, que a pre
tenção do supplicante en destituída de todo o 

parecet·es de conselho supremo militar e da res· 
pectiva secção do COIIBellm de estado, esCUiiOU a 
petição do supplicante. 

cc Recorr~:~n -s n 
longamente se desenvolvendo as rszões que prl· 
nteiro produzira et.a abono de seu direito, o 
m:trechal Brown, em 28 de Agosto do anno 
passado endereçou ao governo Imperial segunda 
petlçno, que faz o objecto do presente parecer, e 
na qual alle:~ga : . 

« Que não fõra como desgraçado aventureiro, e 
para fazer fortuna, que, aceitando o honroso 
convite do governo. imperial, viera ao Brazil; 
porquanto em 1828 era marechal de campo re
formado do exercito portuguez, e coronel do exer· 
cito britannico a que pertencia ; 

« Que niio podendo servir ao iruperio contra a 
republica Argentina, na qualidade de offi.ciu.l do 
exP-rcito britannico, pelo tratado de paz e amizade 
que vigorava entre aquella · ropublica e a Grã· 
Bretanha, deixára o serviço desta nação, e as 
vantagens que della devia esperar, sob a condição 
de ser encorporado ao exercito do Brazil com a 
paten.te de marechal de camp~ 9-ue tivera no 

em o da Grã-Bretanha ; 
« Que o contracto celebr11do entre elle e o re· 

presentante brazileiro em Londres era -um con
tracto bilateral, com obrlgaçõe~ para ambas as 
partes ; sujeitando-se o supplicant.e a servir acti· 
vamente em qualquer província do imperio, e a 
nação brazileira a conferir·lhe e. effectivldade do 
posto de marechal de campo, som ltmite, res· 
tricçiio ou condição alguma, e por conseguinte a 
garantir-lhe todos •) S direitos. que aos offi.cia.es 
daquella patente pudessem pe~i:encer, como o de 
~easo por' anUgutdade no .... d9rviço, e da çQQQ~~ .. 
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va~o da patente, emquanto por sentença t;~.ão 
perdesse ; 

u Que o B~t. 10 da cartR. de lei de 24 de No
v~mbro de18~:o nã~ podia ser-lhe applicado, porque 
ahi s~mente Sll 1~·ata dos officiaes dos corp~s, . 

pertencem ; e que tlemllis, admíttido mesmo que 
a letra da lei nbrangessA os otliciaes generaes, 
tinha elle n seu favor duas das isenções nella 
e atu· · 
se achava o governo ligado, e ferimento grave 
que soffrera em o serviço naeional ; ferimento 
que procurou provar por varios documentos juntos 
ao seu requerimento, e cujos vestígios ainda sub
sistem e poctem Mr exnmlnndos ; · 

« Qtte em 1889 o governo imperia[ reconheCAU 
que o supplicnnte não podia ser desligado do 
serviç'l do exercito ; pois em 19 de Abril daquelle 
anno, pelo min1sterio da guerra, SH e:ltpedlra aviso 
é. legação brazlleira em Londres, declarando que 
o governo havia deliberado readmittil-o ao serviço 
militar, no posto de marechal de campo, e orde" 

e p tsse para es a . 
côrte ; o que não teve lugar pela demora nR. 
eommunicação r.laquella ordem, que lhe constou · 
quando se achava prostrado por intensa enfer-
midade , e por te · , . . 
euçi\o, revogada pelo ministerio · que succedeu 
âquelle que a expedira. 

« O procurador da . corôa, soberania e ~azenda 
. . ' parecer que o supplicante não se acha compre-

hendldo na letra do art. 10 da lei de 24 de 
Novembro de 1880. que tão sómente se refere aos 
offi.eiaes dos corpos em cuja classe não el\tão 
inclnfdos os officiaes-generaes : e que, admittida 
mesmo a lntellif{~ncla contraria, fundada é a pre~ 
tenoão do supplleante por devar aproveit&r·lhe 
a exoepçilo da l&i que manda respeitar os ajustes 
onerosos, de cuja natureza são as condições do 
contraoto porque o governo imperial se obrigou 
a garantlr~lhe no exercito do Brnzil a effecttvi· 
dade do osto de marechal e 

cc en o t~mbem de novamente ouvidos àcerca da 
questão o conselho Rnpremo miliLor, divtdlo ·se este 
em tres diversos pareceres, a Sàber : um inteira· 
mente op osto â rettm HO do an llcante • 
segun o a o pe o voga , que como ministro 
retendâra a mencionada lei de üxaoão da forças 
de terra de 24 de Novembro de 1880, de inteiro 
accordo com o do procurr\dor da corôa ; e o 
terceiro suY,scrlpto por tres distlnctos generlies, 
que, deixando entrevar a opiuii\o de que f6ra 
inconaUtuclonal a dlspo~lçiio generlca do art. LO 
da lei de 24 de ~ovembro de 1830, entendem que 
é ella litteralmante appllcavel a todos os officlaea 
estrangeiros de qualquer cl\tegorla ou classe, e 
portanto ao supplicnnte ; mas que não - fóra 
igualmente observada na parte em que é favora.vel 
ao supplicante, pois que em vlrtude do art. to 
de seu contracto . não podia ser elle pr.ivado do 
soldo do posto de marechal, que alli lhe é ter
minantemente garantido. . 

« A commissão, pondo de parte, por simplificqr 
a questão, e entender escusado .entrar no seb 
exame, os dous pontos controvertidos-se o att. 10 
da carta da lei de 24 de Novembro de 1830 
comprehende simplesmente os ofilci 

. ou tambem os generaes, e se o suoplicante foi ou 
não grttvemente ferido em o serviço nacional ; 
entende, de .conformidade com o parecer do pro
curador da corôa, soberania e fazflnda nacional, e 
de algun11 di!ltlnctos generaes, que é incontestavel 
ao marechal Brown o direito que elle allegl\ e 
funda nas disposições do contract.o por que se 
engaJou ao serviço mUltar do JmpttrJo. 

« Pelos arts. 1• e 2° desse oontracto que ac\ma 
farão trancrlptoa, a11egurou-ae da uma maneira 
clara, positiva e sem nenhuma restrlcçilo, que o 
marechal Gustavo Henrique Brown aerla admitUdo 

no exerci cio_ do . Braz li em o posto de marechal 
de campo etfectivo, e que o soldo e o tempo 
de serviço lhfl seriiio contados desde o dia em 
que se fizesse de vela para esta cõrte ; é pois, no 
pa~ecer '!_a commissão, indubitavel que por essas 

on· 
siderado nas condições dos derna\s officiaes do e:lter
cit•l brazileiro, com iguaes direitos e obrigações ; e 
que por~anto, sem violação mal?ifest~ e clamorosa 

llgado, q sem otfensa da constituição, que garante 
a vitalicidade das patentes militares, não podia 
ser esse general. demittido do exercito como o 
fol por indevida applicação da lei de 24 de 
Novembro de 1~SO, e privado de todas as suaa 
honras e vencimentos,- como os oftlcíaes e praças 
de pret estrangeiros, que não tinhão por si taes 
garantias · e empenhos tão sagrados para a boa 
fé do governo imperial. 

« E quando os termos do contracto não fossem 
tão claros e terminantes, o religioso escrupulo e a 
boa fé com ue devêrão ser elles ente i 
s~gun o os precettos a moral universal e os 
princípios de direito sobre que descansão a força 
e o credito de taes convenções, cooduzirião imme~ 
diatamente a essa intelligenc\a, em vista das 

cçoes que servu:·ao e asa a.o me~mo con
tracto, e do concurso . de circumstancl.as que 
o precedêrão e acompanhárão, do que tudo se 
deprehende que o marechal Brown não viera 

- c r , qu pe o 
só estimulo da recompensa pecuniaria- se alista 
ao serviço militar de uma nação ; mas sim _ 
que o fizera por ser convidado pelo governo im
perial, com empenho, e até com valiosas pro· 
messas de futuras vantagens, para vl: no elevado 
posto de mateuhal de campo commandAr nas tl
leiras do exercito, que ao tempo de seu engaja
mento esta-va em luta com uma naçito estrangeira., 
como miHtar de aoma e reconhecido merlto, 
necesearlo ao Brazil pnra. a organlsação e disci
plina do seu exer~ito. E certamente que, como be~ 

tavel que o suppllcante, nem outro qualquer 
general de merecimento, viesse da Europa sorvir 
ao Brazll na cot}tingencla de ser despedido sem 
retrlb fi 

u Em conclusi\o pote, da eudo qusnto tem 
exp11sto e ponderado, tem a commJssão a .bonra de 
oubmetter à approvaoão da camara o seguinte 
projacto de resolução: 

« A assembláa geral legislativa resolve: 
« Art. t,o O general Gustavo Henrique Brown 

é reintegrado no e:~~.erctto do Brazll em o posto de 
mArechal de campo eft'ecLlvo, nR (órm~ do roa· 
pecU"o contracto e do art. 10 da carta de tel de 
24 de Novembro de 1830. 

e< Art. 2. o O governo classificará ao sobredito -
marechal, na conformidade do daerett> o. 260 do 
ln de Dezembro de 1841, contando-se-lhe o tempo 
de serviço, segundo o disposto no art. 2° do eon
tracto de seu engajamento. . 

« Art. s.o S& pela classificação o dito marechal 
ficar pertencendo á 4• classe, o soldo da reforma 
será o que lhe competir pela tabeHa de 28 de 
Março de 1825. 

«Art. 4. o Ficão revogadas quaesquer disposições 

« Sala das commlssões, aos 14 de Setembro de 
1848. -Silva Paranho.~. -Ollristiano Ottoni. -aar
v~lho M&nàoncCJ. » 

Dando-se por discutido o artigo, o Sr. presidente 
diz que VRi-ee proceder à votação nom\nal. . 

O Sa. Lot>&B NsTTo pergunta a& este ·uegoelo 
t6m de sotfrer uma votação nominal. 

O Sa. Pa&nn&NTs: responde afllrmatlvamente. 
Proeedondo·•e i votaolo nominal, é approvado 

o art. 1•, por 61 v-oto• contra um. 
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de Azeredo Coutinho da Motta. 
« Art. 2. o O produ~to da vend~ das refari~as 

terras será eonverhdo em apoltces da div11la. 
publica, que ficaráõ incorporadas aos bens do 
morgado até sua ex.tincção nas pessoas dos actuaes 
adminlstrado.-es, na conformidade da lei n. 58 de 
6 de Outubro de 1835. 

« Art. S.o O governo proverá convenientemente 
para a boa execuoão desta lei. 

a Art. 4,o Ficào revoRadas, etc. . 
« Paco da camara dos deputados, 10 de Julho 

de 184ts,-Moura Magalhlles.-Dr. Franca Leite.» 
. a por 1scu o o ar • o, o :sr. prõsi

dente diz que vai-se proceder á votaçiio uomiual . 
O Sa. JosE' DE AEisui não considerando este 

ne ocl.o ' artlcul r · 
cont~ulte a camara se a vota.oão deve ser nominal 
ou. symboHca. . , . 

Oonsilltada a camara, decide que a votação não 
seja nominal. 

0 Sa. ELIAS DE CARVALHO pede a leitura do 
artigo do regimento sobre a votação nominal. 

O Sa. to SECRET!mo 16 o e.rtlgo. 
Depois de breves reflexões doa Sra. Ellas de 

Carvalho e José de Assis sobre a maneira por que 
se ~:teve votar neste negocio, o Sr. presidente con
aulta uo-yameute a camara, que decide qu~ a vo
taç_~o seja symbolica. 

E' approvado o art. to da resolução, e em seguida 
o 2o e So sem debate. . 

A resolução vai remettida á conunissão de 
r e 

O Sa. Lol'li:S Ns:·.rTo pede urgencia para que a 
resoluçilo a respeito do marechal Brown vi t\ 
eommiasão de redaeoilo inda endente da a r • 

urAencta é apolada e approvada sem dobate. 
Remette·ss independente da approvaoio da aotu 

a resoluçllo â commissilo Je redacçilo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDlU1 DO DIA 

Oontlnút. a dleoussilo da re11olução n. 74 deste 
anno que concede ao govllrno um credito para 
eserc\cloa findos, com as emendas 'ofterscidas e 
apoiadas. 

O Sa. Pa&siD&NTa: - Reflectlndo que algumas 
emendas silo propriamente artigos additl vos, 
dcichira que os artigos additivos ftcão reservados 
para serem discutidos depois da resolução. Tem 
a palavta o Sr. Fur,ado·. Se o nobre deputado 
p~dio a pà.lavra para sustentar a sua emenda, 
aevo diz~r-l!ie que considero a sua Eiinenda como 
artigo additivo. 

ó 08. FURTADO: -Então faltarei em oêeasião 

-~. sr. To•caúo .de :B:r.ito, sustentando a 
emend::t. que mandou á mesa pa~a se autorisar o 
governo a pagar al~uznas dividas de pessoas na 
ai~smá emenda mene10nadas, diz que está persua~ 
dldo que tado quâi:ito disse o nobre membro da 
oommtsaão tem cabimento . a respeito daquellas 
dividas que são o resultado, não de serviços 
re~~e~~os .. P,Ur lel, ,mas d J objec~os de deapeza 
que a lea não tem qualificado, que não estão 
teléóbhecidos; N~ttas oireomstaneiu se aeblo 
dividas dtt que ·ka\ão •Itumáe emendas que se 

o Sr. Fabio : - Sr. presidente, dispensar
me-hia da fallar na mataria em discussão, attentos 
os desejos do bourado ministro a do nobre 

a 1a, se eu n o vesse de fazer algumna 
mul breves considerações sobl.'e uma emonda 
o.llerecida oa sessão de hontem pelo nobre depu· 
tado pela província de Minas-Geraes · o Sr . 
Obristiano O~toral . 

O bonNdo deputado pratende na sua emenda . 
supprimlr as conslgoa.,;õeK de unaA guantia para 
pagamento <\e dividas de exerelcios findos perten
cente~ á provlncla do MarRnhão, porém eu çrelo 
poder demonstrar que os fundl\mentos com qua 
o nobre deputado protonde sustentar a 11uu emenda 
longe de serem valiosos penedo por espeoiosos. 

" guerra oompl~a deoidlr 1ieüoit\vamento ao aa 
dividas oontltanteB dos documontos quo tordo re· 
mettldos á cl\sa se acht\o llquldadas, o quo embora 

tenha ju\ROdo, 
ndo é assejuluamento bBlltRnte pare quA a camara 
vote a quantia pedida pelo governo para pagumento 
do taes l!ivldal!l. 

Prhnelramenta, Sr. presidente, nilo oomprehendo 
bem qual o motivo por qao so hu de êxfgir maiY 
essa ltqtl\daçi\o pula coot~&dorlu. da guerN ; antos 
parace·m« demiUIRda tal hquldaoiil), eulbora tto 
diga que as doepezt&a pertencem ao minlstorlo 
da guerra . Sempre elttendi que as depozas do 
todos os mlnisterloa devom ser faltas e 1l&callsadLlS 
pelo minlsterlo da fazenda. 

Pois as t!Josourarlas são competentes e suftl· 
cientes para liquidarem todos os documentos de 
doàpeZtlS pertencentes ao exerclclo corrente, que 
muitas vezes importi'io em centenas e milhares 
de contos, e não são bastantes para a liquidação 
de meia duzia de contos, de meia duzia de mU 
réis, só pelo facto de terem cabido em e'1êrcicios 
findos ' Não sei porque ha de haver tanto escru· 
ptilo a respeito de causas pequenas; e tão poueo 

aasas grandes. Vemos que ê pratica de 
muitos annos gastar· se não só o que é autorisado 
por lei como aquillo qu:e a lei não antorisá;· sem 
que jámais se prestem contas: a eamara vat con
sentindo em tudo ; mas quando sé· trata de pagar 
uma divida de meia duzia de contos quo jã 
passou por um ce'nto de liquida~ões nas tbesou• 
rarlas das provinclas, na contadoria da guerra,· 
na contadoria de revlallo, e no tribunal do the· 
souro, ltquidaoões tlio mlnuoiosas, tão demasia· 
damenLe 6sorupulosaa gue têm feito com que 
Rlguns documentos tenblo ldo quatro e oince 
vezes t\a proTincl•s para eolverem·ae duTldu 
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muitas vezes infundadas, é quando o nobre deM 
putado julga que a despeza não se acha lif.(ahsllda.? 
Não será o tribunal do thesouro a ultíe:ll\ ins· 
tancia no processo de liquidação eom recurso 
extraordknario para. ~ eon~elho ~e estado? Todos 

exercicios findos? 
Não comprehendo, torno a repetir, que santo 

escrupulo é este quando se tem de pagar dividas 
pertencentes a exercícios fi11dos ; e direi mais. 
ainda não pude comprehender bem a necessidade 
dessa liquidação na coutadoria da guerra. Ainda 
estou persuadido que basta a liquidação nas 
repartições fiscaes que são as thesoumrias de 
fazenda, ou a primeira instancia, com recursos 
necessarios para o tribunal tlo thesouro, e ainda 
com recurso extraordinario pura o conselho de 

• o a t 

mais quanto o tribunal de thesouro nã~ julga 
liquidado o documento sem que seja submettido 
~~e_yíamente ao exame da contadoria de re· 

Sr. pre~idente, se le'\Tarmos os escrupulos e 
delongas a este ponto, iremos por certo des" 
alentar os sArvidores do estado que prestão os 
seus r cur os ao verno nas oc i- r-
genoia; porque eu não consídeN servidores do 
estado sómente aquel19a que pegão em armas para 
defendei-o, como tambem os que contribuem para 
nustentação das forças que siio empregadas na 
mauutonção da ordem publica. Os capitalistas, 
negociantes e lavradores da mesma provincia 
prestarão-se frnncamente ao governo na occasião 
aa crise, e será ju~:~to que eatojão ha seis ou 
sete annos á espera que se terminem flRijas malditas 
liquidações que nunca mnls se acabão ? Isto é 
pravar o governo ua todu o nuxillo que póde 
encontrar p6.ra a manutenção da ordem publica nos 

Quer a can:tl\ra saber' de que natureza silo as 
duvidas que determinárão o nobru Jeputado a 
otrerecor l.l sua emenda ? 

i\. UBISTIANO TTONl:- A Inlm, 0110. 

O Rn. FAulo:- Puls ã quarta aeec;do da contn· 
doris da guerra. Silo duvldatt desta natureza: 
a contadoria llXIge da tbesouH&rla que dê o mo
tivo por que liquidou dooumeu~os de dividas 
provenltmtea da fornecimentos de generos âs 
tropa11 do governo, som que esteja provado que 
os geueroa faruooidos foot~em realmente oonsu· 
mldo1:1 ptll~ tropa, do modo que o fornecedor é 
que ha da provnr que os generos forilo oonsutnldos, 
o tbesouro toma C'.) o tas ao fornecedor do ·bom ou 
Dlâo uso qlle o commandnnte da força fez dos 
genf\ros fornecidos por elle. Ora, isto não é uma 
vet•dadelra extravagancia, nilo ó querer atropellar 
a justiça '! E quereria o nobre deputado que 
o thesouro não julgasse liquidada uma div1da 
só porque a thesouraria do Maranhão não satisfez 
a uma extrp.vagancia. destas? 

Outra. duvida da contadoria da g11erra é a falta 
de _recibos originaea P.l!_ra pro v~ de _varias . for· . 
província, crearão-se commissões encarregadas 
dos fornecimentos, as quaes devião fisc~lisar e 
lef:;&Iisar 011 fornecimentos feitos em sua ausencia 
pelos pârticulareé, entregando-lhes um documento 
passado por alles em substituição dos recibos 
que pàasavãó os commlimdantes de dl!stacamentós 
aos rornecedoreà : um proprietarlo fornecia por 
exemplo umà porção de farinha a um dootaca
mento, e Gom o recibo que lhe passava o com• 
mandant& apretentava-ae á commi11eílo, que o 
trocava por outro que devia servir de tttulo de 
dlJlda ao forDe~edor. EaU. pol• claro que o 

re~ib~ original deveria tlear em poder d~ cont• 
mtssao para com elle prestar as suas contas. 
M~~ é que deve!l' estar de posse de ta.es recibos~ 
~01~ _a conta~ona quer exigU-os dos fornecedores. 

no.o será 1sto feito de proposito ara não se 
eJa em ore, para outro 
hei de dizer que o ineio 

Será excesso de zelo, mas nem por isso de)xa 
de um abuso. Eu entendo que o primeiro dever 
d? governo é pagar a quem deve : uão pagar 
d~vidas _sob pretel.tos capciosos e chicanas inde~ 
v1das nao é economia. 

Sr. presidente, talvez pareça estranho o f aliar · 
eu por esta •naneira ácerca deste objecto · porém 
entendo . que estou rigorosamente obr.igado a 
pr_onunc•ar-~e . com _esta franqueza, porque a 
mmba. _provmc1a. multo tem sotlrido com taeé 
protelaçoes de pagamentos depois de ter passado 
por todos os prejuízos de uma rebelliã e • 

t1çoea àtl fazenda propriamente taea: tudo o mais. 
todas essas rodas sopertlaas na maehina fiscal só 
servant para atrapalhar. 

Não contesto que tenila havido uma ou outra 
fraude, e estou bem longe de querer innocental·as • 
pol'ém entando que isso não é motivo que devà 
embaraçar o pa.gam11nto das dividas legitlmat~ 
além de que essas fraudes estio hoje reconhe! 
eidds. A mór parte dos credores actuaes são 
negoclautes da praça do Maranhão que fizeriio 
avanços ~os foruecsd~res e n11lltares, recebendo 

e isto para um commerc o ainda limitado é sobre· 
modo desastroso. · 

Nao me refiro, Sr. presidente, ao actnal .qe.bl· 
neta porque a!uda hontem o nobre mJnistro da 
fllZerufa prevenJO~me quanto a algumas oonslde· 
rações quo agora. faco, e reconheceu a legitimidade 
das lllvidlls contestadas polo nobre deputado ; 
trlfiro•me unicamente a essa demora que dRta de 
181l9, época em quA. teve lugar a rebellitlo oa 
minha. provincia. Quando o governo se vlo a 
braçotl .eom os rebeldes, e se achava empenhado 
na pac•Jlcação, acbou.se com esses fornecedores 
seru cujo auxilio não poderia por certo ter con: 
seguido a pacificação ; e serâ justo que conseguido 
o dm falto-se sob futels pretextos com o paga· 
mento aos fornecedores, e o que é mais aos 
proprios soldados e guardr.s nacionaes que 'pele· 
Járão em defesa da. ordem publica ? 

S.a estão solvidas todas as duvidas pela conta· 
dona da guerra, se o thesouro reconheceu ue as 

w - • • • 

da_das as dividas que . farão pre~entes á eamara, 
é rncontestavel que ex1stem sufficientes quantias 
para que a fazenda nacional Jlque a coberto de 
qualquer defraudação, embora a repartição dos 
negocias da guerra não tenha dado urna decisão 
termínan~ sobre a legitimidade das dividas. 

Ooncluiret Sr. pro!ldente. impugna.ndo a e-menda 
do nobre deputado ; e, bem longe de advogar 
Interesses lndividuaes, tenho eonselencia de quê 
cumpro fielmente o meu dever, & ad'I'Ogo oa int&· 
reaua do pala: e da provlncla que reprtMDto. 
Vot.o • falor do credito ptdlclo pelo IO"flfDO# 
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o Sr. Moura Magal.hãeg lembra a divida 
do visconde do Rio Vermelho proveniente de uma 
arrematação pelo mesm9 visconda feita. Depositl\do 
o computo da arrematação, fóra esta posterior· 
mente annulla.da, em co•,sequencia foi o dinheiro 

o o u co. ppareceu epois a 
rebtõllião de 7 de Novembro ; e tentando o nobre 
viscünde posteriormente a sua acção contra e 
fazenda publica, exigindo o dinheiro depositado, 

· n sup • 
riores. Levado o negocio ao conhecimento do 
thesouro, este em causa nenhuma contrariou esta 
pretençào, antes o seu parecer fol qu~ se devia 
pa~ar, para o que cumpria pedir ao corpo lep;is· 
lat1vo a CIJmpetente autorisaçào. Foi o que fez o 
Sr. viscond~ do Rio Vermelho, ·apresentando todos 
os documentos em que m<lstra que o thesouro lhe 
deve pagar a quantia de tres contos e tanto. A 
commissão de fazenda foi favoraval a eRta pte
tenção, como se vê do parecer que o orador lê. 

O SR. 1°_ SECRitTAntO pela Ol'dem) lê n redacçRC) 

· Gustavo Henrique Brown. 
E' approva.da a redacçiio. Oontinúa a dlscussiio 

do credito. 
. • e ra. e o eus en a a sua 
emenda para qne se pague á camara municipal 
de Porto Alegrt! 1:7308 que o governo geral lhe 
deve. Quando se discutia a lei do orçamento, foi 

· , ne 
para ser inclulda na lei do credito por se ponderar 
que era pouco propria para o orçamento urna des· 
peza que pot tenc\a a exerci cios ftndos. Esperava 
pois o orador que algum dos membros da com· 
mlss~o ofterecetise emenda para se lncluir esta 
divida na. lei do credito ; mas não aconteceu, e 
foi por Isso que o orador tev~ de apresentar a sua. 
emenda. E porque, segundo observa, as muitas 
emendas oft'arecidaa 1\ lei do credito correm perigo 
de serem rujeitadas, faz vêr a o1unara que esta o 
ni\o pôde ser i!bm que a eamara apresento uma 
contra l ito · · 

o SI", Potx.oto de Brito faz vêr que no 
systemll 4a exarclolos findod mais vala às vezes 
perder a divida do que caminhar até . chegar ao 

Que _continue o systt•ma Acerca de algumas 
dividas, "omo por exemplo &Quellas que provém 
de contraatoa com o governo, e outras dt~ igtlal 
natureza, não repugna mul&o: o que porém parece 
multo duro õ que se lncluAo Am exerclolos findos 
os soldos de mllitlires que muitas vezes são cha· 
m~dos repnntlnamenta. para euraere111 umi\ com· 
mtKaão de hnportancla, e silo obrlgadoM a partir 
com ta\ preetl'Za, que nem têm tempo de lt!Var 
guia que decbre o dia até o qual estilo pagot:t. 
nem de estabelecer procurador para cobrar o que 
se lht!& deve ; de sorte que pasRão os soldos a 
ex~r.:lcloa flndos, e flca o pobre mllit:Jr sem o 
umco meto que tem para su&tentar a si e a sua 
!amWa. · 

Levantou-se pois o orador para vê r ae o Sr. 
ministro da fazenda admittia. uma emenda. deter
ml.n~ndo que os soldados mi~itares não fiquem 
suJeitos ao systema de exercictos findos, ou para 
que S. Ex. lhe · declare se Me tem lembrado de . . . . 
recabe sobre Ol! militare:~. 

Pu_r es~a oece.a.iào r ecordará o que disse quando 
se dlscaho a le1 do orçamento, ácerca do debito 
em que estA o cofre geral para com o provincial 
das AlagOas, provenientes de supprimentos não 
pagos dentro dos respectivos annoa financeiros, e 
que, aecumulados, montão a53:000S. Para paga· 

· manto desta divida foi concedido um cr6dito, n1as 
não t.eudo sido feito integralmente o pl\gamento 
dentro do anoo financeiro a \hesouraría entendeu 

·que tornava a passar esta' quantia para exercicios 
~ndosr o Que é um perfeito absurdo, porque ella 

não podia tornar a ter a natureza que j é. havia 
perdido. · . 

Na tabella explicativa do credito coneedido em 
1813 vem esta quantia como paga : mas isto não 

ódil deixar de s r e 
pagar vtnte e tantos contos. 

Espera portanto que o Sr. ministro da fazenda 
expeça ordem part\ que a thesouraria das Alagóaa 
seJa tndcmnlsRda desta uantill. 

_o Sr. Souza Fk"t\ no o (mini9tro da fa~enda) 
nau póde concordar nas obNervacões que se tizerão 
contra o systen'a de I'Xerclcios findos. O systema 
de ~xercíc10s findos é neceseatio para a boa 
esenpturaçito e fiscallsaçi\o dos dinheiros publicas. 
E' sabiu~ clue q~ando se não aJmi~tia este syJJtema 
•1e exerc1c os ftndo!i, .o governo t'1cava autc.rísado 
pnra applicar us rendas do nnno ao pagamento 
dt~ divid,ls muitas vezeB anteriores. o que r.ausava 
tal cúmplicaçlio, que não se podia saber com 
exactidão qual a receita e despoza pertencente a 
cada anno. Ora sa se uor snbar o e cti ão 
1\ recetta e ospezã de cada anno, se se qner 
evitar que muitas vezes se empr:eguem os dl
nbeHos do !'\nno que I:S)rre, nu pagamento de 
dividas anteriores, é preciso ne SI! mantenha o 

. et e exerctc os tn os, porque o contrar o 
tal serâ a confusão, que ninguem se poderá 
entender. 

Julgtlo algnns S~s. deputados que poderãõ ser 
eu r r em exerctctos . 

fmdos: O orador não sabe porque esta dispensa, 
a ser posslvel, se limitaria aos militares e ni'io 
comprehendel'\a tambem as viuvas que percebem 
meio S11ldo, e outras cbsses que existem em 
circumstancias mu\t\l mais apertadas. O que lhe 
parece necesaurio, como jã fez vêr em outro 
tempo, é que todos us salrlos do anuo fiquem 
reserv,•dos para occorrer ao pagamento das di
vidas do mesmo anno, sendo o governo autorisado 
para realísar os mesmos pagamentos, e vindo 
ao corpo legislativo pedir credito para supprit· a 

manto do total da divida. NQ caso de sa adaptar 
este systema, poderlão pagar-se de preferennia 
as dividas provenientes de soldos militares. 

r. 
tallou a respeito de alguu1ad quantias não pa~as, 
mas nilo disse exa.:tamente em que consistta a 
sua reclamação; Rssím o orador declarará em geral 
q11e passa para exercício ftndo todo o serviço feito 
e não pago dentro de um ex.ercicio, mas não pas!!a 
Jilirll extlrciclo tludo um sorvloo que, posto para 
alte fosst~m con~lgnadllS fundos, se nllo fez. 0on· 
slgua-se por eX•lmplo a quantil\ dt1 10:0008 para 
uma obra que tem dd se realizar na Parahybíl; mas 
esta obra não se principiou ; não se comprlu-àl> 
para ella. Rlllteriaes, não se lhe deu nenhum auda
meuto no anno tinBnceíro: eoncluido elle, perdeu-se 
o credito. · 

Follou o Sr. Peixoto de Brito na reclamação de 
uma divida do cofre geral ao provincial das Ala
~otóas, cujo 'Pagamento fol autorisado em um11. lei 
de credito. O orador declara que nenhuma recla· 
mação ~he fol dirigida a ~al respeito, e quando 
lhe fór apresentada, nenhuma duvida terá em 
mandar i)Wceder ao pa!Iamento, pois que os c~editos 

o pàgamento das dividas por e!les autorieado. 
Agora responderá a um Sr. deputado da Bahía 

a respeito de uma emenda relativa ao pagamento 
de um deposito. Abrindo os papeis, o orador não 
encontra nellea opinião do theaouro a este respeito. 
O que vê é um parecer ftscal, em que se diz que 
é preciso haver autorisação legislativa, e despacho 
do thesouro para que os papeis venhiio para a 
camara; mas o thesouro não taeonheceu a divida, 
Não admitte pois f,Sta emenda, assim eomo não 
admitte emenda alguma que não eat.eja incluída 
nos pedidos do theeotiro. 

• 
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Assim respoMde áquelles que entendem que tJão 

ba bastante fi.seallsação, e por isso querem exa
minar todos os documentos; e tambem áquelles 
que achão que a tl.scalisacão é tão exce~siva que 
ent.endem que devem mandar pagar por emen-das 
dividas cuj& fisea\iaação ainda não está concluída. 
O orador não adopta uenhama àosta.s ià.éas, 

Ora , nioguem dirâ. qu~ esteja neste cast> a 
redlleção de que trata o Sr. Nunes Machado. 

Nilo havendo mais quem peça a palavra, e Indo· 
se votar verifica-se não haver casn. 

O Sa. PRESIDENTE declara que est& encerrada 
a •l iscussão · 

sómente esta- que se nii.o devem pagar como 
exercicios findos . aenão dividas reconhecidas pela 
repartição do thesouro, l:l para as quaes o mesmo 

para votar, e manda proceder á ollamadlt. 

tb 

O Sa. PEIXOTo DE ALRNOAa pede ao Sr. pre· 
sidente que dê para prim~ir~ parte da ordom do 

poderes 
Oeará. 

no 

O SR. PaESlllENTE tornara na devida c:onalderaçilo 
o requerimento do Sr. deputado. 

Dada a ordem do dia, levanta-ao a seaallo pula!l 
2 horas da tarde. 

A.cta de ~O de Setembro 

o Sr. Ferraz ·expl\ca ao Sr. Peixoto de Brito 
que se a quantia a que el\e se raferio, devidtl 
ao cofre provincial das Alagóas. diz r~speito ao 
credito de 18 de · Outubro de 1843, o governo 
tem os fundos neéessarios para esse pagamento, 
porque o art. 4" desse decreto diz muito expres· 
samente ·que o governo não poderá distrahir 
daquelle credito quantia alguma para outras 
despezas que não fórem as lifluídada~ que fizerão 
objecto do mesmo credito. Sendo asalm, o go
verno deve ter fundos para este pagamento, que 

----~~o~r~uum~a~o~u~~~~~-~~~~iiu-~~~~·~~1-~~~~~~~~~~~4R~~~~~ 
conhecer, tem deixado de o fazer. Crê pois que 
qualquer pret.enção a este respeito póde ser deferida 
pelo Sr. ministro. 

censura á commissão, por não ter ella. o erecido 
como emenda a disposição que encerra a emenda 
do Sr. Bello. A commissão vio-se um pouco 

Verdade é que na seg\mda discu!1são d~ lei do 
orçnmento passou qM se pagasse l :7306 á camara 
municipal de Porto Alegre. A. commissão entendeu 
que era isto objecto de uma lei de ex.ercieio findo, 
e. pedlo por isso a separação dessa emenda para 
ser inciulda na lei do credito; mas qunndo fez 
isto foi debaixo da supposição de que esta divida 
estivesse devidamente liquidada conforme a lei. 
Acontece pok'ém que a comrnissào ignora á que · 
anno pertence. por . que titulo, e não sabe mesmo 
se ella é fundada, porque não tem presentes os 
documentos. ColHO ois havia de offere r 

ser me UI a no· cre \to 't A camara. muni
cipc.l de Portn Alegre está nas me5mas circum· 
stancias que os mai,; credores da fazenda publica; 
ella deve promover pelos meios ao seu alcance 

• A lVI a para eutrar em credito 
em ten1po compet~:mle . 

O orador offereceu uma emenda · dando ao go
verno O!l meios necessarios para f~zer face au 
pngameuto das ajudas de custo de volta e vinda 
dos deputados d~ sextll e setin1a legislatura. O 
goveruo tez esti\ despeza por uma especie de 
entprlls~hno á renda ordinaria.; .elle não tinha 
aur.orisaç~ para. a fazer, e por consequencia é 
pre~ieo que se lhe dê este credito para que tenha 
!ugar ~ wdemuisação dos fundos que forão dis-
1.rahidos para este pagamento. 

Não acha inllonveniente em que a autorisação . 
para estl:\ despeza vá na lei do credito ; mas se 
o Sr. ministro insiste em que ella seja destacilda 
da resoluçiio, não. terá duvida em offerecer emenda 
neS\e sentido. 

A emenda. do Sr. Ferraz é apoiadâ. 
Dando-se a mataria por discutida procede-sa à 

votação. 
' . 

O Sa. NuNES MACHADO pede a urgencia para 
que se lêll a rflàacção do projecto qoe se 11pprovou 
hontem sobre caixeiros n~cionaes. 

A urgencia é apoittda e entra em discussão. 
O Sr. Moraes Sti.r:w:n.en.to entende que 

este objeeto não é urgente, e que mesmo na 
fôrma. do regimento o Sr. toresideote não devia 
submetter o requerimento ã consideração da 
cnmara. Na fórma do regimento, urgente é aqulllo 
quQ ee peràeria-se nio tosse tratado na oocaaiio. 

A's 10 horas da manhã faz-se a cbamada, e nlto 
havendo até ás 11 horas numero legal, o Sr. pro· 
sidente declara ue não ha s 

omparecem oR Sra. Penna, Fablo, Sabola, For• 
nandes Barros, Pompêo, Toscano da Brito Car• 
neiro de 011mpos, Ooelho Bastoa, FtaQÇ!l Leite, 
Lopes N~>tto, Peixoto de Brito Vilella Tavaroa 

s ac a o, reu &ma, rru a nmRra, 
Cunha Azevedo, Albuquerque Mello, Tavares BRt· 
tos, Casado, Ferraz, Aprígio, Eduardo Franoa, 
G-mça.lves Martins, Wandfl1ley, Barbo~ta dt\ Al· 
meida, Pacca, Pedreira, Enzeblo, Muniz Barr&tn, 
Joaquim Vicente, P1nanhos, Fellclo; Rodrlsaea 
1\.is Santos, Tristii.o Rangel, Livramento, Jobhn, 
BeiJo, Godoy, O. Ottoni, Elias, AsBhi Almeida, 
Pereira de Vasconcellos, Oerqulllra LA!to, Melrllllos, 
Felicíssimo do Nascimento, Mello l~'ranco, Pedro 
de Alcantara, Q••intiliaoo. Trtstllo d'Alvur~nga1 
Ramall~o, Chrispiniano, Pareira da Silva e Jo11e 

Faltou com causa partic\padll o Sr. Ohtohorro 
da Gama; e sem ella os Srs. Toorelro Aranha, 
Furtado, Fril.nco de Sá, Oastello Brnneo, Maoc1do, 
~ ' 

Ayr~s do Nascimento, Moraes ldarmnnto, Aoaub, 
Affunao FerrAira, Rego Monteiro, Fnrh1l Carvalho 
Mendonça, Urbano, Gomos Rlblliro, T LAm, Oar· 
valho Moreira, Jo~aquim José ToiX!!Irll, Angelo 
Rnmos Taques, Uoura Magalbilfls, GóeH, M~tria do 
Amaral T•lSta, Almeid11 Oouto, Snll••• Torres 
Hornem, Gomes de Menez6s, Souza FronQ!~PauUno, 
Thomaz Gomes, Antonio Olemento, 1\UIIOOl do 
Mello, Carrão, Gavião P~~ixoto, Calvot, Daroelloa, 
Pedro Chave~, Gonçalves Chaves, Gelullo. Matlnho, 
José F eliciano e Theophilo Ottonl. 

Sessão em 2t de Setembto 

PRESIDENCIA DO SB. :MUNIZ !lARBETO, VIOE•?RI!.B1DBNT8 

SoM:MA.Rio.- Expediente.- Varias resoluçêJes.
L()terias. -Discussao da lei sobre o trtJ(lco. 
Vota ao dos arts. o ' 
elo art. 13. Requerimento pa1'a sesstlo secf'ete~, 
Debate animado . .Approvaçâo do requerimento. 
Questões de- o1•dem. 

A.'s 11 horas m~nos cinco minutos ~a manhã· 
abre·se a sessão, lê·se e approva-se a aeta da 
Rntecedeote, e bem assim a do dia em que não 
houve sessão. 

BXP.EDIBNTR 

Um oftlcio do Sr. ministro do hnperlo remet· 
ten.d~> uma repret~entiçio da ·~mal'~ mu.nlclpal <t• 
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cidade Diamantina, da provincia de Minas Garaes, « A.rtigo unico. S.iiQ eonc~didas /J. irmandade do 
em que pro põe ao governo imperial a compra dos Sl\ntissimo -sacramento da cidade de Maceió, 
diamantes extrahldos no respectivo termo.-A' capital da provineia das Alagóas, para auxilio 
commissão de fazenda. da edificação da igreja matriz. cujos alicerces 

Outro do mesmo mini~tt:o, devolv~ndo a repre- se achão assentado,;, qu~tro loterias, as quaes 
-9 extrabidas: uma RlliHialmunte nestn cOrte, 

gallo, província do R\o de Janeiro, e as Informações e reguladas pelo plano das concedidas ern b.e· 
a respeito.-A' commissiio de justiça civil. noticio da santa casa da mlsericordia da mesma 

011tro do Sr. secretrnio do senado, participando cõrte · 
llUe flOr oftlsio do Sr. ministro ~ffi--tift-l---«---.r~II.Ç(I---(Ul--Calrul.m-Q.l}S-~~~M~.GG1S,i:J---jil6---.J-tHHw---
negoeios da justiça constou ao senado que s. M. de 1848.-José Tavares Bastos.-Affonso de A.l-
o Imperador consente na resolução autorisando o buquerque Mello.- Gom~s Ribeiro. - Matheus 
go~erno a conceder ao ministro do supremo tri- Casado de A.r·aujo Lima Arnauà. -José Cot",.~a 
bunal de justiça Antonio de Cerqueira Lima da Silva Titár~.-Carvalho Moreira. » 
dous annos de li~ença. -Fica a camara intei· , E' tambem approvada a seg11inte emenda nddi-
rada. tiva: 

Outro do mesmo secretario, communicando que « Com as mesmas condições é concedida uma 
o senado adaptou. afim de dirigzr á sancção loteria a beneficio da construcção dn Igreja matriz 
imperial, a resolução autorisando o governo a de ltabira de Matto-Dentro em Minas Geraee. 
pagar a Irenêo Evangelista de Souza a importancia -Jósé Felicíssimo.» 
aos tubos de ferro para o encanamento do rio 

------~l[~a~r~a~ca~n~ã~·~EF~ic~a~a~c~a~m~ar~a~in~t~e~ír~a~d~a~·~~~~~r---~~~~~~~~~~~~.M~~o~o~D~I~A~--------
u ro do mesmo secretario , remettendo as 

emendas feitas e approvadas pelo senado 80 CO· 
digo commereial.-A. imprimir. . 

Outto do Sr. deputado Moraes Sarmento ar· 
pan o que pol' ncommo a o nao p e com

parecer.-Fica a camara inteiradtl. 
· ·Não ha mais expediente . 

E' approvada a redacção da lei do orçamento 
. rret .a enna para 

que se reduza a consignação para alimentos da 
prineeza D. Izabel a 6:000$000. 

São tambem approvadas as redacções da reso
lução sobre caixeiros nacionaes, e da let do 
credito para exercícios .findos. 

E' igualmente approvada, depois de uma pe
quena discussão de ordem, a redacção da resolução 
autorisando a venda das terras do morgado de
)lominado os Azeredos Cantinhos. 

o Sr. ""'\7Vand~rl~Y vendo que no Can·eio 
Mercantil de hoje, referindo-se a um seu dis-

, 1 a nao evo veu, 
declara q ue se o uão devolveu não foi com 
intenção de que esse discurso não fosse co
nhecido do publico, tanto mais .que já foi 

. pul=)lleado quasi em sua to 
Commercio. O orador não devolveu o discurso, 
nem o devolverá, porque não · está disposto . a 
escrevel-o de novo. 

O Sa. P.Eix.oTo DE ALENCAR pede urgencla para 
se diRcutir o parecer da commissiio da consti
tuição ácerca dos coUegios do Crato e Queíx.era-
mobim. · 
· A urgencia. e approvada s em dübate, e em 
seguida o parecer da eommissiio que conclue 
assim: · 

« l.o Que sejão declarados le~itimos os eleitores 
das freguezias que compuzerao os eollegios do 
Crato e Queixeramobim •. 

cr 2.o Que seja declarada nulla a acta do Crato 
incluida na apuração geral, excluin!io·se esses 
votos e reunindo-lhe oa que forão tomados em 
.separado. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

São approvadas s em discussão as seguintes 
r.esoluções: 

« Artig<> unico. Fica confirmada a doação da 
capella da Senhora da Ajuda, erecta na cidade 
da Bahia, concedida por decreto de 10 de Feve· 
reiro de 1827 á irmandade do Senhor Bom J esus 
dos Passos da mesma cidade, conforme e.s elausula"S 
de que trata o referido decreto. · 

« Fieão revogadas as disposiçõ~s em contrario. 
• Paço da eamara dos deputados~ 2g de Maio 

.de lSIB.-Moura Mogalh4es.~Dr. Moraes Sar· 
.~lo.-Dr. JJ'raraça Lriu. » . · _ · 

Contlnúa a discussão da resoluoão sobre o · 
trafico de africanos. 

o SR. PRESI 
o art. So, cuja discussão ficou encerrada. 
« Art. 8. 0 O producto da carga, navios e em

barcações apprehendidas nos casos não especi fi. 
cados nos tratados com a Grã· Bretanha ertencerli 
aos appre ensores, de uzidas as despezas da 
apprehensão, e a quarta parte parA o denuncianto 
ou denunciantes, havendo-os. E I) ROVerno, ve· 
ritlcado o julgamento de boa presa, retribuirá a 
tripolação da embarcação apresadora CODI a somma 
de 408 por cada um africano apprehendido, que 
será distribuída. confo1·me as leis a respeito. 

a O art . . 8° subRtitUfi·Se a primeira parte pela 
seguinte:-As embarcações de que tratào os arts. 
3o e 4o, e todos os barcos empregndos no desem
barque, occultação ou extravio de oscravos ou 
pretos livres, serão vendidas com toda a car~a 

como aquelles que se tiverem libertado. Na 
terceira discussão mandará uma emenda neste 
sentido. 

Dando·se por discutido o art. 9o, é rejeitado e 
approvada a emenda . 

E' tambem approvado o seguinte: 
« Art. 10. Não se dar ã.o passaportes .aos no.vios 

mercantes para os portos da costa d'Africa, sem gue 
seus donos, capitães ou mestre.s tenbão assigna<).o 

· termo d e não receberem a bordo delles escravo 
·Algum, pre11~11do o dono fiança d.e upla qtiaiit\a. 
. Igual ao valor do n.,vio ~ carga, M qual fia1l~ · 
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serã levantada quando no espaço . de 18 mezes 
não tenha havido apprehensão ou denuncia do 
navio afiançado. » 

Entrando em discussão o art. 11, é approvada 
uma emenda do suppressiio. 

O art. 12 é rejeitado, sendo approvado o se-. 
<I O art. 12 substitua-se pelos seguintes : 
a Todos os apresamentos das embarcações de 

que tratiio os · arts. 3o e 4o serão "ul ados em 
· 11nc1a pe a au l or a a mar n a, e 

em segunda pelo conselho de estado. O governo 
maroe.rà. em regnlnmento a fórma do processo 
em primeira e segunda instancia, e poderá crear 
auditores de marinha nos portos onde con· 
venha, ·devendo servir de auditores os jui?.es de 
direito da respectiva comarca que para isso forem 
de.signados. 

«. OuLro artigo. Os auditores da marinha serão 
os competentes para processar as pessoas incursas 
uo crime de importação de escravo. ou de tenta· 
tiva de importação, proqedendo até a prllnuncia 

__ ---JiLilnl1;;cl"""usiva~ · 
pessoas se fará no fór•l commum. » 

Entra em discussão . o s~guinte art. 13 ! 

t< A~t. 13. Nenh_uma act;.ão ~oderá ser intentadl\ 

que fica revogada,. e bem assim todas 
em contrario. 1> 

O arL. 1° àl\ lei de 7 de Novembro 
que se refere o artigo snpra diz a · 
os escravos que entrarem no territorio ou portos 
ao BrazH, vindo de fóra, :fieão livres. » · 

O Sr. :a.odr1R:ues doa Santo•. cumprindo 
a promessa que fez quando se uiscutia o art. lo 
desta lei, pede que a discussão desse artigo tenha 
lugar em sessão secreta. 

E' lido e apoiado, e entra em discussão o re
querimento do Sr. R. dos Santos. 

o Sr. Ferraz não acha necessario que o 
art. 13 seja discutido em sessiio secreta ; pelo 
contrario acredita que isto é negocio para ser 

· · · . · amara 
não partisse uma medida desta natureza, e que 
que cada um exprimisse clf\ramente a sua opinião. 
Quer emittir ·o seu voto publicamente contra o 
arti · 

O Sr. Rodrigues dos San"tos ent-1nde 
que uma mataria tão ·grave como a de que se 
trata, que refere-se a interesses tão numerosos, 
tão susoeptlv6is, que tem relação tão intima com 
os nosBos negocios internacionaes, não pódo ser 
discutida com toda a liberdade e frantJueza em 
sessão publica, mesmo para não se excitar 
paixões perigosas. Parece-lhe que não serA ne
eassario, nem julga conveniente, tirar argumentos 
da propria materia para justificar o seu requeri
mento, pMque se o fizesse d~lxaria de preencher. 
a sua intenção ; a discussão se tornava desde 
então publica. Se se tratasse da votação do 
artigo desde jà, declara que pela maneira por que 
se acha rt~digido1 votaria contra elle. Confia com
pletamente no bom senso da carnara, que ha de. 
avaliar o melindre da questão que se discut~, e 
por isto deixa de expender razões valiosissimas 
para justificar o seu requerimento. 

• o era J g u se 
ha necessidade de uma sessa.., secreta para se 
discutir o art. 13, ella devia ter sido attendida 
desde o principio da discussão. E~ta lei não tem 
um , só artigo que não envolva doutrina impor
tantíssima, não pelo merito, porque declara·se 
contra essa lei em todos os seus pontos e vir· 
gulas, mas pel~ suas eonsequenc\as. Se ae tem 
discutido livremente todos JB artigos que passarão, 
não julgando que a mat.eria do art. 13 seja de 
maior momento, de mais extraordinarias eonse
quencias para a ordem publica do que a mate.ria 

TOKO t 

consignada nos outros artigos, não póde votar 
pela sessão secreta • 

. Disse o nobre deputado que a razão prinelpal 
por_ que requaría a sessão secreta é por que 
tumu1 que na discussão se excitassem paixões 
que cumpre re rimir · 
patxoes a ude o nobre deputado ; mas se esta· 
discussão tivesse sido feita como devia, o perigo 
de excitamento das paixões ter·se-hia dado desde 
a discussão do · lo artl o. Se o nobre d 

ue a camara não teria bastante bom 
senso e criterio para discutir o art. 13 sem re
correr a argumentos capazes de concitar paixões 
que cumpre reprimir, isto é caso diverso. · 

O SR. RoDRIGUES Dos SA.NTos :-Não apoiado. 
O SR. CARVALHo MoREIBA diz que o modo 

por que se apresentou na casa esta lei que ha 
11 arinos dormia o somoo do esquecimento, também 
é para elle uma razão de que não se precisa 
de sessão secreta. O modo por que se apresentou 
esta lei no fim da sessão, como para matar 
o tem o · · 
assietido ao debate, não dirigindo a discussão, 
não presidindo a ella, faz-lhe erêr que a carnara, 
ainda que haja sessão secreta sobre o art. 13, ha 
de votar do mesmo odo " 
ar gos, quo a eamara não tem receio de fallar 
sobre a mataria do artigo 13, a não qaerer-se dar 
ao orador o direito de tirar um eorollario em desar 
da camara {o que não é ca az de fazer isto 
qu a eamara sm vo a o as 1sposições de todos 
os artigos anteriores sem um verdadeiro exame. 

Entende que não ha uma razão suffi.eiente qu.e 
possa determinar a camara a ·votar pela sessão 
secreta, e se existe esta razão, ella; se deu desde. 
o momento em que foi posta em discussão esta 
lei. Pedir agora st~ssão secreta, é fazer o epi
gramma do modo por que se tem discutido e vo· 
tado os outros artigos. Vota contra o requeri
mento. 

o Sr~ José de Assta, prevenido em grande 
parte pelos doud illustres deputados que o ra~ 

- , rescen ar em sus an açao .do 
seu voto con~ra o requerimento. 

Entl'.lnde que, pela maneira por que se ha 
conduzido a discussão desta lei, é muito des-

-· , · rtmen o. 
aclara não ligar á lei a importancia que parece 

dar-lhe o governo : não a considerl4 um salvaterio ; 
antes, pela doutrina do art. 13, a qualifica de 
iniqun e be.rbara ; oppõe-se pois ,a que a sua 
discussão seja secreta, porquanto està persuadido 
que os inconvenientes que parece querer-se atalhar 
tornão-se m11iores por este meio, do que o juizo 
errado que se possa formar das razões que levarem 
a camarl\ na. votação desta mataria. 

Observou-se que era preciso proceder de modo 
que não se exacerbem as paixões ; mas que certeza 
ha de que a camara não ha de proceder com o 

. juizo prudencial que a caracterisa? Que não ba 
de bem pesar as conveniencias publicas para que 
do alto da tribuna não se arrisquem opiniosa 
perigosas ? Talvez isto se diga por ter-se feito já 
a divisão dos ardentes e pacientes ; receia-se que . 
aquelles tornem a disaussão pt~rigosa; mas o 
orador não nutre tal receio ; espera que a eamara 
com toda a calma rojeite o arti o cu·a iní uidade 

o v1a. poaa os. ema1s, se· no art. . o em 
que se podia entrar na &nl\lyse de todo o projecto, 
em que se podião apresentar reflexõe~ perigosas, 
nem receio houve da discussão publica ; BG a 
m~loria repa!Jio requerimento igual ao 3ue agora · 
se discute, porque se revive esta idéa? E porque 
se liga ao artigo lmp~rtancia que não tem ? .E' 
porque se quer fazer nas trevas aquillo que não 
se póde !azer aos olbos·da publicidade 't 

O orador não crê que a maioria deseja sessão 
secreta para oecultar a flagrante eontradicção 
entre suas idéas já expandidas e as do artigo 

~ 
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que se dieeute ; e não crê nistof porque reconbeee 
1iindependencia de caracter de seus nobres collegas; 
QlBS não (Kiderá . deixar de admirar-se se ur;na 
eamiU'a_, cQJa maioria representa as idéas liberaes, 
tellot:ra a ses::;ões secretas como que receiosa da 

A desapprova_ção que esta camara ha manl· 
fe"-tado ás idéas vln.das da. outra. exige que a. 
discu.ssão não seja secreta, pa_ra que o publico 

por mui poderosas ra~ões. 
o S:r. VVs.nde:rl-ey julga aue sem prevenção 

é lmpossivel qualificar de despropositado o im~ 
portante- requerimento do nobre deputado por 
S. Paulo. 

O orador não é suspeito nesta declaração, 
porqae até aqui tenciona votar contra o artigo, 
e a sessão secreta nada mais é do que um_ meio 
para com mais liberdade do que em publico ser 
elle defendido ; aquelles que· Julgão o artigo util 
nilo _poderáõ f~zer considerações de certa orde!fl 

ds çamara, o~ facilitar a passagem do artigo. 
Não se couseguirá o primeiro caso, porque im~ 
possivel é que não transpire o que aqui dentro 
houver, e .!llém .disso sujeito a sinistras interpre
t~çõ.eil ; no segul).do, se a discussão publica é um 
entrave para o artigo, é mais este um motivo 
par11 que o orador vote contra o requerimento. 

Deseja qqe o governo se declare nesta. questão, 
p.orque a doutrina do artigo implica com elle ; 
sa o governo tem mostrado temer difficuldades 
ali! . questões de menos importancia, como na de 
C81X.OlrOS . 

uatural que nesta as reeêe ainda maiores ; o por 
isso força 6 ouvir a opinião do governo a este 
respeito. 

Se eu tivesse tido liberdade diz o orador no 
pr;1me ro a em que fallei a este respeito, daria 
a minha opinião sobre o artigo. 

O Sa. WANDERLEY: -E porque não teve Uber· 
dade? Para isso é que se quer a seseão secreta. 

O Sa. NuNEs MAcHADO: -Eu devia responder 
ao nobre deputado. mas peço-lhe lícença para o 
não fazer, não exija que eu responda. Não foi 
v.or não se tar celebrado sessão secreta que não 
dei a minha opinião, affi.rmo ao nobre deputado. 

O Sa. GoNÇA.LVEs MA.RTINs:-Quem lhe tirou s. 
Ul>OJ"dade t . · 

O Sa. NuNEs MAoHAoo sempre se persuadio, 
pe-lo modo por que vio Cf)rrer a discussão, qua 
a eamara reservava a morte do projecto para 
~ste artigo, no qual exiAte toda a sua i.mportancia; 
esta toi mais uma das razões por que então se 
calou. 

O ~. Co~l~o B.tU&!:t.ll tol o prhp~!rO. que. 
. . ; . .. ' 

~r- nl&\eri~ se .tra.ta..~s~ ~rn s.e&~ãQ .Je.Creta ; ~aa 
te~ log~. d~clar*do que vo.taria por ella qu.~nda 
Ele Jl~c.u.~•sa»o .a· ~r.t. la, não. pód~ .detxa.r (te an
tlU\t ao. T(lqu~it.nent,Q do Q..()bre <J,eputado pox: s. 
J?dauJo, ~n~iQd.Q discQfdiU' lle~~e po~~o dA o.pin~~a 
_Q n~br& d&p,utad~,~ por P~t.n~~b.~co, 

Uu• 'Voz::-E' prnd.enci!S. 
O Sa. Nq~s M.\oa.&.,DQ:-Pru.dei1cla. é mq._ndal' 

W.par o Clanal de M.acahé ; alll é Cl~e elles · d01s· êf:o'f:3;;.t 'l~e ~~- r.ee;s.p~.-~P · ILB ($;.en<tas ... . . 

0 Sa. JosE' DE Assxs:-Nisso é que uão se 
cuida. 

O Sa. CoELHo BAsTos julgando que o artigo se 
deve discutir em sessão secreta, não se occupart\ 

or ora de sua materi · o 
a discu.ssiio que deve haver por aquelle modo. 
Não concorda em _que se deve exigir já do go ... 
verno a. sua opintao sobre a materia do artigo, 
porque isso inutilisa.ria o requerimento nii ha· 
ver a rna1s sessao secreta. quanto ãs ponde
rações que acabou de fazer o nobre deputado 
por Pernambuco, jul~:J.·se exactas ~té certo ponto, 
mas entende que d.ah1 por diante é preciso afastar 
um pouco das theorias, e olhar mais para a 
pratica ; nem sempre as theorias devem ser ex.e
cutadas de um modo absoluto. 

O SR. NuNES MA.OIIADO:-Eu aposto a cabeça 
se a cams.ra votar por este artigo. 

O SR. CoELHO BuTos não sabe como votaré., 
mas â sua uplniiio que nem sempre as theorias 

conforme o disposto no art. 24 da constituição: 
No seu entender a camara obrará muito pru
dentemente se .discutir o artigo em sessão secreta, 
assistindo a ella. ao meuoa o Sr. ministro da 
justiça. Não ha motivo nenhum plausível para 
que o negocio se trate em sessão publica, porque 
elle tem relai(Ões muito extensas ; é preciso que 
os Srs. minhtros saibão o que os Srs. deputados 
quizerem dizer a. est-3 respeito. Se o objecto se 
discutir em sessão publica, nada dirá elle orador 
sobre o artigo ; se porém fór em sessão secreta, 
muita COUl'~a tem de dize 

Vota pelo requl3rimento com o additamento 
para que seja presente o Sr. ministro da jus· 
tioo.. 

roento do Sr. Silva Paranhos, que tom.uoi em 
consld6ração depois que se resolver sobre o do 
Srs. Rodrigues dos Santos. 

E' apoiado o seguinte 1\ddltamento: 
1< Accrescente·so ao roqueriml'lnto da sesl'liiO se· 

ereta que sejiio presentes os Srit. ministros da 
justiça e estrangeuos.- SouztJ Franca. » 

o S:r. Sll'Va Pa.:ra.n.hol!l (pela ordem) peds 
que o seu requerimento, que não é mais dl) que 
um additameoto ao do Sr. Rodrigues dos Santos, 
seja lido e submettido ao apoiamento, para que 
a ca!Dara o tenha em vlsta quando votar o que 
se dtscute. 

E' lido o requerimento do Sr. Silvt\ Paranhos, 
para que passando o requerimento do Sr. Ro
drigllas dos Santos a votação sej>\ nominal. 

o. sxo. 'VVande:rley (p~la o'·d8m} entende 
que este. addltamento não J>óde acompaQ~ar o 
tequedm.ento em discu!;!são. Vers.,ando ~lle sobre 

ser submettido a!l apoiamento, e votado depois 
de discutido o mesmo artigo. 

Q S1", ~:'::rre11"a Penn.a (pela ordem) é da 
t;Ilesmu opmtao do precedente or~dor. O methodo 
a e~preg&r _na votação. só de.ve ser resolv~do na 
m~sma sessao secrota. se a houver; é isto o que 
v~1 de accôrdo cotn o artigo do reglroe~;~to que 
..;i1z que antes de levantar-se a sessão secreta a 
cam~ra del{berará Me o objecto de que s~ tratou 
deve ?U não s~r publicado. Não foi porém pa,r(l 
<ijaçq.tlr ~s\e Ol?Jecto que p.e.d. io a ·pala.vra,. e ~itn 
pA.t;O. (az~r lW1 a<l,dft!lmentQ ~o dQ Sr. SQq~ 
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·França, afim da qna todos os ministros possão 
asRistir á sessão secreta. pois que não pôde ser 
a ll.•ente do regimeilto e:x.cluil-os de semelhante 
sessão, quando a camara precisa ser orientada. 
com as informações e opinião de SS. EEx., quo 
muito necessarias se tornào neste ob"eeto. 

E' apoiado o additamento do Sr. Ferreira Penna. 
para que sejão admittidos ã sessão secreta todos 
os ministros que quizerell,!. 

questão proposta pelo Sr. Wanderley, se o re· 
querimento do Sr. Paranhos deve sor tomado já 
em consideração, ou só quando se tiver da pro-
codar à votaçao do artigo. · 

o Sr. sn.va. Paran.ho~S entende que a ca
mara não põde deixar de tomar já em conside
ração a sua emenda additíva ao requerimento 
do Sr. Rodrigues dos Santos. O artigo do regi· 
manto que foi ha pouco allegado não tem appli· 
cação a essa emenda ; nã:o se trata de publicar 
a m~teria snbre Qll:tl deve versar . a discu~ão em . 

que a mataria seja tratada com toda a liberdade. 
quer tambem que o seu voto seja conhecido, e 
por isso requer a votação publica e nominal. 

o Sr. Jo•é <le A••h entonda que o reque
rimento do Sr. deputado pelo Rio de Janeiro 
deve ser desdi:) já I:!Ubmettldo â diiH::ussão. Pôde 
julgar-se conveniente discutir um objecto em 
eestõitO secreta, e não haver o menor perigo em 
que a votação seja publictl. Motivos de alta con
vanlsncia podem mover a camara a discutir um 
objecto em sessão secreta; é isto até milito re· 
gular, ae as razõ~s de conveníencia forem de 
natureza tttl ql.le possilo levar a camara a adoptar 
esta medida; mas que uma camará se furte a 
uma votação pubHc11, nominal, em objecto iw· 
portante, seguràmente não lhe parece muito re· 
gulr,r~ 

Uu Sa. DEPUTADo:- Todos têm corsgem para 
votar. 

O Sa. Jos~ DE Assis não farà ostentação de 
cora em nem uer cam ar de valente antes 
reconhece ser fraco; o que diz porém qlt6 o 
momento em que se trata da necessidade de 
discussão secreta é o mais apropriado para se 
tratar da. nscessidade da votação, porque o ob
ieeto não póde passar sem uma discusdo a sem 
urna votação .. Assim, pois, enteude que o Sr. 
preaídente não procederia irregularmente, antes 
pelo contrario, segundo as circumstancias e ne· 
cessidades mesmo dos corpos deliberantes, se de 
algum modo concorresse ·para evitar essa idéa 
de segredo que se vai reproduzindo na camara 
de uma maneira sem duvida admiravel ; de modo 

que ~ pubHco tic~ssa sabendo que depois da 
votaçao elle podia acudir ás gala rias. 

o Sr. Nunes Ma.oh.ad.o deseja saber se, 
sendo rejeitado o requ.erimento additivo do Sr. 
Paranhos, poderá ser approvada. a sessão se-

se as folh~s publí.~as 1ua dessem p.ublicidade ao 
seu vo~o, mcorrerHl.o em crime. Mas, como quer 
que se)a, o o_rador declara que fará publicar o 
seu. voto, amda quando, na. falta de jornaes 
oac10naes, que se encarreguem disto se veja 
obrigado a recorrer a joroaes estrangeiros. 

Oons~lta.ndo-se a cam~na se se deve submetter 
Ao apoutmento o requer1mento do Sr. Paraoho-s 
decide-se pela negativa. • 

Continúa a discussão· do requerimento do Sr. 
Rodrigues dos Santos. 

requer1men os. 
c!ulgado discutidtl o requerlmedto do Sr. Ro

drJgues dos Santos, é approvado o igualmente 
os addittlmentos dos Srs. Souza F;an a e Ferre·r 

e na. 

O Sn. Oo.ELiiO BA.eTos pede a palavra contra o 
artigo. 

O Sa. ·JosÉ DE Assts~-Ha de pedir em sessão 
secreta. 

O Sa. OoEt.RO BAsTos:- Mas eu peço já. 
O Sr. Rodrlguea do11 Santos, á vista. 

do additemeoto que passou, paio qual ·se resolveu 
qu~ fossem convida~os tojos os ministros para. 

· assrstirem a esta d11~cussao, crê ser de necessl· 

do processo que nellas se 'costuma seguir, deseja 
obter alguns esclarealmsntos. . 

A' vist!l da discu:fsão que houve sobre o re
querimento do Sr. deputado pelo Rio de Janeiro, 
parece-lhe que depois de estarem trancados os 
Srs. depntados, se poderá decidir que a votação 
seja tambem seeretQ, ou nilo: e como a decisão 
pôde ser affirmativa, ou negativa, deseja o ori,d.lr 
saber se, no caso de se deeidlr que a votaciiG 
seja tambem secreta, elle se podara retirar para 
não votar, porqU6, se a votação fôr seci'eta, 
ficar!\ inhibido de declarar o seu voto, e ella 
antes guer n4o votar cto qt'le sujeitar o seu nome 
à solidariedade dos que vota'retn. 

O orador vota contra o artigo, e votarlll. contra· 
elle tambem em sessão secreta ; observa porám 
que na sessão secreta a sua votação nlo pM\. 
ser garantida como na. s&ssão publica. · · 

Tal é . o medo de que o orador .ge ac})a; .po-.. 
s11ido, que, se nilo se puder :retirar antta- da 

sessão. 
O Sn. PREslDmmr. resp01tldo ao Slt. d8,p6.tad•o 

que, se quer saber a .rua '()-p.'inlito-~culietr\ 
d!~·lhe-ha q.ua se q~alqu~r s~ •• tloe~td~ :t\\11« . 
dmxar de vrt- á se~tsao secr&tà, peta IJliéBil'l'S ~· · 
pódre· deixar de V'Otar. 

Em seguida S. E:. d6Clara qu~, dls~Ml'd~· 10 
art. 103 do .regilftiElnto qae nt- ~aso• de "M5·'deehiit' 
que um negocio ·de~ sêr tra~ -er:a •~siie 
secreta·,. • proe\!éla a ~e:- ~---n~~ •ett 
~o· dla a~iMUr '4otrlot-Jn~e· • utgttnca-:;; ~' •n.t~o· 
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resolvido a camara que fossem convidados os 
mfnfstros, a sessão secreta não pôde ter lugar 
já, mas no dia seguinte. 

o _sr. José de Asst-s ap~zar do _muito 

Santos não l e parece valioso, porque, da decisão 
de serem convidados todos os membroa do gabi
nete para assistirem a uma sessão não se segue 
que esta sessão não possa ter lugar senão n" 
presença~ de todos. os membre>s do gabinet~, 
porque c1rcumstanmas podem dar-se em qutl nao 
seja possível que compareça senão um. 

Portanto parece-lhb que estcl razão não é sufli. 
ciente, e que, á vista do regimento, a sessão 
seéreta. deve ter lugar immediatamtnte, porque 
quem vio o açodamento, o grande afan com · que 
muitos Srs. deputados, ou quasi toda a maioria, 
approvou es a , n e xa e cons er r 
o projecto de summa importancia, e de muita 
urgencia, e que assim não se deve guardar para 
amanhã, mas. dlscutil·C? immediatamente. Q•1em 

. 
qual elle mais se tem interessado. 
· A' vista destas razões entende não só que a 
sessão secreta deve ter lugar immediatamente, 
como que a sessão devia ser prorogada, para 
que quanto antes sahisse da camara. 6'8ta lei, 
que se pôde considerar salvadora, como o melhor 
mimo dado pela camara ao paiz . . 

O Sr. &Uva Paranh.os entende que é {1, 
esmara que lnoumbe dec~dir se a sessão secreta 
deve ter lugar immediatamenta ou no dia se
guinte. 

O •r. Nune• Maoha.do não vê que a 
malor1a tlvesse decido que se mandasse clonvldar 
a todos os mlnlstros, antes lhe parece que a 
deolsllo havida nlo faz ctependenta a discussão 
da pres&noo doa ministros. Nós estamos em um 
palr; oonstltllolonal, (exclama o orador) onde o 
ayateme representativo dGve ser uma realidade ••. 

O Sa. Jos111 DB Assxsa- Apoiado: não seja uma 
mentira. 

O Sa. NtrNES M~OILU)Õ: - ••• e aendo uma 
realidade, cumpre que nos sujeitemos a todas as 
condições do systoma. Ora, o governo é parla
mentar; e sendo parlamentar, tanto faz que 
esteja presente um, dous ou tres ministros, ou 
todos: estando_ presente um, se deve contiuuar 
na discussão. Nlio podia pola V. Ex. decidir 
que fl.CIUlBe a sessão .secreta para amanhã. 

o Sr. Ferraz crê que se deve respeitar a 
. • . e o 

reglmenlo fallante, e no momento em que se 
queira invalidar as decisões de S. E:z:., a camara 
não caminharA bem. Nem mesmo havia neces
sidade destas reclamações, uem ellas estavíio 
autodsadas pelo regimento; se os Srs. deputados 
gulzessem que a decisão de S. Ex. fosse cassada, 
liavla um Jnelo, e era pedir. a urgencia, porque 
o regimento diz claramente - salvo se fOr ur
gente ; · mas uma vez que se não usou deste 
recurso, a declsio do Sr. presiden'e deve pre
valeGer. A.~resoo ainda outra razão, e é que os 
Sra, ministros d!>S n&gocios ~str•ngelros, e da 

justiça não se achão hoje suffi.cientemente appa
relhados para esta discussão. O orsdor pedirà 
a SS. EEx. que tragào á casa tudo quanto disser 
respeito a relações exteri.ores, todas as recla .. 
maçõea e documentos ue ha·a sobre o ob"ecto 
para ser tu o presente xscussão, no que não 
ha o menor perigo, sendo a sessão secreta, e 
poder assim orientar-se cada um dos membros 
da camara no voto que tem a dar. 

O Sr. :a.odrigues dos Sá:n:tos foi pre
venido pelo Sr. Ferraz, que esgotou a matel'ia, 
e por isso considera desnecessario accrescentar 
cousa alguma para justificar a sua opinião. L1· 
mitar-se-ha a dizer que não descobre na decisão 
do Sr. presidente os defeitos que se lhe têm 
notado. 

Respondendo aos Sra. Nunes Machado e José 
de Assis, mostra que a presente discussão ne.da 
apresenta que justifique tantas exclamações, que 
parecem inculcar que correu perigo as nossas 
institui ões. ão ta ará d d · 
comportamento do Sr. Jo~>é de Assis nesta questão, 
mas julga que foi um tanto precipitado. 

o Sr. Urbano_ entende qu~ a designação 

tres ministros, não .ficasse excluido um, pois que 
o outro. requerimento sõ admittia os Srs. mi· 
nistros dos negocios estrangeiros e da justiça, 
quando aliás tambem estava presente o Sr. 
ministro de. marinha, que não se achava com
prehendido no primeiro requerimento.. Justifique· 
se pois o adiamenLo da sessão secreta para 
am!lnhã com outras razões, mas não com a que 
se deu, pois ninguem dirá que a presença -de 
tres ministros não seja bastante para se pro-
cedor ·á discussão. · 

jã á sessão secreta, porque declara com toda a 
franqueza que votará contra o artigo. Não tem 
a meno&' duvida em declarar já. o seu voto, 

qua quer que seja a discussão, ella o não demo-
varA deste proposito. . 

O Sa. RonBIGUES nos SANTOs:-Ordem do dlal 
ordem do dia I 

O Sa. PRESIDENTE:- A ordem do dia de nma~ 
nhã é ••• · 

O Sa. JosE' DE Assis pede a palavra pela ordetn, 
e observa que não estando preenchidas as 4 horas 
de sessão, não se pôde levantar a sessão. 

O Sa. Pa:esiDENT:e : - Entra em discussão o 
art. 1° .da resolução sobre a reforma judiciaria. 

O Sr. Oarva.lll.o Moreira pedindo a pala
vra desenvolva um requerimento de adiamento 
para que esta discussão tenha lugar na presença 
do Sr. presidente do conselho .Paula Souza. 

Dada a hora ftca á discus~ão adiada. 
O Sa.:. PRESIDENTE. dá para· o~dem do dia varias 

Levanta-se a sessão. 

••• 
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S~aslo em 51: de Setembro 

J.>RESIDENCU.. DO Sll, MUNIZ BARRETO, VlCE·PRESIDENTE 

SUMYAR~o •• - Expediente. - Eleiçê$es 

EXPEDIENTE 

Um officio do Sr. ministro do imperio, remet
tendo outro do presidente da provlncia de Santa 
Catharina com as cópias outbenticas das actas 
da nova eleição de eleitores da parocbia de Nossa 
Senhora da Graça na cidade de S. Fr~ncisco.-A' 
commiseão de constituição. 

Outro do mesmo ministro, trnnsmittindo o 
officio do presidente da província do Santa Ott
tbarina dando arte de ue na nova eleição de 
e eitores a que se procedeu no dia de gosto 
na parochia de Nossa Senhora da Graça da cidade 
de S. Francisco, funccionárão os eleitores de 1844:. 
-A' commissã.o de constituição. 

u ro o mesmo mtnrs ro, anv1an o a repre
sentação da assembléa legislativa da provlncia da 
S. Paulo, pedindo que se torne extensiva às 
pr.ovincias situadas ao sul desta capital as c~~-

c 
dos cofres nacionaes nl\vegão para o norte.- A' 
commissiio do commercío. 

Outro do $r. ministro tia justiça, remett.endo 
uma · representação da assembléa legislativa da 
provincia da Bahia, lustaado para que sej' re· 
movido o mal ~ue sotlre os cidadãos dados a 
diversos ramos da indastrio. do paiz com o serviço 
activo ordinarto e de destacamentos da guarda 
nacionat • .:...A• commissão especial enca.neguda da 
reforma da lei da guarda nacional. 

Ramatteu·se A commissão dfl constituição o 

subdito portuguez, pedindo carta de naturalisnçãQ 
de cidadão brazil91ro. 

A' commlssilo de assemblêaa provlnclnes du~a 

Grande do Norte promulgadils em 1Si7. 
Nilo ha mala expediente. 
Fica adiado, por se pt~dlr a palavra, o parooor 

da commlssão de juatlQt\ c\vll, em quo a oom· 
missAo e da opinli\o que O lllldOl' do OX·tbesourolro 
Manoel MoreirA Lyrlo deve ventilar o aeu d\relto, 
que allâs a commfssdo reP.11ta bem fundada oontra 
o tbesouro publico nacional, perante o poder judi · 
elarlo, Julgando por consequenols que a materia 
nilo é objeeto de resoluçito, 

Julga.se objecto de dellberaçio e val a imprimir 
o projecto de resolução da commiãsão de justiça 
criminal, autoriel\ndo o governo a crear para a 
capital do ímperio e para a!! eapitaes da primeiro. 
oriiem um escrivão privativo, encarregado do 
registro e matricula dos culpados, dando-lha 
regulamento conveniente, para o que aproveitar!\ 
do alvará de 7 de Agosto de 1564 o que fOr appli
cavel, e marcando·lhe os emolumentos respe-
lltivos. · 

imprimir outro projecto da commissão de justiça 
civil, resolvendo que as sentenças proferidas pela 
casa da supplleação de Portugal, em virtude da 
r.eeursos interpostos antes da proclamação da 
tndependancia do Brazil nas provlncias do Pará 
e Maranbiio, e de que aqualla tribunal já tinha. 
tomado conbecimeoto, ou gue nelle peodião a esse 
tempo, são exequiveis no Brazil como sentenças 
proferidas pelos tribunaes brazileiros. . 

o 8r. Nu.nes Machado pede ao Sr. presi
dente haja de dizer se se remetteu ao governo o 

pRrecer da commissão de coostitttlçiio e poderes, 
que foi approvacto, relativamente á questão que 
se dá em sua província n respeito da eleição de 
camaristl!-s e juizes de paz. 

p SR. lo SEcRETARIO diz algumas palavras que 

O SR. NUNH.S MACHADO entende que, quer se 
tenha dado ou não c1mhecimento deste parecer Ro 
governo, não póde deixar de fazer um requeri-

, e ISSO Oll 
aviso que elle por ventura expedisse em solução 
á.s duvidas propostas pelo presidente de Pernam
buco, a respeito da eleição de camaristas e juizes 
de paz. 

E' lido e apoiado, e entra em discussão o seguinte 
requerimento do Sr. Nunes Machado: · 

« .Requeir? que se peça ao governo com ur~encta 
c6p1a do avtso que por ventura tenha expedido 
em solução das questões propostas pelo actual 
presidente de Pernambuco sobre as difficuldades 
de se pr_ocedt:rem alli ás eleições de juizes de paz 

~ • » 

o Sr. Pereira Sil.va considera o requeri
mento do Sr. Nunes Machado como um verdadelro- · 
acto de o ilsi íio ao overno e •admira-se de e 
este requerimento partisse de um membro da 
maioria. Ainda hoje se publicou no Jornal do 
Commer·cio o offici.o pelo qual o presidente da 
província de Pernambuco participou ao overno 
os mo 1vos por que JU g ra convea eo e a tar a 
eleição de camaras muuiaipaes e juizes de paz; 
neste ofticio vê-se o estado lastimoso em que ainda. 
está co \locada. a província de· Pernambuco, estado 
de verdadeira anarchia em que o partido domi· 
nante na provincia de Pernambu()o a tem collocado. 

O SR. NuNES MACHADO :-Fostes vós e o vosso 
cons11lho de estado, e o Sr. Joaquim Marcellino 
de Brito qnem tem collocado e. provlnota de Per· 
nambuco em estado de anarchla com esse aviso 
monstro. 

notQ que as qualitlcn~õatt que devido servir parv 
a uluiQilo 1\Cttta\ fori'lo feitas em ocaa.lliilu em que 
preAldla Pernambuco o 5r. Oblcbor.ro da Gama, 

a provlncla de .. ernBmbueo em um ea ado tão 
lH&tlmoso, nll:o se póde deixar de considerar ist;o 
como o maior eplgramm'' contra o partido domi· 
nant11 na provlncla de Pernambuco. O ~r. Oost,a 
Pinto A vtata da anorohla em que estava a 
provlnctn, A vlata da horrClrosa qu14ltlloaoAo que se 
havll\ feito, suRpendeu l\ elei1Jilo. Se o governo 
geral deoldlo alguma oouaa, tinba obrlgaçilo de o 
participar à camara como o tem feito em outras 
occasiõas. Ou o governo resp()ndeu ou nílo ao 
otllcio do presidente de Pernambuco ; se rea· 
pondeu, o requerimento é uma accusaçi1o forml
davEil, porque não participou a sua deliberação á 
eamara ; se não respondeu, então é esta a maior 
accusação que se póde fazer ao governo por não 
ter tomado deliberação alguma sobre. negocio tâ'o 
Importante. Vota con\ra o requerimento por prin
cipias governamentaes, porque entende• que se 
deve esperar que o governo declare o que tem feito 
sobre esta questão. ' 

r. unes ao a o, e p e o 
Sr. Pereira da Silva, diz que o nobre deputado 
perdeu o seu tempo, porque não está mals nas 
circumstancias de receber os inspirações togo.sas 
que talvez o nobre deputado lhe quizesse com
municar: tem bastante espirUo para oecupar aquelle 
lugar que entender que a honra e o dever lhe 
prescrevem. Não sabe o motivo porque o nobt•e 
depuY\do, que está em opposição ao governo, e 
~ue considera este requerimento como um acto de 
liostilidade ao ministerio, sacrifica os seus prin
cipios votando contra o requerimento. 
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Nio esperava que ~st.e r11querimento tão slmpl~s 

6aeontrasse opposlçao. Entende: q_ue na que-s~~o 
da ~e proceder ~m tempo á ele1çao das munlCl• 
palidadea e. juiz_es de paz se ~chão flnvolvidc:_>s 
os mais serws mteresses do pa1z, e ortanto r.ao 
deve ser es ran a o que um epu a o se apre· 
sente pressuroso a querer Bnber do estado deste 
n('gocio, s1bretudo quando elle diz respeito á s_ua 
Krovincia. ~· um~ verdade que pelo que resp•Hta 

eleição a provmci e nam uco -
locada em e8tadu da mais hedionda anarchia, não 
é s6mente a província de Pernambuco que se acba. 
neste estado, são todas as províncias do impario, 
porque o partido a que pertencem os nobres de
putados collocadv em posições officia~s. no con
selho Je estado, a quem forão commettidas todas 
as de~lsões sobre t~leiçõe.~. procutou desnat.urar 
a lei de el~iÇÕdS, plant,1Ddo uma anarchia hor
rível no p·aiz. {Muitos apoiaàos e não apoiados.) 
Este estado que deplora, e que não póde deixar 
de tAr consequencias muito ftltaez:~ para a sua . . . .• - . . . 

soas inftn&ntee nas localidades, que as soltcitavão 
com o fim de favorecer o seu partido. Hoje 
porém que todos os avisos são transmittidos aos 
p_residentes das provinei~s, as camaras legisla.. 
tlvas, e a todas as autondades ue · 1 

processo as e e1çoes, não se póde de maneira 
alguma dizer que as decisões são dictadas pelo 
desejo de favorecer t. um partido e prejudicar 
a outro, pois que os interesses de cada um delles ve-
·- Cú n ormt3 as ques oes que se apresentão em 

cada localidade, e a regra geral estabelecida pelo 
governo tanto aproveita ou prejudica a uns como 
aos outros. 

o Sr. Urbano diz que não apresentará uma 
opinião Jecisiva sobre estâ questão porque não 
tem feito um exame profundo sobre ella, mas 
por tlra inclina-se a pensar que as qualificações 
devem so1· feitas pelos eleitores ultimamente 
nomeados. Chegada a occasião da qualificação 
algumas camaras municipaes de Pernambuco 
consultárão o presidente qu~es os aleitoraes ue 

evlRO uncc1onar nessa qua 1 caçao ; o presidente 
decidia que dovião ser os novos: entrando porém 
na. vespera da qualificação o vapor em Pemam
buco, trouxe um aviso do governo determinando 

· a e e1 a com ,os e e1 ores 
antigos. Como este aviso não fosse dirigido 
offi.cialmente ao presidente, elle entendeu que não 
devia. revogar R sua ctecisão sómente porque vinha 

__ ____:_____:Nito---üb-ê--ettt<lfe--mttã----c*.tloitda,-arttbrwle1i~iler-t--Jlrtttltlieado no Jot•nal do Commerdo um aviso 
, · o governo m11udar cõpia do aviso que expedir 

· decidindo esta questão. Se o governo ainda não 
tiver decidido este negocio. ou se entender que 

·· nio é da sua competencia, o orador desejaria apro
. veltar o resto da sessão para propór uma medida a 
e ate respeito. · 

, o ·sr. Ferreira. Ponna julgO\ desnecessarlo 
o . requerimento do Sr. Nunes Machado : lo, 
porque t~ndo sido o Sr. minlt;tro do ;mperio 
multo pontual em communicsr ao corpo legisla· 
tlvo, como datermina a lei de 19 de Agosto, todas 
as · tntosma 
lel, não ba razilo para que a eamara 11e aproAse 
a exigir cópia da resposta que por ventura ee 
tenha dado ao pree\dtwte de Pernambuco, res· , 
serà provavelmente communtcada A camara som 
demora, ainda que nilo p~~se o requerimento ; 
2o, porque nilo vê a ponlbllidade de pa~ssr ainda 
ua presente st~ssllo qualquer aoto leglailativn que 
reg11le as elalçõos do q_ue sa trat'~ actualuu~ntu tlm 
.Pernambuco, tendo alil\a sido roltcu segundo aa 
decisões do governo as daa outras pr•.wlnolatl. 
Olloolue d(lolaraudl) que lhe pareeam lnfundadts 
e Injustas as cenauras feitas uea~a e outras eesoões 
pelo Sr. Nuoes Machado aos nlinistros e oon
selhelroa de estado por causa das dee1Ki5es dad11s 
a respeito da lel de eleições. Sendo \l orador 
presidente do Para\, entendeu que orão compe
tentes para funcclonar nas juntas de revisão até 
8 de Maio os eleitores da passada legislatnra, e 
nilo os novos~ esta opinião d geralmqllte tleguida, 
e não v6 razão para censurar-se o governo por 
asaim o haver decidido. Não dtlsconhece que uma 
ou outra• lias muitas decisões que se têm dado 

ossa parecer menos conveniente, ou pouco eon-
rme a 1n ençao o eg1s n or; mas pe e t am em 

a justiça que se confesse qae sendo a -lei obscura 
e cklfeituosa .em muitos pontos, nio se terião feito 

· as eleições :~raes se o governo hesitasse em ugar 
d! faculdade· ~ue se lhe eonferio para rem~v@r 
{çomo o fes com muito acert.o na maior parte 
doa caaos, • infinidade de duvidas e embaraços 
qu.e ae têm offereeido. Não menos injusta lbe 
parece a imputação feita ao governo de haver 
dado certas d~cisões por espirito de partido, ou 
para favore~ o trlnmph.o ode qual(iuer opinião 
PGüW.:.. Isto poderia acontacer: quando só ti.nhiio 
eouheçlmento. tdu 4H~ .as autod.tiades GU pet-

naquelle sentido. As juntas de qualiflcaçlio divi
dirão-se, umas 1lzenlo a eleiodo com os eleitores 
velhos, e outras c..>m os novos, e eis-aqui a 
ex1Jlicação da anh11rohla dessa quallfleaçi\o. O 
goVtlrno sabendo disto, parees que ordonou (}Ue 
se dessem como legaes todüs as (}Ualiftcações, 
emqul\nto o corpo legislativo nãl) decl<Usse eeta 
que~;tão. Ali duvidl\s que havia em Pernambuco 
estl\o ,;oe11olvldas desdij que o Sr. Costa Pinto 
recebuu o novo aviso do governo. O . nobre mlnla· 
tru dos negoclúB estrangeiros talvez possa dar 

ORDEM DO DIA 

E ' approvada sem debate a seguinte reso· 
luQil:o: 

a A assembléll g_Arlll leglt~latlvll resolve; 
« Artigo unfoo, Fica revogad•l o art. 82 da lt'!l 

da provinola d11 B11bia de 11 de Julho de 18<16, 
n. 2ti2, na p1Httt em quo di11põe o segulutez
Os thc:tes da capital niio serão fixos em alguma 
CNguezia, o !ihn ompreg11doa pt~lo presidente da 
carnara, a quem daré. conta do resultadu. -;o 
Eo!ta dispotiiçàt> ter!\ lugar desdt> jé.. 

<< PliQO do aanado, em 20 de AgoRto de 18-17.
Jo&~ Carlos Pereira de Almeida TorrBs, vlce· 
presiden tE:t.-José Martiniano de Alr~ncar, lo secre
tario.-ManosZ dos Santos M«~rtins Valtasques, 
2o secrctario. >> 

Entra em discussão a seguinte resolução: 
u Art. l.o O governo fica autorisado a conferir 

carta de uaturMisação de cidadão brazileiro ao 
padre José von Reis, natural de Vienna d' Austria, 
cidadão portuguez ; a J acob Alonso Rios, natn-

, mo o o, su o 
italiano, e a Bartholomen Ravena, natural de 
Genova. 

« A.rt. 2.o Ficão revogadas as disposições ~m 
contrario. 

« Paço da eamara dos deputados, 29 de Agoato 
de 1848. - Rodrigues dos Santos. - Peuoa cl6 
Metlc. . • 

São lid'as, apoiada:~ e entrãQ tambem em discussão 
as seguintes emendas: · 

c O governo fica autorlsado a conceder earta de 
na.tur<&li.B~ão ao Dr. Thaod()rO L-aagaad~ Gina
marquaz·. -s. R..-rl'.Oicu ~ A,aiar. ~· 



SESSÁO EM !7 OE SETEMBRO DE HH8 4f5 
« -Offereço como emenda a resolução da com

missão de constituição relativa a Pedró Maria 
Monteiro Torres.-Roàr"igues àos Santos.» 

« Oomprehenda-se o subdito portuguez Valencio 
Angnsto Teixeira Leonil, residente no Brazil ha 
14 annos,. e igualmente o cidadão francez João 
Cypriano Huet, residente no Bt·az!l ha 6 annos, 
como mostrão os documentos que apresentárão. 
-J. dtJ Sil?Ja Carrão.• 

'' Offereço como emenda ou artigo additivo a 
resolução enviada pela illustre commissão de 
constituição, a favor de Agostinho Guimarães 
de Almeida, subdito portugnez, que requereu a 
naturalisação de cidadão brazileiro.-Aprigio. » 

« Offereço como artigo additivo o parecer da 
commlssão de constituição sobre a naturalisação 
que pretende o subdito portugnez padre José 
Mendes de Paiva.-Pinto Pacca. » 

O Sa. PaBSIDENTE declara que se o artigo com
prehendesse uma só pessoa, de necessidade estas 
emendas sertão con~ideradas como artigos additi
vos ; mas como o artigo primeiro comprehende 
multas pessoas. não tém duvida de pOr tudo em 
discussão conjunctamente. 

Dá-se por discutido o artigo com as emendas. 
0 Sa. MORAES SARMENTO requer que Se adie 

a votação nominal parn amanhã, porque é chegada 
a hora da sessão secreta. 

O requerimento de adiamento é approvado sem 
debate. 

O Sa. PRESIDENTE: - A camara vai traba
lhar em sessão secreta. Nomeio para membro da 
mesa o Sr. Tavares Bastos, e o convido a tomar 
assento. 

A camara constitue-se em sessão secreta ao meio 
dia. 

---~--

Nessão em ~8 de Setembro 

PRESIDEL. ... ClA DO SB. MUNIZ BARRETO, VICE·PRGSIDSNTE 

A' uma hora da tarde declara-se a camara em 
sessão publica ; lê-se e approva-se a acta da de 22 
do corrente. 

EXPEDIENTE 

Um ófficio do Sr. ministro do imperio, remettendo 
cópia do aviso de 15 do corrente que por aquelle 
ministerio se dirigio ao presidente da provincil\ de 
Pernambuco solvendo duvidas que na eleição de 
can1aras municipaes e juizes de paz terião de 
occorrer.- A' commissão de constituição. 

Outro do met!mo ministro, enviando o officlo do 
presidente da província do Ceará de BO do mez 
passado com os documentos relativos á. eleição do 
collegio do Crato e do de Maria Thereza, ambos 
daquella província. - A' commissão de consti
tuição. 

l;lão approvadas tres redacções das resoluções 
ocncedendo loteriàs, e uma confirmando a doação 
da capella de Nossa Senhora da Ajuda na cidade 
da Bahia. 

E' approvado o requerimento da commissão de 
marinha e guerra pedindo informação ao governo 
sobre a preteação do tenente-general Lazaro José 
Gonçalves, ouvindo o parecer do conselho supremo 
militar. 

ORDEM DO DIA 

O Sa. PRESIDENTE:- Vai-se proceder á. votação 
nominal da resolução e emendas qne concedem . 
carta de naturalisação a varios indivíduos. 

O Sa. CoELHO BASTOS propõe que haja uma só 
votação sobre a resolução e_ as emendas. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente 
manda fazer a chamada. 

A ordem do dia de amanhã é: 

Primeira parte : votação da resolução sobre 
naturalisação. Resoluç>io n. 21 de 1848, 5 de 1848, 
15 de 1847, 83 •ie 18<18. 105 de 18<14, 112 de 1847, 
88 e 3.5 de 1848, 25 de 1847: 

Segunda p'lrte: codigo commerclal e reforma 
judiciaria. 

Levanta-se a sessão á~ 2 horas menos 11m 
quarto. 

Sessão em ~7 de Setembro 

PRESIDENCIA DO SR. MUNIZ BA.RRJ~TO, VlCB·PRBSIDBMTB 

SuMMAE!IO.- Expediente.- Negocias de Paracatú 
e Pa.trocinio. Discursos dos Srs. Va.sconceZlos 
e Rodri{lues dos Santo.~.- Licenca para o Sr. 
Manoel Menàes da Cunha Azeveàa.- Natura
Zisaçilo. 

A's 11 horas menos cinco minutos da manhã abre-se 
a sessão, lê·se e ap11rova-se a acta da antece
dente. 

BXPBDIENTB 

R~mette-se á commissão de commerclo, lndustrla 
e artes o requerimento de Manoel Joaquim dos 
Passos, representando contra.o privilegio que o 
governo concedeu ao estrangeiro Luiz Vernet. 

Não ha mais expediente. 
O Sa. NUNEs MACHADo•-Tenho negocio urgente. 
o Sr. Vasoo:noeU.os (pela ordem) diz que 

não lhe resta esperança alguma de ver apresen
tado nesta sassão o pllrecer das commissões de 
constituição e justiç,a criminal sobre a represen
tação do juiz de direito da comarca de Paracatú, 
processado, suspenso e preso por um subdelegado 
de policia, apezar da promessa feita por doua 
nobres membros dessas commissões. Não sabe que 
recurso, qne confiança pôde ter o perseguido, o 
homem votado ao extermínio ; quando requer ao 
presidente da província, este o indefere, qtlan<lo 
requer ao govarno geral, não é attendido, quando 
requer ao corpo legislativo, não ha deferimento I 
O orador tem documentos importantes a apresentar 
1\ coroara a este respeito, mas para qne os ha de
apresentar se nAm ao menos os nobres membros 
dessas cummissões têm pedido informação ao 
governo? 

Para mostrar á camara () estado da adminis
tração da justiça naquelle lugar , apt•esentará. 
além dos factos que já citou, e dos que constão 
da rep1·esentação daquelle juiz de direito, alguns 
que constão de documentos que tem presentes. 

O Sa. PRESIDENTE observa que desde que o 
nobre deputado fez o seu pedido ás nobres com
missões de constituição e justiça criminal, tem 
preenchido o fim para que pedira a palavra pela 
ordem, e que se o nobre deputado quer funda· 
mentar um requerimento, não pôde preterir o 
Sr. Nunes Maooado, que pedio a palavra para 
negocio urgente. 

O Sa. VASCONCELLOS delllara que quer pedir que 
o documento que tem na mão seja remettido As 
commissões que têm de dar seu parecer sobre a 
representação do juiz de direito da comarca de 
Paracatú. . _ 

Refere que quando foi espancado na vllla do 
Patrocínio o advogado, cuja petição estl\ junta 
aos papeis do juiz de direito da comarca de 
Paracatú, requereu elle contra a policia do Pa
trocínio, que era a mesma que o tinha mandado 
espancar. O delegado de policia vendo quB da 
inquirição e summario a que se procedia resul
tava indícios vehementes contra um seu filho, e 
contra elle mesmo, manda prender e encarcerl\f 
immediatamente o queixoso. Fazendo-lhe este umil 
petloão ,_perguntando-lhe qual· o motivo por quE! 
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estava preso , respondeu o delegado de policia 
(lendo):- • O motivo por que· foi preso estou que 
é para 1·ecaruta. 1> (Risadas.) O indivi4uo prf!BO 
fez uma justifiMção, provou que era estabelectdo 
em S. Paulo, que era. casado , e que .não podia 
~ '-

resistir á evidencia da prova, disse: - e1 Passe 
alvará, porque da justificação so vê que não tem 
o suppll.cante occupacllo (risadas) nesta villa, e 
sendo pessoa suspeita 
se aretirm·. » _ 

O orador tem outros muitos documentos em sua 
casa, trouxe este sómeato, rrão querendo demo
rar-se em justificar um por um para os remetter 
á_ eommissão, porque está persut~.dido que isto 
não vale nada. Na provineia de Minas estâ·so 
acostumado a gemar em vão, porque os dom_ina~ 
dores são surdos aos gemidos de suas -victimas. 

O Sa. Jostc' DE Assis :-E' exageração. 
O SR. V ASOONC.ELLos :- E' exageração para o 

nobre deputado que está longe do theatro desses 
· • pou os _ as 

chegou o Sr. Dr. · Nogueira, que foi processado 
porque emprestou uma besta a um individuo : 
llss\m está a administração da justiça em Minas. 

ora or cone ue pedind<, ao Sr. presidente 
que 'remetta ás commissões de constituição e 
justiça criminal o documento que manda f\ meskl. 

. ' como ·membro da com missão do constiuiçiio, vai 
'éxpór â con!!ideração da camara o motivo porque 
tem _ ella tardado em apresentar o seu parecer 
sobre a rGpresentação do juiz de direito . d>\ co~ 
marca de .Paracatú. ; para. qúe asslm a commissão 

· ftque absolvida da increpação que lhe fez o Sr. 
Vasconcellos. Haverà cerca de vlnto dias, ou 
pouco mais, que fal\ando·lhe esse nobro deputado 
a respeito deste objecto, disse que tinha alguns 
documentos que em sua opinião poàião infillir 

·para que o parecer de. corumiasiio não fosse muito 
conforme com o da commissão do senado acores-

e, se o sana o 1vesse os ocumentos 
novos que elle tinha, certamente teria dado um 
"parecer differente . daquelle que deu. Pedio o 
orador ao uobre deputado que fizesse umo. especie 
de rnemotia explicativa dos cumen os, que os 
offereeesse, ou em publico, ou em particular, 
para que pudesse a eommissão dlll' um parecer, 
visto que com os Llocumeutos que tinha, o que 
são ldentloos aos do senado, A commlt~!iiio havia 
de dar um parecer semelhante no do senado, ao 
menos na concluslio. Ora, nito convinha a nln· 
guem que u eommlssio déssG o aeu. parcc~r BtJm 
ter presentes esses documentos ••• 

O Sa. V.A.sooNORLLOs 1-0 nobre deputado ficou 
de dar parecer pedindo 1nforn1ações s6mcnte. 

O Sa. RooRtGO&s nos SANTOS diz que o nobre 
deputado pareceu aunuir a estt\ lembrança da 
offereeer á · com missão estes documentos, mas aiio 
o fez ; visto como agora offt'rece esses documentos 
â eamara, a commissão acha-se habilitada com 
todos os meios para dar o seu parecer; 

O Sa. NoN&s MACHADo requer a urgeilefa para 
ler uma resolução autodsando o governo a con-
ceder dous ann · · 
ordenado ao juiz de direito Dr. Manoel Mendes da 
C11nha Azevedo, cuja sautfe está gravemente com
ptomettida. 

A urgeoeia é apoiada e approvada sem debate. 
O Sa. lo S&cR&TA.Rio lé a seguinte resolução, 

_ qae é julgada objecto de deliberação : 
« O governo é autorlsado a conceder dous annos 

de licença com os respectivos ordenados ao juiz 
de dlreltn Dr. Manoel Mc:mdes da Cunha Azevedo 

. para lr 1\ Eu~opa tratar de sua saude. » 
O Sa. NuNES ·lrúolw>o pede urgencia para 

entrar já em discussão a resolução, dispensando-se 
a im presBão. _' 

A urgencia e a dispensa de impressão são ap-
provadas sem debate. · 

Entra em discus.;ão a resolução. 
a. .RANÇA. LEtTE offerece a seguinte emenda, 

que é lida, apoiada e entra em discussão com 
a resolução , 

« Depois da palavra-Euro a-di a-se- 11 

me or e convier. » 

O SR. SouzA FR&.NÇA. Tota contra a resolução 
por não passar pelos tramites regulares porque 
devia passar. . 

Dando-se por discutida a resolução e a emenda, 
procede-se á votação sobre a resolução, que é 
approvada nominalmente por 57 votos contra 2, 
na parte que diz respeito á licença. A emenda é 
approvada por votacão symbolica. 

A resolução é adaptada. 
O ~R. !'!uNES MAOJ!A.IJO pede ':'rgencia para ~er 

' independente da approvação da acta. . 
A urgencia é apoiada e approvada sem debate. 
A resolução vai ramettida á commiasão de re-
, -

que pedem para ser naturnlisados. 
·o Sr. Jo11é d0 A•sis (pela ordem) diz que 

lhe parece que ha precedentes ua camara de não 
se proceder ã v&taç!io nominal no caso de con
cessão de na.turalisação ; mas alucia quando não 
houvesse esses precedentes, requereria á camara, 
para poupar-tampo, que nesta oceasião dispensasse 
a votação nominal. 

O Sa. PnssiDENT.E resp~nde que a alteração do 
· regimento só póde fazer-se pelos tramites legaes. 
·Paro. facilitar a v~>ta ão não duvida rã 

evn1u eraçao l&. casa qua quer requarimeó~o para 
se v~tar ellglobadamente sob,re toJas aa natuu· 
liBilÇOtlS. 

Q 

requerimento : 
(( Re,.,ueiro que se vote nominal o englobada· 

mento obro todos os indivlduos qua pedlrilo sor 
naturalisados, e bem tlSRhn aobro Od que con11tão 
doR artigos nddltlvua.-S. a R.-D1·. MoYtles Sar· 
mento. » 

o Sr. Jo11é do A••l• julga quo no prec~dento 
qn<i o Sr. presidente quer firmar ha ulgum \n· 
eon venienta, porque um cleputa.do p6do q ueror 
V('tar prla naturullsnçrto do um individuo a ndo 
do outro. Entrmde qu·~ o unico melo de BtJ poupar 
tempo é aquflllu que propóz, de se votar symbo. 
licamonte sobr" Assas naturaUsações. 

O Sa. PREsiDENTE :-Não-· duvido submetter ã 
deliberação da camara o requerimeuto . do Sr. 
Moraes Sarmento, declarando que não sendo R!J• 
provada a votação nominal en~lobadamente, 
proceder-sa-ha á votação ebpecial soure cada uma. 
Está. em discussão o requerimento. -

e. 
O Sa. PRESIDENTE :-Vai-se proceder á votação 

nominal sobre cada um. 
E' approvada nominalmente a resolução (\~e a~

torisa o governo 11 conceder carta de naLurahsaçRO 
a José von R.,is. 
Procedendo-~e à votação sobre a na\Utaliaação 

de Jacob Alonso Rios, verifiea ·se não haver 
casa. 

O Sa.. PaBBIDENTE declara que não manda fazer 
a chamada porque pela votação aominal se reco
nhece que não tia numero legal. 
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Dá para ordem do dia a continuação. da vota~iio 
ácerca de oaturalisação, resolução n. 25 de 184:7, 
64: de 1848, e o mais que vinha para hoje. 

Lavanta~se a sessão depois do meio dia. 

da mesa. Esta correspondencia veio publiea.da 
no Correio M e,.cat1til, e tal vez por esta razão 
não houvesse recusa em -aceitar o Impresso que 
acompanhou o Jornal do Oommercio. A mesa 
de. nenhuma maneira quer alterar os estylos tque 
extstem. 

Sessão em ~8 de Setembro 

PRESIDENCU. PO SR. MUNIZ B4.RRll:TO VlOiil-PREai.DENTE 

SumrA.nto. - Expediente.- Observac?Jes pela 
úrdem.-Nomeaçllo de dous continuas.- Adia
mento. 

A.'s 11 horas da manhã abre-se n sessão, lê-se 
e approva-se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

Um officio d(l Sr. ministro do imperio, trazendo 
a~ con~ecimento da camara, para tomar na co~-

, 
Joaquim Bllrbosa ·Filho, secretario do governo da 
pr.ovincia do Ceará, requ>Jreu que se lhe arbitre 
uma.- q~antia par~ a~ despeza~ de viage~ no seu 

e não havendo lei que 
autorise o pagamento de ajuda de custo aos -
secretarias das províncias, il de jllstiça attender 
ao que pede _ O---$U.pplicantll. - A' comrnissii 
fazenda. 

Outro do mesmo ministro, remettendo a cópia 
da consulta da secção dos negocias do imperio 
do conselho de estado, datado de 15 deste mez, 
versando ~obre o projecto da Rl!Bembléa legis· 
lativa da província do .Maranhão que fixa a 
receita e despeza municipal para os anuos de 
1846 a 1848.- A' con1oJiesão de assemblàas pro· 
vtnciaes. 

Outro do Sr. deputado Joaquim José 1'elxeira, 
partíci pando que fallecêra sua presadissima sogra 
a Exmo.. Sra. D. Rita da Costa l>u ue-E~traua 
e que a r e o ever o pnvao de comparecer 
nesta augusta enm~ra.- Manda-se desanojar o 
Sr. deputado. 

Remetto-se á commissão de constituição o rE\-
- a oe n o mo erretra, su 1 o 

portuguez. pedindo carta de naturalisaçiio de 
cidadão brazileiro. 

Não ha mais expediente. 
Lê-so e approva-se a redacçiio da resolução 

que autorisa o governo a conceder dous nonos 
de licença com os respectivos orJomu.los ao juiz 
de direito Manoel M~ ndes dt\ Cunha Azevedo. 

o Sr. Ferraz, obtendo a patavra pola ordem, 
deseja saber do Sr . · presidente, ou da mesa, se 
existe em Yigor uma determinação em eonsequencía. 
da qual não ae podia distribuir na camara im
pressr>s sem licença ·da mesa. Esta medida foi 
tomada · em 18!ó; flntão alguns periodlcos que 

-·tratavão mal os membros de ambas as camaras 
erão di!ltribttidos gratis na casa; a mesa tomou 
em deliberação de não ~onsentlr nisto. Succede · 
porém' que ha 3 di&s· acompanhou uma folha 
avulsa ao Jornal do Commerr.io, om que da ma
neira a mais irregul~ e reyoltante é o.tacado . 
{Apoiados.) Desej àra portao to q \l,e esta m adida 
fosse extensiva este anoo a taes papeis, porque 
nilo é possível admitt!r que corrào dentro desta 
camara injurias daquelle quilate, dirigidas R esse 
senador por opiniõe~ que emittio oa tribuna. 
Pede ao Sr. presidente que tome todas as pro
videncias para que não se dê mais esta abuso. 

O Sa. Gonov {1° secretario) informa por parte 
da mesa que os estylos a que se refere o Sr. 
.Ferraz oontinullo a ser observados. Se este avulso 
ae dlatrlbuio na camara, foi sem conhecimento 

TOXO ~ 

onclue declarando que a mesa julga neees
sarlo admittir maia . dous continuoa interina
mente, sem vencimento algum, para o serviço 
das· galerias, e ue vai a resentar um · a 
nes e sen 1 o. 

O Sr. l"'fune!!l Mechado (pela ordem) 
acredita que o Sr. presidente está em dia com 
todos os nossos negocias. com o que se propala 
por ahi, quer em conversavÕi~s patticulares, quer 
pela imprensa a respeito do que se passou .na 
camara nas sessões secretas; verificou se aquillo 
que o orador disse; isto é, que cada um havia 
de procurar interpretar a seu modo o compor
tlimento da camara. Como membro da camara 
é obrigado a subordinar-se ás. su11.s decisões, a. 
procurar fazer com ue se"ão mantid 
sso periunt.a a() Sr. presidente se violaria as 

decisoes da casa, fazendo pela imprensa e. de• 
claração de que não tomou parte na discussão da 
sea~ão secreta. . 

. A.LGUNS SRNHO:a&s : - Està feita a declaração. 
(Rilada# gerae$.) 

o S:a. PEREIRA DA SILVA: - Peça sessão se-

O S:a. PaESIDENTE faz aignal negativo. 
O SR. NuNEs MAcBA.Do :- Então eu retiro. o 

que disse. 
o Sr. Vascon.of'll.o• pede a palavra para 

uma rectifieação; e depois de explicar o sentido 
de algumas palavrlls que vêm no .. \lercantil, ob· 
serva que con'lém consignar nos jornaes que 
ainda até hoje oste parecer não foi apresentado, 
apezar de haver sessão , apezar da obrigação 
que o Sr. Rodrigues dos Santos hontein con
trahio. 

o SX', Rodr1Ku.os do• Santos, como 
membro da commiso;ão de const~tuição, declara 
que o parecer da commissiio está prompto o 
estA &e assando a llm 
casa. 

E' lido e entra em discussão o seguinte parecer 
da mesa: · 

a A. mesa é do parecer que se admittiio como 
continuos desta. camarB, sem vencimento algum, 
José Carlos da Silva Pinto. Fluminense e Joaquim 
Maria Carlos Verani.- OatnKra, 28 de Setembro 
d~ 1848. - Joaquim Francisco AlDes . B,•anco 
Muni~ Barreto, vico-prllsidente.- .Antonto Thu· , 
ma: d• Gf)doy, lo secrotarlo. - Dr. Jo1i dl 
Assis Alves Branco Muni~ tBarr'elo, 2° secre
tario. 

Os SRs. Tosc.A.No D& BatTo, JosE' D1i: Assxs, · 
Moa.AES S.ARMENTO E GoMR~ oos SANTos fazem · 
breves observações iobra este parece. 

O Sn. FERREIRA. PENNA. fundamenta a seguinte 
emenda: . 

a A meFa fica autorisada a nomear dous guardas 
para a~. ga~erlas com a gratifica_gão de q~a-

Penna.• 
o Sa. PEtum.u. DA. StLV4 propõe o seguinto 

adiamento : 
« Requeiro o adiamento para os primeiros dias 

da sessão seguinte.-Pereira da Silva.» · 
Iudo pór-se a votos o adiameuto, verifiea ·8& · ·. 

não haver casa, e fica encerrada a votação do 
adiamento. 

O Sa. PRESIDENTE manda fazer a chamada e 
levanta a. sessii.o ao meio dia . 
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.,_.,ta d~ ae ~e ~etem~,, 
~~sm~NPl~ Do sn. iroNiz n.urueTo, VICE·PRESI.Dli:NTK 

.Á'~:~ de: horas faz-13e a chamada, e verifica-s~) 
não haver casa. · · 

• ~o 

nijó h a sessãq. · 
Oomparecem os Srs. Hercqlano, Fabio, .Fllr

~ado, Franco d~ Sá, Alencar, Saboi~, Barros, . , ' 
Acauãa, Tcscano dP Brito, Franca Leite, Peixoto 
de Brito, Vilalla Tavares, Nunes Machado, Abre\1 
Lima, Arruda, Carvalho Mendonça, Urbanl), 
Albuquerque Mello, Titára, Ferraz, Barboza de 
Almeida, S. Torres Homem, Muniz Barreto, V. 
Torres Homem, Gomes d'l Menezfls, Paranhos, 
Souza França, Gomes dos Santo!'!, Rudrigues tios 
SR.utos, Rangel. Gavião, Livramento, Jobim, 
Otllvet, Bello, Godoy, Christiano, Elias, Assis 
Alme!d~, Getulio, Meirelles, Marinho, Pedro de 
Aleantara, Theophilo, Alvarenga, Rezende, Ra-
malbo Ohrid I · n 1· · n 

Faltão com causa os Sra. Cbichorro, Tobias, 
Gonçalvea Chaves e Pa.ula Cerq!leir~. 

Fal\ão sem parücipação o~ Srs. Aranha, 
Castello Branco Macedo Pam lona reli do 
Nascimento, arneiro de Campos, Coelho Bastos, 
Aff•>nso Ferreira, Rego Monteiro, Lopets Netto, 
Faria, Mendes da Cuu.lla, G-9mes Ribeiro, 'I'a· 
vares Baste-s, Casado, Carvalho Moreira, Teixeira 

amos, aqnes, uar o, onça. ves ~ntJnJ, 
Mour>t Magalhães, Góes, Pacca, Amar1d, Tosta. 
Couto, Pedraira, Euzebio, Paulino, Clemeute doa 
Santos, Müllo, Felicio, Carrão, Barcell•)~, Fer
nandes Chaves, José Feliciauo, Mello Franco e 
Quintiliano. 

A.cta de 80 de ..-etembro 

A's onze horas da manhã o Sr. presidente toca 
a campa e declara qu~ hoje não ha sessão por 

• salão sómente ·16 Sr:'l. deputados, como informa 
o Sr. lo secretario. Existindo porém sobre a mesa 
.officl?s, dos quaes a c~mara ~e v e ter conhecimento, 

delles, por }sso que os esLylos da casa autorioào 
esta sua d ~liberação. 

O SR. Ca:aiSTIANtJ 0TTONI:-Autorisão tambem 
a pedir a palavra ? 

O Sa. PRESIDENTE:-Não, senhor. 
O Sa. lo SEcaETAnto lê um officio do Sr. ex· 

llllliistt·q do lmperio, acompanbrmdo o decreto 
pelo qual Sua MllRestad~ o Imperador houve por 
Qem prorogar até 15 de Outubro a presente sessão 
da ast~embléa geral legislativa. . 

Lê mllis um officiu do Exm. Sr. visconde da 
Olinqa, communicando Qlle por 'decreto de 29 do 
corrente fÕra nomeado minístro e secretario de 
tlStado dos negocios . es~rangeiros e presidente do 
conselho. 

Outro do mesmo senhor, participando haver 
sido Interinamente encarregado da pasta ·dos 
·negocio!J da fazenda. 

O Sa. lo SECRETARIO, continuando, lê um 
officlo do Sr. Euzeb\o de Queiróz Ooutinho Mat· 
toso . da Camara, .. participando quo por decreto de 
29 da Setembro lóra nomeado ,ministro .41 secreta
rio de eaLado doa negociOIJ <1~ juattça. 

O Sn. CRIUSTI._No 0TTONI:-Peis não é o Sr • 
José Clemente 't 

O Sa. PRESIDENTE declara que no ~alão sa 
o.chão apenas 48 Sr~. deputados e que P.oje não 
ha sessão. . · 

. . 
para a primeira vez que houver sessão. (Risadas.} 

-<----·--
PRESIDENCIA DO BR. CHICHORRO DA G.UU 

SuMMARio.-Expedlente.- As causas da mudança 
do ministe,.io. Discursos dos Srs. Theophi~o 
Ottoni, Gonçalves Martins, Rodriguej dos 
Santos, Wande1·ley, Jos~ de Assis t1 Moraes 
Sarmento. D~õate animado. Fó1·as de uma das 
oaleria•. 

A.'s 11 horas menos cinco minut 
a re-se a sessão, lê·!:'e e approvn·se ·a ada da 
antecedente, bem como as dos dias em que não 
houve sessão. 

EXPEDIENTE 

m officlo do Sr. ex·mínistro d3 imperio, par
ticipando que na data de 25 do mez pro:dmo 
findo se expedirão as uecessari11s ordens á 1:amara 
municipal da. t•apital do Oeara para que proceda 
â ·nova ap11ração dos votog para d~putados â 
assembléa geral legislativa por aquella provincia. 
-Fica a camara inteirada. 

Outro do mesmo ex-ministro, remettendo a 
cópia do decreto . de 18 do mez proximo findo, 
polo qual S. M. o Imperador houve por bem 
conceder a Saturnino de Souza e Olivtlira, Aure· 
liano de Souza e Oliveira e Antonio da Souza . . . 
. , " ro 
S11tnrnino de Souza e Oliveira, a pensão annuai 
de 1:200~ repartidamente. - A' commissão de 
pensões t1 ordenados. 

. . 
que por officio do ministrt' e sncretariCl de estado 
dos negocias do imperio constou ao senado que 
S . .M. o Imperador hou'le por bem sanccionar 
as rosoluções que autorisno o governo a conceder 
cartaR de naturaliRação ao ing\ez Jorge Jackson 
e ao portuguez Joaquim José du Azevedo.- Fica 
a camara inteirada. 

Outro do mesmo secretario, communicaurto que 
o senado ad.,ptou e vai dirigir ~ sancol\o hnpArlnl 11 
re~olução 11utorisando a ordem sa d~ Nossa Snnbora 
do Monte do Oarm1) da cidade de S. P.1ulo para ad
quirir em bens de raiz até cem contos de réis, vinte 
dos quaes o poderáõ ser por qualquer dos títulos 
reconhecidos em direíto.-Fica a CHmara inteirada. 

.Outro do mesmo secretario, participando que o 
seua.io adoptou e vai dirigir 9. sanr.çào imporial 
a r esolução autorisando Q governo ~A emprestar a 
Ire11êo Evangt'llista de Souza a quantia de tre
zentos contos de réis para auxílio da sua fabrica 
de .fundição na Ponta d'Arêa.- Fica a camara 
m ua a. 

Outro do mesmo, c' •mmunicando que por offició 
do miuis tro e secretario de estado dos negccios do 
imperio constou ao senado :tue S. M. o Imperador 
houve por bem sanccionar a rP.soluçãú qna autorisu. 
n governo a ptigar a Irenêo Evangelista de Souza 
a importancia dos tubos de farro que tiver forne
cido e houver do fornecer para o encanamento 
das aguas do rio Maracanã , e a f~zer aa des peza:3 
n e,..,essariaa para a concl11são das obras do mesmo 
encanamento.- Fica a camara inteirada. 

Qqtr?.!lP ~r. 1\!1\noel Feliz~rdo de Soq:r;a ~ 14ell<h 
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participando que S. M. o Imperador, por decreto 
de 29 de ::)atembro fiudo, o nomeou ministro e 
secretario d~ estado dos negocíGs da O)arinha.-
Ficfl a cam1Ha inteirada. · 

Outro do mesmo , comnlUnicando qu~ por decreto 
r n 

mente o cargo de ministro e s~cretndo de ~stado 
dos negocios ua guerra. -Fica a carnara in ta i radil. 

Remet.te-se 1\ commbsão de assembléas provln-
eiaes HllHl re('lreseft' - · 
de MinKS Geraes pedindo a intarpretação do art. 61 
d1\ constitulçiio política do imp01rio. 

São lidos novamente os officios qua se lêrão no 
dia 30 dt Sotembro findo, dos quaes fica a camara 
in teiralll\. 

São approvadas duas redacções. 
1.• Dn projecto sobre os empregados de inferior 

categoria poderem ser providos nas províncias 
pelos respectivos presidentes . 

2.• Sobra a uccumulação de <ll'dtinado de depu
tado da junta do commt~rcio. 

. . 
· philo Ottoni. (P,·ofundo silencio.) 

o Sr. Theopl\Uo Otto:n.L-Sr. pre~idente, 
sorprendido no dia sexta-feira passada ela notlcia 
que h n nos prnaes, e que o mmts eno 
de 31 de Maio se havia retirado do poder, e de que 
um outro gabinete estava â telita do governo do 
p!liz, acudi prestluroso a esta camara, impaciente 
por ouvi - · 1 ç o 
da polttica que ião seguir, e ao mesmo tempo a 
decifração do enigma que me parecla. dever enxer
gar na. retirada de um gabinete, quando nenhuma 
causa podia apparecer para a sua dissolução. Vendo 
que figura"ilo antre oa n:"lmes dos novos min\stros 
o de individuas· que de longn data têm assento 
D (lS oamaras, e que devem ter conhecimento dos 
deverea do estadJata que toma 11 si o encargo da 
adm-inistração .to paiz em um !!ystema repreAenta
tivo, acreditei que serião elles os primoiros, 
imitando· o que succede nos pa.izes constiluciouaes, 
a promover a reunião do corpo ltlgh;l 
de se apressarem n explicar o seu pensamento 
para que fosse compreheodido pala nllçii.ll. Mas 
cresceu a minha sorpreza, S:t. presidente, quatado 
che and a; eti a c s r 
dos novos minitJtros, seetarios provavels da poiiUea 
qne havia substit11ido a do mlnisterlo anterior, 
6squlvavão-se da discussão, e qu6 os ministros a 
quean estão destinadas seis cadeiras nesta case., as 
deixavi\o vaga!'!. Acrefiiteí que as ditllcuid~des do 
primeiro dia da organisação do gabiullte terião 
obrigado o governo a dem•)rar por algumas horas 
essa explicação que devia ao pai~. 

No eabbado, cheio de impaciencia apre<Jentei • 
me nesta eamara, e V. Ex. sabe que a mesma 
scena se reproduzia ; os sectl\rlos provavels da 
nova politica retirárão-se da. casá·, afim de qua 
a c amara. não pudesse funceionar. 

O Sa. JosE' DB: Assrs:-Estavão na casa e fu
gl_rão della. 

O Sa. TnRo:PHILO ÜTTONI:-Esta.vão na casa, roa.s 
retiurão-se do salão, afim do que a camara não 
pudesse fllnccionar, aftm de que um pretexto 
plausível se désse aos nt~.vos mlol~tras pa·~a se 

------~es~q~u~t~var . 
O SR. ELIA.S~-A.tê v11io dez miuutoa . IUttGS 

da hora . o· Sr. Aprigio peJir que se lennta•ae a 
SI!Bsão. 

O Sa. AI>ai~Io: ..... P'orque jl\ tinhão dado onu 
hórr.:s. 
. o SR. Er.Us:-No relogio de sua desorientada 

cr'>eça. 
O Sa. APmeotto :-Oral Qnal é a que deve esta-r 

mwts desorientada• ' · 
o sa·. T~liiLO OTTONl;~Ain<l« hoje v. E1. 

sabe que foi com diffieuldadet e j~ no ultúno 
momento, que a camara poae reunir-se, que 
nenhum C011ttngente fornecerão os alliados pi'd· 
vaveis do actual mínisterio para que a camara 
fuaccionasse. (Muitos a oiados. Jã se vê or· 
a o que o n•)VO ga neti' ev ta a iscussão, que 

tem que esconder rlo paiz. (Nume,·osos tipoiadtJI•) 
E' certo, Sr. presirlente, que pela necessidade 
da fazer passar o orçamento na nutra eamara, 

- · - 1 ap r c· o, os e 1m na os 
de tomar parte nos negocio a sornos nós, é uma 
especie de dissolnção prévia -que não sei ex:.. 
pliear. 

E quaes são as explicações que o novo gabinete 
deu no eAnado 'Interpellado por um nobre senador 
pela provincia. da Bahia, u Sr. presl.deute do 
cons t~lbo evitou euidMosame nte explicar as causas 
por quo SIJ tinha dissolvido o minísterio antece• 
dente ; nenhuma rtlspo::;ta merectlu esta pergunta 
quo havia f Hi tQ o nohrA senador pP.Ia Bilhü:l ; e 

· quanto à sua política, quanto ao programma da· 
· çi'io, o Sr. visccmde de Olinda 

<iísse (l~): cc Direi que o actual gabinete não fa:~: 
promessas, ni\o. quer prometter pura não se ver 
multn.s vezes n!\ duro. necessidad!l' de não podar 
cu - - - ·a 
neces~id~tde· rla não poder t;Umprir os ·s eus· de· 
sejosl Eu acho muito significativas estas pala• 
vras da nobre presidMte · do Mnselbo (muito'l 
a aia dos · elle ·á sabe ue as cóndi õ · 
que subio ao poder hão e ser contrariadas·, e 
quA se se arriscaste a dizer o que havia de 
fazer , provavq\me:tte se acharia falho depois por 
não ter podido cumprlr. 

Sr. presidente, no anno de 1841, deste lugar 
donde agora tenho outra vez . a hoan -da dirigir 
a palavra á eamara dos tirs. deputados, eu 
aceusel o partido que agora subio ao poder, 
pela man()ira irregular e contraria aos preceitos 
r.oustitucionaes, coratraria á indola do sya~ema 
representativo com que o tninisterio de 23 de 
Ma.rç~ se ~avi~ or~anlsado. Eu :lf!Cei em rosto 

depntado pela provlncia do Rio de Janeiro o 
Sr. Paillino José Soares · de Souza, sntã:o . mi
nlstro dAsta repartição, que Stlpirando Eille aos 

' ' vessu-se preMtr,do a entrar em urna organiHação 
(lo gabinete qM por maueira alguma s1 (lOdia 
justificar :,~egundo os estylos parlamentares. Lan
cei·lbe om rosto aHianQI\8 que clle t~ntllo celebrou, 
associando-se no mln1!!Lerio com pessoas que 
tanto o seu partido havia acausad•>. Eu disse 
ma\s então que o publico tinha apprehensõea 
de que o noere mlntslro não 'tendo podido con
quistar conlltitucionalmente a cadeira de minlstroi 
se hllvia aproveitado de concessões que atrfiz do 
reposteiro se bavião feito para conquistar urna 
vasta on:de pU:.iesse preparar BS outras ,cincO para 
cinco amados seus. Eu dis~e ao nobre depu ta do; 
então mínistro da: justiça, que o public·o o ap'on~< 
tavâ como nueleo de· uma: nova ofga'nisa~id 
~inisterl11.l que de-via repre'Stintar g&truiniunen1:à 
o partido que eotíio governava. .· ·· 
· O que vaticinei desta tribuna aro 1841 . se 

r ealisoU: em 1843. D"ous annos depois o St', .Pàü• 
lino José Soares de Souza· 8ervia de nuclé'o .. 

· tsaçiio minister ial onde o · liâtt 
pá.rtldo estava; sem dU:vida ~ais ~elmén'te t'e(lt6•. 
~entado. O nobre deputado, en'tao mftrisfto· da 
julltfoa, hnpre~sionado talte.z pehi colis~ién~ta ~~à 
aabtr. exlaUt no pubUGo, .tieou d~ f~~ na âítlí• 
niaa~iio do mlnieterlo de 20 do Janettô: de~ot'~u-.: 
1ft fóra do Jl 'ad«'r oH A.brU, época em ·q~ lé 
oont\rmuu d~ I.1Hlo a ~ropheo\a que &ü b'a':tià 
fcJlto, enLranrto ell11 para " ~aate d.& eatrangeli:o• 
que ficAra vaRA ,.,, JrtnAiro. , ., 

Em A.hrlt d41 lH'S o \lf. Pau UM etQUeoeu~te· 
. que bnla dlC<J qtlf ni'O flfl traiclcrtl ca~- nld ~·· 

jU'dai para e""" e~a. r~tA mtntawr o atnando • 

.... 
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quéda de seus collegas com a arrilre pettsée de 
ser nueleo de uma nova organisaçiio ministerial. 
Eu censurei ao mlnisterlo de ~ de Março por 
não se tsr or~ani.sado parlamentarmente; eu 
accusel o Sr. Paulino, que queria aspirar aos 

ro · , ornem o par amlln o. 
por ter feito alliauças que a sua imprensa devia 
qualificar a.lllanças de reposteiro. O certo é que 
em 1841, accusaodo esta orgaoisação do minis-
terio de 23 da , · o 
que não tiohão preponderancia no partido poli
ttco, fossem chamados a· tomar as rédeas do 
governo quando os primeiros chefes . do _parti~o 
estavão postos á margem. Eu meucwnet entao 
o nome do Sr. Bernardo Pereira de Vasconcellos 
que eu lamentava que jl\ eutiio estlvesse con
demnada a não tomar parte nes~a organisaç~o 
ministerial, apezar de o homem o mais proemi
nente do partido que então estava no poder, do 
partido que agora de novo entrou para elle. 

O Sa. NUNES MACHA.DO:- Apoiado. 
. srs;- ue o mats proem -

nente, não ha duvida. 
O Sa. 0TTONI: - Lançado fóra desta tribuna 

por um golpe de estado revolucionaria, qual a 
dissolução prévia da camara de 1842 (numel"osos 
apoiados), fui expiar nas masmorras (e disto me 
glorio) a fidelidade (apoiados) com que servi 
meus princípios e minha consciencia. 

Em 184! (agora qutlm talla é a imprensa do 
purtido saquarema, que é a imprensa do par~ido 
que agora subio ao poder), em 1844 intrigas de 
reposteiros, veleidades da facção aullca, derribàrão 
do . poder um tmlnisterio · ctue se havia orgl\nisado 
parlamentarmente em 1843; não quero discutir a 
maneira da orga.nisllção desse parlamento, nem se 
ella era o genuino representante do palz. O Sr. 
Luiz Antonio Barbosa uo anno passn u 
minhas J)alavras de 184.1 quando eu accusava os 
defeitoa das orgaulaações dos ministerios de 2 de 
Fevereiro para cá. A historia da orgaiilsação do 
mlnlaterlo de 2 de Fevereiro a outros que se 
.seguirão á muito sllbida no paiz . Eu estou per· 
suadido de que havia exageração. e muita exage· 
ração, nas p\nturaa que dns orga.uisações miuis· 
tarlaes fazhio as folhas do parttdo hoje no poder, 
e igualmente seus oradores no parlamento ; mas 
o que é certo é que havia um fundo de v~rdade 
nessas accusacões. • 

Sem baver abandonado uainbas convicções reve· 
ladas nesta tribuna; vendo que muitos de meus 
amtgua entendido que podliio salvar o p~lz, que 
podiilo .obter a revogação das leis que tinbão 
'ornado a c nsUtui ã · 
aolquillado o 11yetema representativo no paiz 
(apoiados), eu cruzei os braços, disse-lhes-pois 
bem, salvai o paiz - e resignei-me ao sllencio; 
minha voz não se ergueu na tribuna; mas hoje 
vejo que um novo ministerlo se organlsa, que o 
partido contrario sobe ao pi.lder sem ser pelos 
meios constitucionnes; não - vejo batalha ganha 
que levasse os ministros ao poder ; uiio vejo 
qual a lntluencià que as eainaras pudessem ter 
na organlsação ministerial; niio sei qual a razão 
pvr que se retirárão do poder os ministros de 31 
de Maio ; e nesta ignorancia en quero ser escla-

- ------l',eeidD, eu que · ç a ver a e. 
No que eu vou dizer faço um serviço ao partido 
saquarema , a todos os partidos regulares que 
podem aspirar ao poder; é preciso que o con-

---Q~~ - . . -
dos), é preciso que elles entrem para ~ poder 
conforme as normas do systema representativo, 
e sem as grac;as dos reposteiros. 
_ Sr. presidl3nte, o . nobre ex-presidente do con· 
selho, o Sr. Pllul:\ Souzat achava-se gravemente 
enfl3tmo quando tomou conta do poder; elle 
declarou da uma destas ca1eiras que, posto que 
doente elleaerviria uma vez que suas idéas fossem 

adoptadas. Eu vejo que differentes factos podem 
explicar a retirada do nobre ex-presidente do 
conselho. Eu desej3 interpellal-o a elle· e a seu~J 
successores ; eu desejo confrontai-os uns com os 
outros; dese·n inter ellar os outros 
no re ex-pres1 ente do conselho ; des~jo acar.,al-os 
com os seus liuceessores para que úlles expliquem 
com H lttaldade propria de s tlus carclcttlres, e como· 
o axig~ R sua honra, todos O!! ormenores 

uçao o ga me e que aca a e retirar-se. 
Tendo motivos ptna crer que as mole atlas do Sr. 
senadot· Paula Souza Sl3 não aggravarão do mez 
de Agosto por diante, eu devo acreditar que para 
a dissoluç<l'; do gabinete lia uma outra causa. 
Não ha dec1aração alguma que diga que forão as 
molestias do Sr. Paula Souza que o obrigárão a 
r e ti rar~~e; entretanto eu vejo o Sr. Paula Souza 
retirar-se como doente , porém temporariamente 
com licença. · 

Ul4 Sa. DEPUTADO . - Não teve Ucença. 

continuão a fuuccionar, e de repente apparece a 
dissolução de todo o gabinete. 

Sr. presidente, as causas desta dissolução, no 
meu e11ten~er, na minha mente, talvez suspeitosa, 
eu só encontro 11essa facção aulica que os nobres 
deputados e a sua imprilnsa têr.n denunciado que 
se ilaterpõe entre a coróa e o governo, que não 
deixa que o systema constitucional seja uma 
v_erdade no Brazil. 

Sr. presidente, são sabiliae, porque ficárão 
muito trausparenLes paru o publico as difficuldades 
com que lutou o Sr. senador Manoel Alves Branco 
para organisar um gabinete antes que se formasse 
o ·' ministerio de 8 de Março. O Sr. senador Alves 
Banco teve de ficar. á rnargflm ; o Sr . visconde 
d ll . · . • 

Quaes forão as tendencias deste ministerlo ? Os 
tSeus presidentes as estão revelando nas províncias 
do norte. Qual era a sua política ! A. discussão 
de voto de graças tornou-a bem pateuto. A polltlca 
do ministerio de 8 de Marçc tendia á resurreição 
do partido que havia descido do poder em 1844. 
Esse mínlsterio ficou como qu6 ferido do raio 
com ns notlcias dos acontecimentos que havião 
occonido na Euro[la. Nas suas primeiras L~:Jnta· 
tivas o chefe desse gabl·neta recuoll evidtlutemente, 
mas pareci~ que estava preparado para reallsar 
o seu pensameuto revel<ldo pela administração 
dos presidantes mandados para as provinclas do 
norte ; entretanto veio a solução da diecus8ão do 
-voto de graça!! occorrida nesta casa. Mas om vez 
der ter a consequencia natural que em um governo 

sentativo podta ter uma soluçao como ea,;ta, 
nós vimos que um minlsterlo se organisou pro· 
curando-se cautelosamente pessoas que não signi
ficassem o triumpho da politica que havia vencido 
na votação do voto de grs.çl\s. . 

O Sa. MoRAES SARMENTo:-E porqua derão então 
apoio a esse-ministerio ? 

O Sa. Ta:ROPBILo OTTONI: -A maioria que lhé 
responda ; eu estou fallando por mim ; e os votos 
que eu tenho dado muitas vezes de accordo com 
o nobre deputado me dispensão de lhe respondor. 

. 
a maioria. 

O Sa. TaEoPHILo OTTONI:-0 certo é que o voto 
de confiança dado ela maior!~ ao Sr. Pallla 

para organ sar um m nisterio significa 
amor da paz, segnifica o desejo, a necessidade 
de não se mostrar exigente por amor da paz, 
porque eata maioria e o publico sabião perfeita~ 
mente que o ex-presidente do conselho do minis
teria de 8 de ~hrço foi o orgão pelo qual o 
prestdente do ministerio de 31 de Maio foi chamado; 
sabia o que podia leglthnamente eoneluir das 
repetidas conferencias do ex.preíli4ente do ~op.-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 16 39- PÃigina 4 de 14 

SESSÃO EM 2 .DE OUTUBRO DE 1848 4~1 
selho de 8 de Março com o actual presidente do 
conselho no dia em que se tratava da organisaçà•) 
do gabinete. As c(lnf,1r .:ncias de um e out~'> no 
dia em que o Sr. Paula St~ uza apparec1a no 
publico com a missão de ,1rganisa.r um gabinete, .- . . . - ~ 

suas molestias, como por t:;er ellc um homem d6 
consciencia demasiadamente timorata, homem 
nnturalmente tímido, recu;lsse diante das diffi
culdaJes <lü rnomerito, diante das exlgencias que 
se suppunha que a tn•lioria faria ; e assm contava 
a facção aulica que o Sr. Paula Souza niio po
del·ia organisar o gabinete. Oompreheodendo oste 
n1anejo da facção, razoavelmente talvez procedru 
R maioria dando um voto de confiança ao Ss·. 
Paula Souza por amor da paz .•.. 

O Sa. CARVALHo MoREm& (com ironia):-Jocta 

O Sa. THEOPHILO ÜTTONI:-••• afim de quo orga
nisRsse um gabinete r.omo pudesse. 
Esto~ I>ersuadido, . Sr. presidente, 

Christovão e de S. Christovão para a rua dos 
Arcos, tudo prova que o publico tinha razão 
quando a~reditava qM já então o miuisteri_o que 
hoje tomou conta do poder estava orgamsa_do, 
e como niio -se podia ter o pretexto de d1zer 
que se ia procurar este mioisterio, porque os 
b 0mens moderados do outro lado uão q uerião 
aceitar, tendo falhado este pretexto o ministerio 
ficou guardado pua. a primeira occasião. 

Para explicar 1\ dissolução do miuisterio, eu 
devo estuda•· os factos que têm corrido nas 
secretarias de ue a tribuna e a im rensa estão 

e posse. u procur_arei o r~cto da escolha do 
senador pela provinc1.a do Rw G~aude do ~ul. 
E' publico q}le ha muttos mezes extstem .aq!lt as 
iictas da. e\eu;ão de senador . pela provmcJB do 

o ran e, con ücen o as upln oes po i 1cas 
desse nobre membro do gabinete que se retirou 
eu devo cr,)r que .nã•\ podia quflrer que fosse 
escolhido o Sr. José do Araujo Ribeiro; devo 
ontouder que ~lgum outro da lista triJ?lic~ fosse o 
candidato cuJa escolha pudesse s1gruficar a 
contiança da coróf\ no minhtterio. Entretanto eu 
vejo que a escolha recah.io no Sr. J,1~;é da ~ra';ljo> 
Riueir.. ma" tambtlm veJO .:Jue este facto eo&ocJde 
com o de h11ver aban.ionado o ministerio o Sr . 
senador Paula Souza. Eu desejo pois (e é est,. 
uma das partes do meu requerimento) que venhão 
â casa a data em que chE>gárão as actas da eleição 
de senador pela província do Rio Grande do Sul, 
o a data em que foi feita .n escolh~, porque. eu 
quero que, ~1ediante esta I_n~ormaçao, e á VISta 
das explícaçoes qu.s os mwtstros actuaes têm 
obrigação de dar, se saiba que uma da~ causas 
da dissolução do p;abinete nasceu da escolha do 
8011{\dor pela provlncia d~ Rio Grande do Sul. 

Paula Souz" ; deaejo que os outros se expllquum. 
O que é certo é 'lue depois da dnta da et~colha 
clnoo ministros continuàrrlo n adminlstrnr o palz i 
não st~l de factos que po11são t~xpllcar a sua 
enbita retlradR do podPr. tia t!I4LM eino•' ministros, 
quando o Sr. Pt~.uhi Souza jl). est11va fóra, puJeriio 
por si tomar os encargos do governo, se e11tes 
cinco ministros pudariio fr~zer passar na camara 
dos deputados as leis annuaes e levai-as ao 
senado •••• 

O Ss. Monus SARMENTO:~Soffrêrào derrotas no 
orçamento. 

apoiados.) 

O SR. MoRAES SARME~To : -~u citei o artigo da 
constituição. 

O Sa. T. ÜTT•JNI: -Eu f11llo no mesmo sentido 
em que t~m fallado o nobre senador o Sr. Vas
concellos, que nunca foi chomado á ordem no 
senado. (Apoiadcs.) 

O Sa. N. MAÓHA.oo:- Ainda foi mais adiante. 
O Sa. 'f. O·rToNz:-Eu fallo no mesmo sentido 

em que fallou o Sr. deputado Luiz Anto'lio Bar-
. . , . dos alliadoa do 

nobre deputado. 
O Sa. MoluEs SARMENTO:- Quero que se res· 

peita o monarcha. 
O SR. T. 0-rTONI: -0 nobro deputado não me 

pôde dar lições a este respeita ; eu não trouxe 
o nome do monarchR, sei resptlitar a constituição 
do paiz. (Apoiados.) 

Eu dizia, Sr. presidente, que .a retirada de 
t11cto do poder do Sr·. e:x·presidente do conselho 
Paula Souza não impedia q•te aeus collegas con
tinuassem a fuoccionar como rainistros, não des
pachando o mero expediente, porém resolvendo 
as m11is arduas questões da política do estado, 
conseguindo um voto de confiança na. lei do 
orçamento, que elles innocentemente cuidavão 
que era votada para sua administração, quando 
ouLrQs, talvez de accórdo com os nobres depu· _ 
tados. a ssim ao men0s o seu voto revelava, 
promovendo a pasdagem desta lei, devião apro
veitar-se della, commettendo um verdadeiro crime 
de estellionato. 

O Sn. C. MoREIRA.:- Era a maioria da camara 
ue como1ettia o crime de estellionato. 
O SR. T. OTNNI:- 0 :! nobres deputàdos pra

tlcflrão um acto de extorsão. Esse orçamento 
n!lo lhes era dado, eu dado na hypothese de 
que udo tendr1 sido ~anha nenhuma batalha par
lament.sr palo lado adverso, nilo havendo nenhum 
motivo para a dlesoJuoiio do gabiMte. se o sys
toma repreliontatiV•> fo:ts& uma verdade no palz. 
a maioria da canuü·a bem ajuizava que dando o 
orçamento ao minisearlo d11va· lhe a sua confianoa. 
Ss eu não acompanhei a maioria 6 porque tenho 
a c.onvicção de que o systema representativo não 
é uma verdade no paiz. (Apoiadoa.) Eu. disse 
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que depoiS" que sa retir,)il de facto o· Sr. ex
presidente do conselho. os outros ministros C•.HI
tinul\rão a administrar o paiz como formando 
um ministerio que dAsej~va vivAr, como contandn 

da:· camara não lhe faltou ....• 
O Sa·. MoRAEs SARM~NTO:-Faltou m.uitas veze;;. 

sarnento de voto de graças, nunca faltou a confiança 
da maioria ; ·se ella arrefeceu em muitos cf\sos, 
foi porque os rniuistros não· vencião as difficul
dades que devião vencer para r•'lalísar os com
promissos que tiohão t~Jmado sobre si. · Eu 
especilicarbl um facto muito notavel que significa 
que toda a confiança necessaria para poder um 
governo ficar ã, · frente dos negoeios do palz tinha 
o gabinete d, .. s 5 membNs quo se retirnrão ultima
mente. 

E' sabido que pelas difficuldades das organhn
ções ministeriaes, e por muitas circumstancia~ 
que agora oc oso esqua rm tar, uma provmc a 
l:íàvia onda o. partido saquarema flstava ainda 
arregimentado ~om seus chefes á frente, gover
ní&rido e diri-gindd 1(. proviocta como nos bellos 
tempos do ministerio' de 19 de Setembro : fallo da 
provincia da Bahia. Este mioist11rio tevA força 
para derrocar nesse seu quartel o partido sa
quarerna, teve força para substituir a administra
c.ão provincial apezar da viva opposição que os 
nobres deputados hoje ministeriaes lhe fizerão. 
O facto pois da mudança da politict\ a respeito 
da pi'O'Vinclli da Bi\hia prova qne o ministerio 
tinha toda a confianva de que constitucionalmente 
póde precisar pa!a govemar o ·paiz Não foi pois 
por fa.lta de confianQa do . corpo legislativo, nem 
~~corôa que o minlsterl6. se retirou do poder, 

entre a corôa . e o ministerio, que dirige o paiz, 
. como dizlào os nobres deputados e a sua imprensa, 

dAsde 18<14, se intromeUeO: entre a corôa e os 
mióiotros, é ·porque esta facção auiiea tinha em 
seu peito organisado o ministerio do Sr. visconde 
de Olinda, e estav~ já dr1sassombrada dessos 
susto3 em virtude dos quaeR capitulou C()rn o 
Sr. Paula Souza em 31 do Maio. 

Devemos esquadrinhar quaes são os factos pelos 
quaes se revelou essa it1fluenela mysteriosa da 
faeção a111ica. Eu procurarei penetrar na;~ a sere 
tllrlas para vttr se ds lá extráio este mysterio . 

E' a segunda parte do requerimento q u~ se 
pergunte ao governo pel•1 ministerio do imperio 
em que data a escola de medicina pNpôz :\ uo
méação do ditectur e se a escolha 'á foi fei 

a emos to os que o director actual a escola de 
medicina preencheu o seu triennio. e q·le a pro
posta para a e:>colhã de um director foi feita h11 
muito tempo, e que até agora não appareceu a 
esêOlhà; eniteta uto eu vejo um facto publico mttito 
notàvel. · Todos sabeut a maneira pu r qud um 
nóbra deputado pela provincia do Rio Grao~ do 
Sttl, que ~em entr'ada nos paços imperiaes, se 
exprlmio s·endo accusado pnr UL~ meu UJbre amigo, 
deputado p'ela provincin d11 Pernambuco, de audar· 
promettendo o poder ao parl.ido saquarema, incul
cando-lhes que podiãl.) aliunde vbter as~p.1stns por . ... ,. 

ae·, há de. recordar da maneira i nsolita por qu~ 
esse nobre llepútado que tem a honra de ter entrada 
no_' tntimo doa paços imporlaes aggrodio aos mi'
~t&~~s da corôa, aos orgílos da vontade irrospon
s0av~1· ,àos executores lmmediatos de suas ordens. 
rüL~luli(~ deputadO, re.spond~ndo á aê~ilsaÇiio qne 
'~ ftt~,-!1 .. o . ~oqre dep,tit!ldo PBl' Pernambuco, 
d~te <~_.,&ê ag;_~e~a ,_accu~a~iJ:o nah pqdla pioyir 
á'énao uó Neto de· ~ue enr uma qulnia-Ieí&a, 

atravessando plirn o interior dos aposentos im
twriafl_., bwia P'•ssado por um grupo (designando 
evideuttlmenttl o ministorio), e que este era o 
gr_npo dos intrigantM, que o tíuh~ . vindo in-

. ( -:; ' 
defere!1cias mu1to faceis da explicar, soffrêrão em 
sil~rlcio a injuria que no rosto lhe cuspio o nobre 
deputado pelo Rio Gra_n~e _do Sul. 

doput•ldo com o facto de existir na secretarirt a 
proposta parn director da escola, estando incluida 
nesta proposb o nome do nobt·e deput11rlo, con
cluo que a injuria lançada pelo nobre deputado 
nasce do facto de não o t~r o ministerio achado 
o maL; propi'io para director da escola dR medicina. 
O mini,terio teria querido nomear outrem, e por 
est'3 facto o l)obre deputado o veio injuriar. EÍl 
desej.J $<1b~r d<Jsde quando foi proposta esta no
meação de diredor da escola de medicina, e tanto 
mais devo insistir uistu quanto o partido e 11 tm
prens'\ dos nobres d8 utados têm discutido este 
acto esquecendo suas accusações :•nteriores, esque

quecendo que ha tantos annos a:>piriio aos fóros 
de um partido poli tico, as pirão as regalias d9 
governo constitucional, e agnra alardeão os trium
pbos de repo.-;teiro. 

Além destes factos que são transparent'3B, ha 
outros que raveliio a exlstencia dessa facção aulica 
que eu denunciei nesta casa em 18!4, e que tem 
sido depois denuneiada constantemente pelos no
bres deputados. 

Eu trarei maíil ULD facto, e proct~rarei informn
çõeõJ nas secretArias: é a escolha de senador pela 
pt•nvincla do Ceará. Sr. presidente, há muitos 
mezas que se concluio a eleicão de douR senadores 
pelfl. província do Cttará ; é um facto publico que 
foi dee~arad~ ot~ tribuna d1) s_enado que as actas 

de estado iluraute o miniaterio que r.cabou em 31 
de Maio. A camar11 sabe os boatos que corrêrõ.o 
durante o mini~terio do 8 de Mlli'9'l; sabe que se 
dizia ter tido esse ministerio um parecer do con- · 
selho de estado julgando validas as eleições do 
Cearà; entretanto dis,;olveu·se et~lle ministerlo, e é 
depois da dissofução do mlniRt~do, «::Ue viio esses 
papei"' para o conselho de estado. O publico dl~ 
que o primeiro parecer em virtude da · infiuenola 
do poder que procut·a governar o paiz huvla 
deRapparecido, que por isto só .tepoi11 de organlsado 
o gahinete de 81 .Ja Maio é que est11 negocio foi 
de novo ao conselho de estado. O certo é que uté 
ago.-a a escolha de aenador pelo Rio Grande do 
Sul foi facil, porque n facçiio a.ullca a approvava, 
mas a escolha· dos outros senadores tem achado 
uma arreua invencive • 

O Ss. MoRAEs SARMgNTO:-Os papeis ficârào 
muito tempo em mão do Sr. Galvào. (Apoiados.) 

O Sa. NUNEs .MACHAno:-Ora, mÚito tempo I 
Forão agora. Isto é um aleive. 

O Sa. T . ÜTTC.NJ::-Os papeis forão remettidos 
durante o ministerio passado, guando mezes 
antes elles estavão na córte. Esí~ facto parece 
confirmar o que se dizia, e A que o parecer 
existia e que foi inutilisado. 

Sr. presidente, manrtand•> à mesa este requeri· 

, 
outros a razão por que escerão; é preoiso que 
o paiz. JJaiba como sobem e como descem os gabl· 
uete~ . Eu já <.li&se em outra parte Jo meu disc1uso 
que julgo · fazer um verdadeiro serviço a todoiJ 
os partid0~ que podem ter a pretenção de quer·er 
guvernar ..,~..~nsti~ucionalmente o paiz. Se acaso 
discutirmos com eah~o. e com gravidade e,;te ,ne
gocio tão sério; 'ão üielindtóso·, sein' -qu'e vê ilhâo 
in1louações perfidat, accusações de lotiti:ildát' ct 
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SESSÃO EM ~ DE. OUTUBRO DE. ~8&,8 
adver.sarios, de reduzil-os ao silencio, se discu
tirmos sómente tendo em vista o bem do Brazil 
<l a realidade do systoma representativo, grande 
vantagem pod~C'm tirar todos os -partidos póliticos 
desta disctis~lio. Por cr~ns'lquencta _eu offereço este 

amigos, áquelles com quem eu tenho votado 
mRi!! vezes, que talvez ácercll deste requeri
mento divirjão de mim. Se acalilo por causa de 
eul\s convic ões eu os ' 
apresentação do meu 'requRriment.o, isto muito 
me penalis~1rá ; mas era um dever que eu tinha 
a cumprir, e não hesitei em fazel - o. 

O Sa. PRESIDENTE: -Está finda a hora desti
nada para os requerimentos: vai-se entrar na 
ordem do dia. 

O S.a. NuNEs MACHADO pede urgencia para a 
continuação desta discu8sào. , 

A urgencla é apoiada e approvada sem de-
bate. -· · 

O Sr. GonQa.lves Martins:-Sr. presi-
, - 've o prazer e ouv1r o no re epu a o 

desde o _principio do seu discurso, e por isso 
talvez h~Jil alg\lml1a fàltas na resposta que .lhe 
devo dar. M~anço ao nobre deputado que não 
é prtpriamente com o fim de ~ontrarier o sou 
requerimen_to que pedi a palavra, mas sim para 
ofierecer algumas conl)iderações ácerca do seu 
discurso, pQrque, . em ger~l, não creio b~ver 
cousa majs simplj;Js dq q~e pedir o nobre depu· 
tado info~mações sobre flS datas dos factos tndi
cauos no seu- requerimento ; a applicação que 

· diz poder politicamente fazer do conhecimento 
desa~s datas é o que me faz tomar parte na 
di'!cussão. O ne>bre deputado creio que pode 
tres esclarecimentCJs: lo, a data da escolhfl de um 
senador pelo Rio Grande d<? Sul; 2o, a escolha 

medicina desta côrte; e 8o, a escolha de sena
dores pelo Ceará. O uobre d~putado declarou á 
casa que rompia o silencio por amor do pa.iz e l)m 
bem da paz, silencin que guardou h1~ quatrc annos; 
que elle em 184:1 dennnciáta a existencia de uma 
CI\Qlarilha ou fac~;ão aulica, e que agora repqtia 
esta denuncia. 

Sr. presidente, eu desejava que o nobre deputado 
explicasse o motivo por qull. conhecendo em 1841 
uma camarilha ou facção aullca, só agora em 18!8 
a t,)r~a a vêr. (Apoiados.) Eu dElsejava que o nobre 
deputapo me diss•~sse se é conciliavel com o 
patriotismo que todos n_ós lhe reconhecemo~ o 
ailencio que gu~:~rdou durante est~ lntArvallo em 
que mesmo não noga que so dásse a existoncia 
dessa facção au\lea por isso que o nobre depu-

e as rec amaçoes a en ao oppo;; ç o 
tlnhão seu rundamento. . 

O SR. T. ÜTT•JNt:-E' verdade. 
O Sa. G. MARTI Ns:-Será tambem conveniente 

que o nobre deputado explique 80 'paiz o motivo 
porque, ve ntlo Btms alliados em perigo pela mar· 
cha doe n egocio:; e ctos aconteciméntos, ve·ndo ·a 
traição que . s& lh_es preparava, vendo o erlgodo
em que_ cah1ào, nao alçou sua voz po!lerosa·para 
denune1ar em tempo esses aconteci~entos que o 
nobre iieputado previa. (Apoiado$.) .o. nobre de 

um gabinete que cont~sse os chefes mllfs npt~vel~ 
e intlueptes do partido qpe dominava, entregando 
o govP.rno a homens quo o nobre deputado de~ 
a entender que ntto erão capazes nem de S~Jlv~r 
o paiz nas circumstan~ias eU) que elle !le achllVfil~ · • 

o SR. T. 0TTONI :-Não foi isto o que eu disso • . 
O Sa. CHRISTIANo 0TTONI ·- Quizerão afa~~ar 

os verdadeiros infl · 

O Sa. GoNÇALVES MARTINS:- Quizerão afastar· 
a maioria do voto de graças, quizerão afastar os 
verdadeiros influentes do partido que podia rea· 
lisar as idéas delle. 

O Sa. CARVALHO MoREIRA. :- E por amor d" 
paz su_stentárão ,, gabinete que ca,blo. 

O Sa. GoNÇALVES MARfiNS :-E só pelo amor d$ 
paz é que isto tolerárão. Como pois aconselhais. 
permitta, o cobre deputado que o diga, esta intem~ 
pestiva reclamação, quando eu ouvi na camara 
estes chefeli notaveis da maioria declararem ue 
f! na tiO a c ega o o seu min sterio (apoiados}, 
que :até alli erão empra!ltados aquelles qua go· 
vernaviio o paiz, que o Sr. Manoel Alves Branco 
e outros não erào GS chefes de seu partido, não 
erão seus legítimos e genuinos representant~s, erão 
apenas seus auxiliares. (Apoiados.) O verdadeiro 
ministerio que o partido do~In~n~e tinha visto, 
tinha enxergado, é aquelle que o_ nobre deputado 
diz que não é o verdadeiro representante de 
suas idéa;;. 

U.M SR. DEPUTA.DO : - Quem disse i!JtO foi o 
Sr. Carrão. · 

O Sa. GoNÇALVES MARTINS :-E eu antendo que 
esse nobre deputado é um dos mais notaveis 
membros da maior!a, oa ~inba opinh'h não La 

O SR. NUNES MACHADo :-Aqui não ba ninguem 
tlU perior um 110 outro. 

O Sn. GoNQALv.us 1'4a.nTIN13 : -Esoe nobro depu.· 
lado nunca foi contrariado. 

O Sa. SALLEB ToRRRs·HoHEM 1- A maioria nilo 
approvou então essa parte do discurso dessa 
nobre dopuLaJo. 

O S.a. GoNQALVB:B MARTINS : - Eu ao menos 
não ouvi coutralial-o. 

O Sa. FRANÇA L:tl:IT.b:. -Contrariou-se. 
O Sn. GoNÇALVEs M.\BTINB :-ParectHJlfl _lntem· 

peet1va e de ul!(uma manairl\ injusta a recJamaçllp 
que fez hoje ~ nobre deputado em prejulzl~ 1~' 

Sr. presidente, o nobre deputado dl~se qu~ foi 
chamado o Sr. Paula Souza de proposl'to, ·porque 
se sabia de suas habituaes molestias~ de sua 
con~ciencia dem~~>siadamente timid!l i mas ao 
mesmo .tempo declara o nobre deputado. qua o 
motivo da mnlestia não foi a verdadeira caUSJl 
Ja. retirada do nobra s enador do mjnlt~terio. iJA 
se havia d ,1 do um caso igu~l com o nPhrll e~
presidente do conselho. Qu~qdo elle pela. primai~il 
vez fez partEl do ~tbinete de. q~e eu cbefl3 o 
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fo- o 1vo a o por . x. deHtljava qlie o nobre deputa·do explicasse claro. 
Mas dls3e o nobre .:leputado que a data da e distinctaruente o seu pensamento a este res· 

molestia do Sr. presidente do conselho durante peito. 
o gabinete que acabou, se combina com l\ da O nobre deputado sabe que eul 2 de Fevereiro 
escolha da senador pelo Rio Grande do Sul, fez -se uma ot·ganisação contraria à opinião de 
parecendo quer~r fllzer enxergar que não foi o ambas as camaras; e não obstante esta organi&ação 
motivo de molestia, mas sim o despeito, · ou o não foi accueada como inconstitucional. Hoje 
resentimento que apartou dos negocias do nobre alguma cousa ba de mais favoravel ainda pa~:a 
preeidente do· conselho. · se chamar mais constitucional a organisação que 
·o Sa. T. ÜT'l'ONt : _ Nem despelto. nem resen teve tugar : então as duas camaras cootrariavão 

timento. O conhecimento de não poder . real~sar a organisaçã.o que se ia hoje fazer, hoje a nova 
orgau isaçiio cont-a · 

seus pensamentos. maras, apoio evidentemente necessarlo para a · 
O Sa. GONQALVES MARTINB:-E'. uma accusação passagem da lei ao nua, e para a concessão· dos 

gravíssima que o nobre .deputado faz ao ·sr. Paula mAios de se governar constitucionalmente o pniz. 
Souza. O Sr. Paula Souza, homem polltico, de Já vê pois o nobra dtlputado · que não ba incon-
v\rtlldes e qualidades, con'lo o nobre deputado lhe stituclonalidado na orgl\nisaQão . do gabinete; não 
reconhece... terá elle sido organisado segundo as opiniões de 

o Sa. 1'. OTTONI:-Apoiado. uma das camaras, mas foi orªanísado . constitu
cionalmente. (Apoiados e "~ apoiado:l.) 

.O Sa. GoNçALVES MA.l\TINs:-. • · havia de ter a Outro objecto do requerimento do ·uobre depu-
coragem preci::;a quando visse que OS negocias tado é saber 1\ data da propost.B para g nomeação 
corrido mal, segund.J sutts idéas e principloa, não do dtrector da escola de medicina, não sei, Sr. 
para pretextar uma mo\estia, mas sim para en- presidente, que vistas pod.ert\ ter o nobre deputado 
carar as difficuldÃdes e para as fazer resolver. neste pedido; mas elle é tiio pequeno para servir 
O nobre ex-presidente do conselho segurttmente de ruoda.tntlnto tl uma mudanlia politica no paiz, 
não ae retiraria para ficar ocioso, desfructando que mo par~ce não merecer as honras de uma 
os ordenados · de ministro, deixando seu11 com· discussão. o nobre deputado, em desabono desse 
panbeirori abandonado!! , sem chefe, ara dar , 6 0 no re epu a 0 

· e a er a o na· coAsidtlra como uma parte multo importante da 
quells occaslão eom vantagem do sem prtrtid,,. facção aullca, doclaNu que elle veio aqul.violen~ 
E' uma aocusaçilo grave que o nobre deputado tamente atncar o govern.), ou a politlc!\ dominante, 
fez a este digno brazileiro. sm con•~quencia de não se · lhe contar ir a no-

Sinto que 11ão poosão ser realisaveis os desejos meação .Je director da escola de medicina. 
d~> nobre deputado. Queria elle que pela primeira Ell d~eejo que ao conhecimento do nobre depu-
~E'Z se déasB uma acareação entro os ex-ministros t1 tado chegue esta datn, porque me parece que 
os ministros actuaes. eBse no11so collega Yü Unha pronunciado com muita 

O Sa. P.EllKIB.A. DA StL'VA.:-Venh!L uma ptecatorla antecedencia ácerca da p()litics do palz. (Apoin-
para ter lusar '' ac •reáçit~>. dos.) Ser•\ bom hmbem que o nobre deputado 

o Sá. GONÇALVES MAilTlNS: -E' a primeira vez peoa a data do discurso desse nosso collega, 
ti para combinarmos com a dáta da propo.-ta o 

que t~nto se llXige do g~blnele quo se re ra e então vera qu~ se acha completarqente illudido, 
do g11binete qlld entra. Nflo &61 mesa1o de que 
maneira se f11ria entrar na casa os ex· ministros A respeito do terct~iro objeelo da escolha dos 

. que nâo t6m aqui asaAuto. senadora'! pelo Oearà, pareco que a demora que 
. ts ao conselho de 

O Sa. O. 0TroNI:-Qu e~Stado recobe sobre o gabiuete que acabou. E11 
estar aquJ, até ouvi dizer tJUe estetJ papeig estiverão por 

O Sa. Joe:u:' o:u: Assis:-Ulll falia na tribuna, muito tempo em poder do Sr. Galviio ; ouvi 
e outro responde pela imprensa. dizer mesmo a algum interes~ado que ha pouco 

O M S id se tinha dado um parecer. Se houve demora, 
Sa. GoNÇ&.LVES A.l\TINB !- r. pres ente, ella nlio póde ser iwputada ao partido que não 

não sei por que achou o nobre deputado na governava, mas sim ao gabinete que não dava 
e8colba do Sr. José de Araujo Ribeiro uma dlrecção a esse negocio : e como poderia um 
oftensa tal que o 'sr. Paula Souza entendeu dever objecto semelhante influir em uma mudança de 
por isso abandonar o gabinete. Não me consta é d ód 
que 0 · Sr. José de Araujo Ribeiro seja homem poiittca 'f Não v m o& nobree deputa os que p e 
Pronunciado em partido algum. ser ~xplicada esta mudança sem necesstdadA de 

recorrer·se a estes ex d · - S!-::t.?---
0 Sa. O. 0TTONI;-Pois ainda CQDtinúa est 8 no res eputados estão ha cinco anoos no 

tacijca? poder, embora o nobre deputado por S. Paulo 
O Sa. GoNQ4Lv&s MARTrNs:-Eu estou persua· reclamasse contra isto. 

-----~d~i~dLo~qu~e~s~eJm~s~e~fa~z~e~r~a~mia~i~o~r~i;n~j~ur~i~a~a:o~c~a~ra~ct~.ear-t--~~~~~~~::~~an~~~~~opoder. dOIJ e ' ' ' - • • UIVP U 

eseolba. fo\ feita sem appravaçào delles. (AP<>ia- O Sa. GoNÇALVEs 1\fa.aTINs :- Estavão seus 
do1.) Não podia haver maior accusaçõ.o coutra o alliados ou nà.o 't Não os apoiavão !Portanto 
ministerlo que cahio do que a que lhe fez Q nobre este. vão no p<>der. O eleitor dos ministros orga-
depu\.ado a quem me refiro. nisou diversos ministerios, entrando para elles 

O nobre deputadv nccuson a organisaçâo do todas as notabilldadss do partido; todos gover-
uovo m\n\sterio, ComO filha de uma facção ~ulica1 U :l riio 11. 3~U tu:-nn, todvõ ti varão O apoio da 

-~or n&f) eat.ar ...organia&do segundo ~s condições maioria, finalmente lln,rou aa organiaação ultima 
(lo regirnen eonsmuc1onal. Sr. presidente, ha duas do gabinete um dos chefes mais puros do partido, 
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aquelle que mais denodadamente tinha co-mbatido elas naturaes do systema representativo~ exiger, 
as idéas contrarias, que tinha planos concebido~, que os ministerios sejão tirados do seio das 
organisados e formados em lei, etc. ; esta m1· maiorias. Eu cuido que não ha brazUeiro algum 
nistro apresanta -se ás camara~, romette um que não conheça esse preceito tão comezlnho das 

, , ema par amen ar ; sao as victorias 
pede uma economia rigorosa, não obtem cousa parlamentares, ou as derrotas que decidem da 
alguma, nada faz. (Apoiados.) O que querião oH entrada ou sabida de um ministerio; mas teto 
nobres deputados que o eleitor dos ministros não im ede~ nem slgni~ca que não haja causas 

-----afi~-~~QÜ~~~~~~~~~~~-d~nesm~t-~~~~~~~~~nrr~-ro-~.~wa~sscqnuÜa~e~s~pDtoOisMs~a~----
modo, sem um systema, sem uma orgaulsação am ministerlo não ser tir11da da maioria. Entre-
política solida 'f Queria que continuasse a olhar de tanto por isso mesmo que é ex.cepção, exige-se 
sangue frio para tudo quanto occorresse no pa\z ? para ser justificada que haja factos muito graves 

·Desenganado por um lado d~ qus nã~ podlão que detarminem a aberração da regra ordi-
obte-.:- .os meios necessarios, de que não erão ca• n_ario. 
pazes de realisar suas idéas, procuróu outros. A corôa exercita o seu direito dentro das raias 

UMA Voz :-Procurou outros que salvassem o da constituição, nomeando um ministerio da mi· 
i noria; mas cumpre que nós saibamos quaes são 

paz. . esses graves acontecimentos, qua.es as razões 
O Sa. GONÇALVES MARTlliB :-JI\ o tem salvado importantíssimas que determinárão essa escolha. 

em alguma occasiiio. Senliores, vós tendes Gstado Se me derem explicações satisfactorias, eu ficarei 
no poder cinco annos, e nós temos tido paciencia - - • 

; • am em agora pac1enc1a pol' que forão esquecidas ou violadas as praticas do 
outros cinco annos. (Risadas. ) O que é ver· systema parlamentar, que são complementares 
dade, senhores, é que se discutirmos com calma, do systema repreoentativo, seguindo-se a excepção 
se formos prudentes, o governo ha de chegar a sem causa justificada.- Tudo isto e o mais que 
todos, senão nada se poderá. fazer em proveito eu posso dizer depende das explicações que devem 
do paiz. dar os ministros actuaes. 

O Sa. MEIRELLES :-0 que eu peço é que ma Direi ainda, Sr. presidente, que é tambem um 
não deportem. direito incontestavel do parlamento exigir da 

nova administração a exhibição do seu programma 
o Sr. Il.odrlguos do• santos : - Eu político; eu ainda continúo a insistir na neees-

acompaobo o illustre deputado por Minas que sidade de estimular o actual g11binete a apresentar 
primeiro eneatou este deoate, no deaejo de ter o seu programma polittco. E' praeiso que todos 
esclarecimentos sobre um acontecimento notavel sejamos conhecidos pelas nossas opiniões e ·iaton-
e inesperado cuja apreciação Mmpete á repre- ções. (Apoiados.) Se temos confiança nas nossas 
sentaçiio nacional. (Apoiados.) Em primeiro lugar opiniões. na pureza <!e nossas idêas, nur.ca 
não vi que em paiz algum onde rege .o systema devemos· oceultal-as (apoiados) ; aquelle que oc-
e resenta ·- o a que se suspe e 

Indagação de todos 01:1 acontecimentos e eoose- deltas. (Apoiados. ) O governo não devo dar 
quentes que acompanbão a dissolução de um motivos de suspeitar·s(l de suas ldéas ; elle é o 
minlsterio, principalmente quando este far.to serve prirneito interessado em vir no parlamento mnai· 
de causa_ã passagem para uma politica inteira· featlll·as com toda a clareza. 
mente opposta. A transição de itrn:\ política dada Dir-se-ha que o gabinete l"á fez uma declaração 
para outra absolutamente antithetica. é um facto 
muito grave em qualauer paiz regido pelo sys - no senado; mas eu appe lo para a camara e . 
tema representativo (apoiados) ; é preciso que paro. todos os que me ouvem, para o muudo 
seja COQlpletamentB explicado e satitlfactorlamente inteiro, e desafio para que me digão se aquillo 
indagado para que a opinião publica não possa que no senado se disse por parte do gablnett~ actaal 
ser induzida em erro. Não ha ninguem que é um programma poUtico. 
possa· interessar no transviamento da opinião O SR. JosE' DE AssiS : - RepresentArão uma 
publica ; e eu penao que o transviamento d& verdadeira !arça. 
opinião publica só pôde nascer da um erro, ou O SI{, RoDRIGUES DOS SANTos:-Eu entendo que 
da falta de expllcaçoes veridicas, e sinceras, e o o gabinete actttal deve, a bem da sua conservação, 
erro nã.o pôde convir a ninguem. e elo interesse d 

uan o ass1m me pronuncw n o mm a n· possuído, illustrar a opinião pu . lica s·obre sutls 
tenção forçar o gabinete a revelar quant(ls arcanos intenções ; e se continuar a recusar-se a isto, 
poRsiio existir e pudessem ter dado causa á dia- deve ser compellido p01· algum dos meios regl· 
solução do ministerio 31 de Maio; pelo contrario, mentat~s, por alguns dos recursos parlamentares, 
acho-me disposto a conLeutar com qualquer a vir perante nós explicar o programma enigma· 
r esposta que o gabinete haja dA dar á pergunta tico que houve por bem expôr no senado. · 
que eu t erei de falar-lhe a este respeito. Responda Não se pense que estou dominado de Lal pro-
o gabineLe pela maneira a mais laconica e discreta venção que queira ~ acllar defeitos em tudo 
que lhe fOr possível, diga que o minlsterio quanto dis~er~m os ministros ; se disserem cousiiB 
transaeto retirou~se do poder porque perdeu a que concordem com minhas opiniões, eu os hei 
conflança da corôa, porque reconheço na corOa de applaudír; mas para lato é preciso que elles 
o direito pleno de relirar . a sua confiança de se expliquem: ao contrario poder-se-hill suppOr 
q nalquer mini sterio. (A po Laàos.) Faz-en-fld'(')o_;p~arurr~-+---rnirtr-õ---titi·-nntil:sltt81erriiúo--tt'991unt--,:urrnrrlall""leMsff1p~e~ectiteridbentdiiesilpiir~e~zoil---
do parlamento, cujas prerogativas muito aprecio, para com a eamara dos deputados, que julga qae 
hei de conatantemente defender o exerclcio de se degrada dando explicações ao parlamento. 
seus . direitos. Sou ~ _primeiro a reconhe~er em (Apoiados.:) Eu me_ per:>uado que os ministros 

_ _ _ _wiD-.a..otB---P.t){UU:S-Jmmoo.í~:w--es-ta-tiG--a-~-~"wl---t--a&taaes a au quer~:~rao que se ~aça delles este 
plda liberdade na uomP-ação e demissão dos conceito ; porque, se elle {>Udesse ter aceitação na-
minlst.ros, e e~taria dispostu a. defendêl-a se por população , isso os preJudicaria grandemente. 
ventura fossa contestada. (Apoiados.) (A poiados . ) E' para mim uma fortilna dizer nesta 

Ha doutrinas que não estão escriptas em pacto casa que a população braz!.leira interessa-se vi-
social algum. As doutrinas que se_comprehendem vamente pela independencla do parlamantb bra~ 
debaixo da expressão generica de - eystema zileiro. que ella reconhece que a manutenção de 
parlamentar - não estão escriptas e~ pacto todaa ~~- ~rerogatiyas e _ de respeito d~~ido ~o 
social algum; mas é incontestavel quo essas parlamento brazile1ro é uma oeeessidade ltnme-
dontrinas recebidas na pratica, como eonsequen• diata para a manutenção do ayatema repreaen-

TOKo ~ M 
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tatlvo .. (muito~ apoiados); por lst;o, se houvesse 
algutq gabinete que menosprezasse o parlamento, 
este gabinete incorreria na lndlgMçao publica. 
(..i oiGàos.) _ • 

aviso pr11denta ao actual mintsterlo para que 
venha à camara explicar-se da maneira a mais 
completa, afim de que se reeonheção os factos que 
elle ' ul ar ~onv · - -
passa o, e o que julgar dever fazer em relação 
ao .futuro; e julgo util dar este aviso até por 
uma especle de satisfação ao amor proprio na
cional, pois que os membros da eamara e o paiz 

. inteiro certamente desejão que um ministerio 
brazileiro pratique tudo quanto ha de regular e 
ad.mit~ido nos ou troR paizes. Po~· ventura a. pu-

c bhcaçno do prügramma enlgmatlco produzido no 
senad(}, se não fõr acompanhado de um protesto 
de nossa parte, ou de um pedido de explicação, 
não nos apresentará aos olhos dos estrangeiros 
tão &canhados no estudo das ldéas 6 praticas do 

ainda tenho summa confiança na sua dedicação~ 
na sua adhesão a este systema, para exigir de 
todos os meu~ concidadãos todos quantos sacrlftcios 
fôrem nace~_sarios .!lera que o systama monarchico 

occasião, Sr. presidente, necessidade e obrigação 
de reclamar da nós mesmos a observancia de uma 
das pr11ticus pa-rlamentares. 

Senhores, nós temos um m1nisterio novo, nós 
temos um~ camara que tem de funccionar até o 
dia 15 do corrente; portanto o que devemos fazer, 
se conhecemos que o ministerio de motu proprio, 
espontRneamente como & seu dever não quer 
vir-nos explicar o que d!lve explicar ? Achamos 
no regim~nto e nas prAticas parlamentares os 
recursos necessarios para compeliU -o a vir perante 

· . e o conce o que 
4e nós farão se consentimos em semelhante irre· Eu deploro com profunda magoa que os re-
gularidade. (Apoiados.) Actualmente não é licito presentantes da minoria parlamentar, hoje minis-
que um gabinete suba ao poder sem que no terial, empregassem todos os meios pára avitar 
momtlnto immediato áquelle em que elle se orga- que houvesse sel!lsào nestes tres dias ultimas ; 
nisa, tenha idéas formadas sobre a situação do eu o deploro até, Sr. presidente, porque isto 

- paiz, sobre os males que 0 fiagellão, e sobre 08 indica que os meus illustres collegas, talvez por 
bens que é . possivel conseguir. - avisos secretos do gabinete, estão informados 

· . Ora, pr~::dominou desde 1844 uma politica op- do receio que possão ter os membros do 
posta à actual: esta politlca que . predominou ministerio de virem explicar-se diante de nós 1 
desde 18!4 via pcír certo modo os males do plliz, Esta idéa. níto pôde certamente ser Usongelra para 
julgava que existião em certos e determinados o gabinete. Cuido que elle não quererá deixar 
lugares, e em consequencia de seu juizo applicava passar como collsa certa. que teme e discussão, 
este. ou aquelle remedio. Sobe agoa·a. uma política . que teme e~plicBt·se perante o parlamento, pe· 
lnteuamente opposta ; cumpre pois que saibamos rRnte Od rapi·esent:1ntes immediatos da nRção. 

11 · t d d i Ora, se ist.o é exacto, eu convido aos meus il· :o3o a 
0
;nxe;:a 0 es a 0 0 pa z pelo mesmo lustres c.olle as ue são h o· e Sllstentaculos do 

representa ivo, s porque em uma ou outra derão causa á dissol\lção do gabinet.e de 31 de 
oec~sí~o sejã,o falseadas algumas de suas pre- Maio, como o programma com que pretende 
serapçoes. E verdade que se se demonsCrar que dirigir os negocias publicos.-Mando á. mesa esta 
com effeito não houve razões ponderosas para, na interpellação10 e rogo a V. Ex • . que, observando 
ac\ualidade, deaprezar as regl'llS e aeguir a ap prescripções do regimento, dê-lhe o andnmento 
e:.tcepção1 eu reconhecerei com dôr que houve determinado pelo mesmo regimento, para que 
uma inr~aeção, um falseamento do systema re- dentro de 48 horas, ou antes se nisso convierem 
preseotat1vo; mas isso não me fará desesperar : os Srs. ministros, tenhamos as explicações que 
~iD@ tenho l!wn~a eout1.an9a na opinião nacional, pedimos com todo o direito. 
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U?st Sa. DEPUTADO: -E' em termos muito vagos. 
O Sa. RoDRIGU&s nos SANTOH:- A latitude que 

dei ao meu pedido é convenieflte para a discussão. 
(Apoiados.) Eu não quero antecipa.ua.mente ~tpreciar 
n~>nbum facto não uero de antemão estabelece 
ju zo sobre quaesquer factos sem que a discussão 
me oriente e me dê meios de julgar da existencia 
ou não existenda delles. (Apoiados.) Emfim quero 
que os ministroli se expliquem; depois de elles 
se e-xp lCI\rem are1 o meu ]UlZO. or 1sso en en o 
q11e a. reda.c~ão um pouco vaga que dei á minha 
interpellação, presta-se à satisfação de todos os 
desejos dos senhores '}Ue queirão tomar parte no 
debate. · 

Ia-me esquecendo declarar que esp6ro de V. Ex. 
que dê o andamento necessario a esta interpel
lação; e tambem que desde que ella seguir seus 
tramites e nós tivermos espemnça razoavel de 
que o ministerio ha de comparecer. como é de 
sua obrigação e de seu interesse, cessará de ser 
necessaria a votação do requerimento do Sr. depa-. . . . , 
de que o ministerio ha de comparecer entre nós, 
ao ministerio verbalmente poderemos pedir quan .. 
tas explicações razoaveis julgarmos necesjiarias. 

a pouco na assembléa nacional da França um 
illustre deputado, a quem eu de man~ira alguma 
me posso comparar, que elle advogaria a caus~ 
do bom Mnso perante o tribnnal das pabtõea. 
Eu tratarei dd vor se posso advogar n causa da 
moderação e da conoordill perante a. agitação, que 
me parece de alguma tórma reinar nos espiritos, 
(Oh I oh I RtclamaçlJss.) Ha agitação naH opiniões, 
agitação nos anlmos, e não agitaoão physioa. 

O Sn. GoDov;-Nito podiamos esperar esta lnjul!· 
tlça da parte do nobre deputado. 

aquelle que fez tta!lh.· da sua tenda um Aohillas 
parlamentar; mas se nós attendermlls a tudo 
quanto se tem passado no decurso desta sassiio, 
se attendermos 1\ posição em que buvla collocltdo 
o Kabinele decabido, veremos que os honrados 
membros não têm razão alguma para temer que 
o systema representativo não seja executado em 
todas as suas consaquencias. O resultado qui! agora 
se observa é disto prova infallivel. (Apoiados.) 

Senhores, é sabldo que quando o ministerio 
que acaba de deixar o poder se apresentou perante 
a camara, pelo orgão da seu presidente, elle disse 
que tinha de propõr, e levar a eff~ito certas 
medidas, sem a realisação das quaea deix:arill o 
poder. Estas medidas cifrão-se na reforma da. 
guarda nacional, na reforma da lei de 3 de Dezem. 
bro e na lei das incompatibilidades. Todas estas 
n:.edidas deixárão de ser realisadas. Alguns se
nhores poderáõ dizer que foi por culpa. dos seus 
adversarios; mas duas· de msmeiu nenhuma ; 

, 
reforma da guarda nacional pôde soffrer urna. só 
discussão neste. camara, onde aliás o governo 
contava eom uma maioria que se dizia compacta, 
mas que ·na realidade o não era. Estes factos 
que sucoedião aqui nesta casa, o fraccíonalllento 
constante em que a maioria SI} via, a falta de 
intelligencia de seus membros, desgostarão de 
alguma tórma o presidente do conselho, ~ elle 
deix-ou com participação da doente do dirigir os 
negocws. 

Todos os que vlão alguma cousa, enxerga-v~o 
neste procedimento do presidente do conselho, 

não uma verdadeira molestia, mas um principio 
dd riJtirada, um gt·ande descontentamento · e qua 
S. Ex. não reassumiria a sua pasta. ' 

Portanto o winisterio que se havia formado no 
principio da sessão, náo podendo realisar nenhuma 

s, es -a.n o sem o seu orge.msa. or~ 
em quem a Cê\mara princip almeute tinha depositado 
a sua confiauça.. era indiaputavel que não podia. 
continu~r; e de duas uma: ou se havia de escolher . - . . 

m ml s
terio_ gue _melhot· a repre~entasse, ou então tirar 
o. mullstert? de qualquer outra opinião que e:ds-
tisse no pa1z. . · 

0 ,8R. 0HRIBTI~O 0T'l'O!f!:-A eonsequencla
er_a. d,ssolverem a cama.ra, e nao fugirem da cama1·a. 
TJvessem ma1s coragem. 

O Sa. WA}lDERLEY:-A coragem não fol partl.lha 
do nobre deputado. 

O Sa. 0HRlsTU.No OTToNr: -Não fugirem da 
ansa. · 

teria apolo esse gabinete assim organisado dessa 
lado tnllis mo::lerado? 

Ollço um honrado membro dizer que apoia.rião 
eRse abinete · não duvido · ma r 
n o deu B'Poio a esse miníattlrio tirado do seio da 
maioria.. uniao do partido que tem havido~ como 
disse o Sr. B,.1drigueti dos Santos? E' porqlle se 
de!:>ejava um que attendesse mais aos interessee 
dos diversos grupos, em que se acha_ dividida a 
camar,l, e rsto, além de não ser conveniente, ·fat·ia 
4:0m que o governo não fosse bomogenea em prln· 
cipios e vlatQs. 

Não queirào pois procurar uma razão estranha 
para explicar a impossibilidade de uma recons
trucção ministerial tirada da maioria; procurem·a. 
na guerra civil que existia entre si. Se fosse licttó 
revelar alguma cousa do que nós observãmos nas 
sessões secretas, i!:!to mais se confirmaria. 

Portanto, se o rninisterio sabido do seio da 
maioria, não realisou, nem podia realisar as 
idéas que os nobres deputados tinhão em vista, se 
o ministerio não tinha o apoio de um dos grupos. 
de que formava-se a maioria do. certo tempo a esta 
parte, se a m~íoría .estava assi';ll fraccionada, de 

obter a coocordia, que pudesse ser compacto, que 
pudesse realisar estas e outras vistas '1 Se ae for
masse em taes cireumstanclas um mlnisterio tirado 
do seio da maioria, isto não se poderia fazer senão 
á custa de immensos sacriflcios contra o intE~resse 
publico. 

Se pois era muito difficil, senão ltnpüõêiiYel, tirar 
um gabinete dessa opini~o, o ~ue se devera fazer 
era procurai' aquelles qu~ reahaassem um outro 
pensamento que a maioria nl~.> tinha podido rea-

. Usar; màs era preciso que, pajÉ~ bem do pai~. e 
no interessa de todos, fosse um gab1ne~ composio 
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de homens moderados, que de modo algum 
pudessem fazer crêr que elles se lançavão no ca· 
ininho das reacções. Seja dito de passagem que 
eu prestarei o meu apo!o ao gabinete ae~ua.l 
emquanto_ estiver convanc1~0 de que elle tnlha 

juHtiça ; mas desde que eu me convencer de _que 
elle não faz mais do que seguir a mesma tnlha 
de seus antecessoras, do que mudar as pessoas, 

Seja dito te.mbem que os honrados membros não 
podem ter razão alguma em assim se declararem 
desconfiados ou em opposição ao gabinete. Lem
brem·se os honrados membros de que quasi sempre 
as reformas, quand~ são re_clamadas pela~ ~eces!"i
dadas· publicas, sao reahsadas por mtntstertos 
c:onservadords, e que muitas vezes aquelles que 
primeiro aventão certas idéas e opinões não são 
os mais habilitados para realiaal-as: porque acon· 
tece que oo ardôr da luta l~vão essas idéas s 
ponto que ellas se traduzem Pm utopias. . 

O abinete actual portanto tratará do reahsar 
, a gumas_re ormas I:J.UO os o~Ha os mem ros JU gao 
neeessana; &u ass1m o cre\o. 

E se isto é possivel, porque não ha de ter o 
apoio dos nobres deputados '1 Porque se h_ão de 

ec ara J • 
tima de que. em Maio, quando nos reunumos 
aqui.... . 

s SENHORES:- Tem essa es eran a 'l 
O Sa. WANDERLEY:- Eu entendo .... 
UMA Voz~-EsU tallando ofilclalmente. 
O Sa. W ANDH:RLEY: - Eu não estou fazendo 

senão um compromisso para os honrados membros 
m'o lanC)arem em roato se eu faltar a elle. 

Entendo qua os üobre!J deputados devem esperar 
pelos factos para então se I!J>reseotarem censu
rando o _gablnote com rtzrio. Tenho para mim que 
muitos aos Sr~t. doputadoe, e talvez a maioria, 
gue devo eatar nestas ldóas de moderaQilo, de 
uotl a e de tolernacla, reatarlto a seu a oio no 

ga nete ao ua • o menos J vo r o pe a 
\oleranGla e 1uatloa. 

Poróm o que se quor, disse o honrado membro 
que ba pouco aoabou de fallar, é saber quaes as 
nau.a1 por que , 
porque no ayatemA oonatltuclonal neuhum facto 
ao devo praticar aom que a naçllo seja sl\bedora. 

Pelo quo podomo11 conhecer da marcha d:>s 
oegoolna, eu as tanbo explloBdo. Desde que o 
presidente do conselho se retirou, era cloro que 
oa outro o ministros nito podlilo ficar. MQs se 
esle faoto nilo está suftioiontemente explicado para 
os honrados membros, ser! ó gabinete actual que 
deva dar as explicações da ret1ra.da do mluisterio 

, passado ' .Se foesemoa lnterpellar os ministros 
que se retlrãrão para. que explicassem esse facto, 
ainda tinha algum lugar, mas não o gabinete 
actual, porque esse o que póde dizer é a razão 
por que se organisou da maneira por que se 
organlsou. · 

Qtilz-se dar a entender que o minlsterio não 
pu.dera conseguir argumas medidas que uiio erão 
depend&ntes sómente da camara dos deputados. 
Se um mlntstro de estado CJ,Ue tt_vesse deixado o 

explicações, sem que fossem sabedores os mi
nistros, dando-se a entender que os mesmos -
ministras coutirmârão no poder independentemente 
daquellas circumstancias qu~ dP.vem concorrer 
para sua existtlncia. Isto é, a confiança da camara 

Deste mal que eu não quero attribuir aos mi· 
nistros, e da alguma fórm'\ descobrir a corôa, 
quando o nã?_ devrlm fa~er; deste mal, digo, 

mudança. deve ser att.ribuida a uma facção aulica. 
Eu não posso, Sr. presidente, por bem de mau 

paiz deixar da recordar que uunca nesta casa. 
uma só opinião emitti que pudesse fazer acreditar 
que existe semelhante facção ; os honrados mem
bros mesmo, quaudo houve uma voz imprudente 
que acccusav11 esta facção por causa de certas 
medidas, ·mostrãrão que ella não ora possivel, e · 
qud os• factos provavão a contrario. O mesmo 
dign eu actualmente. . 

Uma facção, senhores, só podaria existir para 
certos e determinados fins · ue lha fosse t · · 
mas nós vemos que esta alcunhada. facção ora 
entrega o poder aos nobres deputados, e· entiio 
não existe : ora o entrega a outros, e então é 

oderosa. Or'' será. isto ossi vel Y Se é oasivel 
011 onra os mero roa azem uma InJuria a si 
proprios, porque confessão que n&o ::onquistárão 
as pastas pelos meios legaes, mas que a origem 
do seu poder foi tão viciosa como actualmente . 

a nao quero azar- es es a OJUr a: ac o quQ 
subirão ao poder quaudo devião subir, assim como 
succede agora. · 

Pelo que tenho dito parece-me que posso 
concluir que nada ha de anti-parlamentar na 
diseoluçilo do gabinete (apolaàos), porque por si 
mesmo o gabinete estava dissolvido, visto que o 
organlsador se retiro11, e acho . que nada houve 
de antl-const.ituctonal na nomeação do novo, porque 
é uma attribuição livre do podar moderador o 
nomear os ministros. Cuido quo não ·se deve 
pedi_r e~pllcações sobre. o facto da retirada do 

, 
que o~t honrados membros não podem de maneira 
nenhuma dlscutir fazendo crer que qualquer 
responsabilidade da mudauoa póde recahir em 

apoio ao gablaete; estão no se11 dircitc ; este é 
o melo porque podem pronunciar a sua opinlito. 
Oontrtlrtem suas vlotaa de todos os modos, oom
batão-o como bem qulzerem e empreguem todos 
os recursos que têm, mas deixem de parte estes 
mexericos. Prucurt.~m ·explicar os factos pelos 
meios porque devem ser explicados. · 

O orador conclue mostrand.o que não ha motivo 
para se suppór que o governo não queira vir 
Ciar explieaçoes á eama.ra ; oiio sabe mesmo que 
conceito mereceria o governo se se negasse a dar 

· explicações. Se o que o autor do requerimento 
tinbá em vista erão essas explicações, parece-lhe 
que pouca demorn poderá haver em que ellas 
sejiio prestadas. Por sua parte o orador não vê 

· necessidade alguma de se pedirem as informações 
que o Sr. deputado exige; crê mesmo que pro
curou està meio para expõr a sua opinião. Não teve 
o prazer de o ouvir, mas como ainda ha de sus
tentar o seu re uerimento, terá então occasíão 

e aprec ar a e oquencta o no re ep11ta.do, 
prazer de que por tanto tempo tem estado pri
-vado. 

eu o a~aria de traidor (apoiados), porque um 
ministro leal nunca descobre o corôa. Emqut.nto 
eat• no poder, todos os actos são da sua respon
sabilidade ; ae nlo podia conseguir taes e taes 
medidas, o seu dever era. retirar-se immediata· 
mente~ e não continuar por . amor é.e pastas no 
110der, para dlr:er depois que, se não tomou 
t~;;; e taea medidas, .foi porque ás não pôde 
conseguir. 

Não poaao admittlr da modo algum qae se 
venha aqul db:er qlie oa ministros se retirãrio, 
ou ho\lve mwlanga .de polUtca, sem que houvesse • 

o Sr. José de A••I•: - Sr. presidente, 
quando, segundo tenho ouvido, esta pro:dma a 
soar a hera do passamento desta camara que, 
no meu modo de entenaer, já tarda. eu devo 
fallar com toda a franqueza que é propria dos 
moribundos, quando têm de fazer o seu testame~to 
polltico. Nestas cireumstancía.s em que me aeho 
de dizer as minhas ultimas palavras, eu peço aos 
meus amigos particularmente que me desculpem 
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se eu em um outro enunciado, em uma ou outra 
proposição que por ventura emitta na casa, tivet 
mesmo de offo>nrler a susceptibilidade de mortos, 
politicamente f--~llando. 

Sr. presidente, muito se tem dito, mór~en~e 

onde ti v e o prazer de ver a ·1 uz do dia ; dous 
deputados que não posso deixar de considet·ar 
com12 delegad~s da confian?a da actual admin~s-

• folha que tem adquirido um credito tal, que um 
seu -consta-nos·- equivale a um- é certo - de 

· outras folhas, já annunciou que um estava nomeado 
para presidente da Bahia e outro pa.-a chefe de 
policia da mesma província. Assim pois as palavras 
dos nobres deputados devem ter muito peso na 
casa. 

Sr. presidente, niio posso deixar de observar 
que os homens amigos da liberdade da tribuna, 
os homens que proclamavão que é a tribuna e 
a imprensa o meio marcado pela constituição pllra 
se conquistarem as astas de ois de 4 dias de 
tlXIstenma po 1t1ca, ain a não se apresentas~em 
â face da camara e do paiz para dizerem qual o 
seu pensan1ento político; e ainda mais me admir11, 
Sr. presidente, que um ministerlo qufl já conta 
4 dias de existettcia política, não tenha tido força 
sufficlente para fazer com que os seus alliados não 
déssom (permitta-se que eu falle com franqueza, 
porque estou na hora do passamento) o triste 
espectaculo de se acharem na casa e não quere
rem entrar na sala para não fazerem numero 
para haver ses~ão. Tanto mais me admira quanto 
este espectaculo foi dado por aquelles mesmos 
quo, quando em oppoaição com os vastos recursos 
de suB intelligencia, e com todos 011 meios que 
lhes facultão a constituição, as ltlls, e a liberdade 
da tribuna, 1l~erão a gutJrra a mais pronunciada, 

fludou em dia de S. Miguel, qull ô donde dato a 
existencla do actual gabinete, que por Isso JA 
muitos ohamão mlguellsta... (Ri1adc:u.) 

O Sn. P.~tnsmA. DA SILVA:- s. Miguel, quo 
oalcou o d labo ao a pés·. (Rbadcu.) 

O Sn. Josm' Dlll Asa1s:- 6onhoros, muitos doll 
meus ccllegu lte tOm mllstrado sob:oJnRIHl!:a 
sorprendldoa pelo !acto a quo ha po11co rnn ra!nri 
da retlrndR do gabinete, e da ln&bHtatulçllo do 
outro. Ecn verJadu ll 11orprrzu düvla ser grtmdo, 
e maior (pflrmltta a camaru que com tranquezl\ 
me exprlmu), devl!l ser a doa ministros q11e eo 
retirârão, porque uté 'à ultima llora de sua exio· 
tencta declaràrtlo que 111lo só tlnhão a plena 
confiança do camara, como da coróa.. Assim pois 

declaraçilo mesmo dos ministros. E nezsta parte 
não concordo com alguns dos meus nobres cal
legas que. ·quizer~o descobrir uma outra qualquer 
causa para exphcar o facto da retirada do ga
binete, porque a intenção de mudar for de um 
memento para outro, porque os ministros mesmo 
declarárão que elles tinhão a plena confiança da 
corOa e da camara. 

E' verdade, Sr. presidente, que eu que entendo 
que o primeiro . dever do brazileiro amigo de 
seu paiz é altamente respeitar a corôa (num.•rosos . 
o brazileiro que quer a prosperidade de seu paiz 
é concorrer para que a constituição seja desen
volvida nos seus mais pequeno!i cor?llarios, não 

mprudentes que antes da dissolução do gabinete 
davão como organisador do novo ministerio o 
Sr. visconde de Mont'Alegre. E' facto sabido por 
muitas pessoas. ELJ. poderia revelar o faeto de 
um indiTiduo bastante pronunciado do lado a 
cujas idéas políticas sou opposlo, que dias antes 
declarou a outro individuo o seguinte:-eu me 
retiro, mas ~me no~"'-' &a sua carteira quo 

nestes tres dias quem ha de organfsar ·o minls
tario ha de ser o visconde de Mont'Alegre. 
(Denegações.) 

UM: Sa. DEPUTADo:- Dizia-se que .era o Sr. 
Alv s · 

O Sa. JosE' DE A~srH:- Eu sei que em paizes 
constitucionaes represeutativos quando ha uma 

· crise ministerial mil variados boato_s se pruzão, 

verdade referia um boato que depois se torno11 
em uma realidade muito importante. Tambem 
aquP.lles que como eu querem respeitar altamente 
a corôa entendem que não devem inculcar aos 
olhos do paiz como gozando de uma influencia de 
que de certo não gozão (não), de uma. privança 
que nunca tiverão, aquelles que o inculcão uni
camente para captar as boas graças dos indívl
duus com quem elles se achão ligados. 

Tambem não trarei para explicar a causa da 
quéda do ministerio o faro de certos urubús 

oliticos ue e h -
cadaver do ministerio quo se julgava vivo, e que 
de facto já estava morto. Não quererei explicar a 
transição rapida, o af~n, o calor dos urubús 
politicos, para na casa dizer-se que elles alguma 
raziio tlnhão para sentirem de longe o cheiro 
cadaverico do ministõrio. Não: eu expltco tudo 
isto muito facilmente: o gabiuete cahio porque 
a côrOa llntendeu em sua alta sabedoria, digna 
sempre da veneração do povo brRzíleiro (nume,•osos 
apo,ados), que era chegada a occasiiio de entregar 
o poder ás idé,ls oppostas áquellas que domi
navã.o no paiz. Assim pof.a entendo que procedo 
muito regular e conHtituclonalmente quando digo 
que a causE\ unica da quéda ministerial foi esta, 
e quando ni\o me importo com outras quaesquer 
causas que no entender de muttos possão de· 

l • 

ou multa nconoLitucioualidade na passAgem do 
poder do umns mãQs para outras. 

SAnhorss, o que eu d~ntro da minha alma 
profundamente sinto ô qua nR tribun~ do senado 
uma voz respeUaVtil, partlcularrntmte para os 
nobres deputados, cujas ldélls eu combato, quando 
um twbru Konudor pela Bahia procurava examinar 
u CllUBil da quóda do gabinete de 31 de Malo, 
nm rf.lsposta a esse nobre senador di alia o Sr. 
V"econuellos, que era. injurioso a coróa o exame 
dostuls causas. Tanto mais e11 devia admirar-me 
do quo RB11im procedesse este nobre Rena<ior, 
quanto ora ullo o menos proprio, porque ninguem 
no exame das causas da quéda do gabinete de 
20 de Janeiro mais de frente atacou e clescobrlo 
a eoróa do. ua esse nobre senador e o Sr. se-
na or arnoiro e o lapo~oados quan o no senado 
disse que a corOa havia preferido a . quéda de 
um ministerio que havia prestado relevantes 
serviços ao pai1; á demissão de um simples em· 
pregado da alfandega. Isto é · que é descobrir a 
corôa, isto é que é desconhecer o systema consti- ·. 
tucional representativo I (Apoiados.) I sto é que á 
prof11ndamente para deplorar, particularmente 
sendo praticado por dous senadores. 

Um desses senador-es, o Sr. Vasconcellos, na 
camara vitalic\a disse muitas vezes que a corôa 
estava coacta, ~ q~e a f!l~çiio aulica tinba m~n~ado 

Ellis. Eu sempre repelli pela imprensa, - e ainda 
hoje repillo semelhantes tendencias, semelhantes 
idéas revolucionarias, qu~ podem causar uma 

O orador cita. algumas folhas am que vêm con
signadas estas id_.éas, e depois continua: 

Muito me admira que esse senador diseease 
que era muitas vezes preciso mentir para salvar 
a corOa. Então mentia elle quando dizia Qlle 
uma facção aulica existia. (ReclamacêSe.s.) E11 
convido a todos que leiàa nas discussões de Maio 
de 184.4 os di10ursoe dease smador. Bn*io aeoU.a 
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elle não para salvar a corôa, mas para enlear 

0 publico com s~.!ls costumados tramas, p~ra 
desvairar a o pintao e f~ zer cahir o desered1to 
sobre a coróa. (R~clamaç?fea~) 
. Podem dizer que o deputado . . 

, 
do aetual presidente do conselho. 8. Ex. dignou
se dizer no senado, em con~>equencia da intarpel· 
laçíio que lhe fol dirigida por um sonador d·• 
Bahia, que o programma do gabinete era este. 
(Lé.) Se eu dissesse no eenado •.. mas jt\ não 
digo eu ; "se~ por exemplo, o Sr. Rodrigues dos 
Santos dissesse no sanauo que não razta promOYt!QS 
para mu\tas·veze& nilo ver se na dura neeos:\idade 
de as não cumprir, havili dt' sa dizer :-0 minl11tro 
que assim se pronuuc\a não tem segurança na 
Blla ostoito. Ella faz urna verdllcie!rR tlonunchl 

olle teme. (Oh I o?L I) O Sr. mlulatro nllo tuve 
aquella prud •mola, Rquolla ruatrlcorlo joauitlca Que 
devia terr elle dee~a vez corupromattou-ao. o\1 
d 
6 que reaumbra de IUill palavras ; Ull" tll\1\ \JI,.ao 
que, apezar düfl olrcumatancl"'• nio havlu romndlo 
aenilo ttujelt~r· so a ellaa i do tnanolra quo ollo 
julga QllO olronmatllncl•ll pociem appRrllollr CjUfl 
eatorvem a mPrcbll da 11ua c.drulnlst.rlloilo i mu11, 
como á psra beru do todoa, olle tloa no mlnia· 
terlo. 

Oa senhores que tanto cenaurArloos programmas 
ayblllinos qtte nada explloavrto, não mo dirão 
porque usé.rão deaeas palavras sibiUinas na 
actualldade, porque não se lembráriio da justiça e 
toleraneia T Nem ao iuenos estas palavras soaràõ 
·lisongeiras aos ouvidos dos moribundos I O que 
quer dizer-cumprimento da consti tuição e das 
leis como programma politico 1 Será para irrogar 
uma censura às administrações passadas, e dizer 
que não cumprirão as leis 'l Mas onde estão os 
factos? 

O Sr. ministro da justiça disse que cumpriria 
da lei da or9amento _o _que julgasse c_o~venien~e I 

qn~ hs de cumprir da lei do orçamento o · que 
(\UlZ6rT 

O Sa. P&BBUU DA. StLVA..:- O ministro não disse 
isto: fallou sobre autorisações. · 
. O Sn. -JosE' Dll: Assis: -Ora, senhores, eu leio 
o _trecho {lendo) : • Devo tawbem notar ao nobre 
« aenlldor que muitas vezes certos. defeitos de 
«um orçamento podem ser corrigidos por aq,uellàs 
« q~e o executão ; medidas qüe alguem da oppo· 
« siÇão negue a membros de uma administração 
« em que não confia, poctem.-se conceder a outros 

« de quem se aeredits a promesa que hão do 
« r~zer unicamente aquella despeza que realmAnto 
« a_ necessidade do sel"viço pubtico exija. Auto
« r1~ar . o governo par~ d~spender certa quantia 
« nao 1m porta . a obn açao . de effectivamente 
(( d ' . . 
é muito bem dito, o que o miuistro póde fazer 
o que julgar conveniente. 

O ~R. CARVALHO MoREIRA:- Não é isto o que 

OuTRO SR. DEPUTAD) : - Está invertendo o 
sentido . · 

O SR. JosE' DE Assis:- Pois vós podeis dar 
poder ao governo para corrigir ·defeitos de uma. 
lei 'l Póde o governo deixar de fazer uma des
peza que o corpo legislativo decretou 'f 

UM Sa. DEPUTADO:- Se o governo puder des · 
empenhar um serviço gAstando menos. ha de 
gastar mais só porque a quantia consignada na 
lei é maior? 

R. OSE DE SSIS: - QuAm JUiZ da rea-
lidttde da despezQ é o corpo legislativo, e não o 
governo. 

Depois da mais algumas reflexões neste sentido 

. 
nctuaes ministros, as suas opiniões pollticas são 
muito sabidaH, Um Á um regente que deixou o 
poder ao Sr. D. Pedro II pfllo ar.to da maiori
dade, homem a quem o Sr. D. Pedro II disse 
-Jà-quand•l elle tropidllVIl em largar o poder. 
OuLro ó o cheCA dt'\ policia de 1842. Outro é o 
preKidAn~o d11 S. Paulo no tempo da revoluoilo ·· 
do 1842; e o outro o ainda ha pcuoo litigiooo, 
mo~ hojo tornRdo IIBquarema, o 81·. M!lnoel 
l•'olizardo. 

O Stt. P&tumu. DA. SxLn , - Nuneà fot lltl· 

O 131\, Joau' o ~e A11a1a:- Aaslm pois declaro na 
bor" do mt~u pu11amento quo bel de f11zer oppo
al ílo conatiLualonlll 1~ al a a 

ALauNrt SJCNnomu:- No outro mundo? 
O Sa. JOMK' Ul4 AtBIRt- Ainda espero reaurg\r 

(apo~tttlol d r·4•e~daa); moamo neate mundo, quando 
por ventura ou poaaa gozar da bemRVonturanoa, 
podlul a Deoa que arrade do Brazll semelhante 
ROn~o, (MuUo1 apo,cacl!.ll.) 

O l!lr. Mora e• l!l~rm.on to acha ti\o este
reis, ti\o mP.squinhos os quesitos do roquerlmeuto 
do Sr. deputndo por .l\1\nas, que se elle o não 
tivesee motivado, não diria uma só palavra contra, 
nem teria duvida em a.pprova1-o, mas o discurso 
do Sr. deputado o obriga a tomar a palavra 
para protestar contra algumas proposições por 
elle expandidas na casa. E ssas proposiçõPs levárão 
a discussão a um · ponto que n enhum membro da 
casa interessado pelo bem do paiz e pela mooar-
cbia se deverã conservar silencioso. 

Principiou esse Sr. deputado dizendo QUe fi.cár!l 
sorprendido quando leu no Jornal do Commer ci o 

· - . nbinot & d.o 31 de Maio, e a 
nomeação do actual. O orador soabe destes factoa 
tambem pelo Jorn al , mas não teve o mesmo 
sentimento que teve o noore deputado de Minas . 
Quando soube destes dous grandes acontecimentos, 
outro foi o sentimento que delle se apodero11. 

O orador enciHou estes dous factos como u~ 
benetlcio da Divina Providencia, qua nunc~ tem 
abat•donado o imperio da Santa Oruz nas critleas 
circumstaneias, nas eircumstanclaa as mais ter· 
rivais em que este vasto imperio se ~em achado: 
então a. Divina Providencia como que lhe estende 

· a mão, e o arranca da borda do abysmo. :S: com 
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efi'eito, Sr. presidente (ex~lama o orador), em que 
eircumstanctas estava o paiz? 1 Quando e em que 
conjuncturas aquelle que está na cupola do edificio 

· social foi tocado da graça da Providencia para 
graves ma as que pesavao so re o 

Brazil ? 1 Quando tinhamos um gabinete composto 
. de homens sem principias, de homens sem pres

tigio, de homens _9Ufl nã~ tíf.1hão syat.ema· admi· . . . 
não tinhão energia, que não tinhãó força de 
vontade, que no poder não moetrárão aquello 
pundonor , _ ~quelles brios ( reclamacl5es) , que 
creio tinhão tido na sociedade na qualidade de 
particulares; tanto assim que não se pejavão de 
conservar-se apoiados em uma maioria que, a 
cada passo , lhes cuspia na cara a~ maiores 
injurias, que os doesta.va, que os affrontava, que 
os chamava dorminhOcos o ineptos 1 (Reclamações.) 
Oh 1 é verdade 1 Depois da votação que aqui ttlve 
lugar, por occasião da destlnoexação dos artigos 

ue s ~· · 
levantârão-se muitos membros da maioria e pro
farirão discursos que são perfeitas catillnarias, 
phillppicari horríveis contra o ministerio I 

Ministros que apczar de serem derrotados aqui 
desde o principio, na lei das ihcompatibilidades, 
no orçamento, na lei da repressão do trafico ; 
ministros fracos , desconceituados nas camaras, 
sem apoio nellas de qutllidade alguma , pois 
ultimamente uma b\ a parte da maioria tinha 
rompido de todo em todo ministros, Sr.Jpresidente, 
que de algum modo não tinhão aquella lealdade 
que devião á corOa. (Nilo apoiados.) 

UM Sa. DEPUTADO:- Apresente um facto. 
O Sn. Moa.u:sSA.RM&NT~>: -E11 o vou apresentar. 
Ministros que descobrião a corOa or ue ara 

se en orem perunte os ifte.-eotea grupos da 
casa, inculcavão, insinuavão, se não dlzlão posi
tivamente, que a vontade irro~ponAavel é que se 
oppunha lAs medidas que el!es julgavAo conve· 
n1ent~s. e que lhes erão exigidas. (Viuas dene
gações.) Appello para a consoieocia dos u obres 
uepu~ados ; o que digo é verdade, dou a minha 
palavra, que nunca foi prC\etltulda. (Apoiado.t.) 
· MiuitJtros que em vez de cobrirem a corôo, 
como lhes cumpria, mui rigorosament.a, como quo 
a desoobrião, como qus a expuohão ·, reeoonsa· 
bill!.i~&de de ·Tole a constituição a quiz llvra"r para 
bem do paiz, poderilio aoüsv, Sr. presidente, ser 
conservados pela eot·ôa 1 Pllderiiio ministroe ta«>s 
continuar a dirigir as rêd13a~ da adminiRtração do 
paiz? Por certu que não I A corOa cunsidt~rou, e 

achava o paiz com a gerencia de taes ·homens; 
e em sua alta sabedoria reconheceu que a não do 
estado naufragariR se elles continuassem , e os 
destltuio, e não só os desonerou dos ~argos que 
por fatalidade occupavão , mas os substituio por 
varões intelligentes , prestigiosos , prudentes e 
benemeritos, que por todos estGs títulos inspirão 
contl.a_n~ de que hão de desempenhar a ardul\ 
e mehn'drosa missão de governar I 

O Sa. T. ÜTTONI:- E' o sol que nasce. 
O Sa. ~ORAEs SARMENTo: - E quem são 

0 I 

encarregado da pasta dos estrangeiros e da 
faz enda, é um nobre senador, ex-regente do Im

homem cujas_.luz~s, cuja experiE~ncia, cuja 

O ministro do imperio é o nobre Sr •. visco~de 
de Mont'Aiegre , senador, cx·rAgtmte, em quem 
concorrem todos os necessarios requisitos para 
bem desempenhar o mandato que lhe foi com
mettido. 

AC?s nobres senadores ministros da justiça, . 
marmha e guerra, quem poderá com razão negar 
talento, conhecimentos , a moderação, e Uno 

· •<lministrativo? Os nobres deputados o que podem 

dizer é que seguem polltica diversa da aus, mas 
não podem deixar de reconheeer ( appello para as 
suas eonsciencias) que não ba comparação entre 
os actuaes e os ex-ministros I Mas é or ue 
cer os m v1 uos seguem ldéas diversas das dos 
nobres deputados, será isto razão para que não 
sejão chamados para o mlnisterio ? 

Por ventura só têm direito da oeeupar o poder 
· 1 o os nll res epu a os m-

bora não tenhão para isto capacidade ? Não é 
antes do interesse do paiz que estejão no poder 
aquelles que melhor possão promover a sua 
prosperidade, e manta~ a paz e a tranquilllda!le 
publica? O que fica d1to, Sr. presidente, explica 
a dissolução do gabinete de 31 de Maio, e a 
nomeação do actual. 

Mas o nobre deputado por Minas admirou-se 
dtJ que a opinião que estava debaixo subisse ao 
poder. Por ventura será cousa nova? Não será 
esta a terceira vez que homens proeminentes do 

aos homens da política actual ? Por ventura o 
Sr. Feijó nãü entregou o poder á opinião hoje 
dominante ? Por ventura em 26 de Março de 1840 
não forão os amigos políticos dos nobres depu
tados que entregárão o poder á opinião dominante? 
E agora não foi o Sr . Paula Souza que entregou 
o poder aos seus adversarios, vendo que não 
havia no seu partido mais ninguem a quem 
chamasse? (Reclamações.) 

O nobre deputado pois não tem de que admi
rar-se, devendo sim lastimar que o seu partido 
não tenha homens que sejiio chamados para o 
governo 1 E que quando o são o deixem escapar 
das mãos por falta de systema, por falta de 
vistas politicas e de tino administrativo, oto, etc. I 

DisAe ta bem o 
o gabinete nllo tlnhu flido organisado parlamen· 
tarmente. Nilo sel em que se fundou : ni\o deu 
razilo a.lguwu. Eu acuo que o gabinete foi 
organisado parlamentarmente. Dous dos mlnle~roa 
octuue~t fomo tirados da n1nlorla do sena~o : um 
dos ministros que era 111embro dosta oaaa tol 
tirado da malorla quo ultimamonto oqul dorrotou 
o minlsLoriu (apoiados); o outro ministro ó da 
oplnlalo dos tree ; por cousequonto todo o Rablneto 
ó da maiurla das cnmarus, e porlauuentnrnlêntu 
organlslldo. Isto não tom rllpltca. 

Mas o uoba·u d!!J.IULado quu He mostra hoje tllo 
osta·omooi do pela org,•nlsuçllo parlamentar do 
gübinetc, porque nã.> se pronuuolou contra o 
aulniaterao du :n de Malo1 de quo tez part~ o 
Sr. Oamp~>H M:uUo, qufl foa da miuoria vencida 

fo•·mou com n organlsaçdo desse nlinh;terio, que 
coutinuãrào u p11rtt~ncer os Srs . Antão e José 
Pedro, que tluhüo sido do gabinete de 8 de 
Mllrço ? I Longo disto ; o nobre deputadC> con
servou-se silencioso, apoiou esse ministerio, o 
que em verdade faz suppór que uão é o zelo pelo 
systema representativo quem hoje fez com que 
o nobre deputado, rompendo o diuturno si
lencio em que se tem conservado, sahisse a 
campo accusundo de anti·parlamen~ar o ministerio 
actual. 

MORAES SARMENTO:- Quer que diga 'l 

O Sa. Moat.E!I S.t.RMENTO :-E' par que mor· 
rerão as vaccas gordas, é por que tirou ae a teta 
da boca ... . 

O Sa. TaEOPHILO ÜTTONI (com (orça e pond0·-'8 
em pé) :-Declare em que ganhei, quando n ilo 
terei o direito de o chamar calumniador. Nunca 
aceitei commissão para fazer sena.ior. 

0 SR. MORAES SA.RWmTO :-Nem eu. (Elft' and9 
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muito a vos.) O que diz o Sr. deputado é uma 
infamla I (Ordem I) Nilo recebi com missão para 
fazer a nioguem senador: o candidato por quem 
se diz que o governo fez recommendações não 

• no re epu a o 
tem coragem para me diriRir insultos, eu te· 
nho coragem para os repelhr; não o temo. O 
Sr. deputado está. enganado se pensa q?e 1!_18 h a 

o soffrer, e não o hei de soffre.. I Ordem I) (H a 
div~sos apartes. J E' só o que sabem : é fazer 
barulho. (Ordem 1) (Reclamações.) 

O SR •. JosE' DE Assis:- Disaolvli:o-nos: é uma 
necessidade I 

O SR. MoRAES SARMENTO:- O nobre deputado 
por Minas continuando, diflse que elle entendia 
que o gabinete tinha sido destituido por manejos 
de :uma facção aulica, cuja existencia o nobre 
deputado declarou que denunciãra desde 1841. 
Nessa occasião dei o se uinte a ·-
que o no r e e puts o deve ser chamado á ordem, 
porque parecP--me que a sua proposição de alguma 
sorte desaira á eoróa.-De alguma sorLe estigma
tisava áquelle a quem a constituição confere a 
faculdAde de nomear e demlttir livremente os seus 
ministros I 
· Creio que nlnguem poderá contestar a exactidão 
desta minha intelligencia. O que significa dizer 
que uma f,,cção aulica é que deu exietencia ao 
actual gabluete, e fez com que o outro fosse 
demíttldo 't Não será iRto o mesmo que dizer que 
a corOa. não é quem funcci.ona na organisação e 
demissão dos ministerios? Que a corôa é nulla, 
que não tem vontade, que é dominada Y E não 
seré isto desah·oso. afrontoso á corôa Y Creio que 
ninguem de boa fé contestará. a interpretação 

mas elle, em vez de arripiar carreira, em ve~ 
de retractar-se, apoetbemou·se c0m a minha 
observação, e pretendendo ferir-me no coracáo, 
disse que eu é que devia. ser chamado ã ordem, 
porque o interrompia, mas que, se elle calandoM 
se eu podia fazer com isto algum serviço , 
calar·s&-bia l 

EngRnou·se porém, Sr. presidente, .o Sr. de· 
putado ; a Rua proposição niio me atfrontou, 
porque em verdade eu quiz fazer serviço quando 
protestei contra as suas palavras, não no s•.mtido 
que teve o Sr. deputado, ma~ R. monarchia, pela 
qual estou e estarei sempr11 prompto e disposto 
a combater, lJOis desvaneço·nw em ~:~er monar-
chista, entendo que é a unica fórma de governo 
quo convém ao Brazil ; e se o Sr. de -

, n s es 1gma sa a quem quar fazer taes 
serviços, é por que é republicano.... (Ordem 1 
ordem I) 

O Sn. T. ÜTTONI (com força e em pé) :-Quem 
o autorisou para me qualificar ? I 

O SR. MoRAES SA.BMENTO : -O nobre deputado 
é republicano; tem-o dito. (Ordem I ord6m I) (Re
cZamaçêSes I) 

(Em uma das galerias ouve-se o bater de pés, 
e ó.ous gritos de fóra 1 promptamente abafados 
por energicos signaes de reprovação que partem 
Jle todos os la - . · 
para a galeria. • e exclama com voz que domiha 
o tumulto : « Não me assustão os fóros da ca
nalha das gll1Arlas. Niio 11aio da tribuna. Agora 

' li T • 

tradol\ que partem de todos otl l"dos, ouve·so 
a vnz do Sr. José de A88ls, !;{rltando rupotidas 
ntea' « Diaaolvi\o.noal Diasolv4o-nol I » A' voz 
du Sr. prea\dente reatabeleoe-ae prompLamente 1.1 
a\lenclo.) 

O Sa. PauiDBNTB declara que o Sr. deputado 
~6de continuar, mas deve·lbe declarar, visto que 
lhe eaLá de alguma sorto fazendo cenaur~z que 
PIO chamou f. ordem o Sr. deputado por M.lnas, 

porque não lhe pareceu que elle tivesse profe
rido proposição alguma que fosse desrespeitosa 
á corôa. ( Apoiados. ) Monarchlsta como é, e 
res eit~dor da corôa, não podia consentir que a 
coró:l fosse nem de longe desacatada. (Muitos 
apoiados.) 

o SR. MORAES SARMENTO 

parecia que nesta parte o Sr. deputado podia 
ter sido chamado á ordem I 

Conclue votando contra o req1:1erimen to, por
que não tem significação nenhuma, e conter 
proposições estereis, que não têm alcance algum ; 
declarando que a demissão do gabinete de 31 de 
Maio foi um grande serviço feito ao paiz, e que 
espera que o actual gabinete ha de fazer relevan
tissimos set·viços, bu de realisar as ldéas qua o 
orador suppõe Aerem as melhores para íazerem 
a prosperidade do paiz. 

A discussão fico · adiada ela. h 
or em o dia é a mesma que vinha para 

hoje. A interpellação do Sr. Rodrigulls dos Santos 
sobra as causas da dissolução do ministerio, e 
sobre o programma do novo gabinete terá lugar 
no dia 5 ao melo dia. 

Levanta-se a sessão és 3 horas da tarda. 

SessA.o em 3 de Otttubro 

Pli.&SIDENOIA. DO SR. CIJICB:ORI\0 DA G.ll'44 

SuMMA.RIO. -Expediente. - DiJcussllo do reque· 
''imento do Sr. 1'. B. Ottoni sobre as causas 
da mudanca do ministerio. Discursos dos Srs. 

bmzo, P1n-eira da Silva, Nunes Machado, 
Ferra~ e Wanderley. 

A'e 10 horas menos 5 minutos da. manhã abre·se 
a sessão, lé·se e approva-se · a actl\ da antece
dente. 

EXPEDIENTE 

Um omcto do Sr. ministro do lmporio, _partlci· 
pando que o baptlsado do Sua Altoza o Prlnolpo 
Imperial hll de tar lugar no dia 4 d11 corrente, 
f!.f!la~ 4 llóras da tnrdll, na capella fmperial.
Ftcn a camnra intelrttda. 

Outro do Sr. flX·rninistro da f11zandn, remot
tendo a. iurormaçi\o tin contadoria goral dtl rovlsão 
de 27 de ::illternbro Undo, com a qual ft)rnooe os 
esclarecimuu o . ' 
á pnmtençiJ.o de D. GuHhermlna Rosa Bapt!Nta, 
cuj.o . r~querimentt> dHolvo.- A quem tez a re· 
q U 1 rilÇ!lO. 

N ilo ha mal~ expediente. 
Continua a discussão do seguinte requerimento 

do Sr. T. Ottoni: 
(f Requeiro que se peça ao governo pell\ repar

tiçiio do imperío os seguintes esclarecimentos : 
« l.o A dnta t:m que foi feita a ultima eleição 

para seuador pela provincia .do Rio Gránde do 
Sul; e quando foi escolhido o senador. 

« 2. 0 Sa a escola de m~dicina desta córte fez 
1rec or; em que -ata, e se 

já !oi feita a escolha. 
« 3,o Em que data se fez a ultima eleição para 

pela província do Ceará; em que data 
· se o e estado. 

e 1818.- T. B. Ottoni. » 
o Sr. Ut-bQno achava. mala proprlo reservar 

R palavra para quando o tnini,.terio respondesse 
i'll lnt~rpelll\çõo1 4ua lhe turi'io dirigidas pelo 
Sr. H.ndriguee doK Santos: mas reoelando nilo vir 
a ter n&ta oeea1ldo pelo procedimento que in· 
felizmente ttHn obsArvado da parte da(}uellea 
membroa da casa que apollo o acLual ,Ratitnete, 
entende que deve aproveitar a opportunldade que 
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se offere<:e. (Apoiados.) A camara tem observado 
que o gabinete A seus amigos, por uma tactica 
pouco decente, têm trabalhado para que não haja 
sessão (apoiados) ; o escandalo chegou ao ponto 
do al uns dos de utados se acharem asseando 
pe os corre ores a casa sem quererem com
parecer no l;alão ( apoiados ), ou estando nelle 
!"atirarem-se para não h>iver casa. (Apoiados.) 
Tem noticia de que alguns membros do overno 

m emprega o o os os mews e se ucçao para 
que meu1bros da casa faltem á sessão. ~Apoiados 
e reclamações.} Até se lhe revelou que· se havia 
pedido a alguns mambrus da casa que deixas· 
sem de vir á sessão até o dia. 5, que parece ser 
o dia designado em que a camara tem de ser 

' de;;padida. 
Tem-se pro_curado saber na casa os motivos 

por que se retirou o ministerio passado. Na 
sua opinião é esta uma questão secundaria ; é 
um facto ordinario a r6tirada de um gabinete : 
ma::; .n~o póde considerar ~o _mesmo modo a 

{Apoiados. ) 
As transições em política não são factos ordi· 

narios (apoiados ), são factos de alta gravidade 
que sómente acontecimentos muito graves podem 
justificar. Se nós refiectírmos bem sobre o facto 
que agora acaba de passar"~e. sa o confrontar· 
mos com o procedimento havido no principio da 
sessão deste anno, se cotejarmos este desfecho 
com a politica que foi ou pareceu ser adaptada 
no priucípin da IHlssão, quando se voto11 aqui o 
voto d~ graças que deu quéda ao miuieter1o dG 
8 de Março, não podemos deixúr de ver nesta 
confrontaçlio circunustaucias dolorosas para todo 
o brazileiro amante do Brazil e do systoma 
represeutativo. (Apoiados.) Eu quizera quo o 
nobre ex.-presldente do cuuseluo, ou qualqaer 
dos ux·miuistros tivtl~tllllll uiitumto na carnorn, 
porqn6 eu queria exiRir dolleH uma j ustiftcaçilo 
perante o palz, peranta o p11rtldo liberal que os 
apoiou, osilo Jesfocl.lo mltwravel e Lrlste qutJ tlnhl\ 
tidv o lllíUisterlo. (Ha um aparto.) 

O Sn. C~o.lU\Xo:- Não ó uma censura, é uma 
ex.igeuciu utuilo natural. 

O SR. UnnANo:-Eu niio lntõrpollari!l o minis· 
terl•> prtl"s OlhlBüB quo ocensioui\rilo a quóda do 
tniltiSter1o p888tldO, lniiS sim SObi'O Utl CBUSilli (jUO 
tlnhão dado -lugar ll mudanoa de JtOliLicu. 

O 8a. NuNus MACllA.DOI - Apoiado ; esta ó a 
questtlo. 

O ô.a. UnBANO: -Eu pediria contas ao nobre 
ex·prflt~ldilll-W àA consellie dll! . , , 
circumstaucills envolvidas nesto !ueto que parec<Jm 
autorlsar suspeitas de porfitlia. Entrar para um 
gabinete que t:iuccedeu a outro que t!nha !õido 
derrotado pela camara dos deputados, declarar 
que aceitava a politica do voto de graças, pas
sarem-se quatro mezes se :u realisar nenhum d"os 
com:eromiasos do voto de graças, e no fim da 
sessao, depois da camara encerrada. de facto1 
depois de uão poder o paiz ofticial pronunciar-se 
sobre a nova organisaçao, entregar o poJer aos 
nossos adversarios, é realmente um facto de que 
o ministerio assado tem br" a ã e 'c 

vontQde nacional que ha pouco acabava de sahir 
das urnas el&itoraes, f<>sse ne8Se momento con· 
trariada '? (Apoiados.) Assim, quano.lo nós che·
gámo3 a eeta côrte, acltámus decahida essa política 

11e ca · - ; 
uma camara eleita scJb a influencia de uma política 
veio achar U111a politiea opposta. Se o caso tinha 
cl)egado de uma transição de politica, era a 
occaHião ro ria antes de e · 
gera , mas esperar que se faça a eleição geral, 
pal"a depois haver uma mudança de política 
este fact•> por si já é basts.nte grave. A camara 
eleita sob a influencia des~a política não pôde 
aptliar um ministerio que se apresentava advo· 
gando os interesses Ja política opposta, e que 
sómente para cohonestar suas vistas e intenções 
tinha inventado as palavras hypocritas- justiça 
e tolerancia. 

O Sa. MARINHO:- Peço a. palavra. 
-. 

O Sa. URBANO:- A camara derribou esse minis-

O SR. PEREUU DÁ SILVA:- O ~r. Marinho que 
responda . 

O Sa. Uan.uio:- O Sr. Marinho podia estar 
illudido. 

O SR. PERI!:lRA. DA. S1LVA.: -O Sr. Marinho 
illudido li Não cabe nesta ; á muito vivo. (Ri· 
sadas.) 

O SR. UanA.NO:- O facto tem provado que era 
um~ hypoorlsl11 : o que se queria estabelecer 
no paiz era uma reucçito geral como tem sido 
o.losanvolvida Pm muitas provincias. (Apoiados.) 

Foi dtlrrutlldo o ministerio de 8 de Março, 
sullto o mluit~torio passadll, mudou-se outra vez 
de polltioa; no fim da sessão nova transição, 
novao tlUóda do miuisterio, nova mudança poli-
tl!::a. 

O :)a, NuNEs MACliADo:- E tambem depois de 
uma vícloria uleitoral. 

O Su. UtwANO.: - Que razõ~s de estado podem 
IICOnllelhar em nenhum paiz con;.;Utucional do 
mun1lo, tres mud11aças radicaes de politica em 
so1s mezes? Mudanç11 de política em 8 de M11rço, 
m ufllliiÇB p11ra polittca opiJosta em 21 de Maio, 
nova tUUilllllÇB parll. politicli opposta em 29 de 
Setum bro. 

O Sn. NuNES MACUA.Do:- Dia de S. Miguel. 
O Sn. UanANO: -Quando reflicto sobre estas 

factos, .,lnLo a. mais profunda dór, níio posso 
daixar de sinceramente lamMltal ·os E11ta é a 
Vl'r n e rQ qu~s o quo avemoe exam nar, e nao 
a retirada do minlsterio pnssaJo. · 

Mas ha mais a examinar, qual será a conduota · 
política do actua.l gBbinete, " por isto desejo 
que elle seja ioterpelltldo. Ha porém quem possa 
duvidar do espirito que tam de presidir aos 
actos do actual gabinate 't Não são os mal~ 
significativos posslveis os nomes que compoem 
o gabinete actual 't !Apoiados.) Quem nesta 
casa poderá da boa fé pô! em ~uvida que_ o _ 
gabinete actual é a expressao geo~ma e perfe~ta 
do p~r_tido que estava em oppostçao, do parudo _ 

JUS 1 car-se. (Apoiados.) Eu não f6rmo hypo· 
tbeses, não admitto os factos que se apreseutão 
como jttstiftcativos dessa mudança, e se taes · 
flletos existem, eu uizera ue os nobres 
mi 1s roa para se JUS 1 carem os 
perante o paiz. · 

O Sa. NoNEs MACHADO:- Muito bem. 
O _Sa. URBANo:- Ainda maiE pungente é minha 

dôr quanLio t;U comparo este faelo com outros 
que no paiz ee dérão. No anno passado fez-ee 
uma eleição geral . fomos todos nós eleitos como 
deputados, e quem Bllpporia que • expressão da 

l'UIIO ~ 
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visconde de Monte-Alegre.'/ Não ser~ um parti
dista aoerrimo o Sr. Euzeb1o 't. Não será um 
par.tidiHta muito pronunciado , o· Sr •. Manoel Fe
Hzárdo? Os precedentes dos .actuaes ministros 
ão odos muito conhecidos sua côr olitíea não 

pôde ser equivoca. Outr'ora. no ministt>rio de 
8 de Março ainda se procuravão palavras bonitas 
para illudir a Qpiniii.o pubHca; dizia-se que se 
in. ado tar no paiz a politíca da justiça e da 
to eranclB; mas OJe nem ao menos 1s o appa
rece. (Apoie~àos.) O nobre presidente do conselho 
in terpellado no senado para que declarasse a 
politica do gabinete, mais sincaro do que seus 
anteces'>lores, disse que não podia fazer nenhuma 
promessa, para não se ver na dura necessidade 
de niio as cumprir, que o governo ha de executar 
a constituição e as leis. Esta é a obrigação de 

·todo o gabinAte, é proposição que não explica 
de maneira alguma nem as vistas politicas, 
nem as vistas a.dministrativ.,s do gabinete; por 
eo~sequencía _o gabinete ~~o quer ~anifestar ao . 

E' bGm nl)tavel esse. discurso que se seguio 
lmmediatamento a. outro discurso da um nobre 
senador por Minas Geraes. O nobrll senador pela 
província da Bahia havia. interpelladn o governo 
sobre as causas que tinhão occasionado a disso
lução do gabinete passado. Um nobre senador 
por. Minas adiant,IU·se, pedio ao ministerio que 
não declarasse essas causas, porque ellal:! podiào 
não só traz~r desar, como tambem llerigo ~ mo· 
narcbla, que no paiz e1·a. uma inst1tui~ão nova, 
que· não estava bastante consolidada. O nobre 
presidente do conselho tomando a palavra imme· 
diatamonte, era de Rua rigorosa obrigação eon· 
testar ou destruir as su1:1peítas (apoiaàoa) que 
dessa declaração Ra podião deduzir , devi!\ dizer 

ue nenhuma caue;a a.u~:~coustituc\one.l tinha in· 
u o na em1ssao o ou ro m n s eno, e na 

nomeação do novo ; mas nada dltiiHI (apoiados), 
pelo contr~rio part ndo il: dn aceordo com oa 
receios do nobre a~no.dor ppr MlOil89 declarou que 
o mlnlstedo não fazia nenhuma promestul, por 
que poderia acontecer que por clrcumsta.ncias 
Independentes da sua vontaue uão p11dusse tazt~r 
toJo ~ bem que desejava. 

O Sn. NvNEs MAOluno:-E então I O mlnlsterio 
talldo vontade de fazer o bem, e nilo o podendo 
fazer. 

O Sa. F.cnRAz:-Póde-ss entender de outro modo, 
querer fazer mal, e não poder. · 

O Ss. URBANO :-MaR não se dignou deo\arar 
quae~t as circums~anolas indep,mdentes de sua 

bem que desejava. Isto disse o nobre presidente 
4~R()is qo discurso do Sr. Va~concellu2, que trouxe 
par.a . a ,questjlo o calebre caso dq ministro inglez 
lor.d Wel\i~g~~. . (Apoiaà<'S.) · 

O Sa·. NUNES MA.cawo:-A que veio isto 'I 
o Ss. UsBA.NO :;_Essa Insinuação e exemplo 

~13\l~m· ; proq~zir · sn~peitas d'e g~e ·para_ o bem.~~ 
paiz ' nunca fJe -deve'r1a ser autor1sado. A que 'vuta 
ilÇ> 'aenado essa espeéie de revelação 't Seria urna 
~~enÇa t Tal vez receiando-se embaraços e difficul
dades se procuraàse desde já ·este meio ara 
omper por o as e as, para se azar u o aqu1 o 

que . se deseja. O utinistsrio, tem . muito poucos 
ao~os, . ;porém examinsm·&ti alguos delles ; exa
~ne·ae po~ exemplo .- . nomeação do Sr. Gon· 

Sendo elle tão bem recfll)ido na província da 
Babi~, nã~ h~vendo factos que possão justitlcar 
a sua dem1ssao, porque foi elle domittido ? A 
nom!lação ~o Sr. Gonçalvtls Martins prova que o 

overno 1 o · · 
poli~icos, que o gove~no não sog~e as regras da 
J!JStlça e · da tolerancu~, que esta perfeitamente 
hgado a um dos partidos politicos. (Apoiado.r.~ 
O Sr. Gon alves Martins ue é ara · 
c e e e um dos partidos politicos da Bahia, é 
uma nomeação ig11Bl á da minha pessua para a· 
·provi ncia de Per aambuco. (Apoiados e· nllo apoia· 
dos.) Eu. que no conceito de meus adversario:~ 
não sou moderado, muitas vezes disse aos mi
nistros de estado e aos meus amigos: -não convém 
para presidente de Pernambuco Detlhum. dos depu
tadús da minha provincia- : e se eu disse isto, 
como poderia achar prova de moderação na no· 
m~ação dv ,Sr. Gonçll.l v e~ Martin::1 par.1 11 Bab.la? 
D1go com franqueza que se houvesse um minis
torio que me qulzessa nomear para presldenta.de 

, • • - 1 ea. e, 
que eu não aceitaria a nomeação. 

O Sa. APRlGio:-Mas queda um &esta de ferro. 
O Sa. Us'BA.No:..:..Quaes si'ío os testas' de ferro 

que temos tido t 

O Sa. NoNES MACHADO:- Se fosse o senhor 
para lá (olhando pa,-o o Sr • .Aprigio), serviria 
dt~. t~_sta de ferro 'l . · 

O Sa. JosE' DE AssiR :-0 St. Costa Pinto ê 
testa de ferro ? Tom~ra muitos ter a dignidade 
dell~i. · 

O Sn. Al"RIGIO :-Por lato eàtavão multo oon· 
tantas com elle. 

O Sa. URBANo :-Ora, o Sr. deputado ponsa 

sldllnte, mesmG conforme a& opiniões do 'nobre 
do1>utndo pela Bahia, o Sr. Gonçalves MarUna, 
elltJ nilo deviu Maltar a presidenolf\ da Babla, 
I>Orqua dlat~a aqui que ni\o se dsvhlll Jllantar na 
Bahlii. partidos (opoiados), e gusm p6de duvidar 
quo elle vai Rustentar na B~Abla um partido ? 
{Apoiados enaoapoiados.) Suspeitou tambem que 
se la lovantar Ulll predouunltl de famllta, e esta 
euspijit11 lauçada a suu antecessor, com mais 
justlo•l pó .lt~ recablr sobre elltJ. (Apoiados e nao 
apoiados.) . 

O SR. APRIGIO :-A este ret'lpelto lnvvoo o tes
temunho dll nl)bro deputado o Sr. Ferraz. 

O Sa. URBANo :-E' utn f,,cto bastante sigulfl· 
cativo que logo que se or anisou o Rblnete se 
espa ou o oa o e nomP.aQ es rea mente assus
tadoras. Faltou-se do Sr. Tosta para Pernambuco 
e da nomeação do Sr. Seár.t para commandaute 
das armas; falloU ·Se'. da nomeaÇão do St·. João 
Antonio de Miranda para .chefe de policia da 
córte. · 

o· SR. PEREIRA. llA. SILVA. :-Como os senhores 
estão e~gauados I ' 

O Ss • . APIUGIO =--Isto é contral?roduceotem. 
O SR. U!tBA.NO :...;.Pvrque razão não se comple

tou o ministerio 'I Para quem estão reservadas as 

· O Sa. VrLELLA. TAVARES :-Dizem que a da 
gnerra. é p1na o Sr. barào da Bo;t-Vista. 

paslas virá caracterisar amda maia ·o mintsterio. 
(Apoiado,.) Pda minha parte vejo no mlnisterlo 
act.ual o Sr. ll~Jnorio, o Sr. Y146CWicellúa, o Sr. 
Ruilrlguea Torras, silo 61les que esLtlo no pode r. 
(Apoiadol.) 

O lia. F.aaus 1-0 Sr. Và11ooncolloe aftlrma 
que nAo eati; o Sr . llonorio ••• 

( ·o. B,~; "qp~o :~B.~ Q~. ael be.m Gomo tn,er· 
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preta.r os discursos do Sr. Vasconcellos, é ver
dade qq_e o Sr. Vasconcellos tew sido sempre 
tratado muito injustamente. 

O SR. APRIGIO :-Apoiado. 

O Sa.. URBANO •-Não sei portanto r.omo possa 
considerar o st3u discurso. 

Foi nomeado para a província de Pernambuco 
o Sr. Penna.; eu respeito muito o Sr. ~enna, 
mas devo dizer que presumo a. sua administra
ção hostil. 

O Sa. PEREIRA DA SILVA :-Já'l 
O SR. APRIGIO :-E' a :na\or inj ustíça que se 

lhe póde fazer. 
O SR. URBANO :-Um 

netual nii p e e xar e ser-nos os 1 ; o r. 
Penna de certo não ba de trabir o minlsterio 
que o nomeou ; o ministerio não ha de certa
mente deixar de hostilisnr o partido libertll da 
província de Pernambuco, ministerio cujo pre
sidente é o Sr. visconde de Olinda que na 
tribuna do senado levou o seu espírito de par
tido ao ponto de aconselhar uma insurreição. 
( Apoiados e nilà apoiados. ) O Sr. viac.onde 
de Olinda disse que os perna-mbucanos devião 
resistir ao miniaterio para melhor servir ao lm· 
perador. 

O SR. NUNES MACHA.oo E o Sa. JosE' DE Ass1s : 
-Resistir ao rei para met.hor s.ervir ao rei. 

O Sa. URBANO :-Não sel como se serve melhor 
o rei r alstindo an mes o i · 

não sendo legal é um crime, é uma rebelllão. 
O SR. Al'BJGto : -Apoiado. 
O Ba. UaBANO:-Maa elle aoonselhan resistEm· 

ola para melhor servir ao r I, e por consequf'lncia 
acontsetbava a lnsurreloiio. Se ell"' leva o aou 
espfrlto de partido até o ponto do querer vêr flUI\ 
provlncla conflagrada, o quo posso eu ORperar de 
seu delogadQ ? Ollmo eu nrio postto tlludlr rneus 
conatilufntes, declaro com multa tranque1.a ao 
partido quA represento que o Sr. Penna ó um 
presidente ho~tll. (Apofado.t s nlfo opo4ado.t.) · 

Or>m que vistas ~odorla o mlulstorlo C\otual 
ter aceitado o mlsstlo do governar o palz 7 Oi 
homons q11e ~tustent•lo umfl r,olltlc" up(H>KtR, 
tendo oonviooilo de 11eus prlnclp ,li, nlio Re podam 

dous partidos, por conseq11encla o mini~tllrio ou 
.h a de seguir a politica opposta, e neRte OKAO 
tert\ do dissolver a camara, ou ha de mudar de 
politlca, e se m11dar de poliUca pArda o apoio 
desse partido a que tem pertencido, e se se ligar 
a essa politica exclust va, o qu(! espera o minlsterio? 
Nós estamos na época em que os povos pelas 
armas. estão conquistando as liberdades publicas. 

O SR. APRIGlOt-Apoiado. 

O SR. UaBANO:-Não é triste para . o Brazil 
nesta· mesma época que os destinos do imperio 
se)ao e regues a omens CUJ <'B p:rece en es 
m~atrão a maiS: . pronunciàda ten•iancia par~ : o 
systema ,retrqgrado t . (Apoi:ad()s e nao apoiadds.) 
Nã~ ~ uma anom'aUa,um contraste ~aliente· .com o 

p'tet~nd6 .~ntiio . o. mini~t.~rio ~~ten~ar-se,?. Topo~~ 
os pôt.mco!J . têm s'\la épóc.a; o~ nobres dep1,1taq()s· 
tlvsrão sua época . . Eu não q~vido c.oofessar. ,que, 
qú'aíulo na miuo'ridwi'e a agi~ão er.a geral, q~ando-
1\1 désbrdétúi~ ,erão"de toq'?s .. os,, dias, e~.a , époq~ 
tml vez oonvruuen~e de 1eyantateQl os nobres . deru· 
tadoa . a I!Uà baQCl~lr~ õe ;... prdem .ilo,br~Jp.do . ...;,;, 
O pais cainaado, aceitou como uma especi'() de 

sacrificto essa politica que promettia paz, porqq9 
a paz era uma necessidade sentida por. todos ~· 
ma::J será. hoje a occasião analrJga á de 1837 ?' 
Quem teme hoje pela paz publica 't Quaes são as 
doutrinas que os nobres de utados vão des-
envo ver 't Pensão que poderáõ continuar a go~· 
vernar com essas lsis que ftzerão durant& o seu 
domínio? 

reformárão, vá accrescentando. 
O Su. URBANO:- Que poderáõ mesmo completar 

o grande systema de reorganisação que tinhiio 
concebido 'f Sempre foi a tendencia desse partido 
governar por maio da com~reasão, e esta era uma 
tet1dencta tão pronunciada que ainda na opposição 
accusavão seus adveraar10s por não empregar o 
systt!ma da compressão. (Reclamações.) lôto vimog: 
ha bem pouco tempo acontecer nesta córte q_uando· 
em consequencia de. algumas manifesteçoes de 
r~g_?sijo os n~bres dep.utados coll~cados em opp~-

medidas furtes. (Apoiados e nllo apoiados.) 

O Sa. APRIGio:- Não se dit~se medidas fortes, 
disse-se que bastava que o governo quizesse para 
que. . .. · 

O Sa. URBANo:- Os seus sentimentos de vio .. 
loncia chegiio ao ponto d.e accusar seus advllr
sarios quando não empregão o systema da com
pt·esAão; e o qile não farão ellas e~to.ndQ de posse 
ao poder ' Não é este sr.stema appllca vel · na 
aetualidade ao Brazil (mu&tQs apoiados), 9 prin
cipalmente á minha província. (Apoiado.!.) Eu 
receio muito e multo os resultadoi! de um tal 
ay<\t•Jma. Portanto , e11 considero o ministerio 
actutll, ao menos nas suas intenções, 11 resurrei?ão 
de todos os minlstenos quo gov·ernàrão duran'te 

,, 1 oppos : au espero 
dlssoluçtlo da camara dos d~putAdo~; (apoiaãos); 
eu e~pero o emprego e uso de todos os mei.Js qua 
SA emprogâ.ri\o em uma. época analoga à em qtul . 
nos nchr1mos. Ern vista destas· con~tderações, eu 
flco oolloor&do no posto de honra que me é Indicado 
pela fldelldade a meus principios {apoiados), pala 
fid••lldado àiiuelles que me elegêrão, e por proprla 
dlgnidado pessoal. lA poiaàns.) 

O SR. JosE' vR Assts : - Nunea havetnos dO 
cortejar mlulsterio do lado opposto, nom queremos 
ouvir tallar ~m conciliação ..•• 

O Sn. PnR&IDRNT.m:- A dlaousatlo nilo contlnúa 
por terem paosado os 8/'l do hora ..•• 

O Sn. Joslll' DB Assis:- Eu poço urgono1a. 
urgenc a apo 1\ a 9 en ra em souss o. 

o Sr. Porolra da. &ll'Vu. diz que vai- dar 
ali razões por4ue pretende votar contra a urgencia. 
P <1rece-lhe que a discussão como se acha nio 
p6de trazer resultado algum , tem sido mesmo 
irregular. O meth~~o regular para so saber· as. 
causas da. dfssoluçao do mlnlsterio · que findou .é 
as causas da . n. o meação do .nov9,. gabine. te, es.~~ 
marcado .no regime~to, e foi hpntem lembr"'dd 
pelo Sr. Rodrigues d.os Santos, qué fez unfa iJlte't~· 
pellacã.o que tem de. ser. ditigJda · ~os ,qt~~i~.trP."A 
da corôo. O Sr.. restdente de11 esta in f ell ão. 
para or. em o, , .11. ; .se o~ m~~s~.ro~: .ffi..4é: 
apresentar-se_ á:. ·-ca:man( ness fl_ . di~ . para r~~JtOP~9ft 
ás interpallaçoes, de que serve esfa,disçüssaó 1: 4,. · 
discussão ~m preiienç~ . dos ministrà'B, · t<irhR·S9 
m 1 e q a a· r u r 
que tem havido por meio de um '!êqií~rl · i\\tH' 
Se são n~cJlSS$1-'los os ~clar~Ctim~.n~~ ,'CJ.UA;,UUle 
se pedem, p~teqa-lbe qU$ . . ·E)lles · se , pode~co'bter . 
dos . ministro(J_· quand9, comparG.ce~~m · n.o d!~ 5,. · 

o sa. PÉtxo:~Q l)~ . .B~l.Tp:,.;..oQQlJ~aré~~iã~), . : · ,,; 
O. Su,r., Ujl~.WQ;,~Nem os 8E!OhQf~8, MWlllliMem, 

quanto mala . elle(l. 
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o Se. PEREIRA. D.&. SILVA diz que não é a 

primeira . vez que deix.Q de haver casa por. falta 
ae numero ; jà dous dias antt:Js da nomeação 
do novo uJiuisterio a camara não trabalhava por 
falta de numeru, entret!lu~o nin~u~m s_a admiuva 

(H a varias apartes.) 
Se os nobres deputados que lhe dirigem apartes 

retendom especialmente accusal-o de não ter 
v n o ce o s sessoes, sao IDJUS os porque nao se 
recordão que já antes polos seus incotnmodos Unha 
sido retardataria. Na sessão do dia 27 do mez 
passado a maioria da casa parecia querer aproveitar 
os ultimas momentos para arranjar um patronato 
de empregados para a camara. O orador oppôz-se 
á nomeação de novos empregados, porque .en
tendia qua a camara devia ser a ssntinella do 

- thesouro. Temendo que passa se a medida, que 
a maioria approvast~e essa proposta de augmento 
de empregados, pedio o adiamento desta proposto. 
até o anuo futll'"O, felizmente nessa occasião não 

provasse. 
O Sa. O. 0TTONI:-Então já não é por incom. 

modo de S!\Ude. 

·O Sa. P. DA SILV:A.:- Pela minha parte estejão 
- os nobres deputados persuadidos que não recuei 
nenl recuarei. 

O Sa. BAimOBA. DEl ALMEIDA:- Veremos depois 
de amanhã. · 

O Sa. P. DA SILVA:- "Virei is horas em que 
. me fOr posslvel vir. 

Uu Sa. D.&PUTADO:- Se está na casa porque 
não .entra no salão? 

O Sa. JosE' I>E Aaszs:-0 nobre deputado disse 

O Sa. P. DA SILVA:-Para nilo concorrer para 
que a camara approvassa o -parecer em discus· 
allo. 

U111 Sn, DEPlJTADO:-A questão hoje é outra. 
0 SR. P. DA. SILVA. diz que Be BOUhllBBS que 

. hontem se pretendia fazer aquelle requerimento 
& a.quellas. interpellações, e !}116 nilo se tratava 
do tal parecer de augmanto de empregAdos. con. 
fessa que seria o primlliro a aoncorrer, porque 
entende que tendo·ae dadu urn facto novo como 
o que acaba de ter lugar, a comara tem o direito 
de exigir explicaçõe~ da politica que os nobres 
minis~ros seguem. 011 mesuwa principlos que 
sustentou quando na oppnslção durl\nte uma 
asa Silo inteira; sustentará agora aj 11daodo o mi
nisterio com o se11 -voto e apoio. O tuiuistario 
não podia calcular que houvesse casa quando jl\ 
antes de organisar·ae não tioba havido. Não se 
póãe fazer accusação ao ministerio por não ter 
apparecldo : esperem os nobres deputados, não:~ 
estejiio tão sofre~os, eompr~hendão que no sys~ 
tema representativo é prectso pllciencia e re:;i-
oaçio ue é elos meios constitucionaes e se 

com a em os parti os (apoiados), usando das 
armas (\116 a constituição presta para fazer medrar 
seus pnoclpios. 

O Sa. N. MAciu»o:- Tres imprensas não têm 
~ querido aceitar ..• , • 

·o Sa. P. D4 SILVA:- Até as imprensas fogem 
do nobre deputado. (Risada~ gBrtJtl.) 

O Sa. N. MA.ow..ool - Porquo v6a mandale 
ameaçar o• donoa com deportaçõea. 

O Sa. P. DA BILn:-Tende paclenela, Dlo voa 
dalsell lanr por euiii vozu, por eaaea bol\tol 

-
falsos.' por essas ameaças que inimigos do nobre 
deputado têm.... · 

0 Sn. VILELLA. TAVARES:- A policia já anda 
pelas portas da camara. · 

o~ partidos políticos i os partidos politiC')S devem 
vtver da Veí·dade, da pureza de suas opiniõos 
devem procla1_11a~-as na tribuna, devem eecrevêl-a~ 

scie~cia de todos; inas todf!s as vezes que os 
partidos poli tic()s exager:lo, cegão ·se como os 
nobres d~put~dos estão parecendo, parece que 
alies con:nderao que só na exageração podem ter 
esperança. 

O Sa. VILELLA. TAVAREs:-A camara dos deputa· 
dos com policia armada na porta. 

UM Sa. DEPUTADo::-lsto é o que faltava. 
O Sa. VILELLA T.A.VAB.Es:-Eu vi com meus olhos 

hontem e hoje, e todos nós vimos na · porta da 

sabendo deste acontecimento, deste desacato aJ 
corpo legislativo, cumprio o seu dever como chefe 
de policia veio com alguma força. 

O Sa. VII.ELLA. TAVARES: - O nobre deputado 
sabe que às 9 horas e meia jã a força estava em 
baixo • 

O Sa. PEREIRA DA SILvA.:-A prevenção é um dos 
grandes dec;er~JS de um governo. 

O Sa. U~tBANO: - A camara é sufficiante para 
manter o soca o. 

O SR. VtLELLA. TAVARES: -Não carecemos de 
soldados de policia na porta. 

O Sa. PEllEIRA. DA SILVA. é de orlnliio que não 
. , 

lnteretJse resulta da continuação 11 discussão do 
r~querhnor.to do nobre deputado por Minas. Depois 
de nrnanhà é dia de lnterpeil~Açílo ; em presença dos 
ministros, e com a maior liberdade, os illustres de· 
putadca podem o_bter dos ministros perfeito conhfl· 
chnento da pol\t1ca que com o novo m1nlsterio se 
tem de praticar no paiz. O que ganha o palz com a 
contlntlaçito deeta discussão 't Se os nobres deputa· 
d~s sa limitarem á discuo~ttão dos requisitos do reque .. 
rrmeuto do Sr. Ottonl, a discussílo se torna muito. 
simples; porém, se se tomar a discussão na posição 
em que os nobres deputados a collocãrão, ter-se· 
ua uma disc11ssão de politíca geral sem resultudo 
al~um, sem. os nobres deputados e.starem habili
tados para JUlgarem Ja politica do minlsterio. Se 
os nobres deputad~ entenderem . que a política do 
mlnisterio niio _é conveniente ao paíz, declarar-se· 
hao em oppoeiçao; porém, se a _política do minis· 
terio é conveniente ao paiz, espera do patriotismo 
dos nobres deputados que o acompanharáõ no 
compor ameo o que eve 0 11 camara nes a seasao. 

Quando o Sr. Paul!' Souza organisou o gabi· 
nete denominado de 31 de Maio, a minoria, se 
bem que nesse gabinete achasse alguns nomes 
que significassem política offensiva á sua, esperou 
pelos fa.ctoB, declarou que estava em espectativa, 
e só se CI"JllOoou em opposlçio quando os factos do 

. gabinete forlo arredando a minoria delle. Vota 
contra a urgenola declarantlo que df. aua confiança 
•o mlnlaterlo, que conta com uma polltlea de 
mulieraçi\o e eoneilla~lo qu& reuna tolloa 01 brall· 
lelrot, que acabe com 11111 odloa que oa ~em 
dh·ldldo em do111 oampo1 GOD\rar1oa, 
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O SR. JosE' DE Astt1s~-Amen Jesus. (Rist~dc:u.} 

O Sr. Nune• Macha.do:-E' n'a tribuna, 
na imprensa, disiiW o nobre_deputad?. ~ue acaba 

pleitoar a sua causa, e com a victuria conqui:,tar 
o poder; isto quer dizer que sóm~nte pdos meios 
eonstitucionaes procuremos füzer opposição ao 

8, i \ T • t ,._ • 

Senhores, e de que outras armas nos témos ·nós 
prevalecido desde que ao noss0 conbecimen to 
c0nhecimento chegou a nC~ticia desse facto anu· 
malo? Niio corremos pressurosos a esta casa para 
pedir na tribuna. n explicação desse facto que não 
porlia deixar de sorprender a todos os brazi
leiros 'l Qnal foi entretanto a conducta do nobre 
deputado e de, seus companheiros Y Os nobres 
deputad0s, te11do conseiencia da impossibitidade 
de e:x.pliesrom esse fncto que contraria todos os 
princípios recebidos até hoje no sysiema represen· 
tativo, entendendo que sómente no silencio po-

e ·-o i , m e v1 o o as ag suas orças 
para que esta camara não se pudesse reunir ; digo 
eRta camara, porqutl é ella a Vtlrdadeira e ge
nuína repreaeulante das opiniões do paiz. \Apoia· 
dos.) E é por isto que o governu actual nàl) se 
anima a comparecer. (Apoiados.} Em outro qunl· 
quflr paiz onde se tivesse em respeito os princlpius· 
constitucionaes, um governo organisado pela mil· 
neira extraordinl\ria por que foi este du dia de 
S. Miguel {?·isadas), seria elle o primeiro a co-.. 'lr 
perante a camara a dar as explicações de sua 
ascensão ao poder; facto illogico, que nãu póde 
de nenhuma maneira ser qu!lllticado. Entretanto 
o que é que se observa da parte do gabinete ? Não 
posso entender que a conducta pouco decorosa de 
seu~ amigos u~sta casa seja '!_Utra cousa senão o 

O Sa. APRIGIO E OuTaoa SENHORES:-Nito houve 
pedid() algum. 

O Sa. N. MACHADO:-E' impo!!slvel que se os 
nobres deputados não desconfiassem da coragem 
de seus anlifo(os. ministros e da oouseltlncla de. 
legitimidade da posiQão que occupavdo, se oK!or
çassem para nãu fac.llit1u-lhes o t~eu cumpuoci
mento nestll casa I Vemos o govorno comparecer 
no senado, e para que 'r Para hastdiU uma bandulr~t, 
a bandeira da mentira I ••. 

O SR. WANDERLILY: -El.4sa com elfelto d tela. 
O SR. N. MAcUAD""~I -Foi a que nós vlmoe boa

toada pelo gabinete org:misndo no dia de S. Miguel, 

palz. {Apoiaàoa .) Digo meutlra rorque o Sr. presl· 
deutt3 do ooflsdho dfsbe 'I ue niio !azia promel'lstls, 
porque a« despAito du melhor vontade, o gov~rno 
poderia achar difficuldades na sua realisaçl\o; » 
1ogo, o governo estn resolvido a representar uml1 
farça, a illudh· o paiz continuando no poder sem 
meios do realis~r SU<IS idéas. 

Entendern os nobres deputados que, collocados 
nesta posição extraordinaria, em frente de um 
facto que não tem explicação possivel, não témos 
direito a procurar excitar os brios desse governo 
ara ue com are a nesta casa 'l uem não 

quererá os meios constitucionaes, seremos nós, 
que chamamos o governo para o c&mpo d_a 
discusgão, ou os nobres deputados que por ah
cantinas reclamaçê$ês) , ou por meios pouco 
no res procurao ret1rar- se o campo. 

O Sa. WANDERLEY :..:..Diri.i•l·Be ao Sr. presidente 
e á casa. 

O Sa. N. MACH.&.Do :-Na posição em que estou 
vê-se que os mt~us accionados são involunt" ·tos; 
•e o nobre deputado está tlio idantiftcado "'-'m o 
mlnlatArio que até julga conveniente perder esse 
bom ham'or que sempre aqui lhe c_onhecemos 
para tornar·ae sueceptivel, o meu coraça.o lamenta 

esta circumstancia, mas· a minha posição me impõe 
a resignação ..•. 

O Sn. WANDERLEY:- N~o acsito insinuações, · 

de hontem, ett esperei duas cousas, ou a dissQ· · 
lução da camara. ou a presença do gove·rno. 
(Apoiados.) Nunca me pude persuadir que, desde 
que a camnrn dos deputados se levantava pilra 
atirar ao gabinAte sou ·oartel de desafio, que elle 
se comportasse desta maneira, não com prehen. 
dando que era de toda a conveniencla publica vir 
quanto antell pAranta a camara responder por 
sua eonducta. Entretanto o que todos estamos 
vendo é tão extraordinario, como é extraordinaria 

- a maneira por que se organtsou o actual gabinete; 
elle não quer a dlacuAsM, trabalha pllra que os 
deputados não s" reuniio ; o gabinete tem ou mostra 
mt1do de comparecer aqull 

Ern um paiz regular, um governo que tivesse 
consciencla de seus deveres, no dle. ~mmediata 

' . 
tada, teria corrido a aprt~sentar-se aos repre· 
suntentes do povo e manifestar a sua politioa; 
mas ansim não prooedou esta: é mostrar multo 
desprezo pelli camBra dos deputados (nt:'!o apoia· 
dos) ; esse osqulvamento é multo analogo ao 
desprezo, ou entdo demonstra quso gabinete reco
nhece a uucaosldade de eaconderAae. 

O 81\, MoRAR& BAnM~tNTO :-Qual esconder-se 1 
O Sa. N. MAOU.\DO r- Em vista do que succeda 

hoje, eu posso quasl alllrmar isto .... 
O Sa. MoRAES SARMENTO:- QuaAdo os minis· 

trlnhos ndo.se escondido, quanto mais os actuaes. 
(Risadas.) 

O SR. N. MA.oUA.DO :-Sr. deputado, eu re~peito 
l ' 

é para mlm veneran,ia e sacrc>~mnta, e por isso 
nunca cobrirei de opprobrlo aquelles que não 
me poderr. mais fazer frente, pelo contrario tomo 
como um dever sagrado lr perante os altares 
dessa religião respeitar os seus martyres. Lamento 
que os cidadãos que acabào de sahir do poder 
não comprehendessem 11 altura de sua miasã?• e 
a força qt_\e tinhão no paiz para os apo1ar ; 
lamento ~ue esses cidadãos não comprehendeasem 
que a força de todos os poderes deriva de um 
livro que existe entre · nós, e que constitue o 

, . ·- ~ . . . 
constituição do estado. Se ns ministros tivessem 
em frente de seus olhos esse livro sagrado, elles 
poderiào contar que jámais se t eria dado o facto 
acontecido no dia de 8. Mi uel facto ue é mais 
um absurdo no imperío do Brazill {Muieos . 
apoiados.) 

Repíto que para mim é sacrosanta a religião 
da adversidade. Eu não farei o papel daquellea · 
que sacrilegarr.ente levantão a lousa do sepulchro 
para insultarem os mortos, sem temer ouvir 
soltar-se do fundo um ai, accusando a ingra
tidão! ! I .••• 

Felizmente nos conhecemos a todos, somo• 
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cotltemporaneos,· somos desta actusl geração I_ O 
nobre deputado, por excmpl•>~ sempre se dls
tinguto no seio do partido liberal, que sempre o 
respeitou. 

O SR. MoRAES SARMENTo : -Ainda estou no 
_ _ .:.._~p_.,a...,r-+tthl"dh.o..-t-U U\ os n o ap 011.1 os. ) 

O Sr. NuNES MA.CHA.Da:- Não podeis estar. 
O Sa •. PEREIRA. DA SILVA:- Então os senhores 

o' SR. NUNES MACHADO: -Não vos queirais 
envolver em uma bandeirll que já vos não per
teÍice. O nobre deputado, pertencente ao partido 
llb~ral, . foi sempre respeitado por elle, recebeu 
deJle devoção. e consideração superior á idade do 
nobre deputado, que é muito cneio de merecimento, 
mas que não se põde comtudo considerar homem 
fe'ito. 

O Sa. MoRAES SARMENTo : - Oh I com 35 
an:nos·t 

. . 
o . ~obre de,putado r;ecebeu .provas de consideração 
s.UP1lfio~es_ aos. seus sHviços, pois, bem que d~
tado de talento e . dE;~,. boas qualidades, toda v1a 
pela1 sua: pouca ida4,e não tinha . tido occa!iião 
de. estrear, a spa_ c#rrelra política ; entretanto_ fui 
o p~rtido liberal qu~ lhe !!-.brio o campo. (Mu1.tos 
apojqqos.} . Eu tive . o prazer de, vê r o nobre de
pntado com a .maioria até . o terceiro mez desta 
sessão ; não foi , UII\Q questão de pi'ÍncipiOS quem 
nos separou ; foi pmo. pf!quena ci:tc.umstancia de 
t~~po · que fez com. que o, nobre _deputado se i~
dispuzesse com o governo, e ÍQl o. conservaçao 
n~prpvi.ncias dos,p_r_es~dentes "'aqnarernas .(muitos 
apqiaàos) , ; n.Q ma1s o ..nobre deputa~o tu~b.A os 
nosso~ ,pr:lneipips;. ~ eu. tanto o acr~d1tei smcero, 
quà quando sucçed~~ o extrardinario f 

are a a e e ernam u~o •. eu direi que essa 
ptü~ialliJ.ade nuric<l préci~ou dos serviç~s- do nobre 
d~·p~tado, qu6 nem est\\va. em p.os1çao de os 
pr~star· • . E' verdade que es~irnám! •s muito um 
&l>qeLo qh~ o nobre deputado mandou para ser 
impresso: ••• 

O Sa. MoR.lES SA.JUt&NTo:-E' uma causa intei
ramente .nova. 

O Sa. VILELLA. TA.VABEs:-Eu devo declarar que . 
fui re~~·ctof do·' b!uardt. ' 'NacioniiZ, e que recebi um: 
soneto ' que ·o nobre deputado mandou á minha· 
folb .. , 

.0 . Sa. Moaus SA&Hll:NTO :-Nã.o é verdade, é 
falso, não é capaz da provar isto. 
o~~a. ·· viLl!:LL'A.· 

nao alla mais verdade do que eu. 
o;·Sa. MoaAE'tf ·SA.JiimNTo :~sé 'pro~al' lstot ·eu 

aered'itàrei. · 

O. á~; .'VrLJU.LA. Tnuas:-lsto nio é desairoso 
aQ , ~Ql:>re deputado, e por isso é que eu o de
çlaro. 

O,·Sa. NOKIIII ?shCiü(t>Oa-sr. presidente. pu~a 

logico que levado o nobr43 . deputado pelo . seu 
fP.rvor liberal a não · poder mnis tolerar um go
'V f,rno que conservavn presiilentes saquaremas, 
d esdo o momento em que se rlésse um facto q1te 
tornasRe imp •>ssivel a destitui iio d~>~ses r 

• . e ac o · Z tlSSe com que o nobre da
putado viesse para as fileiraR donde Unha sabido.· 
Assim não aconteceu, o que deploro, mas corre 

.isso por conta do nobre deputado, que é senh\Jr 
cções. 

Ainda ha, Sr. presidenta, uma razão muito forte 
de nossa 1\nciedade ; a esta razão é o conheci· 
m ento Ja necessidade em que estflmos de sus
tentar a c~ln!>tituição do imperio em face ds factos 
que palpavelmente a contrariãu, e desnaLurão o 
systema que ella tem sanccionado. Refiro-me a 
essa discu;;são monstruo:sa que teve lugar no 
senado, a qual ou revela a verJade de um facto 
cujas consequencir não podom deix-1r de ser 
fataes ào paiz, ou prova a mais extraordinaria 
levian_dade. D8s?e que Bu vi_ um sena.dor do 
i ' 
prirneiro chefe do partido saquarema, apresentar-se 

.no senado no momento em que por meio:~ inconce· 
biveis se organisava um ministerio d~ politica 
iuteiramente opposta áquella que estava domi
nando, e em favor da qual o paiz se tinha pro
nunciado em duas legislaturas ; quando vi, digo, 
E:SSB Stlnador, no momento em que os ministrt)s eriio 
interpellados, em vez de deixar o che fe do ga
binete explicar as causas de tal mudança e seu 
pensamento, . ser· pelo contrario o primeiro a 
erguer-se como para ; tocar o alami~é com que 
esse Sr~ . presidente do cnnselho dev1a dansar a 
co n tradansa. ·e o fandango ; e isto cruno querendo 
inculcar que tinha a consciencia de haver qual
quer cousa que não podia ser revelada, c~e
gando esse nobre senador a faltar em uestoaa 

" , e c1 ar o proce 1men o e or Wel· 
lingtt)ri, eu estremeci e reconheci a neees>l\dada 
d& o governo explicar-se muito explicitamente 
para destruir a .impressão das ~alavras do nobre 

. senador, . e tornar impossíveis as interpretações a 
· qu& ellas se prestãó~ Mas qual não foi o meu 
pasmo quando, . em vez de uma contrariedade, 
vi o nobre president.., dQ conselho angmentar com 
sua resposta a ambiguidade das palàvras do nobre 
senador? . . - -

A que vtlit.J e11se exemplo . de lord Wellington T 
Esse ministro para cumprir com um dever de 
honra ft>z-se· passar no seu paiz como partidtnio 
de idéae que a Inglatarr.a condemnava :. : or~, 
appliquo-se isto ao caso da. . nova organ1saçao 
ministerial com o que hoje se da no Brazíl. O 

tarite e vivo do paiz em favor das idéas libBraes ; 
e nestaH circumstancia~ o que queria. i11dicar 
esse nobre senador quando citava o exemplo de 
lord Weliiogton T Queria acaso esse nobre . se
nador autorisar algum imprudente a entender que 
o progresso daij 1déas hberaes encontrava uma 
dlffi.culdade no . paiz? E' um absurtlo, u~a d~s
l ealdada lnqualificavel, e todavia easas exphcaçoes 
do ut.Jbra senador forào proferidas tlm pleno senado 
e~. face dos 'ministros dQ c~1oa, e sem merecerem 
um. 1 pro~e!!t2 abi ficárão sujeitos ao elasterio das 
int~,pretaÇoes do povo I . 

· p1 o .o que ~ .. 1sse : ou nas palavr_as _do. 
uo.bre seuador está a Vllrdade · de . um. facto, CUJa~ 
consequimcias não podem deiJ~r, , de. ,ser fa~li~si; 

· mas ao paiz,. ou essas pala vias o qualificao de 
· emeut(j levumo. .. 'rJ . 

Eu ' concebo que' o · mifaistetio~ -p'àiísauo podia 
cahir em consequenoia das manifestações desta 
casa; mas a ·questiio. não .está na qQéda do . ml
nisterio ., está sim em que afora o gabinete exast_!a 
a opiniã~ que esse: gl\binete reprGsentava, .opiniao 
que . está em maioria no paiz, e porhnto •. :.bfilm., 
que pudaaeo cabir o gabinete, elle,:pão podta .aer1 
subatitWdo· senão : pOr · ou$ro · tirado <to, mesmo 
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partido que o apoi.nva. Senhore.s, estamo~ no 
principio de uma nova lggislatíva, e Bll o sy14tem1' 
constitucional ó uma verdade entre nós, ~ camara 

, 
para exercer funcçõaCJ 

muito espBciaes, m~mbro que não !)assa todas as 
legislaturas pa:~ reuovação da A~eição, que nii•> 
é purificado nesse cadiuho da opini&o, e por 
conseguinte representa interesses velhos, on a<; 
idéas esta.cionariat-~. Ora, se a opinião do paiz, 
representada pela camara elec~iva que é a ver· 
dadeira, legitima e immediata. reprAsentantd do 
povo, apoiava a política dos ministros, níio se 
tendCJ dado circumstancía alguma extraordinaria, 
como podião ser substituídos os ministro~ que 
cahirão, por homens da o iniào cont.rHrio 'I A oia· 

os. ,3mo:-Sil 1 o q11e nao a.v a ma ortll; matt, 
meus senhores, a maioria não é de Pedro nem 
de Paulo, · que são, e porque são mimstros, é 
maioria de princípios (apoiados), e como estes 
estão triumphantes,· a subsLituição du gabinote 
não podia ser fóra :JeUes. 

Po<ter-se-ha dizer, em vista dos factos, que a 
opinião que com sorpreza fui retirada do poder 
não Unha o apoio do parlamento 'I Não ; o o r. 
çamento que passou por quem fol pl·oposto.'l O 
governo propõz, a cama.ra o approvou; e o sen!\do 
apoiando esse orçamento como que sa htentitloou 
com o governo e com a cam~ra, e por conse
guinte ahi está a m;J,iorla em favor do gnverno. 
De duas uma, ou . os nobres deputados quando 
combatião aqui o orçn!llento, e. accusavã~n'o de 

CQnsciencia, sacrificalldo a verd~de ao seu desejo 
àe f,lzer ~Jpposição, ou hoje approva.ndo esse 
orçament.•J, ainda sacrificão a verda-io para con
cederem a ministros de sua affeição o presente 
do orçamento. Neste proceder hll uma uHmtira ; 
ou houve mentira quando se accusou nesta casa 
o orçamento de monstruoso, ou ha mentira ag•>ra 
approvando·o no senado, e por conseguinte niio 
podem os nobres d11putados dizt>r que o minis
teria decahido não teve maioria. 

Sr. presidente, volto ainda a um posto melin · 
drosissimo, e de qua já tratei; mas de que julgo 
conveniente tratar ainda, 

« O governo uão fllz promessas, disse o Sr. 
« preside11te dü conselho, porque, a duspoito de 
« su11 melbor vontade, ó•le &ocontrar obsta.culos 

que o o ve a azar o em o 111 ,, 
Senhores, e foi isto dito no senado, e os nobres 
senadores qúe :se inculcào como os primeiros 
constituciouaes niio se levantão todos para clatuar 
contr;l semelh 1nte blasphemia I De modo que os 
ministros se apreseutão como Gatões p:\ra fazerem 
o bem do vaiz, mas admittind·• ao mesmo tempo 
a possibilidade de o não poderem fazer por 
consequencias alheias â sua vontade I Em um 
paiz constítucíon•ll querer o governo f,,zer a feH· 
cidatle c.lo paiz, e não o podflr fazer I... . Ou 
estas palavr·•e conl~m, repito, a verda~e de u~ 

hmnt'lnumente poderoscl.(apoiados), e que o orador 
o anns co•reliFti'marios estão acostumados a branM 
dil-a. (A oiados.) 

' . . 
Saibáo oa se~s. adversarios .~oliticos que' o orador 
e seuR co·rehgiOnarios deseJao mssmo o combate. 
(.i\l'uitos apb'iados. ) Movão como quizerem os 
actuaes governistas as rmas machinas infernaes 
(muitos apoiados) ; mas saibão que não os temem, 
antlls nceitão a luta e as conseqnencíaR gloriosas 
d~ potliçiio am q~e a honra os collocou; tudo o que 
vaer de pllrseguJçiio da parte de seus adversarios 
o o r iidor o seus co-religionarios o acei tão como 
utn martyrio glorioso (muitos apoiados) ; não 
pedum l\nt só favor (e.strondosos apoiados , só 

u•:rom du~tli cousRH: sa uran a d 
acttt I' Imprensa; querem que não se lhes 

otrerAQil por eecaroeo os meios conRtitucionaes, 
porqun Lôm oonaclene!a de que a posicão em que 
o~ttlu 011 uauK a1lverRarios é forçada, e não lb.ss 
pnuin p11rte1106r, 1\ '\'ieta dos principias do systema 
oonsllluolonal, que á custa de saeriflcios o o·rlldor 
e ama" OO·rAiilllonorios hi\o dt~ sustentar. (Nume
rosos r:po't~ciOI. Vivos signaes de adheslio.) 

O BR. Gunov (lo aecretarto pela ordem) dá conta 
do BllRIIInLn offioio: . . 

u 111m. a Exm. Sr.- Tive a honra de rellebet' 
O ROU OIDOlO datado de hontam, e sinto uiuito. 
nito poder h•>Ja comparecer por não m'o -pe'rlnit
tlrem varlos trabalhos da repartição a meu cargo, 
o que V. Ex. se dignara participar ê. éaniara dôs 
Srs. deputados. · ' · · · ' · · 

« . x.-
Ooutinho Mattdso da Oamara. ;_ 
Thomaz de Godoy. · · 

Fica a cam~na inteirada • . 
ALGUNs SeNHoams: -c-Br9:vo, bra,vo. 
O SR. OtiRltJTIANO 0TTONI:- E ' mais um es

carneo. 

UMA Voz:- Ora, isto I Poit> os senhores querem 
discutir a reforma judiciaria ? · · · 

Continúa a .tiscqssiio da urgencia. 
O Sr. Ferraz diz que se vê forçado a fallar 

afim de dar a razilo pnr que t:e inscreveu, contra 
o requerimento, votou houtem contra a urgencia 
do mesmo requorimento, e hoje vota contra, a 
urgencla propo~:~ta. Os esforços que tem feito 
a m1n 11 <!S a o gamsaçao o ga me e ac ua 
para que não heuvesse essa, o silenc~o dp ga
binete a respeito d•.1 s11u systema polit.ico, ausencia . 
delle n~sta camara, pam expenJer este systema., 
e •le•Jlarar qu•tes seu~ fins, sua marcha goverua
tiva; edo motivo sufiicie.nte para impór a obri
gação do se não provoc•'"· discussão . alguma ; 
porque B maioria ganharia e10 que Se SOubesse 
por t.od .r· a p11rttl que um gabinete f•lrmado so.b 
o~:~ ausi?icioe do sy~tema repre·s.;ntativo se. negava 
âs pratlCI\S parlallleotares ; viola1a toda a marcha 
que deve ~eguir. e~ um paiz constitucional. Por 

querimento ó toda política: quer que o paiz .eq
nheça o modo por que trilha o gabinete. (Apoiados 
e não apoiados.) 

ai d<~. outras r - s l v a v. 
contra o requ(lrimanto e contra a urgencia. Qual 
o seu ftm·Y Seré, pvr ventura conhecer as causas 
da dissuluçilo do gabinete de 81· de Maio. t O 
gabinete tlctull\ nAu pórJa dar estu causas: · essa 
gabinete lJU•; fin.Jou não tem me111,bros nesta: ca~a, 
nrHn n>~ II00&1lu que 11.8 pl)ssdo expliGar ; e é opiuião 
d11 oraJur quo d~» mandra nenhllu;t!l de"Ve ~ eamua 
exigir do acttlill gablneLe a declar,~ão dea&.as · 
caUiiill (apoia~o•> ,; porqy.~. apeur. de .aGO~pao~ 
O &•bJUBt\t qU.t CJ'.ll\~ . &~6 O. 86\l ,uJ."IQ.O .. iluul:le$ 
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com a maior eonstancla e dedicação, é opinião 
do orador que esse gabir1ete de ha. L•uito devera 
ter-se retirado para bem do partid<l que susten· 
tava, para bem do palr., e mesmo da mo· 

O Sa. APRIGro: -Até tu, meu filho· l 
O Sa. FERRAZ não duvida C!'-''3 este dito tenha 

cabimento, mas a respeito de outros a oiados 
mos ra• o em o ·'S os tempos 

que tem sido muito bom filho. (Apoiados.) 
O orador pois acompanhou 1\ política do mi· 

nleterio passado até o ultimo mom~nto com toda 
a fidelidade (apoiados) ; mas não póde deixar de 
reconhecer que elle devêra ter-se retirado. Isto 
dl!!se muitas vazas nos minietros seus amigos. 
011 o gabinete passado não tinha systema politico, 
ou niir> queria, ou não podia realisal-o por causas 
que não cumpre examinar ; mas em qualquer 
des~es callos o ministerio deveria retirar se im
mediatamflnte, porque o resultado da nãcr retirada 

· · c ms anctas sempre 
fune&to, é matar e desmoralisar o partido que o 
apoia, e além disso pôr a descoberto a corôa. ·co
nhece que o miniRterio passado tinha boas in· 
tenções, e estava embalado com esperançàs; mas 
immediatamente que no _dia 28 de Julho o Sr. 
presidente de conselho quiz rettrar-se, deu parte de 
doente, era do dever de honra dos outros ministros 
pedirem immeuiatamente R sua demissão. Portanto 
sobre eate facto entende que não se deve tocar: 
é facto consummado. 

Mas qual será o outro fim do requerimento ! 
Motivar uma discussão sobre as· razões da organi
saçiio do novo gabinete. Por este l11do não póde ells 
produzir effeito que possa conteutar a camara, 
nem esclarecer o paiz. O gabinete por meio de al um dos s u -
a confiança da ·corôa aceitou o encargo, e nada 
mais. O que póde ;>ortanto produzir o requeri
mento 7 Discussão setnlllhante á que tem havido, 
a qual pela maneira que princtpi•>U hontAm e 
contiitúa hoje, não póde ser benefica ao paiz. Todo 
o mundo eontristar-~e"ha quaudo vir que hoje se 
p.-ocurou prescrutar os motivos que tinha um dos 
membros da casa pari\ apoiar o actual gabinete. 
A c.onseiencia de cada deve ser respeitada : e é 
imposdivel que a maioria da camara, amiga da 

_liberdade, vá attribuir a !ntAnções não communs, 
a . int,enções fóra de todo o peso e razão, o fac ti) 
de um ou outro memb:-o da casa seguir este ou 
aquelle principio. Taes exemplos nunca a maioria 
deu quando na sua prosperidade: reapeitavn todas as 
convicções, e ·não lançava em rosto a p:lssa em 

ou ro n o a 
caaa. A virtude contraria perttlncia unicamente 
A minoria. As palavras pois proferidas hoje neste 
sentido não podiào produzir senão um effeito não 
bom na população, e tender a provar que de algum 
modo têm razão aquolles que são infensos no 
orador, que nisHo tocou, e seus amigos, em dizflr 
que promovem discussões pouco urbanas. 

O Sr. deputado que apresentou o requerimenLo 
teve por fim t>rocurar as causas da demillsão do 
ministerlo de 31 de Maio, e pareceu assignalar 
estas causas uos actos a que se referio. O orador 
· oré · 
constituição, e segundo as regras e preceitos do 
sy~tema eonslituclonal, a corôa é livre na no· 
meação e demissão dos ministros. (Apoiados.) 
Verdade é u · - • 
n o possa fazer .uma escolha contra seus pr•)prios 
interesses, e contra os interesses do paiz, porque 
tambem os ctüculos humanos não repell~:~m a 
hypotbese de que ella possa ser sorprendida , 
conforme_ os canses por onde se lhe dirigem as 
tnformaçoes A respeito d~ polltica · e qualidade 
da& pessoas. A bistoria tem provado que em 
alguns patzes tem-ee dado a existencia de conse
J,htirol eecretos, de eamarilbas, destes e outros 

conselheiros que t~m recebido diversos nomeli, 
confl)rme o tempo, e conforme os respectivos 
estados ; m1u1 o que é verdade é que actualmente 
não se pó.le dar este facto, apezar de ue elle 

· , como o em sido 
em parlamentos de nações .mais adiantadas em 
civilisação: convém comtudo que lle diga que 
esse facto não podia ter lugar entre nós. A 

• · ·- · · ez que o 
orador exprime esta opinião: já ern outra occasião 
elle fallou ~óntr.a os impostores que Be inculeão 
de valimento, de grande influencia nos destinos 
do paiz •. Permitta portanto a camara que ainda 
repilla esta hypolhese, que não pôde deixnr de 
ser ·condemnada por toda tt maioria. 

Egtranhou-se I}UO se trouxesse para a casa 
estes factos. Posto que. ellos Sfljào autorisados . 
pelos estylos de outros parlamentos, o orador 
o não p6Je approvaL' porque, quando menos, 
imporL:l ebamar-se á barra dn casa aquelle que, 

Ol' sua natureza , 
por interesse-do paiz, por necessidade, deve ser 
acatado . 

Se traz isto á casa é unicamente para pon
derar que não só o programma do gabinete actnal, 
mas alguns discursos daquelles que hoje se 
votão á sua existencia, fizerão aquillo quê o 
orador não desejava que se fizesse ; descobrirão 
a corôa. O orador deseja que o ministerio 
acttlal marche nas vhs do systema representativo, 
a ha de reprovar tudo aquillo de qu~ possa 
resultar uma violação dos princípios do mesmo 
systema. 

Disse o ora·lor que não só no programma se 
tinha descobarto a corôa, mas ainda em alguns 
discursos de illustres senadores que defendido o 
actnal gabinete. Para o provar pe!le á camara 

programma, que 
não forão bem ententtidas pelo Sr. deputado-por 
Pern ilmbuco que orou antes do Sr. Nunes Ma· 
chado. Diz o programma.-Direi que o actual 
gabinete nllo faz p1·omessas ; nllo q1"e'• prometter 
part;t se ver muitas vezes na dura necdssída.de 
de nll<> poder . cumpri,· seus desejos. - Quaes 
serão os desejos do gabinete '1 Quaes serão téstas 
promessas em contradicção a estes desejos 'f Qual 
seria a forçu que o poderia levar a não cumprir 
AS promessa!l se fossem estas conformes aos seus 
desojos, tendo elle confiança na opmião publica, 
6 uão lhe faltando a confiança da corôa? . Eu 
creio· que o negocio está muito claro. Os desejo"! 
do gabinete, organisado como se acha, não podem 
ser oatros senão sustentar o partido a que per
tence. As romc a · er 
não podem ser conformes a estes desejós, prin
cipalmente na actunlidade ; e por consequeucia 
não faz promessas para que depois não eslejão 
ellns em contradicÇão com os seus desejos, e não 
se veja por COiisequencia na dura necessidade 
de aR não poder cumprir. PArecem-lhe pois as 
palavra!\ do program:nD. multo bem estudadas, 
muito bem calculadas, porque n~o considera que 
não podem sahir da boca de um homem tão 
prudente palavras e pens=lmentos que não aejão 
tUilas de meditação ·muito profunda. ,Estas pa
lavras revelão muito : ellas revelão a uillo 

o sempre com a eu na casa, 
quer nos bancos da opposição, quer noa bancos 
da maioria. Ellas revelão mudança de perse
g~iç.ii.>, continuação de perseguição, mudadas as 

E será possivel outra eousa, dada a orgatlisação 
do ministerio actuat 'l O ministerio ac~unl tem 
por chefe o muito honrado e illustrado Sr. vis
conde de Olinda, pessoa digna de todo o respeito; 
mas perdõe a carnarl\ que eu diga que o chefe 
do gRbinete não pó.ie ser outro senão o . Sr. 
Euzebio de Queiroz Coutinho Mattoso da Oamara. 
(Muitos apoiaàoB.) E' natural. Em todos os oo~pos 
conectivos aquelle que-se sente com todo o 'VIgor 
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da mocidade, com iutelligencia ainda na infancla, O SR. C.A.RVA.LHo MoREIR&:-Sobre Sergi~e o nobre 
com applicac;ão aos estudos, eom talento, com deputado se engana ; olhe que o presli:Jen~e que 
dedicaçao á causa publica, preponderão aos que lá está é saqunrema, segundo o quali.ficárão os 
estão no ultimo periodo da vida ; estes não prestiio Srl:!..: da maioria, e ainda não houve alli revo-
senão o seu nome e a sua fama, en, e · 

t id d d 1 t d d di ·- t sea o. • sua convicção firme, emquanto os 
da ac i v a a, 0 ta en o, a e caÇilO; es as factos não mostrarem o contrario, que o gabinete 
qualidades dão-se quasi exclusivamente no Sr. actual marcua pelo lado oppoRlo. Qual o systemR. 
Euzebio. Isto não póde ser desconhecido, e por r 1 d 1 •r 
eonsequencia é verdadeira a minha proposição po Jt eo 0 actua 1 odo o mundo o ignora ; crê 
que o chefe actual do gabinete é o Sr · Eusebio. que elle mesmo 0 ignora, ou, se o não ignora ; 
E quem é elle? E' o chefe principal do partido guarda 0 incognitc, 0 mais impenetravel. 
nesta cOrte, é o chefe de policia de 184:2.... Disserão os Sra. deputados que o govnrno actual 

declarou que era seu programrna a execução da 
O Sa. PEREIRA DA SILVA: - Multo moderado: constituição e das leis I E' a primeira vez que se -

homem muito de bem. vê no munrlo que é programma de um gabiueti a 
O Sa. FERMZ:-Será pessoa alheia ao partido t execução da constituiljão e das leis. Em todos os 

Não: era chefe principal, que pleiteava as eleições, paizes constitu~ionaes o gabinete a resenta clara· 
q a e tem compr · · , , e e uma mane1rn mut o prec sa, q uaes os 
obriga~:-iio . de satisfazer esses eompromeltimentôs, meios com que quar levar a etl'elto a execução da 
e que por .dever de honra não póde senão tra- ccnstituição e das leis, os meios por que pretende 
balhar com todas as forças para ver realisados governar o palz, qualq11er que seja o lado que se 
os principias desse partido, e levar ás altas considere o seu encargo. 
posições aquelles que se compromettêrão por amor . Escrlptores e homens políticos que devem ser 
deHe. respeitados exigem essa declaração franca, precisa 

Sendo assim, é pos·sivel dar-se o desideratum do e léal. Essa declaração é sobremodo necessaria, 
nobre deputado da Bahia. que nos hllou hontem porque, sendo os gabinetes os pharóes da opinião 
em concordia, em paz? A .palavra-moderação- publica, é por meio dessl\ declaração que se pro· 
tem sido applicada por todos os lados, em todos nuncia a adherencia ou reststenala da população 
os pontos: eu poderia referir a anecdota de um o das camaras. Qual é a marcha do gabinete 
individuo que mandava que se matasse modf:lra- actual? O que é do seu prograrnma 1 O que é do 
dament~. Por coneequeneia a moderação, as me- seu systema político 1 Quererá conservar.~se neste 
didas brandas podem ser empregadas no principio ; estado ' E' pOr a corOa inteiramente a desco· 
mas chsgadt\ a occasião, dar-se-ha compressão e berto. 
violencia tão ran · ' • • · - esperemos pelos faet~ScB . .------
derley com as mais bellas palavt'as em Maio -Os factos devem ser consequencia dos princlpioe 
de 184.4. tomados como bandeira: é sobre elles que se deve 

Parece· lhe que a polit.lca que tem 1e seguir o apoiar a opinlilo publlcn; o mais é um systema 
gabinete actual é aquella que o orador semprG eavHoso, que não pôde trazer senão males para 
combateu, isto é, a de persP.guição, a de violencia, aquelles q11e têm grande interesse em montar o 
a de compressão, a de odio e vingança com todo systema constitucional. Como se podia suppOr que 
o seu cortej•l. homens tão eminentes, de tanto saber, subindo ao 

Por m~>lhores que sejão a.s intenções do actual poder, aquelles que nos têm ensinado o systema 
gabinete, por ventura poderá elle prevenir, nas re preKenLativo, fosl:!em os primeiros a fugir da 
mudanças que tem de fuzer de todos os cargos di~cussão I 't Eu nenhuns coubecimentos tenho, 
polir.iafls, que appareção odios e vinganças, e qne mRK, se fosse ministro da coróa, a minha princlplll 
trlumph.am as inimizades em toda a sua força, gloria aBria combater aqui com os que se me 
e que por consequoncia a tranquillidade publica oppur.essem, procurando supplantml·os com o vigor 
so.ffra 'I Não é possivE!l. A orgauisação do gabi- da razão, com 11s forças dos meus recursos. E' tste 
neta jt\ é só por ~l capaz de animar, de o devtlr ds todo o ministro. · 
excitsr esses odios, a existencia no gabinete A ora acaba de dar-se ainda um facto ue rova 
do ex eh e te de poli eia d ,, e~rte, pa s !Jt)11-"dl<>--l-q~u~e11o~n=--u~n;:•~s ~e~rr.o:=-::q=.:u::.:e'="r "=ar=a.!.õn=r=o=-:-n-::a'""'r"'=a-'v="l""a~d~o~dpe~b:&:a~t"'""e ,-'-'a"--- - -
tanta nomeada, basta para dnr começo ás per se- via parlamentar. V. Ex., em virtude dos prece.---'-
guições e incentivo ao excitamento de toôas as dentes e do regimento, convidou o Sr. ministro da 
paixões. Se se derem certag nomeações, por justiça para vir assistir ás discussões das r~formaa · 
exernplo, do Sr. dtclputado Vascuncellos para judiciarlas; e o Sr. ministro se nega ; e nega•ae 
chefe de policia de Minas, ainda será prova mais quando, Sr. presidente, ainda não appareceu Qa . 
exuberante do contrario do que o St·. deputado casa, donde sabio, e onde manifestou os seus 
exprimia hontem. talentos. 

Não póde RP.r suspeito a respeito dos negocio& Estes factos conhecido" o que podem demonstrar 
de Pernambuco. A. camara sabe como o orador é que o minlsterio não quer trilhar as· vias do • · · 
se pronunciou sempre em certa crise, e que os systflma representQtivo. . ' · · 
Srs. deputados por aquella provincla não eetavão Eu não posso suppór que ellr, queira,evitar o 
multo contente ; v , · e~zo~~--
poder-se-ha prevenir o que deverá alli infRllivel- que vota n' esta camara, porque reputo todos o .. - - -
mente succeder! Poderá o goveroo marchar com agen- ministros homens de capacidade e inetrucção, e · 
tes que não são da sua co~fiauça e que pertencem muito maior a gloria que lhe poderá caber por: 

_ _ _jll-JilW>---lJIUll)_..{)pt:).O.S'W....:~.l.'ll.a~t>e----S1l~~~W.J.I'I:I-'f-W!Y---'~-.I-I. -Y-UI.U". ~.ow~r~~e~a~d'-"v.Q.l-erSMl-os do que . entre a~lge,s-s~--
produzio naquella província a rapida mudança que para aqui lhe pudessem trazer as nov&a . 
que lá houve 1 N!io foi essa btudanca altamente eleições. . . 
reprovada r . Poderá o governo marchar ne~sa Qual serà o receio que domino o ministerlo' -~ 
provincia sem mudar os agentes de policia ~ H11 Será achar-se a camara fracciooada em. grupbs, 
a1guem que possa pensar que o gabinete actual póde como se J.isse no senado 'l O mintsterio logo na 
subsistir, andar, sem que faça estas mudanças 1 sua entrada deve aUentar para o systemll que .deve 
Crê que não. tomar e seguir,· ou o extra mo ou o juat.o meio. Se o . 

Em .Sergipe o que haverá T · Quem sabe o q~e miu1sterio quer sep,uir o syBtema politlcc;) . do justo . 
h,averá nas AlagOas 't melo~ po~que não se apresenta -á · ca,:nara . uuu1~ · 

WOJI8 9 66 
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do.r. ) Eu que sou empregado de commlssão nssim 
falto, e desejo que se me entenda. Nos lugares 
pot·ém que não fôrem de lldherencia intima, como 
os de ins~rucçã~ publica, e outroa de igual na-

· , . 1rao a o 
miuisterio de 20 de Janeiror ahi podem-se admittir 
pessoas que não partilhem as mesmas idéas. Se 
o ministerio marchar em cont1·adiccão a estes 

dos nobres deputadc:>s que não querem senão a tema representativo, cahirá do mesfuo modo que 
paz public~t e a prosperidade do paiz? E' um grave Mhio .o _ ministerio ~e pasilado, amaldiçoado pela 

· aes, sobre oR quaes àeseansa o sys-

dàfeito de um miniaterio no systema representativo oppostçao, e malquasto com os seus. 
não se apresentar ás camaras logo que nasce, . Tragv isto para mostrar a impossibilidade de 
porque não pôde viver senão com ellas. (Apoiados.) seguir-se o plano de concordin que o nobre depu-
- Disse um Sr. deputado pelo Rio de Janeiro que tado .hontent pareceu dar a intender que o minis-

em- breve os Srs. ministros estarão na casa. Eu terio regula. A concordia deve ser o Affeito da 
temo que esta promeàsa não falhe, e que o Sr. ml\rcha firme "~ solida do rilinisterio; deve ser o 
d~>}ilutado não esteja autorisado pua a fazer. Por effeito da realidade do systema representativo : 
ventura posso eu crêr no Sr. deputado quando não póde ser filha de outra causa, não póde 
elle proprio se oppõe á abertura da sessão es.:on- ter outra origem. Se o ministerio mardar para 

_ _ _ _..!d!!!e~n~d~01j·S~eiL!!~el~o~S!JC~o.!..!r:IrSI.e!!.d!lorqe~s~---,;----'~;'-------:-----:--~~+~~:4'lUl..Y.ll~-~~~dod que contrariem as saas 
Sr. presidente, eu julgo inutil, portanto, não vistas, suas opiniões, seus princípios, a sua 

só o requerimento, ma8 ainda a. interpellação. marcha governamental suicidar-se·ha. Se elle 
PóJe alguem desconhecer quaes os fina do mi- quizer produzir algum bem no paiz deve ser o 
nil)terio por sua organisação, quando conhecdmOs · primeiro a observar todas as regras e condições 
a. . vlda de seus membros, quando conhecemos os do systema representativo: mas eu duvido que 
seus princi pios? elle o faça. 

Uma reflexão ainda me cumpre fazer. No mi- Ora, Sr. presidente, eu entendo que .é meu 
nis~ario se acha um ministro do gabinete de 8 dever declarar que será um erro que conaidorarei 
de Março. Este ministto foi repellido pela maioria inaptidão do ministerio se elle conservar a camara 
desta camara; hoje muitos dos que lhe derão o actual. (Numet•osos apoiados.) Eu quero que os 
seu apoio na supposição da modificação dos seus meus adversarios !ação algum bem ao paiz; eu 
principias o repellem (apoiados) ; e, 9 que daqui quero que elles trabalhem, ainda que seja para a 
concluir? Todos o prevém. · minha propria desventura : · eu quero que fação 

Mas ainda se disse -o ministerio quer consti· algum bem ao paiz, mas ·para fazerem este bem 
tuiçiio-, . mas como a entend~râ elle 'l Será da não podem deixai' de dissolver esta camara. 
maneira por que expôz o ministro da justiça em (Estrondosos apoiado:.) Se não têm coragem para 

, o q e om rao ao re st e!! e gran e 
suspensão de garantias a dQ deportação de de- encargo ' (Muitos apoiados.) O mmistorio devia 
putados e senadores? Deos nos livre que se primt~irnmente ponderar o quo determina a cousti-
queira executar & constituição ·desta maneira. tuiçào ; elle deve saber que nua lhe é licito tra~ 
Mas oa ministros não dizem o modo pot· que balhor sóruente no interesse de partido, de que 
a querem executar ; não expoem os seus princi- são chefes os miuistros, mas que ba intere!lses 
pios; não importão mesmo de captar n opinião, permanbntes e sar::rados, e que estes interesses . 
os votos dos membros desta ca8a, abandouãu· devem ser attendidos. 
os inteiramente, evita o seu contacto e a sua Se eu Sllguisse os pl"inclpioa .do ministor!o actual, 
presença. e fosse chamado para os conselhos da coróa, seria 

, Pedirei ao Sr. deputado da Bab~a. que pedio a primeira condição em qu o insistiria. Como se 
a palavra, que me diga se acaso a intelligencia póde apresentar aqui o Sr. ministro da guerra, 
que o mintliterio que1· dar à constituição será repellido pela maiorlfl ? Como se p6de ter alguma 
aquella a qua uos oppuzemos em 1848. esperanç~ de reunir us grupos desta eamara, que 

. o Sa. W.LND~BLS:Y :- Não 0 posso assegurar; lhe forão inteiramente hostis, e que têm se 
t · fA augmentado, porque creio que muitos que darão 

- ----'mDOlalt&.oe .... s_e_Ja_c_e_rt_o_q_u.:....e_a_e_v_r_e_u_m_e_a_c_h_a_r_e_i_n_o_m_e_u~t-'~~~~...u~~~·~.e Março foi 0 11 persua~sílfl4Q;).......jd~es----

O Sa. FEBR.A.Z : - Confesso que me acho com 
muito receio disso : talvez seja isto devido ao meu 
estado nervoso. Se vü1se no poder o Sr. Vaso:. 
concellos, afianço que lhe daria o maior apoio 
possivel, porque estou persuadido de que elle daria 
toda a regularidal.le ao systema representativo, 
porque elle partilha ali idéas que eu a este · respei\o 
partillfb. 

O Sa. T. 0Tl'ONI : - O Sr. Vasconcellos irà 
pa~a o mioisterio quando eu fOr. 

que o Sr. ministro da guerra não seguia inteira-
mente os princípios do partido que domina. 
Ora, hoje creio que elle demonstrou n sua flJeli-
dade a esse partido, e por oonsequencia este 
outro grupo de Minas .., ha de abandonar, não 
lhe póde dar apoio. (Apoiado~.) A dissolução pois 
é reclamada instantemente peltlS necessidades do 
paiz (muitos apoiados} ; não sei como ja não tem 
tldo lugar. 

O Sa. WANDERLEY:-Entiio querem suicidar-se t 
O Sa. FERRAZ:-Ha suicídios gloriosos. (Es

poiados.) Depois da revolnção de 
Julho a camara frauceza pedio ao ministerio 
Laffitte a dissolvesse, ao mesmo passo que lhe 
dava todos os meios paro administrar o paiz, 

r as ne_eessidades qae reclamava o 
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outros individuas com outra idade, e outras 
proporções e talentos, que hão de fazer o bem 
do paiz. (Apoiado~.) . 

E' impossível que os actuaes ministros tenhão 
g o as ali suas crençns, e per 1 o o as 

as suas esperanças, e não conheção a necessi
dade que têm de elevarem o seu partido á altura 
que convém, e fazerem triumphar as suas idéas? 

' -
I ' têm ou não razão? Eu creio que a victoria serà 

do ministerio, porque a nuvem dos delegados, 
subdelegados, juizes municipaes amovtveis a.d 
nutum do governo, juízes de direito postos á 
disposição \lo·goveruo pelo poder de os remover 
sorn utilidade publica, por meral:i vinganças, essli\ 
immenso numero de empregados que de um 
momento para outt·o mudão de opinião, conforme 
o ministerio qn6 e~tá de cima, pelo receio de 
perderem os StiUS lugares ; tudo i11to lhe agoura 
uma victoria infallivel I Q:4e r-eceio pois têm· de . . .. - . 
fazem um mal ao paiz. (Muitos apoiados.) 

Disse ainda ~"~.Sr. pn•sidente do conselho-que 
o governo attenderis a todos os interesses, e ao 
mesmo tempo aos interesses das províncias que 
não fôrem oppostos aos interesses geraes. Quaes 
os interesses a que o Sr. prosidente do conselho 
quer attender 't Serão os individuaes ? E por que 
meio ? Serà em consequencia desta tbeoria que a 
somma dos interesse~ individuaes faz o interesse 
geral ? Essn theoria dev~;~ ser ab':lndonada. Os 
interesses individuaes assentão muitas vezes ein 
bases t.í\o falsas, tão miseraveis, que nao podem 
tór nada de commum com o interesse geral que 
resulta d~ necessidade de. tornar a massa da 
população feliz ; a esse grande fim é mister que 
os interesses individuaes se sanrifi uem. Eu não 
en en o o que são mteresaes das províncias, os 
interesfles filio do hnperlo. Mas eu perc~bo alguma 
cousa deste programma quando falla dos in
teresses das provinoias. Por exemplo, nas Ala
g0a!5 e.ctu&lmente imperão os Srs. deputados 
que estão hoje com o governo, o por condequencia 
os interesses desses senhores é que serão ~ttten· 
didos nas AlagOas, mas estou persuadido de que 
não silo os interesses dQ provlncia. Qu11es silo o& 
Interesses do Rio Grande do Norte ? São os que 
representilo os Sr~. deputados por aqnella pro
vincla t Eu duvido: ha de ser luteresse do candl· 
dato i senatoria. Quaes allriio os lntaresses -que 
serão attendidos no Oet\rà ? Hão do ser 01:1 inte
resses de uma familia ; no Maranhão, os dos Srs. 
bentevls. E s.erilo ellos os mais proprlo~ para 

minha provincia? Eu tenho multa confiança no 
nobre ohete de policia nomeado (apoit~dos), estou 
persuadido de que atu n~o haverá reacoôes, nem 
perseguloilo a grande parte dos meua amigos. 

Os Sna. WANDERLEY E APRIGIO:- A nenbum. 
O Sn. FERRAZ:- Alguem softrerã, por exemplo, 

lã na vllla Nova da Rainhfl, e outros lugf\res 
remotos, essa reacção ha de dar-se, apezar seu. E 
e11tarão os nobres deputados persuadidos de que 
chegando á Bahia estas novas <lUtoridadea, não 
achar~õ- interesses quebrados , ~ uma forte 

deputados que ·não ha nada. de novo a respeito 
das provlncias, senão alguns francezes de mais, 
e a - mudança de domínio . . . 

Qual será a sorte da provincia do Rio de Ja
neiro ? Dominarãõ certas pessoas em certos 
lugares. A população não ganha, muda apenas 
de domiliio. Se hoje, por exemplo, em . tal muni
eipio fulano faz um processo yara esmagar a 
sieJ:ano, este eierauo, que infall velmente lia de 

s~bir, formará outro processo para se vingar. 
Eis o resultado da uma mudança rapida, ·que não 
póde ser definida, nem qualificada. . · 

Uma das rioci aes bases do s stema re rese -
ahvo é consultar·se a opinião publica na orga

nisação do ministerlo. Quando em 1807 na 
Inglaterra o ministerio cahio por desavenças, ou 
por não merecer a confiança da corôa, Cannin t. 

. . ra.o c ama os, ma~ recus rao entrar para 
o muusterw, por uma razao plaut~ivel, e era que 
a mudança de politica podia comprometter os 
i~teresses d~ esta~o. A Inglaterra e::!teve alguns 
~1a.s sem mmisteno, e sendo Caouing novamente 
mstado, e aceita.ndo_por força das circumstanciasi 
deu amplas exphcaçoes no parlamento. No Brazi 
o meio de se conhecer a opinião publica são as 
eleições. As ultimas eleições feitas com toda a 
liberdade provárão que a opinião ]publica susten· 
tava a política seguida nos ultimas tempos, porque, 
aeezar de a opposiç~o. trab~lhar para triumphar, 

subio ao poder . 
. Não -é pois possível que o ministario na sua 

organisnçào , e na sua marcha tenha seguido as . 
regras do systema representativo, e assim deees· 
pero de o ver realisado por algum espaço de 
tempo. 

Um nobre deputado nos declarou que era mister 
quo nos resignassemos por espaço de I) annos I 
Que base póde ter esse calculo 'I Se eu .quizesse 
seguir o exemplo ~ue esse nobre deputado nos 
tem dado, poderia d1zer que essa medida está na 
razão da fartadella das vaccas gordas, de que 
elle tantas vezes nos tem fallado, que EJsse ê o 
tempo necessario para se fartarem, outra não 
pôde ser a base do ~eu calculo. . 

~~ncluindo, diz o orador que a elevação do 
1 ar o ac ua e o seu ,par o, coa rar an o 

todalil as regrae e preceitos do systtJnla reprelien
tativo só póde s~r explicada por um absurdo, só 
podia ser detõrminada pela força das leis dQ 
contraste. Em 18!4 o partido da. actual maioria 
subio contra toda a eapsctatlva, em 1848 cabe 
contra tod:&t! RR regras e preceitos parlumentares I 
(Apo(aàos .) E isto é bem Infeliz , e desesp~ra· 
~quelles que 1\mílo denras o systema representa
tivo. (Apoiados; muUo bem.) 

O Sn. O. 0TTONI, á vista de esperan9a que se 
lhe deu de ~ue os Srs. ministros comparecerâõ 
na casa no dta 6, cedo da palavra. 

O Sa. Joe~~:' DE A1u11s cede da palavra pelo 
Wf;SfliO motiVO. 

o r 
cedendo da lJalavra, como flzerilo, têll'\ reconhecido 
perfeitamente Cjue esta discussão nenhum 11m 
tem, nenhum resultado trar~. Parece pois qtle 
ella devêra cessar. Nem se diga que é a u.rgencia 
que se tem discutido, porque os Srs. deputados 
têm discutido o objecto principal do requer!· 
manto, e das intarpellações (apotaào.r) que devem 
ser feitas. Em consequenc1a disto, para qtie 
tomaremos maio tempo 't Para que mesmo quere. 
remos nova11 explicações, se os Sra. deputr"~dos. 
jà as dão, e não admittem outras em contrario.! 
Co~tudo .como na diseussão hontem ha~ida,' e 
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outro Sr. deputado tocou hontem o nlarniré para 
que o nobre deputado por Parnarnbuco dansa~se 
como dansou, não só o f11ndango, conto outras 
muitas danaas e contradanças. ( Risadas. ) A 

á 
pode ser considerado o transumpto daqueHe que 
hontem pronuncíou o outro honrado membro por 
Minas. Toda a questão versou sobre a nova 
tactica da facções aulicas .•• (Reclamaç11e.t.) 

O Sa. N. 1\úcHADo:- Eu uão fallei n:isso ·em 
todo o meu discurso. 

O Sa. WANDERLEY: ...:.Então não foi lato f 
O Sa. N. MAciU.Do:-Não. 
O,SR. WANDERLEY:- Não digo que nisto !al· 

lasse descarnadumente~ mas assim o entendi de 
suas pala17ras, quando disse que ·n systema. re
presentativo estava entre nós -falseado, e que 
ninguem podia' calcular de maneira nenhuma. 
com .a politica da nossa terra. Isto tem sido 

dizer 'l Que fóra da machina representativa existe 
uma outra força que faz apparecer semelhantes 
resultados. (Viva.r denegacões.) 

O Sa. T:a:a:oPRILO ÜTTONI:- Eu não nego : foi 
exa~tamente este o sentido em que fallei. 

O Sa. N. MACHADo:- E' o Sr. Vasconcellos 
quem o . disse, e eu protestei. 

um honrado membro, de c.uja amizade me honro, 
disse que tiuhão pedido a palavra logo contra o 
requerimento d11us •lolegados do ~abinete actual ; 
(l ainda hoje o11tro honrado membro, que tambem 

· , stava eraodo, accresca ntou 
qu~ tão identificado me achtiva com ó governo, 
que . podia usar de algumas exprt~ssões de Que 
usei. Não descerei a explicações, nem a refutar 
qualquer juizo desr I vorr1Vt1l que 08 honradOtJ 
membros queirão fazer sobre a aceitação da 
commissão a que se referem. Direi sõmente que, 
ou os honrados membros 1.ne reputão tão baixo 
que me não julgão digno della (nélo 1 nilo 1), ou 
que a commissão está tão alta que deslumbrou
me, e a isso attribuem o que eu disse. Devem 
acreditar que om semelhante objecto não julgo 
ter recebido favor ou vantagem pessoal alguma 
(num~trosos apoiados), além daquelle qne resulta 
da confiança que em mim tiverão e do bom con
ceito com que me honrárão. Entendão·me com·o 
quizerem. 

uan o · 1 en 1 caçao que o honrado membro 
achou que eu tinha. com o gabinete a.ctual tem 
toda a razão em quanto se refere a mim ·corno 
delngado do governo ; mas não aqui. porque, 
fallando nesta tribuna, não sou, nem serei jàmais 
delegado do governo. Sigo a poHtl.ca do actual 
gabinete , estou identificado cotn ella , porque 
entendo que elle promoverá o bem do meu palz ; 
logo porém que elle aberre, e eu esteja tão cégo 
que o não veja, rogo aos nobres deputados que 
me advirtão, na certeza de que irei immediata.· 
mente collocar-me no meu posto. 

O Sa. T:a:EoP:a:xLo 0TTON1:-Eu o previno desde 
jâ. 

ALGUMAt! VozEs:- Aceite este conselho. 

O SR. WANDERLEY: -Niio quero continuar, uma 
vez que o Sr. deputado deulara que não foi esta 
a sua intenção ; tenho até muito prazer com a 
·sua negativa; sirva ella de eorreetivo a qualquer 
illaçiio menos justa qutl se possa tlrer de suas 
palavras • . Emfim, não forão estas as suas in
tenções, as suaa negativas o · provão. O nobre 
'deputado não disse nem pensa gne b · . . , 
maehina representativa uma outra força que faz porque eu é que eetllu na posir;ão •te lhes dar 
·apparecer estes reuultados .. • conselhos muito prudentes, porque estou a sangue 

0 sa . . N. MÃCHA.Do:-Não ha, nem deve haver. frio ; det·lhes um hontem ~ não I>.1e Bgradecêrão, 
( .,..~ · · .z ) e nem ao n1enos me attendér§o : era elle que 
.numot!osos apo\au.os. eaperasSAm J>elos factos, pela realisoçiio do pro• 
o·sa. WANDERLEY: -Bem i estou satisfeito gramrna do governo (apoiados), que esperassem, 

com isto, e por. consequencia para que argu· quo o minlst.erlo não serla a vlvR Imagem da· 
mentamos sobre este ponto 'l Esta moa concor· quelles de quem os honrados membros querem fRzer 
den. Nesta parte qualquer explicação aos nobres espamtalhn: Antflm quo nilo oontasttetn com uma 
deputados é iautíl, pois que declarArão bojo resunelçi\o tal qual ente11dum que ha do haver no 
:que a não adoptiio. Resta uma unlca eousa, paiz. Disse eu tumbom que n1l0 convinha que 
que é pedir o programma do miniiltarlo. Isto esttvesaemo& promovendo uma dl~sOhlçi\o (apo~a· 
me parece regular. No 11ystema rapresontativo, doa), pela qual nunoa vi gente tllo aoctoaa. Ainda 
todo o ministerio quando aóbe ao poder devo o.Rora o meu amigo até queria emsergnr nisto 
declarar As camarsB o que preten~a fazer em unta gloria immanall. Huvará gufofdfos gloriosos, 
bern do paiz,. e as camaras têm tGdo o direito mas aa consulto os mt~us rinoi los reli · 

· o •men o ll· · e es me zem que o suici lo nos vedudo, e n4o 
turo do ministerio. A camara assim praticou tormu· pôde ser glorioso. Esperando pelos actos, os 
lando uma interpellação e marcando dia para que honrados membros se acbarâõ em posição de fazer 
·eua tenha lugar. Mas o que fazem os nobres uma opposioão ao governo mala vehemente, mais 
deputados? Dol'4de já, sem que o ministerio se justa, fundada em factos ; mas consid~rar já que 
explicasse, sem que dés.~e a razão do seu com- o governo tem de oommettar toda a casta de 
portamento, tratão de dar as explicações que lhes violencias, é .difficultar a marcha da ml>deração 
vem á mente e de lhes fazerem as maiores cen- que o minist:;,rio pretende adaptar, é fazer já uma 
auras, apontando o imperio como em eonfiagração I guerra cruel, uma guerra a outrance, o que não 
Então . para que a interpellaçào 'f Se ha-suspeíta, é nem voe póde ser conveniente. Parece que os 
então pór suspeição não se comece logo por fazer nobres deputados querem continuar com essa 
censuras tão acres como- os honrados deputados divisão immensa que tem existido. entre tlós, e 
ftzerão (Apoiados.) Eu pGderia acampaabal os . -- , hou 'O meu antigo de-
em muitas de snas proposições, que não me putado pela Bahia, que os administradores sejão 
p~recerão bem cabidas, e dizer o que penso sobre os homens mais extremos do partido I Chegão a 
este qu~dro me~onb,9 . que . o m~u. :::1!~ :oc::rlu aconselha.t ao governo isto, quando ao eontrario 
de esbóçar da s1tliação do fmperf • . a-HII6-1RBO aconselbar-lbe moder-aeiio, e m'tllta . modo
mostrar ·O reverso da medallia, .e elle dir-me-bia ração. Nada de emptegal' · os homens ex\nmos 
se a softe. do · imperio ·é 'ou pôde ser paio r do rias provincias (apoiados), que têm odlos a fartar 

.que a si~llaç~o passada (apoiados), do que aqúella e .vinganças a tirar. Nomêe homens que sejão 
q~e nos 'Doa· virla da ·continuaÇão da ·meàtna fieis á politica do ministerio, mas sejão moderados, 
~tuaçil!ô. Sel que .as ' 'minhas .expressões serião e cumprão religiosamente as leis, a lei tem multa 
.rep_el~ida.a pelos ·!lobtes de~utados como sllspeitas força, e a moderação não exelue ·a energia. 
de .. ~nter.ei5S!3. tnao ! nao não delise interesse Não queirão pois fazer provocações para quo o 
t!t~al. ni•s aeste ide~lll o ·lnteresse lnlli'vld'aal. 'minbterio pratique aquillo q'ue ~stou pérsuadido 
lNl:tr t ' tdto;-l) ·NQ' :piilXêl~o · da· 's~liSio aé 'hl)ntetn elle- não :deseja. Tties c(hlselhõs são insidiosos. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 14/01/2015 1640- PÃjgina 6 de 13 

SESSlO EM 5 DE OUTUBRO DE 1848 
Tratemos àe conciliar, de tranquHiisar os animos: 
serão os honrados membros, creio, os primeiros 
que nas suas províncias farão vêr que as intenções 
do go:ver~o - u:io f;ão eatus que .se lhe a_ttribuem. 

• pon,lerem ao programma, ou ao que pen-:amos, 
a opposição que os honrados mambros fizerem 
:_lO ~inisterio .ha de ser farto, porque ass~ut~rá ~a 

poderá recusar a acreditai-os. Em minha opíniào 
para bem do interesse ·publ"'icü, esta é qua devia 
s.~r a conducta dos honrados membros. Partl que 
que gritar- já- venha jú a dis~olução ? Niio a 
póde haver por ora sem que soffra a dig.ddade 
da camara e do ministerio, porque o ministArio 
ainda não veio pedir á camara medida ueobuma. 
Se o ministt3rio tivesse vindo á camara pedir 
qmu;squer providenciatl que entendesse a bem dos 
interesses publicas e della dependessem, e estas 
lhe fossem denegadas, o ministerio devia retirar
se imrnediatamente ou aconselhar á corôa a disso-
uçao a camara. 
UM SR. DEPUTADo:-A opinião da ea.tnara jt\ é 

collhecida. 
O Sa. WANDI!:RLEY:-A camara pôde mudar de 

opinião pela força dos factos e da verdade ; será 
d1fficil consegUil~o, mas não é impossível. 

Ha outra razão, e é que não convém que o 
paiz esteja por longo espaço sem representação 
nacional, e deve haver a maior presteza, quando 
é dissolvida uma camara, em que outra a sub
stitua. E quem sabe o que poderá acontecer T 
Se se mudar o ministerio, como póde mudar 
qualquer dia, e fôr substituído por outro das 
idéas dos honrados de-putados, já existe uma 
cama~ a que o apo~e _sem ter-se corrido os riscos 

(Ila um aparte.) 
O Su. WANDERLEY:-Daqui até Maio ha um in· 

tervallo muito longo, e durante este tempo pôde 
haver uma mudança. Se tem de realisar·se a 
dil~solução, ao menos faça-se depois que o minis· 
terio se tunba apresentado ás camarus exigindo 
medidas para realisar seu pens11In~11to, e estas 
lhe sejão negadas, ou convencer-se de que nada 
pôde esperar. 

Mas disse·se que o ministerio niio quer dar 
expllcações de seu procedimento, e tem medo de 
ooUJpurecor. Ora, o St·. dep11t~do Ferraz refutou 

· todas estas supposiçõos, porque confessou que o 
ministurlo é capaclt!simo de arrostar aa discussões. 
(Apoiado~.) Logo,, q~e ~odo !em dt\ camara f Se 

responderá-não, senhor.-Hão de fnzer .isto ou 
aquillo! Elle responderá-havemos de cumprir a 
constituição, e paesem muito bem.-Eu croio que 
os nobres deputados hão de tratar os ministros 
com a urbanidade com que costumão tratar a 

·todos. 
O Su. C. 0TTONI : -Melhor. 
O Sa. WANDERLEY :- Ainda melhor : menos 

medo tem o mioisterio com esta segurança . . Tomo 
nota, Sr. tachygrapbo : o Sr. C. Ottoni promette 

ue ha de tratar bem os ministro~::. Risadas.) 
O Su. O. 0TTONI. (r'indo -se) :-Estou engambe

lando pata vêr se vêm cá. (B'ilaridade prolon
gada.) 

O Sa. -PB:REIRA DA SILVA :-Agora ficlio tre· 
meodo sem duvida nenhuma I 

os&. WA.NDBRLEY:-Temem a discussão, temem 
o paiz I A discussão já disse que não temem, nem 
podem temer : temer o paiz tambem não, porque 
elles suppoein que estão com o · paiz ; podem estar 
enganados~ mas ·não·temem·. Se ·temessem ó paiz, 

se não tivessem a opinião do pâiz, e aceitassem 
o pod~r, não merecerião o apoio de homens con
scienciol!os. · 

U:r.r Sa. DEPU'rAoo :-A o inião do 
n ece pe E&M eleições. (Apoiados.) 

O SR. WANDERLEY :-A opinião do paiz se 
couhece pelas eloic_õ~:s, u~as ll!_Uitas vezes o re~ 

do paiz. (Apoiados.) Isto é o que se ha e vêr 
em occasi~o opportuna, qua~do b. camara negar 
o seu aposo ao governv, e ttver de se appellar 
para a nacao. Então so a opinião do paiz fór ·a 
dos honrados membros, o miniattJrio não se ha 
de cuoservar nem um momento. (Apoiados.) 

Ha um pensament•l do nobre deputado por " 
Pdrnambuco qua eu desejo vêr explicado. Disse 
e11t>e uobre dt:putado quH se os ex-ministros con
tassem com a opinião que tinhão na nação e da 
camra, não se retirarião. ::ienhores, o qu~ quer 
dizer esta expre~sào do nobre deputado ? Es aro 

10nra o epu a o se exp 1que, ou qui) eu 
ma tenha enganado. . 
Senhor~s1 outras observações eu poderia fazer 

á propos1çao que se tem d1to aqui, mps sendo 
passada a hora não quero continuar a abusar· da 
bondade da camara. Tem de haver int.etpellações ; 
CJ requerimento de urgtlncia pois está prejudicado ; 
concluirei pedindo que tenhão muita. moderação; 
e muita prudencia. (Apoiados.) 

ALGUN!il SENHORES :-Quando não ••• (Ri&adi:&s.) 
A discussão fica adiada pela hora. . 
A ordem do dia é a continuação da votação 

ãcerca da naturalisação ; resoluções n. 25 de 1847, 
64 e 86 desse anno. Ao meio dia as interpella• 
ções sobre a mudanQa do ministerio, e havendo 
tem o a reforma 'udici ri · 

Levanta-se a sessão ás 8 horas. ........ 
Sess4o e01 5 de Oa&abro 

PREBIDENOU DO SR. OHICHOIU\0 DA GAJU 

SUMN'Altlo.-Adiamento do requerimento do Sr. T. 
Ottoni. Discurlo do St·. Moraes Sa,.mento.-
0/flcio do Sr. pres\dente do conselho. Dísaur10 
tJ re9uerimento do S1•. O. Qttoni. Ordem do dia 
motwaau. Quc1tao cltl Qrdem.-AcU(Imcrnto da1 
camt~r"al. 

A's 11 horas menos clnoo minutos da m ã 
a re·se a ~ess o, ·se a. acta da antecedente. 

O S.R. P.RESIDENTE:-Está em cJiscustulo a aota. 
o Sr. J. J. Tolxolra reclama contra seier 

mencionado na acta o seu nome no numero daM 
quelles que têm faltado sem causa, declarando 
que se não compareceu ás sest~ões passadas foi 
por ter fallecido a sua sogra, como o communicou 
ao Sr. 1° secretario, que não lhe participou offi.
cialmente que a camara o houvesse deeanojado. 

O SB. 1° SECRETARio declara que racebeu a par
ticipação do nobre deputado em ttm dos dias em 
que n o ouve s s ao, e que consu an o aos 
seus collegas da m·esa, forão de opinião que não 
se podia rasponder ao nobre deputado desano
jando-o. 

' 
o sr. _G·oiD.es dos.s~~tds :lP~tt:á "oiilêm): 

-Sr. pres1dente, tendo Sido· a· deputação -nom'O'ada 
para felicitar a S. M. o Imperador por occasião 
do baptismo ..te S. A. Impertal recebida na sala 
do throno, eu tive a honra de recitar na presença 
do mesmo a.ugust•J senhôr o segu.hlte dlscúrso' {ZI): 

« Senhor. -A camara do"s deputàdcuf · de'u-·n'os· a 
honrosa. missão de apresentar· a"'V . ·K. "'ídlfhlal 
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SESSÃO EM 5 DE JUTUBRO DE 1848 
suas respeitosas !ellcitações por occasião do acto 
santo em que a religião acaba de imprimir o 
caracter augusto do christianismo na alma do 
P!incipe que. para mais firJ?ar s.uas convicções 

a Sim, senhor, a camara dos deputados tem uma 
convicção sauta e inabalavel, convicção que nada 
p~d.,erã c~mbater porgue. es~á identificada com os 

sciencia.; a camara dos deputados tem a profunda 
convicção de que duraré.õ perpf>tuamente as insti
tuições que o au~usto pai de V. M. Imperial 
fundou, quando fundou o imperio, quando ao 
levantar o throno deu-lhe por sut!tentaculo a lib~r
dad.B. 

11 O céo perpetue voHsa dynastia, senhor; nossas 
instituições serão perpetuadas pela vontade fi.rmé 
e illustYsda de V. M. Imperial e seus augustos 
successores, e pela conc;tancla do povo brozileiro 
de que a camara dos deputados é ·fiel, legitima 
e genuina expressão. 

« ao es es, sen or, os vo os e os den tmentos 
da coroara dos deputados, que com o mais pro· 
fundo acatamento tem a honra de apresentar a 
V. M. Imperial. )) 

Sua Magestade houve por bem dar a seguinte 
resposta: 

11 Multo me regozija ver que a camara dos 
Sra. deputados vem applaudir ~m nome d!! !!!:!.ção 
o aoto solemne pelo qual a religião santifica o 
herdeiro presumptlvo do meu throno-acto que 
encerra em si as mais gratas esperanças da con· 
tinuaoAo do meamo amor e fidelidade que het 
aempre consagrado â8 sabias instituições sobre que 
roeu augu11to p!!.i elevou o lmperio do Brazil. » 

O Sr.. PREdiDENTE: -A resposta é recebida com 

O Sr.."· Morae11 Sarm.ento (pela ordem) 
lendo no Oorrelo Mercantil de houtem que não 
dava " continuaçiio dos trabalhos da camara dos 
d&putad~s por faltarem alguns discursos, declara 
que restttuio o aau discurso pouco tempo depois 
de lh'o hanr&m entregl\do. Nom se dig..-que seja 
a nilo publicação do seu dlsourso nascida de n~o 
terom oe orudorea que o precederão devolvido 
seus diallureot~, porque o onGarregado dos traba· 
lhoa da casa sem ter tombem os discursos que 
pr&oedilo o do Sr. Rodrigues dos 81\ntos, publicou 
o deattt nobre deputado. Pttrt~Oe·lhe que estando 
o vapor a partir brevemente, nlo 11e qulz que uo 
nor&e se aoubeesa aqulllo que os deputados mi· 
nlaterlaes dtsaerito na ct~marn, mas sómonte o 

mala 111! cooiiruu& nt~stll idéa, quawlo vê que no 
Oorr~io Mercantil de hoje se publicou um dia. 
ours,J de um nobre senador df\ opposição, e nem 
uma palavra só dos trabalhos d~ cao1ara doa 
deputados. 

O Sa. PaEBIDENTE:-Contlnúa a discus~ão do 
requerimento do Sr. T. OttCioi. Tem a palavra o 
Sr. Carrão. 

·O Sa. CA.aaio:-Cedo. 

PRESIDENTE:-Tem a palavra o Sr. Nunes 

O Sa. NuNES MACHADo:-Hoje cedo . 
o,sa. PaESIDENTE:-Tem a palavra o Sr. Salles 

Torres Homem. 
ALGUNS SENHoau:-Falle, falle. 
O Sa. ToRREs HoM:BM:-Cedo. 
_o Sa. JosE' DE Asszs:-Falle que pôde ser que 

nao venhão. · ·-

0 Sa. PusroENTB:-Tem a palavra o Sr. Pel· 
xoto de Brito. · 

o Sr. Peixoto de Brl~ requer que .a dis· 

I cussfio do requerimento fique adiada até depois do 
comparecime11to dos ministros. 

O requerimento é apoiado e entra em dis· 
cussão. 

R. 
contra. 

OBAES SARMENTO: - PeÇo a palavra 

MUITos SENHORES :-Peço a palavra a favor. 

o Sr. 1\-J:oraes Sarm.en"to entende que 
não pôde deixar de pronunciar-se contra o adia· 
mento proposto porque na ses!lão de ante-hontem 
o Sr. Nunes Machndo aventurou proposições que 
lhe são tão offensivas, que não é possível que 
fiquem sem resposta; deseja por~m que o Sr. 
presidente diga se póde explicar os factos em 
que tocou o Sr. Nunes Machado, e SH póde 
defender-se das argui~ões que o nobre deputado 
lhe fez. 

Sr. Nunes Machado dirigir ao nobre deputado 
expressão alguma offensiva, e se o tivesse feito, 
o cham~rir. á ordem. Entende que o nobre de· 
putado pôde defender-se das arguições . que julga 
lhe forão dirigidas, pela maneira que julgar con
veniente, guArdando as conveniencills, como está 
persuadido que o nobre deputado fara. 

O SR. MoRAES SARMENTO diz que hR de esforçar
se muito por não exceder-se, por guardar a 
posaivel moderação, e as conveniencias da casa. 

Dizia. o nobre deputado por Pernambuco que o 
~abinete actual tinha necessidade de eeconder·se. 
O orador do lugar ~in que agora falia,, disse :
Quando os minictrinhos não se escondiil:o, quanto 
mais oa actuaes miuistros.-Este aparte servia de 
thema ao nobre de utado artl derramar c 
o ora or to a a sua indignação. dizendo que ell1 
não faltaria aos dogmas da religião sacrosanta da 
adversidade, que não faria o papel daquellas gue 
sacrílegamente levantão a lousa do sapulchro 
sem recoiar ou\•ir um ai accusando-os de lngra· 
tidão. 

O nobre deputado qulz com isto adver&lr de 
que do sepulcliro dos dX·mlnlstros sablsae uma 
voz que aocusasse o orador do IDRratldão . Nilo 
compartllhu a idéa do nobre deputado a respeito 
do nl!eucio que julga dever-se guardar rt~latlva· 
mente équolles que oahlri\o do poder. Julga que 
a vida dot~ ministros pllfteuoo ao patz, quo devo 
ser esquadrinhada, analyaada, ooneurada alnd" 
depois que elles delxllo o poder. E DA() é Isto o 
que fazem todos os diua o nobre deputado, c todos . 
cuasão o procedim~nto de todos os mlohterloa 
que têm havld•> ? E ntlo serà iRto revolver as 
cinzas dos mortos? Part•Jn~o já vê o nobre da· 
putado que não teve razdo para o arguir porque. 
fallou dos ex-ministros ; mas muito menos razão 
lhe assiste para dizer qu~ do sepulcbro podla. 
sahir um ai que o accusasse de ingratidão. 

A ingratidão é o esquecimento de favores, de 
beneficios que se tenhãu recebido ; niio pôde ser 
ingrato senão aquelle que se esqueceu dos bene
ficios e favores que recebeu. Se aseim é, quues 
são os favores e berie c· · 
nisterio de 31 de Maio '! Nada lhe deve, e nem 
nunca pedio cousa alguma a e"se ministerio, e 
portanto não póJe sor argt.üdo de ingrato. Ingratos 
com razão se oderia. chamar á uelles ue estando 
com o nuntsterio cerca de quatro ou cinco mezes, 
tendo alcançado beneficios e favores, tendo 
obtido do ministerio medidaa que julgavão im· 
portantes para suas parcialidades, de um mo~ 
manto para outro, quando o minisLerio arquejava, 
quando estava moribundo, levantarão suas vozes, 
e o cobrirão de injurias e doeetos. 

O SR. APRIGIO :-Eu mesmo tive pena. 
0 Sa. VILKLLA TAVARES :-Quem foi T 
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O SR. MoRAES SARMENTO lembra o que disseriio 

dous nobres deputados por Pernambuco, um nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro e outro pelo Ceará; 
os se~s discursos_ que correm ill_lp_rc:;ssos for~o 

existir o gabinete d 31 de Maio tem·lhe dir~
gido aqui as mais graves accusações. 

O. Sa. APRIGIO :-Apoindo. 
O SR. FEn.RA.z :- Creio que niio se refere a 

mim. 

O Sa. MoRA.Es SARMENTO :-Eu nã" sei a quem 
me refiro. 

O Sn.. FERRAZ :-Neste' ;caso eu lhe resp6n-
derei. · 

O Ss. MoRAEs SARMENTO observa ue ·se disse 
que o gabinete devia-se ter retirado para bem do 
paiz. Ora, se esse gabinete se devia ter retirado 
para bem do paiz, e não se retirou, faltou ao 
paiz. Acredita que não se póde fazer uma accu
sação mais grave do que esta. Disse-se que o 
gabinete não tinha systema politico, ou se o tinha, 
que não o podia realisar. Se o gabinetA não tinha 
systema politico, 61e não o podia realisar, e se 
se conservou apezar disto no poder, procedeu de 
um modo menos digne ; tudu isto que se diAse 
desse gabinete, certamente não o louva, não o 
applaude. Disso-se que logo que o Sr. Paula 
Souza deu parte de te1 pedido demissão, era um 
dever de honra retirarem-se os outros cinco mi" 
nislrcs, se nilo se retirarão, fnltérlio a um dever 
de honra : quem falta .a urn devt~r de honra oão . . 
um dnve1· de honra, certamente o ataca e doestR 
fortomente, (Apoiados.) O nobre deputAdo pois 
qun 1111 ex.prasson deste modo 1.\cercR do fallecldo 
mlnlstario a q11em apoiou, defendeu, e de r1uom 
toi lumbrado püra um cargo importante, sim, 
pndur(l 8flr taxado de ingrAto ; a esse deputado 
Rim ó quo se podia lembrar que do 'iopulchro 
uli talstorial ora posslvel que partisse um ai nccu. 
&!&ndo·o do ingratidão. So o Sr. Nunes Machado 
allud!a a esquecimento de bens que o gabin11te 
tlvosao folto QO palz, o orador df!clara que ainda 
ncstn Pentido ullo póde ser taxado de Jngruto, 
porque 1\mnpre ont.endeu que senttJlhante gabwete, 
lougH do fnzer uanAftcios ao Brazll, lhe estava 
faz.ondo mnlt~s ~ravisslmos. 

O nobre de utado disHe ta en e s 
um aparte do orador, que elle não podia est11r no 
partido JibBral. Pol'qlltl não poderá estnr 01> partido 
liberal? Se o partido libAral se compõe do nobre 
deputado e de seus collegas da maioria, então 
declara solemnemente que uiio está no partido 
liberal. (Muitos apoiados.) Não está com os 
nobres deputados da maioria desde o dia em que 
se ~_tPp~ovou na camara a redacção 1a lei de incom
patlblhdadeR. No seu discurso proferido em 22 de 
Agosto declarou quaes os motivos pelos quaes 
divergia dos nobres deputados da maioria pelos 
quaes _ f>lzia opposição ao ministerio, tendo Já. tido 

mesmos mo vos e 
outro~, não só em particular ao nobre dRputado, 
mas amda a outros seus collegas. Pedirá licença 
ao Sr. Nunes Machado para lhe lembrar ? qne 

vidado para lé. comparece-r n'um dia em que se 
reunirão todos os deputados do norte. ()isse fran
camente enLão ao nobre deputHdo e a todos que 
se achavão reunidos o que cumpria fazer, por que 
modo se devião haver na camara, e como não 
fosse seguido o alvitre _que propOz, retirou-se 
immediatamente, . s nunca mai~; se entendeu com 
91;J nobres deputados. 

O Sn.. N. MACHADo :-Màs nune(l admittfo a pos
sibilidilde de ser saquarema. 

O Sn.. MoRAEs SAR.MENTO:-Lá chegarei. 

dis~e que o orador se declarou em opposição pela 
conservação de presidentes saq naremas. Deelarou 
positivamente que não era por Rer sa~uarema o 

residente da rovincia do io 
que entendia que elle devia ser mudado. Fallou 
em outros presidentes que entendle que devião 
ser mudados, mas declarou qual era a razão. 
Censurou o governo por eonservar presidentes 
Raquaremas. porque elles não erão da política do 
governo, pois sempre pensou como ora pt:~nsa, que 
o governo deve ler pl'esidentes que sigão a sua 
polttlca. 

Se o partido liberal é a. reunião de todos os 
Lomens honestos, de todos os bons cidadãos, 
de todos os homens phi111ntropos, de todos aquelles 

ue uerem o bem do aiz então de lar ao 
eputado que está no partido liberal.. Não será 

o nobre deputadiJ, nem hão de ser seus collegas 
que o hão de excluir do partido liberal; quem 
o ha de excluir do partido liberal será o seu 
procedimento (muitos apoiados) : quando o seu 
procedimento fôr contrario aos princípios do ho
mem que ama a liberdade, quando renegar os 
principias que tem sustentado (muitos apoiados), 
quando mot.i i ficar as crenças que tem seguido, 
então não estarà no partido liberal. (Muitos 
apoiados.) Mas, pergunta, quando foi que faltou 
a e~ses principies, quando foi que os renegou'! 
Qual foi o principio retrogrado, anti-eonstituQ.jonal 
que sustentou n.~ casa t (Apoiados.) Apresentam 
factos. 

O SR. JosE' DE Assts:-Quer maior facto do ue 
o sen or es ar um o coro os f!aquaremas 

O SR. MoRAES SAI.U.IIJ:NTO pergunta se serà anti· 
liberal, corcunda, porque sustentn o gabinete 
actual Y Se é por este 111otivo que o nobre deputado 
disse que o o.·ador não está no partido liberal, 
pergunta qual a razão porque não se rebella contra 
oa nobres deputadoR por Minas que sustentarão 
o gabtneto de 8 de Marcu, porque não os t>txou de 
corcundas, de anti·li beraes. 

O SR. URBANo:-Niio tem a mesma significação 
O SR. Joe:ê DE Assxs:- O senhor guerreou o 

gabin.:J to de 8 de Março e sustenta o actuaJ, 
O SR. MoRAES SABMIJ:NTO:- Apoiado: mas se é 

porquo sustento o act.ual gabinfte que o nç,br4! 
de utado me tem wr antl-libt-rRl 10r uo nt'io 
de~ ~c a o no re opu a o llU!lS Iras con ra a gune 
honrados membros quo tendo apolndl.) até os 
ultimos diaB o gabinete da 81 de Maio, tendo 
militado debaixo de su,.s bandeiras, hoje estilo 
apoiando o ministerlo actual. 

MmTos S~NHORES:-Quem são esses? Dign, diga. 
O SR. CHRISTIANo ÜTTONI :-Por ora ninguem 

se pron uncíou pelo min1sterío actual. 
. O SR. Jos~ DE Assrs :- Declare quem é; eu 
appello para sua lealdade. 

• .1! E SARMM b 
sabem a quem me refiro i mas será exacto taxar 
de anti-liberal, da corcunda. quem sustenta o 
gabinete actual ? 

O Sa. MoRAEs SABMEN"t'O :-Ser!\. c.rivel qne os 
nobres deputados sinceramente esteji'io persuadidos 
de que os actuaes ministros querem plantar o 
despotismo no paiz, de que queirão opprimir os 
seus patrícios ' 

O Ss. Fsn.RAZ ~-Elles já nê.o darão provas f 

0 Sa. NUNES MACHADO :-Bastava que .Q 
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olhasse para o 9ue sucçedeu ~optem para yer 
éómo o negocio v tu. 

. O SR. Moaus SARMENTo:-:-Nunca recebi provas de 
· dedicação t•rando-se üá bestas do ·carro paN ser 

UvA Voz ~-Fize~âú -se mais de vinte. prisões. 
o sa.' MoRAES SAiiMENTO :-Mas se Oil nobres 

levado em triumpho. · · 
O SR. NuNE~> MACHAno:-Isto aconteceu eom o 

de utados têm tal convi> ã -
Sr. Vasconcellos. A oiadcs · 

sentão .os motivos em que a baseão? Emquanto 
não ~e apresentarem os motivos', os factos pelos 
quaes se possa crer que O!l aetuaes ministros 
querem acabrunhar o paíz, não pod 
taxar de anft-llberaes aquelles que lhes dão seu 
11poio ; esperem pelos factos, deixem o gabinete 
obrar ; e se com effeito o seu comportamento 
fór contrario ao que delles eu espero, se elles 

·vexarem, aeabrunhat:em o povo, e exercerem o 
despotismo, como dizem gratuitamente os nobres 
deputados, e eu não lhes retirar o Uleu apoio, 
então terão razão de mt~ chamarem anti-liberal; 

·mas emquanto se não der isto, serão tão injustos 
como o têm sido até agora I Mas terão razão 
de aecusar- me de anti-liberal porque apoio um 
gabinete · que elles combate~ 'l Por ventura os 

çao nem e e • 
éáÇão ·do partido liberal. O unico cargo da eleição 
popular que· teve foi o de deputado, tendo-se reali
sado a sua eleição quando já era maior de 34: 
e.nnos \ O not?re deputado achou que esta idade 
não era suftlciente pa'ra que eu fosse eleito depu
tado, entretanto não se lembrou que quando elle 
pelm primeira vez teve a honra de' sentar-se na 
camara tinha apenas 26 annos. não se recordou 
que tendo elle agora S8 annos, ha 12 que é de
P.~tado. que Gf!tá desembargador. (Apoiados.) 

O Sa. NuNES MACHADO ;-E accrescente com 16 

·· O SR. MoRAIUS SARMENTo observa que se o nobre 
deputado, com 26 annos, tinha idade sutnciente 
par~ receber esta rova de estí · 
porque que J u ga o orador incapaz de, na 
\daàe de »4 Annos, receb~r a mesma prova, não 
sendo menos eonher.ido, tendo servido cargos que 
() nobre deputado upezar da sua capacidade não 
exerceu? 

O Sn. FERRAZ :-Foi praQidente do Rio Grande 
do Norte : se nilo fôra presidente uãc sahiria 
deputado I 

O Sn.. MoRAEs SARMENTO diz que nunca recebeu 
pruvas de dedicação e devoção do povo ; que a 
unica nomeação popular que teve foi dada muito 
espoutant~amente pela província do Rio Grande do 
Norte, qollndo já a não presidia a dous mezes. 
e isto em reconbecimeuto dos serviços que pres
tou naquella província. Nunca recebeu provas de 
dedicação e devoção como diz o Sr. deputado, 
nun ea se a.nnunciou p~los iornaes que se darião 
bilhetes do tbeatro de graça quando eu chegasse 
á . provincia : nonca me fJrão b:1scar ao theatro. 

:-
(Apoiados .• ) 

O Sa. Moru.Es SARMKNTO: - •••• para me levar 
à frente pelas ruas dando vivas. etc. 

O SR. NUNES MACHADo, -E' uma falsidade, tão 
f&lsa como •••• 

O Sa. Moau.a SAIU&BN"t'o:-Não me referi ao 
nobre depulado. 

O Sa. Nona MA.c:w.oo:-U.to é uma calumnla 
mtaera~el deaaa gente 1a quem o nobre deputàdo 
•IUteD~ h.oJe, 

O Sa. MoRAES SARMR:NTO pergunta quaes são os 
serviços que o nobre deputado quer que se tenha 
para. ser eleíto deputRt~o T So ed~es serviços são 

, 
paixões, passar noites iuteiras com o povo nós 
adros das igrejas, nos lugares das eleições, 
marchar á frente dQ povo nos dias eleitoraeR, 
estando o povo armado da cacete'! ou achas da 
leuha .... 

O SR. PEIXOTO nx Barro:-Onde foi isto 1 
O Sa. MoRAES SARMENTo:-••.. se são estes os 

serviÇO:'! nacessarios para ser deputado, então de· 
.clara que não os tem, porque nunca praticou 
nenhum destes . actos, nt~m tem geito ))ara os pra
ticar. 

O SR. NuNEs M.a.cHADo:-Oihe qua eu me atraquei 
com ninguem iJO meio da rua. · 

O Sa. MoRAES SARMJ:NTo:-A quem se refere o 
bre deputado ' Ea nunca no selo da represen-

tação nacional desafiei collega meu para brigar 
com elle. Se o .nobre deputad ,) se refere a um 
acontecimento de minha vida em Pernambuco ha 

, dep utado se refere â 
coragem com que repelli a um atrevido que me 
queria offender. • . . ·-

0 Sa. PRESIDENTE: -Eu peço ao nobre depu
tado ••.• 

O Sa. MoBAES SARMENTO:-V. Ex. lembre-se 
que se toco nisto é porque . fui provocado pelo 
Sr. deputado. · 

O SR. PRESIDENTE pede ao nobre deputado que 
haja dfl não empregar expressões tão as peras 
como as que empregúU. · 

• N :- e por m sa\J ser-
viços valiosos os ·que aa prestao com honra, 
dedicação e zelo no espa_ço de 12 annos nos csrgos 
de procurador fiscal, de juiz de direit(), de promotor 

· , , e nspec or 
da instrucção, de presidente de duas provincias, 
o nobre deputado ha de reconhecer que não t11ve 
razão quando proferlo que eu não tinha serviços 
I'_~los quaes devesse ter um assento nesta casa. 
E demais, o juiz competente roi quem me elegeu 
o não o Sr. deput.ad'J. 

Declara que sempre foi, e é Aet:.tarlo da doutrina 
que pretendia excluir a influencia exclusiva da 
uma ramllia em Pernambuco, porque enteod1:1 que 
na nossa fórma de governo não póde haver o que 
se dava naquella provincia, isto é, nma familia 
dominando exclusivamentA ; maa se não quer o 
prodominio exclusivo de uma ramllia, nlio quer 
tamhPm o predo•ninio exclusivo dA outra qualquer 
fa01ilia, ou de 'una parcialidade .•.• (Apoiados.) 

O Sa. VxLELLA TAVAa&s:-Qual é a outra fa
milia? 

O Sa. MoRAEs S~M:EN:t'O niio quer o predominio 
exclusivo de J?i!lgue!D (apo~ados ), não quer que 

HlnLas ; quer que ~ejão chamados, que sejão at
tendidos os membros dell•' que tiverem mereci
mbnto. Conhece muitüs que estão n•~o•te caso, que 
siio ciJadão11 rntti distinctos. (Apoiadol.) 

O nobre deput.,,J,) dizendo que o orador não 
preston serviço .dgum • sua patclaHJade, como 
que quiz lançar llvbre e\le O rldlcu\o diZ6DdO que 
apenas se lembrnva de soneto que o orador tinha 
man .ado para Rer publicado no GUGrc:fa Nac,onal. 
Declara que não é poeLa, que nunca fes versos, 
que esse soneto nio á aeu. 

O Sa. ~BB&ln&KTa pede ao Qobre deputado que 
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haja de concluir o seu discurso porque tendo 
passado a b1na, está prejudicado o requerimento 
do Sr. Peixoto de Brito. 

o soneto não é seu, e faz esta declaração, não 
porque se queira eximir da respon2abilidade, pois 
ao contrario toma-a toda inteira, mas porquE\ 

- f,) e lad elas musas 
eo:mo o Sr. deputado, que por isso tomado dos 
vôos da sua imaginação commette inexactidões. 

O Sn. PRE:;!IDENTE pede novamente ao nobre 
deputado que haja de findar o seu discurso, 
porque está prejudicado o ureqnerimento do Sr. 
Peixoto de Brito. 

O SR. Mon.t.Es SARMENTO:-Não tenho remedio 
senão suJeitar-me ao que V. Ex:. determina e 
manda. 

O SR. PREsiDENTE: -Segundo o regimento e 
as re ras estabelecidas na casa. 

0 SR. lo SECRETARIO lê O seguinte officio dO 
Sr. presidente do conselho: 

« Illm. e Exm. Sr • ...:. Tenho a honra de parti
cipar a V. Ex. para que seja presente . á camara 
dos Srs. deputados, que em· cqnsequencia de 
urgencia no serviço publico nã\) me é possivel 
comparecer hoje na mesma camara. ll 
· « Deos guarde a V. Ex.- Vi.rconde de OUnda. » 
-Sr. Antonio l'homaz de Godoy. • 

Fica a eamura inteirada. 
O SR. CanxsTIANO 0TTONI (com (o,·ca) : -Que 

escarneo. 
UM SR. DEPUTAD.o:- Nunca se vlo isto em paiz 

algum do mundo. · 
O r ·. • CHniRTIANO 0TTONI com crescente vehe-

mBncia):- Peço a palavra pela ordem. 
O Sn. NuNES MACHA.noi-Tambem pe~o a pala

vra peln o-;dern. Hel de sabir daqui com muita 
dignidade. (Apoiados.) 

O Sn. Jt>sE' D& Aosrs : - Sahiral comi) entrei 
para esta casa. 

Mot'l'os SENHOREs pedem a palavra pela crdem. 
(Bu.~~"'ro,) . 

o Sr. Ohrhttano Otton.l !PIIla o,.ã11m): 
-Sr. presidente, eu penso que a camara osm 
desar da sua dignidade não pôde nesta momento 
passar a tratar de outras matarias sem declarar 
a lndtgnaoilo de que se acha posauida. (Muitos· 
apoiado1.) Eu quero que na neta se consigne 

v r u a amara não óde d!sc i 
a organ!sação do ministerlo: quero que se con
sigo., a reprovação da camara aos meios irregulares 
e inrlacentes com que foi impedida de tratar 
questões que neste momento lhe merecião a mais 
séria altenção ; quero que o paiz saiba como se 
11ustenta um ministerio que · ainda nlnguem sabe 
como, nem porque foi organisado {muitos apoia
dol) ; um ministerio qne desde os primeiros 
momentos da _sua vida se envolve em mysterios 
(muitos apoiados), e que para poder viver assas
sina todos os principios do systema represen
tativo (muitos_ apoiado.t), e trata com desrespeito 

0 Sa. WANDERLEY E ÜUTBOS SENHORES: -Não 
apoiado. 

O Sa. WANDERLEY (COm (orça) :-E' falais
limo. 

O Ba. PaESIDBNTB:-Attenolo. 
O Sa. CJmiBTU.MO OT'l'ONU- Eu pedi • palavra 

na queetilo de acSiamento que ba pouGo •• 411· 
outla, porque teatemunba detde o comeoo da Ylda 
deste mlniaterlo doi effelto1 dat manobra• tubo 
$trraneas com que tramavlo para que 11 alo 

F8'9' 

• 
reunisse esta camara, porque o minis~erio tem 
sem duvida que esconder . ao pbiz (apoiados), e 
rtlceiando que a cobardia chegasse ao ponto de 
querer-se fazer esperar a camara, illudindo-a 

r a 
as leis annuas na outra camara, !·ara depois 
dissolver traiçoeiramente a camara dos depu
tados... (Muitos apoiados e não apoiados.) 

R. ORAES ARMENTO:- camara nao p .e 
ser dissolvida traiçoeiramente. 

O SR. CHRISTIANO ÜTTONI:-Eu pedi a pnlavra, 
digo, para fazer algumas observações a respeito· 
da dissolução do minl.sterio de 31 de Maio e da 
organisação do actual. T.mho mesmo alguns
apontamentos do que na casa so tem dito, a 
sobre o que muito desejava occeupar a attenção 
da camara; porém á vista do que se passa, 
toda a discussão é inutil. V. Ex. sabe que o 
Sr. ministro da justiça, convidado a tomar parte . · 
em uma discussão nesta casa,_ resp~ndeu·.f!OS-
que negoCios e su 1 
comparecer; -como se houvesse para um novo 
ministro negocio ·mais urgente do que procurar 
o apolo do paiz I Na mesma hora em que fazia 
·esta participação, mandavR rodear a cam11ra de 
patrulhas armadas, e dizem que municiadas. 
O Sr. desembargador Paranhos lgnoran que 
houvesse receio de que a ordem publica fosse 
perturbada, ignorava mesmo que se tivesse cal
locado força em redor do recinto da eamara. 
O Sr .. ParanhoR ain$ia nijo estava demittido : 
talvez que s. Ex. o Sr. Euzebio, em vez de 
acudir ao nossa convite, estivesse occupo.do a 
municiar elle moamo os pedestres e s~l~ados. 
E já não me admiro de que Psse mmtsterlo 
desautorasse o seu delegado 6 calcasse aos pés 

l n'd11.de a ora ue ve·o a insolencia 
com que trata a camara dos deputados. ( '"'to• 
apoiados e ~~o apoiados.) A camara s~m du
vtda considerou como um insulto o procedimento 
do Sr. minlsLro da justiça. 

Agora o Sr. presidente do conselho de ministros 
repete a offensa, dizendo A. camara dos depu
tados por iscripto que elle. não tem o direi to 
de intervir Dl\ direeção política do paiz. Recu
sando-se o mtnisterlo A. discussãp, e estando .a 
fechar-se a tribuna, eu não julgo opportuno qúe· 
mais ~qui tratemos do successo de 29 de Se
tembro. Appellemos pois pat·a a imprensa, se não 
nos privarem tambem deste recurso. (Numeroso• 
apoiados.) Jê, hontem tlzeriio·se militas prisões, 
segundo na casa se me Informa, de pessoas que 
trabalh~rão nas ultimas eleições mu~icipaes, .e 

ter sabido presidente da camara munlcip!il o 
Sr. Josâ Clemente PeretrR. (Estrepitosos apo~~ 
dos.) . · d 

A' vista deste facto niio sei se prtvand~·nos · a 
tribuna, não nos quererão ta~bem P~'lVar da 
imprensa. Emquanto porém nao form~s· reco
lhidos ãs · prisões, emquanto algum meto legal 
nos fór tolerado por um gabinete que se esquece 
até do proprJo decóro, procuraremos esclarecer 
a nação. Mando á mesa a seguinte moção 
(Lendo): ·-

« Pro onbo que se passe A. outra parte da 
« or em o ta, ee aran o-se 
« auinte : 

« Qu.e ha-vendo-se organisado o ministerio aetual 
« o dia 29 do m~z assado e havendo .tratado 
« com evidente menospreço a represen ac;ao -
« elonal {numerosos apoiados e nilo apoicadot) , 
c deixnndo de comparecer nesta camara para 
c explicar o seu programma polltico (numero1o1 
c apoiarlol), apezar de ter sldo expressamente 
c convidado por duu ve1e1; a camara paesa i 
c ordem 4o dta, retirando 01 oonvlt.n nlo aaelto11 
• protAetando eontra a detoonalderaolo com qu! • 
1 Ull\11111 I OODtra tio dlplOraYiil lntr~H uOI 

G'7 
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c prineiplos da constituicão. » (Nu,merosos apoia
dos.) 

discuti; o requerim~Dto do nobre deputado por 
. já ter passado a hora. · 

Varios Srs. de utados 
ordem e evan a-se o e ss s.) 

O Sa. CHRISTIANO 0TTON1 (não se tendo ainda 
sentado) : -l!:u t&nho uma reclamação a fazer 
eontra o destino que V. Ex. dá á minha moção. 
Pedi a palavra pela ordem quando se leu o officio 
do Sr. pretiidenta do couselho, porque me parecia 
que era absolutamente irupossivel, que era pre
scindir a camara da pi"opria dignidade entrar 
oa ordem do dia sem protestar contra a conducta. 
do mínstarfó. Se V. Ex. não admitte a decla
ração ueste momento, o inutilisa completamente, 

or ue em outra ual uer occasião não oderá 
ter ugar, e s agora produz o dessjado effeito. 
(Muitos apoiados.) O destino quA se devia dar 
~\0 officio, segundo o que di-se o 11obrl3 lo secretario, 
é declarar que a camara fica inteirada ; mas o 
meu requerimento prejudica isto ; e diz que se 
·passe á llrdem do dia pelos motivos nelle expostos. 
A questão ê sem duvida de ordem, e V. Ex. a 
nóde resolver; porém como está no arbitrio do 
~r. presidente, quando julga que não deve resolver 
certas questões de ordem, cvn,;ultar a casa, eu 
peço a V. Ex. que haja de cousuUal-a. 

o SR. PRESIDENTE :-A moção do nobre depu. 
tado uão póde ser considerada senão como um 
requerimento, porque contém a idéa de se inserir 
na acta um prutt:sto, e não r.óde deixar por isto 
de ser sujeito â dtscussão. Eu não osso mandar 
ançar na ac a a moção o nobre deputado sem a 

camara resolver o negocio. 
O Sa. ··N. MAciiADo:~Peço urgeneia. 
A urgencia é apoiada e entra em discussão. 

· O Sa. PEREIRA. DA SILVA :-Peço a palavra pela 
ordem. 

MuiTos SENHOREB:-Peço a palavra pela ordem. 
0 SR. NUNES MACHADO :-Já está apoiada a Ur· 

gencia. . 
O Sa. PREsxn~N'l'E :-Tem a palu.vra pela ordem 

o Sr. Pereira da Silva. · 
o Sr. Pore.trn da SHva pergunta Qe o Sr. 

preslden te consid~ra a moçiio do nob!e deputado 

cusslo em conformidade do reglmen o. 
O Sa. PRESIDENTE responde que considera a 

mootto do nobre dep11tado como requerimento, e 
que nilo o sujeitarà á discussíto sem que se vença 
a urgencia. 

·o Sr. Munt~ Barre-to observa que o Sr. 
Chrlstiano Ottoni propõe á camara que se dê ao 
officlo um destino diverso do indicado pelo Sr. 
lo secretario ; e desde que o ponto da questão 
é este, o negocio é urgente, porque não p~de 
receber um officio sem lhe dar destino. Não 

qu o se por ven ura eve ser 
approvado ou rejeitado o requerimento do Sr. 
Ottoni, mas o que lembra é que a c~&mara para 
tratar do destino do officio não precisa que se 

. O SB. Nu~Es ' MACHADo:-Pois eu não retiro a 
urgencia e já foi apoiada. 

'o Sa. P.REs:IDENTE não pensa como o nobre 
deputado o Sr. Muniz Barreto ; porém ainda 
quando . assim fosse, actualmente não póde deixar 
de contmuar a discussão da urgenc\a P'>rque 
ella foi apresentada, e apoiada pela ca~ara. 

MuiTos SENaoau ·(dirigínao-se ao Sr. l'Yunes 
Mach4do} :-Retire a urgencla ; retire a urgeucla. 

O Sn. NuNES MAcHADo:-Não retlro, entendo 
que é neeessaria. 

para 
amigos m'o 

Continúa a discussão do requerimento do Sr. 
Ottoni. 

MmTos SENHORES :-Votos, votos. 
O Sn. WANDERLEY E OuTaos SEJ.""GORES:-Peço a 

palavra. 
O Sa. lo SECRETARIO lê o seguinte artigo do 

regimento: 
« Dt~pois de approvada a act~, o lo secretario 

fará a leitura do offi · 
e do senado, e, depois de lido cada. um de per 
si, de accordo com o presidente, irá dando aos 
mesmos o destino que lbe parecer mais conve
niente ; mas se algum deputado lembrar outro 
destino, então- o presidente consultará a camara, 
e se seguirá o que decidir a votação. » 

O Sa. C. 0TTONI :-0 regimento não diz que 
haja discussão. (Apoiados e reclamações.) 

ALGUNS SENHORES pedem a palavra pela ordem. 
O SR. MoRAEs SARMENTO (pela ordem): -Creio 

que a marcha seguida uão é 1·egular ... 
MulTAS VoZES :-Votos, votos. 
O SR. PRESIDENTE :-Não posso admittlr mais 

discussão. (Reclamações.) Eu vou consultar a 

o SR. WANDERLEY: -Peço a palavra pela ordem. 
(V c. tos, votos.) 

MuiTos SENHORES: -Peço a palavra pela ordem. 
(Votos, votos.) 

O Sa. WANDERLEY (com {orca):-Peço a pa· 
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra pela ordem 
o Sr. Wanderley; mas peço-lhe que se cinja uni· 
camente a fallar sobre a ordem, por,1uc tU não 
consentirei que dj13cuta contra o disposto no 
rigimento, e lhe retirarei a palavra. 

o Sr. -vvanderley :--Não precisa dizel-o, 
que eu estou certo que o fará immediata-

O SR. WANDERLEY diz que a direcção que se 
quer dar ao officio ~ão ó uma direcção simples, 
contém motivos que envolvem uma r.e m•ltrll. 
Pergunta se passar a direcção pela . ma neira por 
que o Sr. presidente determinou, não vf4i com 
um voto de ee~ura 'l Ha algum artigo do regi· 
m anto donde se possa inferir que para se passar 
â ordem do dia se possão fazer declaraçõe<~ mo
tivadas e votos de censura 'l (Apoiados.) 

ALGUNS SENHORES: -Essa é Ue é Q Uestiio. 

MUITOS SENHOREs: -Isto é discussão. Votos. 
votos. 

O SR. T. ÜTTONI :-Não é proprlo da gene· 

votação • 
O Sa .. c. OTTONI :-Eu estimaria multo quo 

bouyesse discussão, mas a policia abl vem, e 
queremos votar como 9 regimento permitte. 

MUITOS SENHORES:-Votos, votos, 
O SR. T. 0TTONI :-Não é proprlo do Sr. Wan

derley .•• 
0 Sa. WANDERLEY :-Não é prbprio do Sr. 

O~toni iuterromper·me <t:a maneira por que o faz, 
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O SI:\. O. ÜTTONI :-0 que elle di~:~se foi que 
é pouco generoso da sua parte impedir esta vo
tação. 

a. RESIDENTE:- u peço ao r. epu a o 
que se cinja á ordem para que pedlo a pa
lavra. 

O Sn." WANDERLEY entende que o requerimento 
não póde s11r sujeito á votação, e se fõr suje1lo 
~votação, a camara .•. 

MUITos SENHOREs:-Será dissolvida. 
O Sa. WANDERLEY:-.•• a camara salta por 

cima do regimento e despreza todas as formulas. 
(Apoiados e nllo apoiados.) A moção do nobre 
deputado é ~equerime.nto, e como tal a camara 

VozEs:-Não está approvada ; verifique-se a 
votação. 

MuiTos SENHOI.ms:-Estl\ approvada. Ordem 
do dia I . 

O SR. 0ARRio:-Agora ou uma cousa ou outra, 
ou a dissolução da camara, ou a quéda do ga· 
binete. Não ha meio termo. 

MuiTOS SENHORES :-Ordem do dia I ordem do 
dia I 

O sa. PRE':IJDENTE: -Passa-se A ordem do dia. 
Entra em di<Jcussilo o to e 2° artigo 1mpretJSO sob 
n. 52 da reforma judiclarla. 

Moreira propóz um adiamento. 
O Sa. O. 0TTONI: - Deve·se adlar, porque 

multo serâ ee pudermos salvar as nossas vidas. 
· U:w. Voz:-Oh I oh I ... Isso é multo medo I 
O Sa. FERRAZ observa que o requerimento do 

Sr. Carvulbo Moreira astã prejudicado. 
O· Sa. P~smENTE, considerando tambem o 

requerimento prejudicado, á vista do seu conteúdo, 
diz que. entra em díSC!lSSão o lo e 2o artigo da 
reforma JUdiciaria. 

Aproveita a occasião para. responder ao Sr. Moraes 
Sarmento. 

Membro desta camara, diz o orador, não tenho 
precllio de cortejar a ministerios. Tenho uma 
p_ollçilo em meu palz. Tenho nome. (Apoiadot.) 
Nunca fut elotto nem pela força do poder que 
tatlve11e em mlnhaa mãos, nem pelo favor do 
poder. (Apo,adol)· •• 

O Sa. Mouu B•RKitcTo:-Nem ea. 
O Sa. Fuaur-Tenho paaaado por quatro 

eleições,_ tenho experimentado os effeitos 

vontade do governo. HoJe mesmo se acaso {\prl)o 
s&ntar-me candidato á minha provincia, estou 
persuadido que ella me não repelllrá. (Apoia-
d~. . 

O Sa. Jos:a: DE Assxs:-Não foi eleito sendo 
presidente. 

O SR. FEBRAz:-Se o nobre deputado qulz re~ 
ferir-se ao lugar que hoje tenho, é de mister que 
o _nobre dep_utado saiba que o não s~Ucltei, que . 
nao necessitava delle. Emquanto tiver intelli· 
gencta e saude terei meios para substituir ; · não 
sou daquelles que andão procurando empregos 
nas ante·camaras dos ministros (apoiados), e 
que se declarão na opposição quando não os 
obtém (apoiados) ; .não sou daquelles que_ para 

mandados presidentes para as províncias .•• 
O Sa. M. S.A.RMENTO:-Não se refere a mim. 
O SR. FERRA.Z:-Se fosse necéssario para obter 

um lugar no parlamento servir a interessas par· 
ticulares e mesquinhos contra os do meu paiz, 
eu renunciava a tal homa. (Apoiados.) 

Proponho o adiamento para a sessão vindoura. 
do rrojecto em discussão ..• 

O Sa. VILELLA:~TAVA.RES : -Quando será a. 
vindoura? 

E' apoiado o adiamentp. 
o Sr. :França. Leue, obtendo a palavra 

·contra o adiamento, lança uma vista d'olhos 
sobre o estado do paiz ; comme~ora os factos a 

1842 ; procura demonstrar que a olygarchia acas- . 
·tellada no senado, depois de vencer e submetter 
a coróa, vai tentar vencer e comprimir o pniz, o 
que poderá produzir uma conflagração. 

O Sa. APa.mxo:-0 que estâ em discussão é o 
adiamento do projecto. 

O Sa. Jos:G: DE Assu=-.-o da camara é agora. 
O Sa. PnEBIDENTB (para o orador):-Perdóa-mo 

o nobre deputado flUO intel'rompa o seu discnrso 
para se ler um otllclo que se acaba de receber. 

O Bn. O.mnio:-Paroco·mo que o regimento não 
permitte q11e se Interrompa o orador ••• 

O Sa. Pa~srnENTB:-Menos para se ler uma 
eoa otllcl&l que inhibe que continúe a dls-

CUBI! O. 

O Sa. 0A.Raio: -Ra esta disposição no regi· 
manto' 

O SR. PRESIDENTE:-Deve haver. O Sr. 1• 
secretario vai ler o officio que acabr. do re· 
ceber. 

O SR. to SECRETARIO lê um officlo do Sr. ministro 
do imperio, remettendo cópia do seguinte decreto, 
pelo qual Sua Magestade o Imperador ha por bem 
adiar a assembléa geral legislativa para o dia 
23 de Abril de 18!9 : 

oc san o a a r UIÇa:) que me con era o 
art. lOL Si 5° da constituição do imperio, hei por 
bem adiar a assembléa geral legislativa para . o 
dia 23 de Abril de 1849. O visconde da Monte 

g t i d • f I • _._, de estado dos negoc os o 1mper1o, uss1m o telllla 
entendido e faça executar. Palacio do Rio de 
Janeiro, em 5 de Outubro de 1848, vigesimo se
timo da independencia e do imperio. ·- Oom a 
rubrica de Sua Magestade o Imperador.-Viscond6 
de Mont'Alegre. » · . 

O SB. FERBA.Z1-Adiar é erro, deve ser dis
solver. 

O Sa. PaEsiD:fmT.m:-Está adiada a assembléa. 
Vai fazer·ae a acta da seSBão de hoje. 
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o Sr. A.prlglo:~Peço a palavra para fazer 
uma unica observação, e é que, sendo a acta tão 
minuciosa, como -vejo, e approvo, falta mencionar
lia a questão de ordem suscit~da entre a apresenta
vão do requerimento do nobre deputado por Minas 
e a votação ; houve entiio uma questão de ordem, 
que V. Ex. houve por bem resolver por uma 
~erta fôrma ; cre_io que isto devia ficar consigna~o 
na acta. Todavia, V. Ex. resolverá, e os mais 
senhores, que são mais versados no regimento e 

. ' · . · .. 
·" 

u • 

O Sa. SE:caa:TAP.IIl ELu.s:-
ao !lO re deputado que na acta só ae menciona 
aqUlllo que vem A mesa por escriP-to. (Apo\adot.) 
O requerimento do Sr. Ohrlstlano Ottonl veio por 
escripto, houve uma decisão sobre elle 

v !11 e e menciona o na aeta, e · lgua Imante 
a ,!leclsao ; mas tudo o que não vem por escrlpto 
na.o ae menciona na acta. 

A questiio de ordem, a que se refere o nobre 
deputado, foi colhida pelos Srs tachygraphos · 
ha de pois necessariamente ser publicada não sÓ 
no Jornal como na folha que JHlblica os debates da 
casa. Assim não ha motivo para recelar que tudo 
quanto occorreu não seja devidamente publicado. 
(.Apoiados.) 

O Sa. PREBIDENTE:-Não havendo quem faça 
mais reflexão sobra a acta, Julga-se ap rovada. 
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IJSfDIOE 

DO 

Aata da sessão de 5 de Outubro-sua approvaçiio,
pag. 452. 

Adiamento da assembléa geral para 2S de 'Al:)~il : 
de 1849,-pag. 451. . 

t.l ~ ~ -' • I • i • f ' .~ I • 1 • . ' 

A.uto de estado civil para o matrimonio entre 
catholicos (projecto),-pc.g. 209. 

B 
f 

Bispado ou prelasia em Minas Novas -

Calxelro11 brazllelros,-_pa~s'. 7, 11>, 20, ~9, 128, 
18D, 148, 1M, 168, 298, 89!>, 407 e 408. 

t• 

))' 

Demandas á estrangeiros não residentes na ju
riadicção do juiz perante quem são ellas pro
postas,-pag. 870.· 

Deputa~•o .das-, provincius ·do Pará, Maranhão. 
Piauby, Rio Grande do Norte, Parahyba, Ala 
gôas, Ser~ipe, E!!pil'ito Santo,. Santa Oatharina 
e o 

. Dias de Cestlvidade naolonal,-(pr~jecto do senado)~ 
-pags. 201 e 886. 

E 
··t . H l 

Cal:eiM• eatra.ogelil'ol...;.!requ61'hnen«> de informa.- . 
ções),-pag. 20. Elel9lo da me81l. (Juluo.) Forilo eleitos, pra~ 

' · sidente o Ohlcborro da Gama ; vioe·presldente 
Claou•sl6ea approvadoa pelas antigas aouemias o Sr. Muniz Barreto : to, 2o, So e 4o sacreta· 

medfoo·clrurglcas,-pag. 28. rlo's••oa'18f8,' Guduy, Ba•eell<"~l, Oast6UO ··BniQI)O•.' 
• . · . · • .•· 1 e Pamploa~,-pag. ·19. · 

Coillao con&merotal-(emendas approvadaa pelo se- i • 

nado),-pag. '>108. · · Elel Ao·da··meiJa. (:A. oato.) ForJo eleitos re•· · 
· e en o o r. 1c orro a ama, v ee·pree-

Cullesloa eltJitoraea na província do.-:Maran·u:o,::.:. ·: · dente o Sr. Munil Barreto; 1•, 2o, 8• e "' 
pag. '45. · eecretarios os Sra. Godoy, ~oeé de Aeaia, Bar~ 

Commeralo á retalho--(Vid. caixeiros braiileiros). ·· 
eellos e Pamplona,-pag!-'168. 

Esaola agricola-sua creação solicitada pela so-
Con&laao•·da~<camara-+-nomeação• OOPl noaimeBr· ~J- ciedade Auxiliadora .de Induatria Naclon.al,-

tos,-pag. 417. · ·· pag. 102. 

Corpc·de saude'.' da' armada-sua organlsação,
pag. 103. ·· 

Estradas geraes, provinciaes e -munfcipàés~ 
nomeação de uma commiasão para a sua clas
siftcação,-.:-pags. 247, 255, 262, 27!, 278, 286~ ~. 

Estrada geral-(Vld. credito para o estudo· e . 
) rt levantamento, etc.) 

findos liquidada desde o anno de 1829 até 18 
de·· AgOISto ' de 1848•~pa~. 336.· . 3'V4, •! 398, 404., 
e408. 

- , - -- .· . 
Orirão~ ·b'S'tSrs. Wanderley, Ferraz, Souza Franco 

(minillro inflrino d4 (annda), Carvalho Mo· 

Exame na alfaQd!lga ; e. consulado .da . eorte.....no· 
meação de uma. commlssão e&JlBCial,-pags. 00, 99, 
tos. , l06,. 109t.::. 112, 142, 1:>3 .• e l5J). . 

Estradlaç•o ~e ·cri~tnó8oj · ãubditojl c{e'~'p'àtzee ~: 
estrangelros,-pag. t26. • . 
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Festividade naeional-tVid. -Dias de festivídade, 
~to.) 

· FlxaçAo de forças de mar para 1849-1850,
pags. 69 e 127. 

p~:~gs. 23, 112 .. 
I 

Incompatlbllldades ·-leitoraes (propostà do go
- verno),-pags. 7, 15, 24, 30, 35, 45 e 65. 

Orárão os Sril. Eduardo França, Fabio, PauUno 
de Souza, Oamyos Mello (ministro d'!'j.ustiça), 

estrangeiros), Jobim, Angelo Ramos, Rodri
gues dos Santos, Dias de Carvalho (ministro 
do impsrio ), Ct4stello Branco, Pedro Chaves, 
Antão (ministro da marinha} e Olllvet. 

1Ddlea96o para a rescisão do contracto para a 
publicação dos debates-paga. 128 e 173. . 

lndlcaçl.o sobre o modo de proeeder·se 1\ vo
tação nominal,-pags. 823 e 882. 

1Ddleaç6es para a. reforma do regimento da. ea.
mara,-pags. 88, 247 e 254. 

lnterpeiiQ9ão sobre a ::nudançB política do 29 
de SettJUlbro.-(Vid. tnudauçtl ministerial, etc.) 

ID.terpellações sobre negoclos do Rio Grande 
do Sul,-pags. (19 e 84:. 

lntertleila~Jóes-sua discussão em soBsilo secl'eta, 
-pag. 85. -

ID&erpre&ação do art. 15 do Acto Addicional 
quanto aos dous terços dos votos dos membrus 
da assemblóa para quo um projecto seja con
vertido em lei sem a sancçdo do presidente, -
paga. 13 e 23. 

L 

LeYantamento da planta dé uma estrada geral 
no ímperio.-:-(V1d. credito para o estudo e levan
tamento da planta, etc.~ 

. ~ . 
Lels ptovinciaes não sanecionadas pelo~ presi

dentes e adoptadaa pelos dous ter~os na fórrna do 
art. 15 do Acto Addic:ional.- (Vid. interpretação 

Lleença solicitada pelo governo para o Sr. 
deputa~o Lisboa Serra ir residir a provincia 

Oràrão os Srs. Gonçalves Martins, Dias de Car
valho (ministro do imperio}, Eduardo França, 
~anderley, Urbano, Jobim, Souza Franco .(mi

··· nutro de e1trangeito1), José de Assis, Carvalho 
Moreira, Ferraz, Nunes Machado, Taques e 
Barboza de Almeida. 

4-

M 
Mo9io politicu. apresentada pelo Sl'. O. Ottoni 

sobre o novo mini~teriQ-sua adopção,......;.pag. 4·!9. 

os- conversão de 
divida publica,-

m e 
causas,-pags. 419, 432 e 44.5. 

Orárão os Srs. Theopbilo Ottoni, Gonçalves 
Martins, Rodrigues dos Santos, JoBé de Assis, 
Morae:; S,1rmento, Urbano, Pdreira da Silva, 
Nunes Machado, Farraz e Wanderltty. 

N 

Negoclos de Minas Geraal'l,-pags. 5, 13, 23, 28, 
34, 43, 53, 59, 69 e 194. 

Negoclos da santa casa de misericordia da cõrte 
(,requerimento de informações),-pags. 194, 
200 e 207. 

o 
Occurreneias dos dias 7, 8 e 9 de Setembro 

na côrte (requorimento),-pags. 853, 367 e 370. 

. ' '-' 
dajustica), Euzebio, Souza Franco (ministro de 
estrangeiros), Urbano, Pereira da Silva, Nunes 
MachaJo, Rodrigues dos Santos, Muniz Barreto, 
Tagues, Gumes d{ls Santos, França Leite, Bar
êellos e Pedro Chaves. 

Oftlelos do ministro da justiça e do presidente 
do conselho do gabinete de 29 de Setembro sobre 
o seu não comparacimento á camara,-pags. 
489 e 4.49. · , 

Orçamento do im perio para 1849-1850,-pags. 
51, 60, 69, 74, 78, 89, 94:, 104:, 108 e 290. 

Ori:\rão os Sra. Psrelra da Silva, Dlas de Carvalho 
mi · · · 

Bt;llo, Urbano, uintiliano, O. Ottoni, Taques, 
Souza Franco (ministro de estrangeiros), José 
de Assis, Penna, Paranhos, Felix Peixoto e 
Góes. 

Ol'çamento da justiça para 1849-18:50,- pags. 
114, 120, 12H, 136, 146, 155 e 290. 

Oràrão os Srs. Vasconcellos, Vilella, Tosta, Pinto 
de Carvalho, Rodrigues dos Santos, Carvalho 
Moreira, Campos Mello (ministro da justiça), 
Carrão, Góes, Gomes de Men~zes, J . J. Teixeira, 

onça ves ar ns e erraz. 

Orçamento de estrangeiros para 1849-1850,
pags. !.55, 160, 163, 168, 174, 183 e 290. 

Orárão os Srs. Euzebio, Ferraz, Souza Franco 
(minist,.o de estrangeiroa ), Rodrigues dos 
Santos, Paulino de Souza , Padro Oha ves, 
Furtado, Moura Magalhães, Tosta e C. Ottoni. 

Oroameato da marinha p_ara 1849-1850,-pags. 
187, 190, 195, 002, 211 e 25~. 
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Oráriio os Srs. Pereira da Silva, Taques, Car

neiro, de Campos, GóAs Parnnhos, Tenreiro 
Aranha, Penna, Fabio, J. J. Teixeira, Antão 
(ministro da marinha) e C. Ottoni. 

Orçamento da guerra para 1849- 1850 ,- pags. 
215, 220, 226, 233, 240 e 254. 

OrArão os Srs. Ferr 
Carneiro de Camp~s, Sar1tos Barrt;tO (ministro 
da guerra), Eu~:ebio, Barcellos, Gomes Ribeiro, 
C. Ottoni, Carvalho Mendonça, Vasconcellos e 
Barboza de Almeida. 

Orçamento da fazenda para 1849-1850,- paga. 
243, 251, 255, 26_2 e 272. 

Orârão os Srs. Pereira da Silvll, Titãra, To~ta, 
Ferraz, Carvalho Moreira, Sou'T.a Franco (mi· 
nistro interino da fazenda), Jnsé de Assis, 
Moraes S'1rment·.1, Nunes Machad•> , Pedro 

Orçamento da receita ger!tl para 18!9 - 1850,
pags. 293, 300, 306 e 315. 

Orarão os Srs. Pereira da Silva, Souza Franco 
(ministro interino da fazenda), Ferraz, Taques, 
Pentnt, Getulio, Carvalho Moreira, Paulino de 
Souza e C. Ottoni: 

Orçamento geral da despeza e receita para o 
exerci cio de 1849- 1850 (3• discussão e votaçiio), 
-pags. 370 e 376. 

Orarão os Srs. Waodflrley, Souza Franco (mi· 
nist?·o interino da fazenda), e Ro.:1rigues dos 

Orçamento gtlral da deapeza e receita pru·~ o 
. ext:rcicio da 1849- 1850, sua adopção e sopa· 

ração de diversas emendas e reducçào,- pagM. 
377, 385 e 408. 

Orarllo os Srs. Fabio, Urbano, Muniz narreto, 
Coalho Btlsto~:~, Penna, [;'Alix Peixotn, ELiuardo 
Frnnça, Franco do Sé, Nur.~s Machado, Btn· 
cellos, FrauçR Leito, Tu vttres do Brito, José 
de Assis, Campos Mllllo (ministro da jualiça), 
Rodrigues dos Santos, B. Ottoni, "Wanderley, 
Souza Franco (miní.~tro interino da fa.zenda), 
Snnt••B Barreto (ministro da guerra) a Gowes 
de Meoezes. 

p 
Papel-moeda - mappa demonstrativo de sua sub

stituição e assignatura, - p ag. 352. 

Pasto• para as rezes destinadas ao matadouro da 
eôrte. - pags. 313 e 395. -

Ponta. d'Arêa - emprestimo ao estabelecimento 
de fundição e coustrucção de Irenêo Evangelista 
de Souza,- paga. 332, 836, 337 e 418. 

Pretenção de Jeronymo José Tavares-, pag. 28. 

camara municipal de Coritiba e povos de An
ttJnina e Villa Nova do Príncipe, - pags. 93, 
106 e 134. 

Publlca~âo dos debates da camnra. (Vid. indi
cação para a rescisão do contracto, etc.) 

erut:unento - !4 ua execuçri:o da provmc1a <10 
Rio GranJa do Sul, - pags. 45. 

Recrutas com que tem contribuído cada uma das 
provincias do imperio a cont11.r de 1841, -pag. 48. 

Rt~forma da lei da guarda nacional (nomeação da 
com missão pelo pl'l!sidento da camara),-pag. 7. 

Reforma. do regimento da camara (Vid. indica
Ções para a reforma do r11gimtJnto e requeri· 
meut? sobre a duração das sessões qu~nd? 

ciaria.) 

Reforma judiciaria (parecer da eommissão),
pa.gs . 49, 412 e 451. 

Belutegraça\o do g.meral G. H. Brc.wn,- pags. 
373, 401, 40! e 406. 

Repressão do trafico (projecto do senado),- paga. 
3~4. 328, asa, 337, 342, 848 e 408. 

Orarão os Srs. Coelho BaMtos, Campos Mollo 
(ministro da justiça), Nun6s Machado, Gomes 
de Menezes, Moraes Sarmento, Souza Franco 
(ministro de estrangeit·o.~), T11.ques, Carrão, 
Moura Magalhães • Rodl'i ut3s dos Santo::; e 

uuZQ rança. 

Beqnerlmen&o sobre 1\ duração das sessões 
quando ao discutirem o orçam~uto e t\ reforma 
jndiciarlc,- paga. 74, 77. 83, 89 e 878. 

Sessi n St~crf:ta pam dist:utir-sa o projecto sobre 
o tratico d~ africanos (requGrimen~os dos Srs, 
Mor !los Sur.ncn to 1:1 Rodrigtles dos Santos, -
pngs . 327, 408 e 415. 

Sesfiucs da c~:~mara nos dias santos dispensados 
- (Vil'l. indicação para a reforma do rtlgirnsnto 
da C<Ullllfl\, . 

SobstltulQão de notas do extincto banco,-pags. 

T 

Trafico de africanos. - (Yid. repressão do tra· 
fico, etc.) 

Theatro S. Pedro de Alcanta:ra- sua desapro~ 
incorpor••ção aos proprios nacionaes, 

v 
Votação nominal.-(Vid. indic.ação sobre o modo 

de pruceder-se á votação nominal.) 



Tendo sido dissolvida a camara dos deputados por decreto de 19 de Fe

vereiro de I X4~J. a 7" legislatUJ'a só funccionou no anno de t 8i~ ; compre

hendendo portanto os dons volumes dos Annaes ora publicados os aebates da. 

camara em toda a dita legislatura. 

Do CoMPILl.ADOR. 
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