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1853 

CAMARA DOS . SRS~ DEPUTADOS 

Sessão em 4 da ~osto 

l'IlESll>EKCTA DO sn.. ~\CIEL liONTE.IItO 

Su~mA.mo.-;- Expedie7ttc.- Ordem do dia. - P1·e
tcnção de José de Ft•eitas Bran.W:o.-PretiJnçilo 
de D. Ma•·irl .ánge~ica ele Jerus.-Com panhia 
c!c nate!)açiio e commercio do A ma.;!>'lt<L~. Dis
curso do s,•. Mendes de .Almeida.-Orçamento 
da mal-inha. Disctwsos dos Srs. Zacharias e 
AU:f~!-Sto de Oliveka. 

A's dez IJoras feita a cbsmada. ac!Jão-se presen- _ 
t.::s os Srs. deputndos Maciel Monteiro, Siqueira 
Queiroz, Ribeiro, Pacheco, Góes Siqueira, W ilkens, 
Jo"é Assenso, \Vanderley, Gomes Ribeiro, Aprigio, 
barão do Maroim, Macedo, ViClira de Mattos, 
Luiz Araujo, Theophilo, •.rei:s.eil'n de Souza, Ocla· 
..-iano, Luiz Carlos, Almeida Albuquor<JUe, Lin
dol pho, Santos eo Almeida, Jncit~tho de Mendonça, 
Angelo Custodio, Pimenta Magalil.ães, P11ula Can· 
dido, Domiugues, Eusebio, CP ndido 1\<{endes, Ro· 
drigues Silva, Ag11iar, Vil"iato, Ribeiro da Lu~, 
Amaro, Bretas, viseonde de Baepeody, Paute 
Santos e Fernandes Vie1ra. 

Comparecem depois da chamada os Srs . BeL· 
fort, Miranda, Fausto, Si}.\•eit·a da Motta, Nebins, 
Brusque, Fleury, conego L eal, Ferru, :Machado, 
v igario Sil..-a, I gnacio Barbosa. Barbosa da Ctt· 
nha, Henriques, SonzR J,eão. Jordão, Assi.s Ro
cha, Saraiva, Magalhães Castro, Par :mag11â , 
Taques, Araujo Lima, Paes Barroto, Sã. e Al
buquerque e Pedreira. 

H aYendo numero legal , ás onze ·h oras menos 
de:t minutos, o Sr. presidente declara aber\a a 
sessão. 

Lida e approvnda o acta da sessão anterior, o 
Sr. 1• secretario d:i conta do seguinte 

B~PEOTE:-ITI:': 

UIJ\ o!ficio do Sr. 1• secretario do senado en
viando a proposição do senado 'lUe declara illiciws 
e nullos q~;aesquer ajusteg, pactos convenios ou 
ligas com o ti.~ de monopolisa't . as co~pras . e 
vendas de objeetos do eomme•·eto ou mdustr1a 
licíta.-Vai a imprimir para entrar na ordem 
dos trabalhos. 

Um requer imentO' assignado p elos mcrea.lorcs 
~e a!!'lardente a retalho, podindo a nttcnç1io d o 

corpo legislativo !SObre o modo do imposto du
queUe genero, para qua sej:.. revista e reconside
rada t\ l ei de 20 de Novembro do 18-il, art. 12, 
e o r egulamento n. 1-19, para ser pago ·o im
posto como era jl.ntes. - A commissilo do orç.a. 
mento. , 
. São approvadas as redacçõ~s de alg\tnS pro;: 
JCCtos. 

E' approvado o seguinte parecer. 
" A assembléa. legislativa '[lrovlneial de Minns 

em sua representação datada de 21 d e Maio .ie . ~ 
1852, e que !ol commetlida. ao exame d~ commis- » 
siio de camaras municipaes, pede a esta augusta 
camara a reforma da lei do 1• de Outubro de 
1828, que creou e ser ve de rc~imento M camaras 

. municlpaes. Aponta a sobredi ta. assemb!éa dous 
notanis inconvenientes que nascem das dispo
sições da citad!l lei, e que mais obst5n á sa
tisfação dos deveres que á s. municipalidades es-
tão commettidos ; é o 1• a difficuldade d~ poderen1 
essas corporações, compostas de di versos ruem· 
ba·os, f11z~rem IIOS seus municipios todo o bem 
que lhes cumpre, dependendo todas as suas de
liberações e a el:OCU<,;iio delllls do concurso de 
mais de uma vontade, cujo des:~.ccordo m~itas 
ve~es embaraça a adop,ão e nt.é n execução de 
qualquer medida: o se:,:undo incon\"eniente é o t 
·reunirem- se as camaras s6 em eerlas épocas,· e 
eom longos i~tcrvallos, durunte os quaes ficão 
paralyõad,,s tG<tos I)S t mbalbos a seu cargo aggr.a. 
vando-se ainda este mal com as continuadr.,. 
substituições de seus membros, do que r esulta 
aind~~o a falta de uniformidade no pensamento 
de h es corpornçõ~s, cujus decisões são muitas 
veze$ &1\erada$ suceessivamenta serri que &lgu.ma 
chegue n ter execução, freando assim tuJo esta
eionario. 

« A commissiio, reconhecendo a ralevancia das 
aliegações da assembl~a legislativa provincial de 
Minas, que estão inteiramente de &ccordo com a 
opiniiio do pa iT., que em ~ral se recente dos 
males provenientes dos · defe1tos da lo i do 1• de 
Otttubro, teria j4, ~o mo e ra de sen dever, sub · 
mettiilo á consideração desta augusta eamara 
suas humildes idéas com o fim de os nmediar, 
pois está a commi:;_siio bem ~-:\"e~~:cida de que 
uma boa organisaçao das mutt1capabdades mu1to 
põde concorr~r para a felicidade publica, visto, 
como é evidente qu.e nem a administracão su
perior do paiz póde, por mais que o deseje, oc
cortllr a todas as necessidades qne se S6ntcm- · 
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~m cada. UIIla localidaJ~. e nem mesmo a legis · 
Jação lho tem commettido cert<Js llncargos, <:fb.ll 
são privativos daqucllo.s cotporB.ções : observando 
porém 'JUe o p;•werno, sen1pr~ solicito çomo é 
em attender ás necessld<ldes pnblicas, já tem 
tvmado esLe objecto em sua considera~iio, an
nunciaqdo ter de 11presentar trab:dhos no sen
tido da reforma e:.igid::, a conmüssão, cujos de
seios não podem ser outros ctue n:lo os de ver 
remediados os mal e~ puhlicos, e convencida de 
que os meios que t~m o governo de bem co
llhecer todos o.- em üaraços que a ll.ctuat leg is · 
laçuo oll'crecc em sua execução, o habilita pnra. 
)Jropôr-lhes o remedio mais conveniente, aguar_cla 
solicita a flpresenU!çào das reformas anouncla
das pelo ~o l'ern o, ãs quaes espera podct· dar a 
sua adhesao, e por i;;s.:J c de parecer : 

" Que fique reservada. ate n apresentação lia 
proposta do governo a solução do que exige a 
nssembléa legi5lativa provincial de Minas. 

<C Paço da camara dos deputados, em 28 de 
Julho de 18il3.-Teixeira. de Sou::a.-Candido 
Borges. » 

O Sr. :Bezerra <:::avaloa:n.tt (~ela Or· 
dem):-St·. ptesidenle. tenho notado frequ.entes 
altera~ões na publicaçàa dos trabalhos desta ~e.sn 
em Telàção a mim quando fali<> ou áquillo que 
me diz respeito; não quero suppôr que nisto 
haja proposito, pôde ser um simples .acaso, mas o 
acaso tambem tem às ve~es seus capricho"; quando 
o bomem ,o tolera e se v:1i submettendo a elle, 
procura converter-se em regr:1, e eu, lut~ndo já, 
com t-tntas for~aa. irresistíveis, não qnererei con· 
correr pelo meu silencio para que se instaure 
e se firme mais essa nova e perniciosa força 
eonlra mim. 

Deixando par agora. outras altera~ as pr~ee
dentes ácerca de estylos ou de linguagem, a que 

, o bom senso do paiz, fazendo-me justiça, darã. 
~, . o devido desconto; deixando omissões ou nl-
~terações de muitos apnl'tes, gue todavia têm 

lun:. importancia essencial, limitar·rne-bei uni
camente nesta occa->ii'ío a uma omh;silo maito 
uota\'el, que se v" na publicação do occorrido 
lU\ sessão de sabbado. Quando o meu nobL'e amigo 
c patrício, o Sr. deputado Sá e Albuquerqae. pe· 
..tio urgencia p(lra discutb· os negocias dn pro
vinc:ia de que <Í !l.dministr:r.dor, eu pedi ~. pa
lavra pela ordem para ponderar ã. camnra que 
tinha tam bem negocio urgente para tratar, ne
gocio apresentado 15 dias antes, e até então 
preterido; negoe!o que nada menos importava 
do quo o desaggravo de minha honra direeta· 
mente offcndida por a~cusações calumniosns 
feitas pelo nobre deputado do Rio Grande do 

~ ~ort~, talvez commissíonado pelo governo para 
desacreditar-me nfim de depreciar as queixas 
muito graves gue tenho feito relativamente ás 
i11justiça~ que tenho solfriJo e qae soffre it:ual
mente a província q_ue represento (11ão apeia:· 
dos) ; mas a palavra niio me foi concedida, e 
CU- desejarei que se consigne este facto no JtJ>"».cLl 
para q_ue niio julgue o paiz que recuo nnte as 
nrguiçoes aleívosas ou inteirament~ falsas do no
uro deputado que nem de leve me pó de f~rir; 
c pelo contrario, se ji não as ~uho completa
mente destruido, ê porque nc se.bbmio em que 
podia tocar-me a nala I' r a para responder não 
houve sessiio. Eu ·podia ter pedido uma u~
p;enda. durante a ser.ne.n11, mas receiava que a 
cmnara não m'a concedesse, attenta a má \'On· 
tade que me tem a maioria. (Nao apoiados.) 
Espcr<?! pois reeign<~do e pacientemente o sabbado 
seguinte, e foi esse em que se deu a circum· 
s!anci :~ a que me refiro. Quero que se saiba que 
nem pela ordem pude obter a palnvra; e e este 
o !im o:la miDha reclamação. No entanto, apro
veitando a occasião de est.lr com a palavra; 
invocarei a gcncrusidado da camara, c podi.r· 

lhe-hei q_ue se di:rne . de -conceder-me urgencia 
para discutir a materul. de que fallo. 

O Sa PBI!S!DI>N'l'E:- O Sr. deputado queixa-se 
de não· se lhe ter dMo a palavra quando ali~s 
a tinha pedido ; isto é uma arguiyão feita ao 
presidente da casa. e eu devo explicar o. facto 
como olle !lucccdeu. Quando o S:-. deputado pe
dio a. palavra jú a. havia pedido antflriorment0 • 
o Sr. ::iil e Albuquerque; a el(e portanto cabia 
a pal~Wfa, c n.1o ao Sr. d~pu~~do;>. Noto mais ~ 
S1·. deputacl<(.· (fUe 11 Ur!{encta entao -vota~a o 0• 
elll tt'rmos mui precisos, isk> é, que e. ~1scussao 
do requerimento. do Sr. deplltudo LJndolpli_?, 
ácerca dos negoc1os da Parah}:ba ~o No:rtc, n!lo 
h·:mscenderia ao termo do mc10 d1a. 

Como o Sr. deputao:lo parece niio estar mui 
certo n:iS disposi~ões do regimento e nos cstylos 
alloptados, suppô:o pOl" isso que foi p~eterido em 
seus illroitos ... 

O SR. BEzERIH C;,.v,u.cAKTI:- Já sei quanto 
me basta do rogimento; a pabvra pel.n ordem 
nao me podia ser negada. 

O Sn. PnE~mE~Te : -Perdóe-me ; seria preciso 
que 0 Sr. deputado tivesse pedido a palavra 
antes do Sr. depu.tado presidente da Para.bybs, 
para se poder quei,.ar com justiça, e is~o o Sr. 
deputado não põde demonstrar porqne e contra 
o facto. 

O Sn. BEZERn,\ CA'\'ALC.~N'n:-Pedi n palavra 
pela ordem e.otre o pedido de urgencia do no
bre de pulado e a discussão da mate ria. 

O Sa. PtmstnEXTE:-Vou consulta~, a camara 
sobre a urgencia que ped~ agora o Sr. ~eputado 
para discutir-se o req uer11uen to ofieree1do pelo 
nobre deputado do Rio Grnnde do Norte. 

Posta a votos esta urgencia. é rei eitada.. 

.PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DI!\. 

P!tEtESÇÃO PE JOSiJ PE l"nli)ITAS lli<A:-I:OÃO 

Entra em 1• discussão o seguinte projeeto : 
"Art. 1.• O governo (; nuiorisado- a pagàr a 

José de Freitas .Brandão e José Antonio Gomes 
Guimarães a importancia constante d~ $&11t&nça 
por elles obtida conLr<'l a fazenda nac1onal. 

» Art. 2.o Picão revogadas todas as disp<>sições 
em contrario. 

"Paço da camara, 26 de Marco de 1845.-A. 
J. da. Vei!Jcz. ·- Galwiel Getu/·ia Montei1·o de 
J\fendonça.» 

O Sn. Vmr.u·o requer a dispeusa de duns dis
cussões. 

Approvado este requerimento, o niio havendo 
quem peça a palavra pan íallar sobre a mtl
tería, dá·se por. d_iscutiaa, L e e approvado o pro
jecto em escrutimo secreto. 

l'llETESÇ:iO D~ D. ll.~lU-1. A,;GELIC-1. DE J~SU& 

Entrtl em discussão a seguinte ::-esoluçil.o: 
« Art. uuico. Fica approvada n pensão nnnnal 

de 2IDS, coilcedida por decreto d6 lG de Setem
bro do anno passado a D. Maria Ang<llica de 
Jesus, orphii .de pai o mi\i, em remun~ação dos 
valiosos 6&rv•ços prestndos na. rep-ressao do tra
fico de arricanEJS po1· ~en: irmão . o alferes .do 
corpo policial da provmma do R•o de Jane1ro 
Antonio Ferreira de Jesus, que fallecera de mQ
le&ti::r. adqllirida no desempenho desta eornmissiio ; 
revogadas p~ra este fim quaesquer disposições 
em contrário. » 

A requerimento do Sr. F. Octaviano a cal)lara 
dispensa duas discussões. 

Vni ú mesa, e sendo apoiada entra em dis-- _ 
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cussã.o conjunctamente com a resoiução, a se
guinte emenda dos Srs. Macedo e Pedreira: 

« A ~grnciada percebE!rá " pensão desdo a data 
do..;. decreto.» 

Sem debate julga-se a materia discuL.Ja, s 
posta. 11 votos em escrutínio secreto é approvarl~ 
a resolução e a err.enda. 

COlloiPANHIA ))E l'AV.E~Í,'/.\0 E COMMER<:IO 
DO A~A.ZOXII.S 

Entra mn ;_a discussão: c seguinte: 
«Art. 1.0 O governo conceder!Í gratuitamente 

a companhia de navegação e commercío do Ama
:z.,no.a terren"s nas imm~día~ões da Amazonas e 
de seus confluentes para a .fu oJação de c.;o. co
lonias de estrangeiras ou de iudios, com as 
condições do art. 14 do decreto n. · 1037 de :::o 
de Agosto de 1852, quando estes não se acharem 
comprehendidos na exeepçi'io do art. lo, e na 
disposição do art. 12 da lei n. 601 de 18 de 
Setembro de 1950. · 

<<Art.. 2.• O governo concederá tambem á com· 
panhill gratuitAmente, mediante certas·· e deter· 
minadas condi~õcs, que lhe p~recerem justas, c 
com o exclusivo por todo o tempo do contra
etc, o terrono netessario, se o houver devoluta, 
para a construcção de um dique na cidade de 
Bolem. 

"Art. 3.• A companhia poderil alienar, e con
tractar com ewprezas de colonisaçiio, com fami· 
lias ou individttos, colonos a transferencia dos 
terrenos _que tiver recebido do governo, sem 
pl·ejuiw do onus da doação, pelo qunl ficará 
~empre responsavel a companhia. 

« An. 4.o Os vapores da companhia serão na
cionalisados brazileiros, seja qual fõr o lugar 
da construccào, e isenta a aequisiciio delles de 
quaesquer direi tos de trans(erencia de proprie
dade ou matricula. Observttr-se-ha a respeito de 
suas tripulações o mesmo que se pratica com 
as das embarcaçõP.s ns~ionacs. » 

O Sr. ~J:erL<les de .A.l.m~ida:-Sr. pre
sidente, .:;u ní\o pensave. que entrassP. hoje em 
discussão o projecto qu.e V. E:.. ncnba de sub
metter neste momento i decisãc da casa, e por 
isso eu talvez não esteja muito preparad~ para 
emittir com o conveniente desenvolvimento a 
minha opinião a respeito deste projeeto. Se a 
illustre comm issão de commerci o, industria e 
artes se t ivesse lelllbrll.do de faze\" uma. expo
sição mais detalhada da materia do projecto, 
talvez quo nem eu tivesse pedido a palavra, 
votaria por elle, porque o qut~ vau dizer não 
tem por fim fazer opposição ao govern..,, em 
quem pelo contrario deposito muita confiança, 
mas uni:l:amente pedir esclarecimentos. 

Eu tenho algumas duvidas a respeito da ap
pruvaçiio desle projecto, duvidas que talvez a 
nobre coromissão poss1 solver, e eu desejo que. 
sejão bom explicadas para niio ma .ficar escru
pulo algum votando pelo projecto, como é mi
nha intençii:o. 

Antes de apresentar estas duvidas peço licença 
á eamara para felicitar o governo por esta me
dida, porque entendo que é uma das que a Brazil 
muito nee<:ssi~a l(apoiaàos], e de grande al~ance 
para o futnro do nosso paiz; e portanto uma 
medida qne fa:!! muita honra ao g<Jverno, o que 
lhe ha de dRr grande r€nome. 

Tambem felicito o governo peJa escolha que 
fez do empTe:~:ario desta-navegação e eommercio 
do Amnzonas; reconhece que é um brazileirQ 
muito di.stincto, e que ha _de desempenhar digna· 
mente os compromissos a que se sujeit<m, mas, 
Sr. presidente, entendo que neima das con9ide
J;SÇões qae merece o governo, dos in~4!!esse deste 

emprezario, ba o ínt.;ressc do p~ir. que de-ve ser 
consultado em primeiro logar. 

Com as observações q~e pretendo apresentar 
não (aço mais do que e:crõr, como disse, algu
mas duvidas, que no c~so õ~ serem b.,m d<~!u
"'dauas n:lo hesito em presta~ e meu voto ao 
pt·ojec\o, e no caso contrario ellas servirãõ corno 
de uma appellação para o proprio governo e 
pam a carnara, mais bem informados. 

A primeira duvida que tenho em votar a f~tvor 
deste projaeto, é o parecer-me que cllo vai de 
encontro ã lei n. 586 de Setembro de 1850 que 
autorisou o governo a subvenciol1ar companhias 
com o .fim de nave~;ar o Amazon!lS por meio 
de barcos de vapor, e promover o seu coin-· 
liltlt'CiCJ, 

Eu leio no SI l o do ~trt. 2• da lei que aó<bo 
de citar a seguinte disposição; « O j;:overno e 
autorisado a estabel6ccr desde já no Amazonas 
e agoas do Ptll'à a navegação por vapor, que 
sirva para eorreios. traosportes ~ rebocagem até 
â.s províncias. vizinh~s e territorios estrangeirns 
confinantes, MDSígnando prestações a quem se 
propu~er a manter a dita navegação, ou emprc
g.\ndo embarcações do esla•io. » 

Se o governo na. medida que tomou tratasse· 
de incorporar uma companhia para a navegaçilo 
do Amazonas por meio de uma subvençã", ou 
~ara.utindo um certo juro, eu prestava a isso 

.uesde já o meu voto de muito boa vontade, e 
sem escrupulo algum; mas incorporar umll com
panhia concedendo um prí..-i!egio, isto é, tran
cando o Amazon~s a pattieularcs ou a outra 
qualquer companhia que o queh·ão ·navegar sem 
subvenção alguma, é o que me parece que a 
lel_ não permitte, e que mesmo não ó util ao 
pa1z. · . 

Cornprehendo a necessidade de promover a 
navegaçiio a vapor do Amazonas por meio de 
uma subveuçiio, porque até o presente n nllve
gaçào e o commarcio deste rio se acha em muito 
atrazo, e ô necessario Pproveitar um thesouro 
como este, quB indemnisttrá sem duvida ao paiz, 
e muito vantajosamente, de todo o sacriiicio 
que fizer com este fim: mllS o q~e acbo quo 
não é ace1·tado nem util é conceder-se o ell:clu
sivo a uma compmhia, e por um espaço Ho 
grande como o de 30 nnODs 

Eutendo, Sr. presidente, que pelo facto da sub
ven~ã'~ já a companhia t~rn o meio de poder 
emprcheuder esta uavegMão sem l!reju.izo, ante:J 
com a1gum lucro, (! este níio du v1doso; certo e 
seguro. E~tn subvenção I; de alguma sorte um 
privilegio que a habilita a te~ granda van~ag~rn 
sobn as competidores. <111e possüo pot venturo. 
apparecer com o mesmo fim de fe.zer ess:~. na
vcgaç.lo, e s~•n q u.o o p.liz sofrra agora o no 
futuro com o comrnercto e n:tvcgaçtio de tüo 
import11nte porção do itnperio mo,lopolisada sú 
por uma companhia. 

Sr. presidente. o Amazonns não ó um pequoon 
rio do nosso pai:z, ao contrario é, niio só o maõot· 
rio do Brazif, como mesnl.o o maior do mund~; 
temos pois o dcv~r rigoroso de animar a sua 
navegaçào, do promover a colonisação o o com
mercio nos territol'ios banhados por ell~ e seu~ 
poderosos afil.uentes ; mas entendo que o gover
no, procurando üma meJida com ~stas vistas,: 
vai w ui to bem se recorrer âs subvenções ov. ti. 
garantia de um jll.I'o moderado; porém desde o 
mome1lto em que o couc;)der n uma $Ó compa
nhia, a especiahnente a uma companhia das for
ças dessa a qnem se deu. este privilegio, essa 
uavegação não póde trazer os beneficios que ~e 
deve esparar ; o futuro do psiz fica nessa parte 
compromettido. 

Se a subvenção é pequena, se não ha ~:ma 
companhia que possa fazer a navegação do Ama
z6nas com a subvenção que se d4, o me10 é 
augmentar a ({Uantia da subven~ão ; entend? · q,ue 
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o Br~UH .:<>tA em eireumstaneins do podet· ·fazc t· 
este sacrifieio, saer ifkio que não ha de ser cste
ril1 mas feeundisslmo em rt>sultados l>en~fieos, 
polS que a navegaç..'io do Amazonas h •\ de in<lem
nisar '!'antajosamente qualquer saerificio qu e se 
faça a este r espei to. 

Se nós fizemos tâo ~randes sacrificios parn 
abrirmos a nnveg~tção do Rio da Prata e de 
seus a:Muente~. a que tínhamos perfeito direito, 
sobretudo a Paragut~y, do que a inda não estt~.
mos indemnisndos, e nem a 'reinos c:m e:xecuçlto, 
pois nem começada estã, p orqne razão não have
mos elevar essa quantia da subvenção com o fim 
de no.Ycgar o Amazonas, nave~o.ção que sem du· 
vida é do mais alto interesse para o Braúl ? 
Entendo que o Amazonas e$tt\ no caso de se1· 
mais attendido do que não o é pcln p~ojecto. pot·
que os inte•·csscs daquella parte do Brazil wm 
sido como esquecidos até o presente, e convem 
olharmos para elles com toda a cireumspeeçãc & 
;~:elo possiYeis. .. 

Se por vcntur(l. não temos nos recursos do paiz 
me ios rara nnve~ar a vapor o Amazonas, re
corra o go;erno a uma ou mais companhias ; 
pois estou per suadido que dando uma conve
niente subvenç1io, ou garantindo um juro de 5, 
G, 7 ntó 8 %, encontrarill quem se quizesse encar· 
r egar desta empresa, e talvez sem tantos onus 
como o que pretende o actual empr esario. E mesmo 
estou persuadido que nuocn o thesouro viria a 
despen.:ter um r eal com o pn"amento deste j UL'O 
se preferisse o segt~ndo expeiftente, assim como 
l{arantio o juro de 5 •/• à companhia da estrada 
ae ferro do Recife :l Agnn-P reta, porque é em
pre~a de immeosos recursos, c ')uad>-uplicada
mente maiores do que essas de caminho• de 
ferro, tanto daqui como a de Pernambuco. Uma 
empresa desta categoria não compromette nem o 
governo n em o paiz : e p romette, sem ser pre. 
ciso o privilegio, lu.cros avultados. 

Se :~caso o privilegio fosse, supponhamos, por 
10 annos, eu ainda daria o meu voto no pro
jecto : mas pDr 30, creio que não ha utilidade 
nenhuma para o pai~ .• untes vejo o seu futuro 
compromettido. neconheço que empresas desta 
ordem, antes que alguem se lembre dellas, niio 
dão lucro algum : mas no momento em que suas 
vantagens são ccnbecidas de todos, no momeuto 
em que a attenção publicn se fixa sobra cl\ns, 
logo se desenvolve extracrdinaria concurrencin. 
E' isto o que te m succedido co1n todas as gran
des descobertas de que hoje goza o mundo. 

Antes de se deseobrir a America ninguem se 
importa'\'& com este paiz. ninguem olh1wa para 
projecto que tive>se por ilm semelhante ~esco
berta; mas depois della [feita, quantos na\'e:;nn
tes não appareccriio a percorrer os mnras da 
America, quantos niio se dedici•riio a descobrir 
todo o lito~al do Atlantico? Antes que Vasco da 
Gama dobrasse o Cabo da Boa Esperança, nin
!Plem dirigia-se ás lndias Ocientaes pelo Athnn · 
t 1co e Oceano I ndico ; m:~s desde o momento em 
que se tenton essa nnvel!ilçiio, quantos navc::nn
tes não a lurn fe ito até hoje? Antos que Fer
nando de :1\lagalhães dobr11sso o C:~.bo de Horn 
ninguem ousou singrar os mares do Pacifico ; 
mas depois quantos não têm emprehcndido essa 
navegação Y Não se tem olhado ainda para a 
navegação do Amazonas com a attencii:o de que 
é !"'le~cedor; Dlns desde o momento em qtte 
appnreeer uma compar.hia que a cmprehenda, 
que faça visiveis as suas vantogens {parn o que 
entendo que se deve f•zer todo o esfor ço, mas 
esfor ço tal que não prejudique o futuro do paizi, 
estou persuadido que esta navegação ha de cres
cer e:ttraordinariamentc e em pr11veito nosso. 

Senhores, se se conceder o privilegio como se 
pretende, no fim de 30 annos nós veremos que 
não se encontrará no Amazonas senão o inte
resse da eomp:mbia, manifestado em escala bem 

pequena, porquanto, qunesqucr qnc sejiio as suas 
forcas, nunca competirll com as da concurrencia . 
Ora, o que todos destjamos com a animação da 
navegação a vapor no Amazonas é o interessA 
get·al do nosso paiz, superior aos de qualquer 
companhia. Se promovermos a navegação a vapor 
no Am:lzouas por meio de uma subvenção ou 
de uma garantia de juro , ficando a navr.gaçüo 
do r~o livre, devemos esperar que no llm de 15 
ou 3() annos, ou de pois do prazo da. sub\'enção 
que der o governo, o Amazonas estar â. em cir
cumstanci, s de não precisar do apoio de uma 
nova companhia, de nova subvenção, ele privile
gi'ls de 11enlmma espeeie. 

Attenda-se, senhores, para o que era o Brazil 
ba 30 annos , v9jn-se o que é o Brazil h oje : 
attendamos para isto para calcularmos o que 
seremos daqui a 30 annos, se por ventura tiver
mos governos que guiem da melhor maneira os 
interesses pub~icos. Medite-se bem afim de quG 
os nossos inter~sses naquella parte do paiz seJão 
IJem comprehend idos : não entr eguemos a uma 
só comt)anbia e p or tii:o largo esp3ÇO de tempo 
11. nn'\'c~nçiio nã,1 só do Amnzonas, note-se, mas 
de todos os seus ~muentes, ernfim do modo por
quo se quer com este privilegio. 

Eu ainda noto um iacollVChien te na concessão 
deste privilegio, e é que ficamos em peior con
dição que todos os ribeirinhos do Amazonas. Su.p
ponhamos que esses ribeirinhos não querem acei
tar este privilegio (me const.~ que o Pe~u rejei
tou-o}, o que acontecerá é que os pa~uvianos, 
os oquatorimos, os habitantes da Nova Grat:ada 
e Venezuelo, todos na\·egrlriiio livremente o Ama
zonas com proveito seu, e nós qu.e possuímos 
o ponto mais importante dest e rio, como é a 
sua embocadura, e em grande extensão a parte 
mais navegavel, seremos r eduzidos á navegação 
promovida por uma só eom_panhia, e de tlio 
pequenos fundos, que dirigira a mesma nave
gação de coníorn1idade com o aeu inte1·esse, com 
o mollopolio que se lhe concede I 

Ora, o sacrifi.:io que fizer mos com " snbven· 
çno, ainda que esta subvençl!o seja um pouco 
fo rte, é um sacriticio que niio ha de durar se· 
nüo muito poucos · annos; mas o sacrlficio de 
fechar-se nm rio como o Amazonas por espaço 
do 80 anno>, ó sacrifici!J immenso para o paiz, 
sacrificio que não póJe ser compensado com o 
desenvolvimento do commereio do Amazon!Ul por 
meio de uma eomptlnllin tiio r,·aca como essn 
que se apresentA com o f und.o do L 200:0005000. 

Eu compreheodo, Sr. presidente, que o privi
legio concedido â companhia quanto (1, creação 
de eolonia< é privilegio muito bent entendido ; 
n cs~e pr1vilegio nilo duvido prestar o mcn 
,-oto, porque om verdl\de o estabelecimento de 
colonias dependo do emprego do grandes capi
tacs que o l_)&iz não pód•J udiantar e cujos lu
cros siio mu1to demorados : p or ém o privilegio 
<)UO.nto ú nll.vegação do rio me parece que não 
" de lbrma nlgnmo. conv~nlo11te . Se n subveoçüo 
que hoje so dâ ó pequena, se é pouco lOO:OOOS, 
de-se :Joo:ooo~. de-se ainda o triplo; faça o paiz 
~stc sacrificio, que níio s er{• e m pura pet·da, ha 
de ser recompensado magnificamente; mas fique 
a na'\'egaçiio a va por li ne. Se isto se fizer o 
que succederá? A navegaçiio Q vapor so desen
volverá extraordinariamente, poqne, mesmo se1n 
subvenção, estou p~rsuadido que após asta com
panhia outras apps.receràõ para tentar com pro
Yelto ess~ navegaçtio, c no fim de 10 'lU 15 
aunos o Amazonas, e os mais importantes dos 
seus atllnentes, blio da est.ar explorados e sob 
o dorninio de un1a activa. c proveitosa nave-
gação. · · 

Jú ílz ver em priuciplo que este privilegio 
não ê fundado e m .lei, porque a lei sb autorisott 
o governo para estabelecer oo Amazonas, eon· 
signanolo prestações, a navegação por vapo1 que 
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servi~,;e par a rot·reios, b·ansportcs c reboc:tg <!m, t!ado a melhor <lnfeza a esses terri torios; os 
mas n:io l'ermittio qu<J se cstauctecc~so por m d ·> pontos m~i" occiJouto,,s flc at·:J.~ meu " ~ exJlo~tos 
elo um privilegio, o qu<! ó cansa muito ôi,·er~n . n uma invMiio de qualquer pot.eucia qt\~ in'iieje 

D epois a commissào n llo nos <leu esclnt·l,c;. t iio rico~ tHrit<>r ios; o qne nilo s uccede 11 pane 
mcntos a t·~>;pcitv Ja nn'lega~ãõ dos rios afftu~n - sepv,ntrional do Amar.onns, que e•tá nlnda hoje 
te:; Jo Amazouas. . . por povoar, o a tne u ver n pnrte mo~i ~ at•risca.da 

o Sn. vm1,,, . .., tlá um apnrte. <l •> nosso paiz. A nctve:::.tção do Amazonas, fa- . 
z~ndo-~o como hoj~ se faz do Par::, , 1l se:::uindo 

O Sn. M!<!<DI!:S D& A t,liEt D.\ '- Não tenho o~ta pelo canal <lu Tug1purú. uii:o_ t acn em Mazn~n<:> 
intençãQ; f\~ oh:;ervn-;õ~~ qn~ f"r.m ú C(lffiO anli:;:o o ~Incap!'1: n pnrt f.:t s r .. ptentnnnal 'fica de t ·>di) 
<lo governo, e de quem dcscj 11 qu~ n~stc n r::: .. ci.~ nbanrlonnda. Procurl\·"6 o m eio mai• f>>cil d esta 
o gov•,.·no l~gue ao "poiz mniF. um b enclicio ; na.,eg1çiio, e de alguma sorte a companhia tem 
mas d Q modn por que cstfl. concebido o lH'üjed<> r ;>?.iio, mas o pai" rulo lllcrn com i.<to. ··· _ 
me p nrece <Jil <l an r>"iz 11;1-.' 'i'Cm o hcnefici !) qu e Om, se a cnso se franquear-n navegação a vapor 
o m eSUlO paiz es pcmva, e qua s~m duvidn t om ll., A runonas, ctnh<Jra se d ú uma subvencii.o á 
o gnbinetc om ~"" mente . companhia qnc prirt~ciro prom over essa nave-

A e.;mmissilo n:1o e"lt"<.lll tambem nn desen· gaçfto, smn co•r:twlo fechar-se o rio, quaesquer 
yohim~., to d ,, r •·cfco·onci:. <ruo ~<' concede :"t com- eompauhias ou parlicnlaru~ o '['C)de~lti3 navegai·, 
panhin na " 'wegação a vapor <lesses nffiuentes ; P.!>tnhc!r,ccr-sc-Jt,, u!l1n concu rrencin. entre a com-
a curumissiio n<:sta )H\t'l•:l' dc1·in ser ntni~ darn, _

1

. pa nhia subvencionada c :tqudlns que niio o süo; 
tl cvia ontrar ()m ll)aÍ(>l'CS o)e t.alh CS. ,. f! O Dmzi l n >i•1 hn d<1 (1Ci::tn.r de· lucrnr COUl 

o Sn. \IrtHTO : -0 s·~nhor n,1 0 nos deixou esta eoneurrcnein. !\!as dnr·se·este !•rivilcgio com 
f 11 mais uma •ub;·enç•lo, reforça l-o com lrt\nc~ménto 
" nr. •lo rio por 30 a nnos, rto estado actual da civi-

0 Sn. ME.'-'D"S DE Aut,ID.\ : -A commissão l i•nção do mundo, n:• n>" rchn em que v ai este 
j :'t f:lllou no s~n pm·cccr, o neste nada nos di•so 1 paíz, é ~em du·vida cmbara("lll' o seu: futuro; ·e 
úearc~ ·clB objecto tlc tttlllo Yalor . Quand<l a ca- I creat-lbe penl)S:1s <.lif{kul<lades. 
mal"a· e-:l.cat·r'!f.:t1U ta. commhtsiio de cx.nminar um S e se quet· animar essn navegação com um 
projecto des ta ot·dom, não foi p arn 11 eo:m nissão privilegio, pnrccc-mc l•as t nnLe o que resulta da 
Clizer apenas qu::ttro palavras sobre a utiliJad•' s ull\•enç:1o; este g-arante os intet·es~es de qnal-
d~ ll!Wegaç:io do Amazon:::.s, uma g ünernlidade <lller comp:tnhia sem eomprometter o paiz Qual 
por ninguem :gnor!lüa: a commi~~ão do,·ía des- é a companhia que ~.0 111 u mn forte subven t,ão 
cnvoh·~r mdlhor a m:~terin, pois .i p ouc:\ conh,;- recusará esta l'ica. ampreza, só por nlic> ter o 
c ida.. . exclusivo? .!'H o s:to garantido;; os seus lucros? 

p,,ra que, a\~m disso. eonccd~r-se-lhe um pr ivi
legio p ara ter o rio trancado por espaço da 30 
a unos '? 

O Sr:. F Etm.u : - A~ora t rata-se só da ntili
rlnde; temos a inda n 2~ discussão , pnra entrar 
neste deseuvolvimenlo. 

O Sa . ·M~<:<DE< nE ALllli:wa. ' -l\fas qu:1udo 
umn com~r; issão tli• o sen par~cer, uào é tenuo 
om vista a 1•," 2• ou ~· discussão, porém to<.! as 
M discns~õcs. Eu dcsejn,·n q tte n commissiio 
~ntrassc no deSênvÔI\'imento da materin, a meu 
ver de summa itnpot·t,>ncin ; dcs~jnva mesmo qu•' 
nos dec lat'<lSS:> · f!Ual n S>ln opiuiJo a r.;spci to 
des.<;n l"'cfercnci:> que se d:\ a esh companhia 
'para lll\l'<•g:tr os am ll€Utcs do Amn?.•>nns. 

Eu entendo <]U~, da~a a sulwenç:1o, n:Í tl se 
dever a uar toda n na,·egaçii'l n ..-apor, ncs~cs 
rios, !l Utnn sú emu panh itt; o intcrc:s-.c publico 
exige que se nlitnento :L co TJcUt'ff~nc.ia , porqu<'~ ó 
sü da concurrencia qne podemos tirar pro-,.ei t•\ 
<bs:>e e outros prt>jectos de itlentien cspccic, c 
n unca da mnnuten o;.;1o uc um ·só monopolio, clé 
1tu1 s<i prh•ilcgio. 

Eu receio ninda, Sr. J>residcnt~ . am mal d~stc 
pri v i\cgio, -c vem u. 8er qu e a nctual r,ompauhin 
d~ Amuzouns, anv ognndv ~em concuncntes cst·; 
rio, ha do proc~<l~•· co1no hoj e proc~dc, is to t!, 
ficar!lõ pt·ivntlos dcs>a nnt•eguçiio al~;utH p->nto~ 
da proYincia do Pnr{• quo •· ~tã.-, it mnt·gosn •cptcn· 
triono.\ do Antli7.0IIl\~, c nrrcdndo• da linha qttc 
ella explora. O vapor u~•tn C<lmpnnhia qu•' soba 
o Amazonas nté ít capilal da no''" pro·dncin, 
segu~ d~ Belém pelo rio T .. cnnti ns, c can·1l do 
'l'dgipnrú, c a lcançanJu o Amnonns , ntiyeg:l-0 
nt.é essa cidade ; e!::;:l é !\ derrota que t.cm se· 
guido, e q u·l scgui r:t, porque é ~~ mais com
moda, ficando prc~ctidos nesse banefici.l os pontos 
ele que fall~l. QUO fici!•l tlo"!svi:idos o que s,'io 
digno~ d~ f;.lfla a CO'osidcrn>iio , como sej:io :lia
zngão, . Macapá, c ·· tlldu n pnrto do norte q a e 
ficilo proxim"s ús Guynnns, costu or iental do 
Mnrajó, porqne s iio lugarcs que lem o~ todo o 

. interesse em povo .. r, pot•qua.nto de sun povooçib 
· depende em _ç: rantl., pnnc a ddeza dos territ •H·ios 

que liciio mais ao occid·' nte . . 
Estou muito pors uadiol"o de que se l i,·crmos 

povoado toda a !)arte do n osso · territorio qu2 
üca no litoral do Atlz nt.ieo, temos de a lguma sorj.e 

-i:o:-to -1. 

Ul!.\ Voz:- Sem esse privilegio não púde ter 
luga1· a 11 a vegaçfto. 

O Sn. 1\fr;::mEs DE ALlmtoA :-Es!t\ cnga;lado; 
bnstn garantir .. se :l %, como se fez par<"• as os· 
tradns de ferro, c não ra ltaniõ companhias para 
a nav~gaçiio do ·\rnaz• .. nas,- e sem exigir t..1nto 
do pn_iz. Se n sul,vençào ·~ p~qu~na, unplique-se, 
tripiiquc-so, porqno o paiz pilllo s npport1u· esse 
snct•ificio, qno · nadn ê ,, -,.istu d:is ,·nnt:tgens qttc 
o Am:1zunas protnette. • 

U>!,\ Vo7. :- L'• no fu\ ut·o. 
O Srt . il<Il'~ ' • ~>S u•: .lu;).mm.~ :-Se nJ)pnrccúriio 

t Hntas compnnhias para n est r·ntln d~ f.•rro tl 'l 
Recif..:. at,.j o Joa7.e1ro, , l' n dn~ta prttYil11}ia. r:; t" •. 
mente cotn n g-n.rnnJ..i:'l ~ol e fl %, eon1o niio ho. llH 
!l::l\'121' qnenl C)tt~irn tnnH\L' co m C~S[l, gnrnntia :1. 
mwllgnr.:to tio Antt\z<>tHt'l'? :\ w <la ~:ra~u hn •tncnt 
'jUCÍrn ••• 

U:<r.\ V.;,z :-O gran .l~ cnso ú quo llOnlmun 4p· 
porcccu aules dc~~n compan h ; a. 

(ll<t out1·o 11J>m·te. } 

O Sr: . 1\Ir.xuJ.::s n s·: Ar.~miO.~ :- t'crll<Jc-mc o hon
ra.dó d•·pútaõo, . ns c snp~·e:r.~_:; t1est.1 Ol'dP.m ton\lio-sc 
para conH'"tn r a cClloussnçno , ou pnra .dcseuvol
ver o cowplet·1r a ci\·i lts:tçilo _ du um roaíz ; "<'
o i\.:nnzonas niio tem lltl\'c~açtto a vapor, SP.Jrt 
estn paga pura leva•· a civilisnc•10 :! esses_ ter
ritoric•s '111 e e\1.; bntllH>, que dclla nno go2no, o 
pat·a que se niio "os l ance. ~11 ~is ~m rosto por 
tt>Jn a parte q11c nii.<> nos ut•lo s~m.:.s desse gr!l~dc 
rio, pre~ente magnifico da Pro,.ruJencHl, qnl) rn n
guen~ põdc deixa1· ll~ l'Ccos~lt ccer que é um lll:t· 
ll"lncsnl cxlr:tordsnarto u ~ rquczas. 

::;icnhorc,l', nt.tcndei bem com<l l1avcmos do trAncnr 
n nweg:H,:i'ío olcsse rio por cspa~'? de .31 annos, 
Sttjeitnndo· nos n uma companh• a qno np~na,. 
tem o csj>:tal ele l,WO contos? Sü podet·ia _ter· 
e•sc direito a que apresentasse um capital <;le 
201) milhõ~s. · 

Sen hores, sei muito bem Q q•tc tem rcliU\tado 
2 
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em ncsso paiz de prl-ç-ile::;ios a companhias que 
emprehendem nave~:ar os nossos rios a vap<>r; 
só querem monopolisar, não cump1·em os con
t.raetos, e todO!; os diall ioeommodão o ~verno 
cOm suas e::tigencias, de sorte qne se creLto co•n
paohias, se oubvencionão pua seu" mesquinhos 
i altercs~es, e nunca para o bem da soci~dade. 

Ha dous meios a meu '\'er efficazes de auiwar 
a navegação a ...-apor entre uõli: u m eorn pri
vilegio sem sub-vençilo, e outro com subvenção 
5em pr ivileg iu ; mas essa companhia quer uma 

. o out-ra cousa, 'Privilegio e subven~ão, e pol' largo 
· tempo . ... 

U!O. Voz :- Que~ o t erceir o meio. 
o sn. MF..ND&S m: Auli::ID.\ : - Se isso tive!ISe 

por fim a Jlavegação de um rio pP.queno, como 
o Mucury, o Camucy e outros, :~inda se poderia 
supportat· ;· mas para o Amazonas, par;\ o maio1· 
1·io . que o mundo p~ssue, para um rio que tem 
tributs.rios l'ics caudalosissimos e de extenso 
curso, 11ão é possiv!:l ailmittir -se sem que os 
1iossos interesses ~offrão. O Brazil tem Oleios para 
fazer o>sa nnve~açiio , põde e deve f11zer sacri
tieios nesse sentido , :ma honra e interesses re
clamão. 
. ~ão se gastou tanto dinheiro com ns nossllil 

, questõ~s do Rio da Prata, afim de abrir-se a ll'l
vegação do Parnguay, e obter-se facil commu
nicaçito p11ra a provtncia de M:atto-Grosso ? Co
lha o actual governo ntai~ esta glot·ia; elle, que 
o) o primeiro que s~ lembrou da navegação do 
Amazonas, e, depois do marquez de Pombal, o 
unico que se tem Elmpenhado em arrancar do 
eSQuecimento territorios tão rieos. 

Jà que o governo lembrou.-sc de emprehender 
esse beneficio p:~ra o Brazil, me parece que deve 
procurar re!llisal-o sem o grande o nus de tmncar-se 
o Amazonas por c~;paço de 30 annos ; dê-se, per
miUa-se que o repita, uma subvenção a · essa 
companhill. gara11ta-se um mínimo de juro, que 
nu11ca o tlles<>ur o será incommodado para esse 
pagamento, a ,-ista das vantagens . que tem de 
resultar dessa navegaçiio ; d~·se-lhe o privilegio 
quanto no commcrcio e á navegação para as 1:0-
lonias que fundar ; mas nunca irnnque-se a na~ 
vegação a vapor. p;\rll os panos do Amazonas qtte 
de ha 300 a unos estão. livres ao commercio , e 
com especialidade J?llt·a a capiinl da nova pro
vinda, o nn tigo :Rto-Négro, porquo não descu
bro nisso inte1·es5e, sr)m~nte vejo pelo contrario 
prejuízos para o paiz e difficuldades para o fu· 
Luro. 

Pois bavomos ele ver os ribeirinhos do A.ma
:t«:-nas navegando livremente, e nós os brazi· 
leiros embaraçados de !azêl-o ? ú.Jn>ta·llle quo 
u Pllrú níio q uiz esse pri\'ilegio, nper1o.s me U\• 
rormiio que ao annuio por ei nco an no~ em vir· 
tudc do t1·11tado ; e nós é q ue havemos de ficar 
~ujeitos 11 essr. companhia? (Apoi4dos,J 

Conao mu dizem os hunro.dos deputados que a 
quesLão de prefcrencia sobre a navcgaçüo a vapor 
dQS aJ!lu~ntes se ha de tt'aillr em. s~g10uda dia· 
cuss1io, rescl"\'o-mo p~ra então ·mostrar que o 
rio Tocantins niio é afiluenta do Amazonas. 
(J.-poiados.) E>sa rio deve ter uma n:wcgação á 
p:tr te, e promovida por uma outra comp·mhia, 
assim como ·o -rio Tapajós, a qu·al deve merecer 
mnit:l. attenção· da parte do governo, porque por 
elle chegaremos a Mo.tto-Gl'osso com muit<> mais 
faci' idltde c segurança do que pelo Paraguar. 
[Apoiados.) 

::>e a com missão fizer desappareecr as du ,-idas 
que tenho npr~sentado, ;t em quo muiLo insi~ti, 
de boa vontAde hypoLheo:a'<ei- o meu voto ao pro
jecto ; senão serei obrigado a recusnr·lh'o, appel
!ando todavia para Q patriotismo do soverno e 
dP. camara, que mals bem luformadot! nua appro
varâõ semelhante medid11. 
E~t~ discussão fica adi~a pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEY DO DIA 

ORÇAYENTO 1);\ liiARII>'IIA 

Oontinúa a 2• dio:cussão do d ito orçamento con\ 
as emendas apoiadas. 

Um-se e apoião-se as seguintes emend!ls : 
« Eu1enda ao :>rt. ;;o, ~ 17: - Em lugar de 

15:33i!;i700, diga·se 2J:3:t2/j7lJO, sendo 10:0008 para 
a construc.,,ão de um phurol na barra da Cótin
~uiba, provineia de Ser~ipe, e conclusão da ata
laia que ahi se :tcil :\ co1locada. - Si![ueira Qzui
,·o;.- B . de Maroi''' · » 

« Emenda da com1nissiio no § lG do art. :>.o
Hospitaes. --Em lugar do l ll:715S700, diga-se 
17:3!;0.SSOV {em razão dos augmentos proveuientes 
do novo :regulamento dos bospitaes, mandad_o 
observar pelo decreto n. 110! de 3 de Janúro de 
18Zl3).- Mende$ de Al1~àa.- "lla,galJwes Cast1•o.» 
~Artigo additivo. O governo li.ca autorisado a 

tomar a si a despeza e administração do cos
te•o dod pbaróes oda lagôa dos · Patos, e a m:1ndar 
eonsLruir mais um nt:t ponta do ltapoam.- S. R. 
-Oliuira Belw. - Jacnitho de Mendonça.» 

« Fica revogada desdo já. a ultima parte do 
art. 50 da lei n. 646 de SI de Julho de 1852, 
desde as palnvras-cOPtinuando porem a regular 
- até I) fim. · 

"Paço da camara, 1• de Agosto de 1853. -A. 
C. Se.ú·a.- ..!. de Oliveira. - Pinto de CGmpos. 
-A. C. de Sá e ~ilbuque~·qu~. - J. J. F. àe 
A guim·. -Paula Baptista. -Mendonça (}. B.
A.ra.ujo Li>lll<.- F. X. Paes Barreto.- JagU.aríbe. 
- DominJJOS Sil~>a. - A•·aujo J3rusque.·- J. J. 
Pacheco.- Bezerra CavMcanti.-NebiQs.>> 

O s;.,._ G cunes Rl.boJ r o (pela ordem) : 
Se. presidente, éomo não me compete falla.r antes 
d\) ::>r . m:nistro da marinha. que acaba de pedi~ 
a palavra, levanto-me po.r:l pedir a s. Elt. que 
no seu discurso me dê uma . eltJ!liCo.ção a respeito 
do estado do phurol de Mace1ó, se já: so fez 
encommenda de seu.s c~ndeeiros, etc. 

o Sn. PnESlD&.'ITE : - O nobre deputadc não 
es;.ã na ordem ; devia .dirigir-se em pat•ticulal' 
ao Sr. ministro, ou pedir essa explieaçao em 
te mpo competente. 

O SR. Go=s RrnErRo : - M11s ist<:~ nilo é eco· 
nomico? N iio e\·itei um discurso? 

o S r . Z <1Cho.r1a" Cmini$1J·o da mari111.a):
Sr. presidente, as perg11ntas o censuras do nobro 
deputado p ela prvviucía de Pernambuco, digno 
membro da S• eommissiio de or~.amento, as obiler· 
vaçõe~ ti'io patrioticas do nobro deputado p31& 
pro.>vinein dv Rio Gr~nde do Sul, n por 11m as 
emendus que já se acbllo sobre a mesa, convi
dào·md a tomar quanto antes parta na discuallo 
do orçamento da marinha. 

O nobre deputlldo pela província do PerzHlm
buc<> começou. o son longo disc11rso fazendo 
observações áceren do quartel- ge11eral da marinha. 
Noto11 q11e ahi eacrevãu alguns amo.nuenscs sem 
q ue o~ seus vencimentos· se achem eomprehen
didos na. verba re:sp~ctiva, mas englobaàos nas 
despezas eventuaes, dizendo que esta ~rat!ca é 
abusiva, tende a encapar, a s11bLrahh· us ·vistas 
du publico uma dcspe~a. aliás não pequena. 

SI'. presidente, o q11arte.l-gencral é uma repar
Lição que se acha em estado provisorio, desde 
que daqui st retirou a côrté portugueza, não 
t<lndo até hoje recebido ntna org.anisa.çio defini
tiva; e pois parece-me que é mais conveniente 
chamar alguns individuas par.:~ ahi escrever · me
diante pequ~nas gratificações, ào que Cl'ear em• 
pregos pnblicos propriamente ditos. 

A existencla deeses empregados fixos estabele
cidos no quartel·general de marinha poderia ser 
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uma düliculdade a vencer-se na organisação de· 
tini ti\• a da repartição, porque alli v in hão os di· 
reitos adquiridos, a quA seria necessarío atten
der-se ; e , seja qual fór a organisaçiio que se 
l1aja de dar ao quartel-general, os amanuenses 
chamados hoje ao respectivo serviço mediante 
insignificantes gratificações nã:o tem direit..ls 
adqu.hido~ a allet;ar. Não vejo nisto ineonve· 
nient.e algum. 

O nobre deput11do censurou que officiaes dP. 
marinllo. fossem chamados pua escrever no 
quartel-general. Senhores, a pratica e chamar a 
esse serviço em oceasiões urgentes &liuns officiacs 
q ue estão empregados nos COtp')S de marinha, 
ou vasos de guerra, mas não perc• bcndo ellos 
senão os vencimentos a que t,;m direito nesses 
lugares, donde sito <listrabidos temporln"i"mente , 
de sorte que ni'io sendo chamados esses otticiaes 
a eserever uo quartel·general, a J espeza r.os corpos 
ou nos vasos de guerra não ser ia mono~. Nilo se 
p6de, pois, censttrat· essa pratica: ella nfio traz 
cornsigo augn1ento de despeza. 

Artlrmou o nobre deputado que havis. no quartel
gene•·al mui~o capricho, mui la parcialidade e 
deleixo; examinemos, Sr. presidente, aa duas 
primeiras censuras que fez o honrado membro. 

Parcialdade e capricho me po.tece que com 
fundamento nã·:> podem . ser altribuídos a um 
oflicial como aquells que está encarregado do 
q uart.el-genet•nl. offi.cinl em q nem todos recor.hecem 
]>Tudencla e :noueracão. Não ha quem não eon· 
sidere esse official, tão provecto em idade, e 
que tem prestado tantos serviços ao paiz, onde 
jã foi por quasi duus .mo<-s m i11istro da. mnri
nbll, como homem cordato e discreto. E pois 
me parece quo não ho. ra~ão para. d lzer o 
nobre deputlldo que elle procede caprichosa e 
parcialmente no exercício de suas funcções. 
(Apc&aaos.) 

Senhores. o nobre deput.ado nessa sua obser· 
''açílo conrunilio quixar de . peaeoas despeitadas 
talvez {apoi4(los) com a expressiio dos senti
mentos da nrmada. Aquelte que acha na vontade 
esclarecida. do superior obstaculo ás suas vellei
dades e arbítrios, facilmente julga esse chefe 
parcial e caprichoso, e vai coo1muuicar esse 
Jll~o lU h o de aua.s paixões aos •mtros ; foi tal vez 
o que aconteceu a ctuem dea informações ao nobrA 
deputado, o note S. Elt. q11e, a pi'OCedor essa 
maneira de lazer censur&ll, entao lliiO "Vejo a\
guom que dellas possa escapar (apoiados) ; antes 
parece 9.ue taes eensu1·as estão muitas vezes na 
1·az•to dtrecta da severidade com IJU& os supe
riores cumprem oa seus deveres, porque os des
peitados tanto otais se esrorçiio por deprimir 
aquelles que suppo·:m contrarioa aos aeus intentos, 
quanf:o perde<D a.s esperanças de os inclinar o.os 
~eue mteressea. 

Fallou tambem o honrado membro am deleix" ; 
o se eu esl.ivesso convencido da verJade de sua 
aaae~ão, sem dllvida teria tomado as medidas 
no meu alcance para pre\'enir o otal ; mas atnda 
julgo czue o nobre deputado foi deslealmente in· 
!onnado a td respeito, ao menos a julgar-se 
pelas raziies que proé:lazío. O nobre deputado em 
~·erdade íaz meu.;ão do processo do eapitiio de 
mar e guerra Pedro da C:1nba, . na qualidade de 
commandante que foi do corpo de imperiaes ma· 
rinheiros, C<Jmo se o facto que lhe deu lagar 
procedesse Je delelxo do quartel-general, guando, 
realmente, elle é eft'eito de cansas mui daversa$. 

O conselho do gaerro. desse ex·commandante 
do eorí'O de !mJleriaes marinheiros ~asc~u do 
alcance em que foi achado o eomtnassano do 
mesmo oorpo . cuja rlll!ponsabilidade estendeu-118 
em. virtude das disposiÇÕes do regtxlamentc .Ao 
referido ex·commandante, e niio se pôde por 
cerro a.ftlrmar com eonhechnento dos fa~tos que 
esse alcanM tem alguma relação eom dclctxo 
ou negligencia dó quartcl·genorat. 

Obs~rvou o nobro deputado que havia deleixo, 
e deu como prova o di:ter um documento annexo 
ao relatorio que as revistas de mostra do corpo 
de .imr.eriae!> marinheiros e b .,talhõo cavai não 
se fa:ttão rogulo.rmenta. Sr. presidente, conformo 
os ro.gulamentos ~m vigor, no primeil'O Oll se• 
gundo dia <lo cada mez o encarregado ds quntel
general <leve passar revista de mostra nesse~:~ 
corpos , a~omp .. nbado ·de um offictal da mten-
dencla da marinha. , 

C.)tnm>lmmente o encarregado do quartel-gen~-. 
ral pass!l r evista de mostra nos dias designados, 
mas a eircu nst<lncia de i r o oflicial da intcn
dench nào se tem po"rttllalmente verificado, Umi·. 
t.audo·so o quartel-seneral a enviar ii. intenden
do, como determina o regulamente, as relaç\ies 
que l'ecebe do commandante, p l"lltica seguida d<l 
ba muito~ annos, e que data de tempos ante
riores au exercício do actual encarregado do 
quartel·general ; é uma pratica que olle achou o 
com que pcnstwa estar enmprida a disposiçito 
do regul!rmento, tanto mais quanto nenhuma 
rt!clamnçito tinha da intendencia. Entretanto, e&-" 
tando eu persuildido de que as revistas de mostrá 
não convém tanto á intendeneia e qu•ntel·gen~.~ .. 
ral, cotuo a uma. repartição essencialmente Jis' 
ca\isadora, nomeando a commis,;Ao, cnjo parecer 
o honrado membro refere, exigi delta declarasse 
o qlle acha.v'a · melhor estahelecer· se a ·respeito ,. 
das revistas de mostra, e foi unanimemente ·do 
pal'eeer no offi.cio que o nobre deputado citou, 
que convinha desligar, queL· da intendencia, que1· 
do quartel-g<-ncrol; n auribuiçi<o de passar re
vistas de mostra, coní~Tindo-a a outra repartiçiio 
mais propria parn fiséalisar. I sto porém niio 
quer dizer -qll<l o quartel-general é negligente o 
dele!xado. 
T~ndo fa.llado em deleixo do quartel-general, 

o nobre deputado explicou. essG delelxo com o 
facto d, accurnula~o de funcções, visto que o 
encarregado do quartel-general é ao mesmo tempo 
membro do conselho supremo rnilit-Jr. Senhores, 
o nobre deputado este anno tem-se mostrado lrre· 
conciliD.vel inimigo do accuinulações; entende que 
ellas n~1o devem ter lugar, e ns explica po1· sym
pstbias e hft'eições 11os ministros, que a.ssim que-
rem fazer favores e distribuir graças. · 

Sr. presidente, nõo ha incompatibilidade na 
accumulação do e)(ercicio de encarregado do 
quartel·general e de membN do s upremo ec•n· 
se lho militar , [lOis que as respectivas funoçõos 
não sã., entre ai repugnantes, nem ha impo~si
bilidlldC de cxercêl-as q11anto ao tempo, v1sto 
como o e.lvarl\ que creou. o conselllo sttpremo 
mare&. dlla5 ses~&tl por semana, e a horas que 
não complieito, nem estorvito a pl'lltica de outras 
funeções. 

Ha mesmo conveniencia, senhores , nessa 
o.ccu.mulaçiio : o esta<lo não poderia. remansrar 
nm mamltro do conselho supremn. que sô d esse 
vencimento vivesse, com 1:2006000 por anno ; 
mas um official eneo.rrogado do quartel-general, 
que ao mesmo tempo serve "" c\lnselho, .e renne 
os vencimentos de um e outro lugar, pôde sa· 
tisfazer-se com aqunlla pequena re•nu:~eraçllo. 
As acci1mulnções fundão-se tambem na diffical
dade de acbar homens proprios, e no numero 
que se deseja parn certos cargos- E. demais, é 
s6 na marinha onde o nobre deputado de>1e0bre 
essa aecumall<tçlio? Niio vê o honrádo membro 
em Oll~ros ro.mos do serviço publico adaptada 
eom vantagem a o.ecumulaçâo) de certas funcçoes t 

UYA. Voz : -E' contra a eonsti~içii!) . .. ..-
0 SRo Zo~.cnA.lUAS: - Em regra ·assim é ; mas ba 

certos earg,ls, ee!'W commissões. qns não _ s_ã.o 
incompatíveis, e, logo que se permatte o exercu:1o, 
justo é quo aquell~s qus desempeuhão aa respe
ctivas func.;ões peroobão. os v~ncarucntos que lhes 

l sii.l relativos. · 
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tiiYiio-sr mnl, 'l'l~ iiil) mn ilo lu<J,, p::ar a a l'epnr
tl ,·:ljJ c s:thi:lo 1nt1ito c.::do~ 

J>crguntou-me, Sl'. presiJilute, o nobre d~j\l:(nclo 
1•orquc raz:iv u ;to t:uh;l o qu:u·td-g.mera.l niuJu 
un1 rc~ul~ullento. Já lii: \ '(•t· qth· c.:x.tste u CJUurtC.l· 
seneral s~n1 org~tuisnçüo d~H n it ~Ya desde que n 
eõ.rto portugueY.tl :it~ :·f.otinut parA ~ Eurnpa; n 
ltaVdtJ.o~sc uc:sta ~ri·~ tl.! nnuos couserv~"ltlo sem 
unt regula1nento que llul J~tiaJiS:'t:o ~~ fix.uss~ as 
:U lribui..:-õas , com •}nu tlir.Jitu ''~lu a~ora o 1;.0\.lrc 
Ueputado pci·gc.u .t.ar·n)~. a Jniu1 qu,~ \ :s to u ha 1·1 
n1czc-s ua adadui:sh-~lf:;Lo~ p<Jrq lhJ j .. \ n~h) tlt~i UJH 
l'C~ulamonto 110 q uua·td-ge.!cral? 

·sr. presi1l t~n t, ·, :::.. ~:;;sa.~ il!f,H'Ino"tc;Vcis da~ as au 
HoUrc dBputa.·J I.) ~ u. ·· ~ spuuli.•J cou1 um Jocqmento 
offidal, com ílS puntDs q ur. rt~ccbo cunstant\!· 
m•~n t(', t.l.,HH.!c so vi! qnu não ha e~sa írregnla· 
l ' i daUu ~111\l llült>U. ~~10 l '0$50 111CS1nl) flntrnr Cm 

1 mai•' l' d~seu\'O lYi tnenlo, porqur: lm certas nc~l\ -

f 

:;'' ~~úc:s t~lú \'aga.s qnc n :\o 11odcnl l'Cecbcr u ma 
1·cspo;:ta muit·• ll"•iti""-

Dir~i seu>pN no 110I.Jrc Jcpuladv que ha u run 
,-azà~ lllllito furte p:u·:• <{Uc ~n n:io tenha JaJ u 
(!S.SC t·cgul a!Jl l!ll lO; \~lll} exist~~ cou fcc.:cion n.Jo , tt:m 
j c\ por Si a ;tpprovu~ão clu s.:cc,\o dos ne~·"~< i vs 
de wo.riuhn c gut•r ra. do c•lttsdlto U('l est-ado: 
mas e ntendo qu e., e\unpriu<lú antes do tudo Jot,l r
se a 1nnriL1ha de u m consell.to nanl.l, é ncc4.!S· 
.... :uio q tlc css:~ COllSclho sr. orgilJÜS.t:, pa r ., que 
depuis se tt·ute o:ln o rgnuis:l•;ilo dc!itlltivn do 
~l u:.u-tel·geut.·ral, ufltn do que v~1o em lmnno ni·.l as 
dívur.,; ' " ft.tllC <;vos <Jtle so lhes conferirem . Tenho 
J>ara mitll que a primeira ncccssidaúe ~~~~ nw.tcria 
Ja organisnção de 1uarinlw. é un1 ~ouscHto naval; 
o ma1s de,-c Jica r pn.-a d.,pois. 

Do quartcl-gc·u~ru! , Sr. prcsi,lcntc, o 110lJrc <Jcpu
taJ.o pas~ou p ara o batalh:io mwal, e J emorou-;c 
c111 Ulosu·ar q ue o ll il \'O uqunrtd~ntcnlo c.lcstc 
batalhão fall:l ils co ndições cstrate"i~a> (; de 
disciplina. Disse que c local etll <l'uo está o 
quartel era contrar io ás con<li~ões cstrat~giClh , 
porque, ficando a eavalleii'O de•ae edificio o >nono 
de S. Bento, <lalli seria muito fucil offender, 
i:Illdl!sar-lhe as praças, assaverou que ~r·l contra
rw ás conJ i~.il~s d<~ disciplillll, porque o cont.:.tct.O 
e~ qno esse quo.rtel põe a trop:l com o poro, e 
:sao palavrt~s do •wbre <tcputado,: com o comme1·cio, 
l'a..z cvul que ulla ~e rcJãxe. 

Seui.Iort:s, pelo <itlC wcu á o;;tmtcgia, o nobre 
deputado dóve s aLet· que o fim esseudal do !,),,_ 
!alhfto u n v a ! li Jl restar s~rviço a bordo dos 
vasos de guen-a , o esses vu~os n io tem a 
cavn!leiro o lncJl'r~ <lc ::i. lJento. ll:m term o 
batall:ão prcst.• o scniço c.lc gtla•-.:la~ e guartli<:fio 
do a1·scnal e cs~bclccimeuws da reparticilo .de 
mnrmha. 

Ora ! perg unto eu ao hot ll'!.ld·~ m embt·o, o arsennl 
e Yanos est...beleciment,,s Ja marinlJa n'fio tcu1 
tami.Jen' o cava lle irv o morro d" :5. llento, e 111io 
podem abi sc.li'rcr os m<::smos d:unuos ! 'lt<l o nobre 
Jep\\L~<lo , np•iltl:\? 0 qurntd d~ Br::-gauça, ua 
~puuuo <•O nobr e J~putado, uão serve, poroJUC 
fi~'ll n a ~ncosta do mor:<> <lc ::;_ Bento: mas pur 
c~~a. r aznu tf.llnuelll . " "o :>rosta o nr~~ual de 
ma:·1nba, <• arsenal de ;:uer r•l 'l'le esta ju~:to de 
monte, e o quot·tel da n1a uos llill'bono:s quo lica 
11a \.'Ucusta de outro! 

Q11uuw. •\ Jiscipl!na, flé HSO !)H•) , :1 pre,·aleecr 
a OhJCC~.ao do ltotoi\H.l' • lll" tuui'O, us corpos tio 
c~crcttO cat'ec<:riàu nh~oltnanl~IIL•• de Ji>'c' ~·li na, 
"Pvl' li llC O <l• t ll3. 11.c:~l:tuH:I1 1.~ t ÔC:S6<!S COl'pOS U;\ ·• os 
s.:qU ~:-i-tl'~ abs<J:uttuJHJllt.o Ju popaiac.i'i.o c Un co•n ... 
lllcl't~o. !\las, ~c c~k~ n:-,<.t :siLv rdaxad~~, ::.o;cgne--sc 
que ll C$~~:-> tj uar tcis, n il.v oh:sLatatc o cont...1.cl•J 
~tJ Ul ~ \1..:·v~, 1·ÓJu l• \t\'~·1' Uisdplina I! n~gttlariúaUc. 
• .. 4l)()taaos.1 

O Sn. Auoc' r.' .t:JB ÜLin:uu.:- A disciplina de 
IJol'dC> é UlUito dilr.,l·enw <la de t-~n-a. · 

o Sn . z .\CILAUU S ' - Mas t•S e<>ldtldos do bnta-
1h:l o nav::..l llào têm só de n;·i!star servi~ ·) n•J 
mar, wnbem SN ' \'()lll Clll t~rrá ;- t:;lll . POI' e:~~mplo, 
de fazer . a gc.ornição l.!o ars~H::ll tia marinha. c 
énlrio melhor e •ple vuo Jo qu~rtd J o B ragança :1•> 
arsenal, que ficn. mnitv p<'rlo, do que v~uhuo tle 
lJJ:IIS l OHge faze r esse se;·l'iço. 

O nobre <.lopntado conv;dolt-me a quo passeasse 
1nais a · miudo JH•lns r~pnl"lições a meu cnrgo, 
a!im Jo evitur abus (>s que s~ en contrão n~i lll"
Disse-nos que os cmp~cgados da contador ia por-

Dir(•.i tOtl.nvia, Sr. presi·Jt:!nic, que se h4lu't'"CL'a. 
n _r.:hlxa.; :i~ notada, :l I'C_Illll'Li ç:io ohl contad~ria 
ll ~tú t. t~na. s1clo Uc•m conceltu:ada, como te m ::;hlo , 
áo ~odus os mirti:stn,s q u \: se tt!Jn succe\liJ0 11~1 
rcpnrtiç:1o da marinha.· ;.-l.p oiatlo.,·.) O credito quo 
tlSS<l l't:pm·Uçi'io tA!m goznll~ pera :it,, todos os 
lllinis tn)s qnc t~m s~rvhlo nn marinh a most.ra 
<Jl".l eila <} zelosn. lll) cumprinHmt..• <los seus de
,·.,res, que a rela:m~.ào notada pelo bvnrado u>cm
bro n:lo se <!:"!. 
A~se~u t·nu-JHJS o nobro ücputndo qu~ na. con 9 

t·: .juria uiio se lomão r ognlann cotl! as coatas~ c 
fc" um e~lcu!,, pa1·a 1nostrar que n!JQnas se toma
v ão U~J p ur anuo, on 5 a 6 P•'r 11wY.. 

Senhores, o nobre clepuinoJo tinha no r·~latnrio 
dad\1S 1l c que se pf>di a se1·vir pn1·a não. fn zet• 
css:t at·gt~ iç il·J. O a oiJrtl ueputnJo d~vêt·a l•Jtnbt·ar-sc 
úe <.JU<l t oda n eoutnJoria não s~ occupl\ com o 

· traiJalho elo: tomnt· c•mtas, que oi i s to iu"lllnhido 
lnlic6.fll~níe ft uma de suas :;.ecções , I) quo e.c;la 
~ecç~o ~ousta Uc nuve t,tnprc~a.dos, que o cl1ef~ 
clcllil não to>nn eontas por s i , ma~ dll·ir : .. forma 
e dá u e"p·:>i'lientc, q ue a l ::(U:IS outros . ·e:;:a 
dos occU!'(IO·<~ ll<l lan ~amento d os E n·u: •: ,·egis
tros, c qu~ só um pequeno 'r.nmero po•·tou t•> é 
que e~clus i,·amente s e cmorcr;a em tom'w contas• 

::>o o lJOl>ro C•' put-odo attendess~ n is to, ~ re
parnssc que de J ulho de 1845 a l\farço d(). Ctlr
r ente :nw ;, tôtn-sc t ·Jmauo 55() contns de . 78•. que 
paru a.lli forã~, ,-cria que "- reparti~ão tem eum
pl"id•• l"l?f?U lnrmer.~c · ;;eus d~vet·e~- !:>a todas as 
con tas 11a0 ~c ncl111o Ja tomadas, e porqne o pes
soal tia secção rc"pcctivu c muito pec1u allo ;_isto 
mesmo tem sitio reconh ecido em diversos r ela -
torios, c n inda no destll anno. · 
~oton o nobre deputado quo :Tia t :qui duo;ão da-> 

guit1s de <l~s~mbarqllc não ltn tada a presLr.za 
•.Juo convém, o que causa tmn~torno a s pra çns 
que ic:n baixa, p el!l dcmor u. <!"" occ->n·e nn pcr
cep•::ilo. Uos seus ,~encitncotns. E u, senh()rcs, i n
fon no qu~ ns mais posith· :1 ~ ordena existem no 
scmtido de sc1· feita o mais breve possivel essa 
l ic;uitlaçiio, e que. essas ord~ns ~e cumpre.,;._No 
cuotauto lm casos em que alguma demor a c we
vita,·el, como, por exculplo, ~·' o navi•-> a que a 
p r•ll;;t perteucia estil fó r cc do Rio de Jaueiro, o 
a conta•Jor ia pau obtco· esclnr~ciment ->s hhli••tes 
ne.,essitn coto.•Jur as ~;u:as com <l$ ·nbouos l•>•>
ç:Hlos H<JS lh· a·o~ Ü l~ ~occtn'tQS. Em la cs ci rcum
sl.aueills t t m-sc de esperar que o n a•io ch egue 
para liquidru·-s•) a g uiõl ; n~as isto 11 úo acontece 
Ul nil.c.ts vez c;-;. 

Ras tou , S1·. J.n·c:-;it.il.!nlc , flUC 1:1.1 houn~ss.;_onun· 
ciado 110 na~u r<;laLor io :1 idéa d:t $Uppres~ao das 
contc..d~n·las provi neia.~~s, p ara qnê o 1_1obre depn
taJo se aiçnsse logo ~""tr.o clla, dtz:•i utl'! que 
nii o acha va c()nvct>iente que taes c:,ntndow\s ~c 
cxtin~uis::;cm. 

Senhores, cn acl.1o conyc,:iento ~ su.pprc.ss~o 
das c.,ntaJ<Jri as r.·r~\'ínr.iaes, po1·que_ ella" e~Lao 
de fact '.l snppt·ínüdas de<de quo: Tor no redu~Jda,.; 
n processar destUl:t:l~ que se têm Je _pa(:ar no 
tb.,souro. 

U :na vez que o thesouro centmlisou em s i os 
pagan><'lli.QS ·de d':spcza s pct·tcnccntes a os di:e!'
MS ,ui .. i s lc.-ios, fa<:il fui conhecer na rcpart1çan 
da. marinha que a< contadorias provin ciacs JJiio 
t inlHio rnois missão a preencher. 

i\las dissE: o nobre do).mt ·tdo: « a rcform'\ do 
tl:csouro aindl\ é provisoria, ·o mesmo ministro 
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ua Íàzantln pode quo não sojn clla su\Jml!ttida 
jú á ui<cuss:1o e c,x •me do cor po legisla ti ,.o, ai nua 
quer cvnSultar a c xpcricncia. 11 

Se•1hores, esta asser~i'io tio nobre dop•1tnd-> en
Yol ve um sophis ma. A organisaç;lo nctan.l do 
til.::souro é vestissima, t~m muitas c ''nriaJ,,s 
partes; e o Sr. miuistm f.!a Iaze~cl. <, é v,••·olad::.,. 
quer eónsultar a <oxp~riencia rclath·amc•li" a 
~ste todo L:l<• V3..i.tn, nà() quer que a sun obr l 
seja saumottida de ch.,fre a uma nppr.,ve.o;ão 
d<: iinitiv:~~ sem quo prilnciratuP.nte rece ba o !idlo 
(}:-:. ú'Xpr.ricncia; UluS u :.:iL 1Hini3t1'') u~·l Ítll •)n .la 
não põe em tlu\·hla, liCIU pessoa algumu. qU •.: 
m<'dit~ um pouco nas cvtt~as pul>licas, a ,·an
tL\getn de cttntralisar uo th~sourl) os pag:uuc.:· 
tos das Je~pczas Jo; dh•ersos minislerio:;. ; .-lpoia-
do•~ · 

Esw ponto é inconeuss•J, :. sun utilidnde est;\ 
pleuamen to2 reconhecida. Seja, pois, qual ftlr o 
p eneamonto <lo corp•> lc~islativo ;\ cnrcn. <los di
v ersos ponto~ da nova organi"'tç?io t] () thcsottl'o), 
um b a qu~ me par••cc escapar provav~iUHó!Le a 
tod;~ collt~St·liCi'iO ; fallo da con veuicucin da cen
tt·alisaçlo, ú 'qltC tenho nl!ndirlo, e f.,i justa. 
mente nesta pont'> I)LHl se fmi·.lOtl o ultimo rela
torio ptu·a tH·mmncia r-sn pel:l necf!s~idad~ do se 
suppt•imir lls conta ·toria< pro,•inCines. 

Atac.:>•• o nobt·e tl"pu ~ado o systemo. ele ccn
tt-alisaçüo dos pagan•entos no thcs••lll'O co:n a 
observaç:io de qU•l t<.)m ba vido muit.:l. de,nora 
no pa~;amcllto dos s!l.larios dos tmbalhadores do 
a~senal. St. presidoutc, q u ando> comctou-se a 
cx<'r.ntar C.$$0 r>vt ';\ Mdem de Ji>(>Gsi~ões, acoa
t~ccu em Vl~rJ ld~ alguma vez que os :ala. rio:::; 
do~ tr.>balliadores <lo ar~enal uiio t~ 'S~m pa~os 
immeJi atnmente; ma' este fuct•• ptoc<i<l•i menos 
do n10tl•odo n·.l<lptndo n·.l th csouN du que tle 
estar elie em come~o. (Apoiados.) 

. O Sn. LISilM ::>~r.ru :-Chegou-se n demonstrar 
mesmo quc .. a demom ·n!<o era 110 thesouro. 

O Srt. Z .<CIMRI.\S : -As duas r,,par ti<;ões ainda 
ni'io ;;e t iuh:\o ent, ndido, eo:no convinhn, sobre 
a Uh\rcha o procc.>sn que se dc,·cria seguir ent re 
um:< o o utt·.r, c da.hi rc•ultou nalut·almentc c~sa 
demora, q uo a meu ye,·, u:'i•> aco;usa o sy~tcma 
tla c""tmhsnçi'l•>, de eujns vantr•gcus, ali:'ls, esto<t 
tão pcrsunuido pela pn1t ica qne ,. ,.,u tendll <In·· 
t·cpartiç:io, •JIIC nii:o posso deixar ele iipplnuJir 
a centt'Hlisn...;.tl~, , qtte t.r)m pro,tur.idr) cconouüas, e 
nu~smo evita1l1> t1 :\f, pe,lucn o_L-; tn ll\~e t'S:tt,:Õt;:$ .. ~ 

O Sn. L1s uo .. S•aua , - E' a id~a mais \'Ít·Ll Ja 
refurma elt' tllc•vuro. 

O Sn. Z \CU,\U!A:>: - . .. que ii'io pass::ut:l o im
punes. 

Po•· occa;i~o de ft\ llar em cont:ld•>rins, o no
bre <.leplll.'\110 parguut· •n- ,.t ~ ~lo .-rs11ltndo das 
c"nln~ ,lo \'Upo.- Af(on.so ; sem dllviol' h a ~q ui
,~OC I., tJ , ~ s un pat'L•'". O >lnao jlrt:o;:_;ca-lo trac.ott·Sc ni)ui 
das cn :th < ·L" ""-fl'll' Am~;;mw•· c não elas tlo ,.,,por 
.ttfon~o, '' '-' •]na,;g jit cstavii.o approva 138 ~·•an·lo 
cntt·ci pam :t 1\t.huinislt·a~iio, ~ pol" i :;s" ua tln 
tenho cm11 e\lag . 
· O fact.; que roi trazi•.lo '' ann o passado ,·, dis
cus:o:fio foi o t.l:ts c:outns d0 vapvr Jl ma.:onas. P~t·
gU:ntou-m~ o uohrc <leput<do em que estado ü\,> 
essa.t~ co .. t~:i '? Di::ü· lbJ f}ne ~ssas contf\s t•unã
rão-sc, c f~·t~ , , ac~h :l .t.--,.. t~ lll fl le·ancP. o vict:-ul:ui 
rante Grllcnfell. •> cn; • it •\-o - tencut~ Elisiario e o 
vic<:-consul F rões s , .~.,.~ qu•) ' iUCUl ~.omeçott a 
a dmi olistrur os <linlteir<>> do (<Stm.lo na construc
r.:\o d o ,t ma.:ona.< r .. ; o S r. Hreeufoll; nin~uf:m 
in:nora quo, rlcp:,is qne .os ueg,)cios do Rio d.1 
P"ro.t•\ o chamnr iro ;, ~sla part~·· ·I•> onn ndo, o 
Sr. Greenfcll pas s .. u essa administra~!'.<> O•> vice
consul Fróes, aa,. im .:orno é certo qu~, para acti · 
Ya< essa con~ tru·:cão, tir:ha ido da'lUi o c:tpitão
t cuootc Elio~rio. 

O vice -cousut ·J:õrõcs te1·c o alca.nc.~ .lc li~:S:>o,~:>:!'l, 

ni'io pos>a~ beas, G u:n:l pcrd 1 inf<~lli 1·cl para a 
fa.zca.t~: uu ll't?ltt.u ll). ~~ste n~go cio párn. no poder 
crtm : ).(!tt~nt~, na1la n1 0.is t-en1 crun a 1njnha t·ep:.u·
tiç,l o. O cnpit;<o-tenent~ E li<i:u-io, que f·>i achado 
Lil!nUP,·n tHn aleauco, entrou j:\ ]Htr:l os C•lÍre.:; pu
l.olic->s com '' r;?$p~ctiva i mp·.,·tancio.. O alcance 
P.m '!"C a ~ont ·•·lo:·in suppõe nr.h:tr-se o · ,·i.:e-almi
rtlnt·~ Gr.~cn:'•1li tlõpondc a.iuda. (.(e e:;clarc.:iloCtlt..;s 
c iuformitt";0eí5 •fU·: te~rt tnarchatl-o utn pouco Jnai::s. 
va;;:'lruS.l:ncutn, p01'qtte a vartc a:ha~ St} tnui dis
tauto da•1ui. E:;tc ú o uuico nonto ain-la não dc-
cidiuu. • 
· PrusanJo a iut<mdencia, o nobr~ de1mtntlo ccn
sut·ou a pratlc~ de csta.ram nessas reparti~lio es
Ci.·..:v ~?ndt) amanu~nses, ch.t·u!.Hlos ptl l" avi:;os rni ~ 
ni:)t<!Jri:hl~ , s~m disposi.;;'i!J l':g i ~Jativa que isso 
autori:ie. '.Senhora ;, tJm m !U tc :np, terl llo o.dmit
Üd·l ao; tro.h tlh<>s da intertdcncia J ous indiviJ.uos, 
n ·n p11ra sabsUtuir curt:) sttj •,ito qu•: tl:tlli ~abio, 
c outro a [llltlid·> do chef,, J n rel)nt'ticão, para 
auxilial-o nos seus t ro.l.laih,>s . A iutcndencia mais 
do; U!na \'<lZ jl tem-me .-~p•·es~ntado qne ·com o 
pessoa\ q>le tem não pôde d:u· conta d o seu., afa 
•c•·,,~ ; um o. outra ·vez e~la n ecc~si:inde .~e t01·nn 
n1·lis nrgcnte,. e que fazer ~nt•'iO l.l gover;,o ·? Au
t •lrisa a ir.tanJe nc1a a chamar, mediante t~nue:> gr!l.
titica~ões (r.omo soja 1$1500), •tlgum sujeito icloneo 
a'l scrviç~. Fi~o sáo empr.,gados ptll>licos, são 
as;nl;u·iado< que, com a aus•mcia ,\os motivos que 
o lizer.iu chamar, são dl)spc<lidos tl Q ser·viço. 

A qu.cst iio i>rincipal da parte do nobre deputado 
seria n't•}rigttar se o ntun,!ro d·os em prc:{aUos da 
i<l t.!n<le ncia ~r~ bastante . Se esse til\ moro fosse 
sutficient~ , ·e .. tiio assalariar q uem cscre''•1 seril\ 
llfll abuso. Om, se o nobre JtpUt!tdo em bua fé 
qnb;essc exan\inar a nut:Leria, como · costu1na o. 
f:1zer, conheceria que o pessoal da i nten<lencia 
nii•• cll·,ga· r nra os seus tl'abaihos. Se o nobre 
deputado const\l tas:>e o documento " que j!L uma 
Vez ;;,; ref~rio, PSse parecet· da ccmunis~:l,, qn e 
nomeei p>~l'n. in<juerir ác.êrca do est.:l.1·• ·da inte <l· 
<lencia, veria que " çcrumissâo t·econhece que o 
pcss,>:tl ddSS1 repart ir.iio é diminuto, que 11 intcn
denc:a pede urgentemente uma rcocganisação, 
pan> se p<·•r '10 nh·el de sua mis~iió, de seus 
tleveres. Mas, sem fazer ·isto, o nobre · deputado 
ven1 d it'igir Uml\ accnsa~áo (porque creio que 
não f·>i pllrgttnh) p•lo f••c~o de ter autorisado a 
intentl~nci•• ~ chama•· um inO::ividuo t\ escr~ver 
nes$n rcptlrl içil:o mediante n gratlficr•çilo de 1S600 
por dia .. .. 

TJ:~u Vut. : - Apt·c~c .. to-~c llUl projocto a. est e 
re>[Jeito. 

O SR. ZACl-1.\lU.\S: - Ha um p roj ecto aprosen tado 
por uma comm issào da casa, a nelle \ •om a idéo. 
\lt.: l'..:u1·:.=;n.:dsnr-~e a. intendencia; nu11i o tlue ·quer 
o nnbro3 dtpntado que cu fti.Çil! Quer que eu 
l·cor:;;u.nisc :\ rcpartiçãu sí. cont·a tn illhal vontuüe •t 
6 c•n urn neto do corpo legis lul iv•l '! 

O nollrtl deputado occUt)<>U·sc lnrgnmcnte do 
fornv.cior.t~nto de viveres ; d isse que :;r:1ves abu
sos havit\o nesV3 mm" de serviço. Ante:~ de do<s· 
~cr """ fuctns que m·m~íonou, eu Jit••i ao nobre 
àepula•Jo que a pmposiçi\o). que emitti em ouh·a 
oecasi•<o ost:\ iluact.a, is to ê, quo para haver esses 
abuso~ r dfel'lJ,,s velo nobre depttc odo, • na ~scah 
que lllle suppõe, em preciso que houvesse cont r a 
., ~swma~o <los marlnheirns uma consph·açito ne 
taatc$ indivtduos, de classas tão diversas, que pa
rece inerh·el realis:lr se . 

Se o nobrd deputado examin1S$O o regul:\men to 
de 81 de Dezembro d~ · l:H7, que erea um con
selho rie adrninistr!l.çi'io, Yeria que ó f,ornecimento 
dõ ,•i<·eres e fa rdamento> parn o pessoal da ar.n .. dtt 
corre por conta desse con~<'lho, de qu~ sii<> mem
bra.s o encarregado do gu!l.rtcl-goneral. o iuten 
dent~. o che!e <la contaJoria, os commandatl tes . do 
b~talltão naval e do corpo do~ imper i·,es marinhei
ros, e dous oLiiciaes de p<~tent~ superior. Seria mis-
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ter que todos esses individuo!! se 6nvolvessem na 
fraude, e demais os recebedores e os comman· 
dant~s, pois ·que eales, se tém ootici~ de sup
primentos de generos pouw saUsraetorios, são 
autori.>ados a manda1· comprar a dinheiro o que 
fór preciso, dtmdo logo coota do occorrldo, para 
se proceder contra o recebedor e fornecedor. 

Ahi estão, pois, todas as caulelaa q ne regalar. 
mente se podem .tomar. Aléru di~to, a entrAda 
de viveres nilo se faz sem prévio exnme de me
dieos ; e ent&o novo element<> para a conspira· 
çiio! Ate os mcdicos que V. Ex. sabe se mostrão 
sempre aniluados de t.an~ pbilo.ntropia, tão 
amigos da saudll de todos, porque geralmente é 
a classe menos interesseira e e~oista que se co• 
nhece na sociedade, até os medicas iriào tomar 
parte na combir.&çiio contra o pesso11l tia nr
mada! 

Illas vamos aos factos. Quando em comman· 
dant.e da estação 1\aval llo Riu da. Prata o chefe 
de divisão Pedro F erreira, disse o nobre depu
tado qne app:uecêrào viveres estragados. O hon· 
t·ado memóro nllo especificou quaes erao esses 
viveres, nem donde forão elles enviados, e ainda 
menos se sua deterioração occorreu ou não du· 
rante a ~,;lada no navio, porque sabe-se que o 
gencro póde estar ex<:ellente ua oeeosiiio de admit
tir-se a bordo, e depois com o correr do tempo, 
toroar-se mao.... . 

O SR. Froo~;;tRA. DE 11-ll::LLO:- Eu admitli a 
possibilidade disto. 

O-Sa. ZACl:lAIUAS, -Examinemos outro facto; 
disse o · nobre de{tutado qu.e ultimamente appa
recerão saccas de arroz deterior~tdas no Rio da 
Prata. E' verdade ; a bordo do transporte 0•-iente 
apparecerão saccas do arroz n1·ruinada~: mas 
donde íorio essi\S sacc:ls? Forão compradas em 
Monte'l>'idéo, e não aqui; porque as informaçües 
que tenho são que o transporte 0.-ient~ niío le
v.ou arroz para alli, recebeu-o lá mesmo. 

Note V. E:.:. , :5r. presidente, que o nobre 
depu~do se· proclama amigÕ da pratica de com
prarem-se viveres no lugar onJe estiver o na
'IIÍO·. Ora, ·no caso vertente, o geoero . deteriorado 
niio foi - daqui, comprou-se no lugar em qu~·cs
tavão os vasos da armada. Se foi recebido já 
podre, ou se apodreceu a ·bordo, . é o que nM 
se póde com s egurança dizer. Em todo caso 
porém ê um (acto isotado q.ue não abona a as· 
seiçào do nobye deputado de que não ha vigi· 
l1mcie. e zelo neste serviço, porque se de um 
facto isolado se pretendesse deduzir que certo 
ramo dd serviço vni mal, não baveria ramo de 
administração de que se pudesse com razão dl· 
:ter que vai bem. 

Acensou o nobre deputado a repartição da ma
Tinha por mandar para o Rio da Prata gensro& 
que a.Uí eiio m nis baratos do que aqui Pa cürte. 
Senhorei!, o costume é mandar a repartição da 
marinha para o Rio da Prata generos do po.iz, 
como &lToz, farinha, etc., ~uo uat.uralmente são 
aqui mais baratos . Mandao-se tambem certos 
generoa dn Europa; mas o nobra deJ.>Utado sabe 
que o r.-etl! da Europa para aqui e ma1s em conta 
do que para o Rio da Prat11 : e, pois, parece 
que generos da Europa comprados no grande 
mercado do Rio de Jaueiro s~bem tambem mais 
em conta do que se fossem comprados em os 
mercados comparativamente inferiores do Rio da 
ft~L · 

E' sem duvida passivel que uma ou outra 
vez• esteião certos generos que daqui vão, por 
l'reços mais barat<>s allí ; como porém, pre'\Tcnír 
1sto ' A oscillo.çilo do preço do mercado ·é. tão 
consiante, as circumstancias que iniluem nestE! 
pbenomano 'São tiio variaveig, que, por esta'Eilm 
alguma vez certos · generos mais baratos no Rio 
da Prata no ·que no Janeiro, erre ·a repartiçiió 
d_a marinha na pratieà · adopta'!ia de mandar 

daqui para aqu~lla estaçiio certos generos de 
que ella nece3sit.a. . 

Propõ~-s~ o nobre deputado mostrar ·a indis
pensa,·el necessidllde de elevar os ' 'clncimentos 
do inspecll•r do arsenal de Pernambuco ao mesmo 
grão ern que se achiio <'3 vencimentos do inten
daute da província da Bahia_ Para esse fim dá 
o seu voto a uma emenda neste sentido, que 
Mt:í. sobre a mesa, as,im como vota por outra 
que aleva os voneilnentos do almoxarife do mesmo 
ar3enal de P.ernambu.co á. cifra do:~ veucimen to~ 
do da Bahia. 

Senhores, de t~mpo immemorial o corpo legis
J(I.livo e o gnvoJrno têm adaptado sempre corta 
graduação em vencimentos de empregado" .ia 
n>aTinha na cOrtt, na Ballia e· em Pernambuco ; 
sempre os emprega•Jos da. ín~pecção e contado· 
ria de Pernambuco tiverão vencimentos menores 
guo os da B"bla: diver~os ·ministros, diversas 
legi~laturae têm prolcedido assim, c ultimamente 
o · nobre sena.dor o Sr. Rol! anda Cavalcanti, quo 
organi~u as cont!ldorías, e modificou ~s inspec
ções e as intendencias no anuo de 18i5 adopt.uu 
a mesma regra. 

Ora, o nobre deputado não b11 de admíttir 
que tenha affeiçilo mais decidida pela província 
d~ Pernambuco do que o nobre senador a quem 
me refiro; elltretanto foJi elle quem: ainda. em 
lt.Wi adherio a essas differenças de vencimentos 
entre os empreeados de marinha. 

O Sa. FIGUEIRA. DE MELW '-As eircunistan
cias têm multo mudado. 

O Sa. ZACIJARU.B : -Na Bahia h'l dous almo
xal'ifcs e em Pernambuco ha um; na. Bahia. ha 
um intendente, que reune as tuncções de inspe· 
ctor e de' capitão do porto ; em Pernambuco ba 
um inspector, que reune as funcções de, capitiio 
do porto. Estas são as disposições que achei, . e 
que não descobro razão para alterar. O arsenal 
de Pernnmbuco ê · muito importante; mas quer 
no presente, quer talvez no !11turo, a naturezn 
põe embargos a pretenção do nobre deputado ... 
. O Sa. BRAN ol'l : - Quaes são esses embargos? 

O Sa. ZA.CIU&us;- Não ll.a comparação entre 
o estreito canal por onde e ntrito os vas~s de 
guerra e mercante~ em Pernambuco, e o vas to 
e largo porto da Bahia .• • 
UM.~ Vo~c-E o que tem isto? 
O SB. ZA.cH.UU.\S; --Na. Bahia poder·se-hin 

mal<dar, sendo neeessario, construir o. maior 
nâo; em Pernambuco não s e poderio. fater o 
mesmo. 

(Ha outrCJ apal·/6 que não outimO$.) 
O porto de uma província é difteronte do da 

outrro, c na rnziio dessa differenç:o está tambem 
o wovimento e o trabalh•> dos rospectiyos a\·· 
senaes. Arguu1eut.ar eont.a uw facto tão sensível 
me parec.J que 6 eugerar um poneo o patrio-
tismo. . 

Julgo pois que os meus 1\ntecessores o o Mrpo 
legislativo, assim proeedendo, têm tido em vista 
o maior moVimento de traoalho que ha nas re· 
po.rUçõea de umo. província do que na.d da outra. 

Não duvido que se possa dozer- tal empro
gado do arsenal do Pernambuco precisa ele•·açiio 
do vencimentos , - ma.s adaptar-se com regra 
o igoalar os veneimontos desses empregados 
aos da inteudenciâ da Bahh me parece nii<> 110r 
muito ra:~:oavel; e por este motivo, senhores, 
sou levado a votar eontra. IIB dllas emendas que 
tôrn o as~ontimento do llonrado membrt:. · 

P erguntou o r:.bre deputado : a Porque ta'l;ii:O 
o governo tem dado gratideaçllet ao lnspector do 
Pernambuco? ·• Senhores, 8$ gratifteaçõ,_ dlo-ao 
cu retirio-se conforme as circumstRnciaa: qnaudo 
ha mais tmbalho a fazer o ·góvcru<l póde aiU· 
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pliar certos .,-eneimentos; mas quando as CQUS&!I CQmpletamente lotado, M passo que outros llàO 
torniio ao est.&do ordinario, póde restringir ou wm a lotação que lbes é propri.a. 
mesmo r~tirar a grnLiJlc.l<;íio. P essima foi a intormo.çiio recebida ptllo nobre 

O Slt. GoMI>s R.mnno ,_Se a lei uão a auto· depu~ .1do neste ponto l Primeiramente, senhores , 
risa, o governo não póde da l-a. senJo n lotnçiio da fragata Constituiçao de !;18 

O Sa. ZACUARrAs: -A lei, Sr. pr esidente, p•· ·~as, ella apooas tem netualmante 2:..'6. Depois 
aut<>risa as g:-atifieações; desde que temos g". uàv se fit erão despezas de lux.o, Dão se gastárilo 
verno constitucional reprcsent&Jtivo coneedem·S(I taes 30 a 40:000S ; mandou-ae ~alafetar e pintar 
gratilicacões, mediante a. -verba - eventua.es. o navio ; o que, longe da ser luxo, é uma 

necessidade indeclinaveL Aehfl p<>r ventura o 
O Sn. Gol!ES Ih:semo :-E' outra COU$8. nobre deputad .• que é economia prescindir-se de 
O SR. ZAcH-~oRIAS : - Ha circumsta.ncias iil) s er · pintar e calafetar os navios da armada para 

'\•iço publico que exigem imper:1o~mente que se ficarem podres em breve tempo '! 
de a quem o presta uma c~rta rcm~tuetaçilo. Direi ninja 8() nobre deputado que a esse 

acto do jõtoverno presidio a ma idéa eminente-
A MF:s~r.~. Voz:- Logo, o governo póde augmen- mente util. Niogtlem ignora. que o estado de 

tn.r ordenados. · desarmamento dos navios lhes é geral::nente dam-
O Sa. ZACHAlllAS : -Sr. presidente, o nobre uoso. e que ao contrar io o estado de arma-

deputado que me honra oom o '=ICU aparte acha mento e conducente á sua melhor conservação; 
paridade onda ni\o ex1~te. O governo nã o póde, foi o que se teve e:n vista mandando armar R 
senho1·es, augme11 ta r, por exemplo, o ord~nado frag~ta Constitn,içao. Além disso, o nobre de-
da um juiz de direito; nem mesmo as suas gra- putado s abe que a fragata Constítuiçllo, estando 
tificações: o serviço de um ruagistrado tem umo nu pé em que se aeh,, põde de um montento 
r emunen ção iha. e determinada, que não á per · p~ra outro fornecer otliciaas e pr·sças, não só a 
mittido alterar. qualq11er -vaso d~ guerra que tenha de sahir 

:Maa esté.-~c tratando de outra ordem de ser- com brevidade e precise de mais praças, porém 
viços, de trabalhos mutto differentas, euja. o.eces- aos -vapores mere~ntt.s que as neces~ldad·es do 
sidade póde variar, conforme as circumstancias, serviço obrigiio de vez em .quando a fretar. 
e aqui o dar-se a alguem uma gratificação Com estas observações, pots, creio que o no-
proporcionada ao seniço que presta não- é o bre deputado retirar& a censura que fez. 
mesmo que augmentar a. empregados publicos O nobre deputado disse mais que o governo 
os seus ordenados. Ní'io ba poi~ paridade al- - não tem sido rellectido na designação ele o.fli.· 
gumn, me parece. . ciae3 para comm.mdar a fragata Oonstitttição; 

Com os f llndameotos com que me tet~bo . op· e apouttlu, senhores, o facto de · ter sido para 
posto tis emendas a que o uobre depui.Udo dá es>a eommissâo designado o ca;>itão de mar e 
o . seu assentimecto, tambam ndo posao .aceitar guerra Jviio Henrlqnes de Oat·valho, que na opl, 
a idéa de !ieparar . a . secretaria da io•pecção da niiio do nobre deputado n ão tem li capacidade 
secretarin da capitania do porto de Pernambuco. preeís\ para semelha nte taref~; pois que um.a 
A a dopçdo da idéa do ·nobre deputado levar-nos- vez em Montevidéo . fez encalhar ·a !t-agat:., e 
hia a separar tambem a capitania. daquella. pro- outra. não pôde com ello. S4hir a ban-a desta 
vincia da re>pectivn inspecção; maG p~tra que ciJade, necessitando de soecorro para livnl-a 
essa innovaçiio? Se o ins~ector do arsenal de do perigo em que, por sua impericia, collocou-a. 
Pernambuco é tambem cap\tii<) do porto, o seu Direi primeiramente, · ~enhores , que o · capi1iio 
s.ecretario tambem póde funccion:tr em um e de mar e guerra Joã~ Henriques de Carvalho é 
outro ramo do serviço, e decl11ro que não tenho um dos nossos officiaes de marinha mais distinctos 
recebido, uem me consta que haja reclamação Dor s~llS conhecimentos. E llo na sua longa car-
alguma nesse sentido. · reim tem commandado muitos navios, · e no 

Fallnndo das capitanias, o nohre deputado commando da Cmstituiçllo não me con&ta.. que 
occupou-se do producto da praticagem do Rio- a fizesse e ncalha r em 111ootetidêo. · 
Grande do Sul ; affirmando que Ibe constava Quanto ao facto aconwcido · na barra desta 
haver desvio do producto dessa praticagem, o cidade, é ·int-eiramente inexacto o que disserão 
qu.al, ePt vez. de ter o seu. d~stino, ~ra mnlba- ao nobre deputi\do. · · 
rt~teado. Sabia a uma viagem a fragata commandada 

Devo infurmar á cnmara que ate o fim do por esse otlicia.l ; e t endo acalmado completa-
anno pass:ldo constantemente r ecolherão-se 4 mente o vento, foi ptec:iso fundear, circu.mstancla 
tbesouroria oa saldos dos rendimen~ da pra- que deu lug·•r a fazer em 8:1 fonaleZ&II signa.l do 
t icagem daquella provincia; que de Dczdmbro perigo . . O que é eerto é qu.e tu:> dia segumta sa-
para ctk é que uilo têm vlndo os balancetes; hio a rragata, sempre commandada pele. mesmo 
mos tombent por es~e tempo deu· se a mudanç~' official, fe:r; a -viag~m projectada, e na volta en• 
de um dos empregados de ~uem bavi:l sus peibl&. trou a barra de noite e com_m{l.o tempc.. · 
A pessoa que provavelmente tnformou o nobre o sn. Ftoct:IRA. DI!: MELLt' : _ Não encalhou ' 
deputado, se bem se .-eco·rdar, dirá que hou1•e 
essa substituição, o q u:e l á está am 6mprega:do O Sa. ZACK.LRUS:- N iio me consta. 
de muita confiança. · O SJ\. F IGUEin.l. Dt MEt.LO d(l uro aparte quo 

Qna11to á deuJora dos balancetes deste ui - · não ouvimos. · . 
tí1uo eemestre, o nobre deputado sabe que os · . 
documentos do :Rio -Grande do Sul nlio vêm O Sa. ZJ.C.IlÃIIIAS :-Mas, senhores, a que vêm 
com muita promptidão; é queixa qua não [az factos de 1851, ainda que verdadeira& .fossem, 
só a mllrinl!a, mas outras .repartições pela parte para o tempo em que estamos 1 Que provas tira 
::tue lhes toca. Dahi, porém, não se põde con- d'abi o noore deputado ? Pois ·Sou responsavel 
cluir 0 extravio de que 0 h onrado membro pelos factos de l ljijf, ou sómente pelos uetos . d~ 
fall níinha . adnunistracão t (.Apoiados. ) . 

ou. · • Uma arguiçio muito gra\'e faz-ma o · nobre 
O SR. BEL'LO :-Apoiado. deputado, ta:undo-mo do par~ial, porque ·rnaDdoi 
O Sa. ZACIUJUAs:-Passando :i,, verbas-navios a corveta IJ. Jatt'-'aria concertar·se na Bahia, 

armados e desa rmados-, o· nobre deputado di•. perubendo os respectivos officiuea Vl!nci:nentos 
rigio censuras a o ~cverno porqu~ mundou ann~r ,. stlperiores ao3 que levãrão os da cor-veta Uniao, 
a fragata CO?Utitu&ç<'lo, dizendo qôle !e& despezas que !oi eonc;ertar.ae em. Penlambuco. O nobre 
em .obj eetos de· méro luxo pna recreio dos om· deputado !oi mal informado : uma e outra cor-
ciaee llO valor de 30 a 40:000$. e t em esse navio veta sahirã:o d'aqui em meio atJllamento, e pot· 
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tanto os <>fi'iciac3 J"o>rüv iguah<1cnle aquinhoados, 
~em diflcrença 3lgum~. Siio f,octos cons;:lutl•.s 
dos livcos da. repaniç.io, qu.c o nol.>N d<put·J.do 
póde veriftcat. -
. A~Ol":l, a C•Jr ve.tn D. Ja11<W•·ia. chagando to 
Dabia teve de s~r concerL1Jn, ficando) os l'éS
pectivos officiaes incnouhi,IM d., as~isti< ao con
·~c •·!..l1 ,·e net:cd0 com.o etnbilr\!:ld\~S mn tfnnspflt·t~ • 
. A rn'\?.sllu\ \Jl',)viJj,ncia. p tw -3m nllo t-o\"~ lug-ar 
quaot•l ,;.· fi•~••"io, porqll·~ d"vc u8 ~er teto radica! 
o ~eu conccr:.9 qu•~ j ulgon· se tu eUlOl' eu trt)g-al-;t 
inteit·aml!nf.e ao ur,;~na\, pn,;~n•l •> o po!$Soa\ qu~ 
Jc,·ou pam o brlc;ue Itamao·acll , que IJ:l püllc·? 
cahio ao mar, é preciMva <I~ ser tri pulnd·• · 
Infornaát'i~O ao J\tlbre d~puladu que n ClYt.'\~e.t.fL 

Tinià<J es:.~\va tão an·uin~d:\ rp.to n:l.o ,, ~,lia a. p l!na 
ser concertada, e que era melho•· ulieoml-a; " 
nohre <.leputaolo esquer.o ·~uc hn umn lei tJUC rc· 
gula esta materia c m~Hhla niicn9.r unr Yaso dt: 
guerro quauJo o concerto ~xced~ ú JnQtadc uo 
seu. vahn." pti~uili'"'o. 

Ora o custo p:·ovavd do concerto da e.:~n-cta 
r;níão 111lo excede ll mctacle d<l seu v a lnr primi· 
tivv, e portant" o go ;·orno ~s:..w'!- no $<!11 <tirei to 
mandando~a cOt)C~l'tu.rt t:1nto wa'"' qnn nt.n c n.nt 
vaso tnnu éiro e excellentcl! p!lt'a certas paraw)tJS, 
por eJ:emplo, pm·a o sen · iço <lo llí•> tla Prata . 

Cheg.:lll o ll•>l>rc depntaoio oo hospiLa l olc ma · 
rinha da. corte, e pergnntuu p~n·quu se Ih" <!•'" 
novo re:;olla,nento, tjtlfll o motivo. d e se confi,a t· 
a direcçiio d<) hospJtnl a um o!li.o1ill Je mannna 
e niio ·~~ um mediCt>, e emlim. porque raziio o 
·~IU"'mento de desptlza. dcsso. rn.mo de sen·i~o niiQ 
ve~ .:onsignado 110. respeeti,·n verba do orça· 
meu to . 

Responderei dir.endo quQ o •·egu l nmentv q tt~ 
Jirigia o hospital é de 9 c.l~ Dezemb ro. 'ie. 1&;3, 
e que de então para có. tcrn decon·ulo tan to 
tempo ns 1:ecesshlndes dnqtte\le llOspitnl Wlll 
por tàl fôrma cr~se1do, qu_, convinha, em . mes· 
mo jnUi:$peilSUVI!l um no\"O 1·e~nl arrrento llt:u~ em 
bnrm.ouh\ c;o :u as actuaes e.il·cumstan.eitl.S ~ c~sa 
nceessi clndo t inha ~iJo r cconheciJa pelos meu$ 
antece~s<•tes, .e quanuv eu entrei para a _mlmi· 
n ist•·a<;tiO j il e:.i~tia um Lrolbal_ho _ Ofl!tln•satlo, 
s njeito ao ~xaoae d~ um:~ ·com•mssao. ~sse ~r:l · 
OU!ho, qu~ foi-me Clllfilll a presentaJo, C 'PI'ectSS.· 
n1 ente o no•·o ··~gulnlllB nlo do hospital. 

Ooianto n não po~'t~ncer n ULll me•lico n direcção 
do · hospital, ~u J í,.e i que h a !'ara isso UllHI ra~''':! 
muito sompl•,s. e n:m a ~êr: que u ma cousa c 
nd•uiJliotl·aç:'ío do hospital, c outra o saniço me.ii~~ 
e cil·urgico tlc!le, e, p~is , cst :~ toca no' ra~LO!tntívo~, 
c :tquelb ,, quem e> tiver om mclh.>r os co,.,liç.üe; <1~ 
manter no estabelecin1•:oüo n oo·dom o a dí•dp\i na, 
pode•1J~. ser j :"o u m ollici~l de mnl'iuhn, j:l uou pu i· 
sano, e )a mesmo uon !ncdJC~ , ll nrllltl·:o do go\·cru<o , 
que t•l nl 111npia lib~rd'adc " " escolha. 

Ora, em um hospitl\l partt onde amuem tant•lS 
doenLes; c onde !ta constant~lllcnte u m gra11J•< r:u
lucro J c prnças, ê :is ,-e.:cs ofTiciae.; illl armaJ:l 
t1·atanJ o se, nilo se ~\Óue dnvitl>w que nin::mcm 
mais proprio~ em ger~\1, n UidgH·o, !1. fazer 
mnnte1·-se a Jiscil)linn. c a ordem, llu que un1 
nlil itar. 

O m llit a,· mes mo chom a com mais facilida•lc 
á obedíduch e i>a.rmonin os medicas l!o est..'\· 
bctecim euto do que utn col\ea;a. qua· os diri 
~isge, p~rque ent re cofle:;:•'~S ha muita> \"ézos 
ri>alidaut!, o o facto Jc cstar um lwm~m d:t 
art~ na dil'cc,iio do hospitnl >lfio ilnp.!dc qac <•S 
~~us collegns, principalmentl3 so têm pnrn si '}IUJ 
s:•o m:liS talenlo~o:; qu~ o t.l ircctor. f..: e ntCihlt!Ul 
1nais dtl n\ediclna, oi:u!t.l4:t;, ;'lo e.O\\\ \'i\}n\~nu.nci a. o 
oponhi'i"' enlba L" aços n ta·,,pc1;us t u i·l•}U c..tnj:. lldop· I 
wi te m de ~r.ai; p~t· s1 u qu~ st• prut.~a lll) 
exercito. · 1 

Qu:Anto ao moti\·o por qu~ niio ve io <) nu- I 
. p;m~nt..> Je desp~zas consignll<io no orc,•mcnto, 
dirl=i que, çomquanto o r~gul;nnento <lo hospi· . 

ta l wnb!l d:tln ele .Jartetr.). l~\' ol ll tanto t~lltpo 
a imprim!r ·sc, que . "''o s~ põ:lo~ p i)l: em exe
t,~l~.ão s~l'll\() d~pt• ls que o o t·çameuto dn r\!pa r
Ü<':1o Ja mariuh,t fui cn\·i·t.!o ao t hesourú. 

·E ü; o moti\'d d t:!ssa omisiii\Q, q ue tlliás fica 
reru~Uhltlil c:un a canendu que se :1eha. solne n 
mcs~1, elc, .. ant.'J .l a 1nah; o.!guns contos de n~i::.; 
'' \'C t· b:~ ti•> ho~pltal. 

O n.:-hro dcp\ttacio, s~tnpre mn.l i nf<lrmado, c 
n~•)l"ll. pour.o :>!tento a o meu reLltod o qnc ti· 
nh:t e111 s nas tn:\o~, disso <ltt': ~n m\! \)!l'-punl!~ 
a a boli r· a cscoln do geou1ctrut a pp •cada as 
al'les qne exisL: n o ar;cnal ua c<irL~. 

O Sn. F<n<.nmv. DE ?lh:u.o: - Q11e nüo nchaya 
1nnita V!lntagem . nel la, o pol' isso cu · con .. 
cluía quo> m·n mel hor a bolil-n. 

O Sn. 7.o~ctr.•nus ; -E' conclusã.J de V . Ex.; 
nssevcl'ci no l'••l ttOl"io qlh~ hn vnntagem n n. 
cc•nse1·va~~o desta eseo\a. V . J;:x. • (o i q~t<~ nito 
e nteudeu bem v •]Ue eu d isse. -

S enlNres, no Arsensl de marinhtl da ~ ·irte 
ha uma nuln <le gP.ornetria a f>ptuoada ás arf.es, 
onde se ensíufíu n •J; operm·ios r_nenores os. pn !•· 
cipio> clemeut~res c a ppllcno:to d;\ s c•cncw 
conf•>rm~ as idcns do barão D ttp!n. 

A expetiõnci.a t em mo;trauo Qlld csso srste- · 
ma é iUlprvficu o, por .tne {: hnpros.-ival alca_n
çnr·s~ bom rc~ultodo de •lomonstra~.õe& .., . raeto· 
cinios d ado;; a menores pouco ~ultlvados ; c 
n~ maiut pude dn Eu.·opo\ ess-: syslof!la tem 
eahi.l o fiea nU.o taos "-C.l a.< ri!uuzulas a lll!>tl·ne
çiies pr.üicas, em que OS alumn •S, . ll!ais COn:t 
os seu,; ollt.,s do que com. o .rtlC:ucmw, ... corn-
prche;~dem o que se lhes ensina. . • . 

Foi i>so justamente o que .p o·opõz ·me o offic ial 
enc:uTegado Ja aula. da geometr ia applicnda ás 
orws., que, vendo ' \)1\\J.ad us os seus esrorços para 
poh· no alcance dos seus d iscípulos as demon~Lr~
cõe.< sci~nLificns, pede que · as llç&es so r cduzao 
;~ simples ;<J>"atica; . E,:sa ~·~presentaciio snbmetti 
>1 tlc:luemin. de mn,·tnha, '}Ue lhe deu seu nsse n-
timento, c por iss·) \"ai s eo· attendida. _ . 

Fnllei, poi,;, de um:~. re forllln no. escola ~_para 
pro·.1w.í•· maioro!S vantagens, mns dab1 .n rlo· ·s e 
segue que d~va ella ser abolida. E dando: 1\'s 
razões que JU1gn.vu no seu entcnuer ser em. a 
cansa d~ Sf! núo nleançtu~em .~ss .ls vnrr tQ:;;ên s, 
t!iss~ o) nobre d epuln J ,, q u•l isso pro\•inb~• de 
accnmulat· o p roiu;;sor nu ma.gistcri•> um emprego 
no qu .. rl.cl~enern!· O n<Jbrc deputa<!_o est.à 111u 
n:Jvr::r ::i·lr:o Invencl \l"d Uas nccum;,.duçoes f 

Snnhorcs, os oprrnrios <lo ~rsenal SJ) npplic1io 
de Jia :'13 Sitas ofllcinns: o en~iuo · f,,ru.,cc-sa
llws n hoNs em que se niio vreju~ico. o seu. 
t rabalhe ; ê ~\ noite qne os: mílnOl'es J.ào n!ccb~l' 
do respecth·o professor , noções <!e· ge9m t w o 
r..pplicn<b~ its artes. P erg out to n::;ora: "b n . m eom
patibiliJ :tde em que um ot!lcial qtoc de . dJ !1 ?C.~n
pn·sc n :l qnartel·~~lleral , >o\ dal' ío·- n.nllc llç~cs 
a f.sscs nwnores? R cpr; oduzem·<e :l.•)IU IH r.u.ucs 
que acima dei ; m~cli:lnt~ !1 nc.:umulac:io ccnslt· 
ra'J.t pe ln hom•ndo membro , npt·ove•ta-so tlnl 
loom ain hnbil, como o capitào : le !•cnt~ · Lac7•·da, 
pnrn o e nsino, com ord ena do dum nuto, que JUnto. 
ao ou tro ,·encimento pódc ch egar · para as nc
ce~sid:tdes du sua pQsiçà"• mas que ~() por si 
niio seriu ea paz de ;~ttmhir a•> m:~gistei'Lo um 
s ujeito ti\~ ionbilitado como clle. · 

l~tt eS!)L)l'O qttC O n ubra uopnbldO màtlere _u m 
dia esse..; seus o<lioc; t!úl~trn ccrtn:i nceumuluçl.)cs ! 

i),:llhvrCR, Ú Ull\8. uiSCUSSil tl ournuO\Illa ll, _dL> 
,,,.\~111ncu ~o ~ I...••\"'nu\.u~sr u m "' '''nl~P'I •ln ~ppa~•çao , 
f ;7. uma lou~a •N·h de co1ll•llrM ou pc r~untos, 
a q lh! u 1niuislt o Vt~~~e c~hr i~ :u.i.u n n•s pcmdcr, 
)>úra ni10 ser Ul:nuo Je ruu r pouco cll<O dv 
illuslrc nrnolor, o, pois, l.tm tle nprPilt'n!.o\1' \lntn 
otttrn lun~c s"rie . dA, re•posta.~ ou tlef~S!I~ . con· 
san<lo :1 ;tten~iio dtl ee.nHU':\ ! Eu espcr.,, porém, 
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que a cnmara m~ pt'<'-"'~ po1· mais alguns minu
tos a sun :utenção. 

Havia cu dito, Sr. presidente, em umn sessão 
anterior, qu~ se. na Bro.zil não ba depositos de 
ma<ieiru tão completos como em outras partes do 
mundo, onde o servi~;o naval . o:st~ no maior 
gráo· de perf~!~llo, ha'"i:\o, ainda quo poqueuos, 
al~uns depositas na cvrte, na Bahia, em Jara
gu.l, ttc. 

Veio no emtanto o nobre deputado 'asseverar 
que cu !ui inex.acto, porque para o concerto a 
que agora se •·ai procedet· em Pernarnbuco 11a 
eo:vet;l U•~ ião só· havia prompta met·1de da m~
dotra preetsa. 

Disse cu acnso que os nossos depos itas de 
madeira er:lo com pletos ?' Em Porn::unbuco fez-se 
ha pouco u m brigue com niadeira que alli· esta
'\'a em reserva, manda-se concertar agora ·umn 
cor\'et'l, e ncba-se prompta metade da madeirn 
Pfec!sa· pnr~ esse conr.erto. Que eonclusiio · póde 
d aht dedu:>.t r o nobre doputado para eon trarinr 
o que cu havia as•eve·ro.do tmte.riont.ettte ? 

Porqll~ nlio · haja reserva de madeiras que 
chegue ·para todo o concerto da c'orv<:tl\ Umao, 
entende o ·nobre deputado que se · tem de em
pre'gar' na obrn ·madeiras verdes ... 

O . Si. Fim:.e:m,l »E · MELLo ; .::._ Eu o ·li em uma 
oommuni~a~ão offlei:>\. . . . . 

O :>~t . í'.ACit AR!M ' -As pessoas que obtêm 
licença ·p•l'll tirar ínadeh-n · éortfio-as eon1 an.tici
pa.çíl.o, têm · m~>smo sens deposito~t ·parti(,ulnres 
e seria sem dudda inepto o encalT<'gado do fabrico 
da r:nião se n ão recusasse servir-~u J.o madeiras 
verues pat·a semelhante obra. . . . 

" Donde tirou o ministro dinheiro para man
dar colist'mlr· um ediflcio que tem de· servil' ·de 
academ'ia' de. marinha, ·pnra mandat· levantar um 
dique no · Mnranhiio e contrnct·tr n concln.s no da 
obra· do ctuart<!l da nta · ' de Bragan~a.? ·Pergun
tou o n obre · deputado ~ e en respondo-das ver-
bas qúe se ncbão votadas nt1 lei. · 

Comecemos pelo quartel de Bragança. ·A lei 
de u dez contos de réis . para ~;e Otupregar.:m 
nosta obra dr!rant.e Q respectivo exercício, e fdZ
se nm· co~•tracto· r>aftl. a levll.r· a effeiw. om 16 
mezea, medhn, t e a q_uanti:l. de 54 contos de réis, 
pagos em prestações· ; mas no exerci cio dn lei 
.Jerii.o-se no empNSadQ apenai 8 coõltos de réis. 
não gastei mesmo · os 10 co~tos do réis, e para 
o resto poço ao .C•)rpo legislntivll o dinheiro · 
preciso. Pols,-senboi'M, é pcssivel pôr em duvida 
o assentimento do corpo 1egislativo à prestação 
da . quantia para a conclusão .te uma obra tão 
necessarin ? · . · · 

O corpo ~ef:i s lativo mandou que o go·1erno, em 
·certo exerctcto, gastasse liJd)OO!/ com urrtn obra: 
o . governo gasta ne~se . exercício S:OOOH, e -pede 
'áS co.m·aras <in e · c .. nsignem fundo~ para con
clusão da obra por. meio· de nm contrneto, e n il.o 
por administraÇão; ·designando Jogo todll n · som
ma inJispe'nsavel, e não ·pedindo parcellas. 
Onde está aqui o crime, ot1do a · offcn~a 'da lei? 
De ~oTtc quo ·o governo ·podia soUcitnr pequenas 
porcell lS ~ Rpplicttl ~:>.s · em dh•ersos exercícios, e 
não. tem o.· dtreit~>, -- de. pedir de uma Yez .. uma 

_quantia .maloL· . para dcspendôl-a . em um cu r to 
prazo, .obtendo a obtá prumptnmente; e ,r.or ·ven-

. tura mais perfeita r . · · · · · · . 

. (C1-u';ao-s~ d.iffe;·e1it.:s apai-:cs.j 
O Sn. Pa~xtu;:l!."TE: -'- Attenção ! . o Sa . .Z.\CÍI.\RIAS : ..,...' :N~· qile . ·u;Ca. no éd!Gcio 

. para · a aeademia . de . mnri~;tha, · e . qWillto á obra . 

. d~ dique n,o. Mart\nhio,. direi ~ud!!:. a,o nobre · 
. deputado que 91!-hio tambem o dll)betro da verha 
._d,_ lei. . . . . 

0 Sl\. FloUElM DE MY.LLO ; - ·Nito: apoiado. · 
' O Sn.' Z.i.cJIARas : - ·Eu, S1:.' prc_sidc~le ; pre· 

TQ\tO 4 . 

ciso da atteoç.1o d~ camara para wo!;(rat· o 
ert'o cllt que labor;~ o nobre Jeput...do na as:;er. 
ção que ~ounciou a este t·espeit.o. Uma · verba 
da ·tei du ·orçam~nto -<\iz : " Pam c\>ru.s ~:I)()()S ,» 
inclttidas hes c taes obras que menciona. . 

9ra, penso cu que está o governo r10 sell d i-
1-etto lançanJo mão. de quantias desta .vet·bll pat·a 
uma obra que julgasse indispensavel. (.Apoia. 
dos c não apoiado$.) O governo n•lo póde passa•· 
d~ tJ.ma ~.ubrica pMa outra qu.a11tia atgu.n1a; a 
l a• de O de Setembro de 18.50 o veda ; ma.s 
dentro da mesma r ubrica póde upplicar a quantia 
votada a uma obra não designada. . (Apoiados.) 

O Sa. FIGUEI~., n,; MELLO: -O corpo le"tela' 
th·o . quando votou essa quantia foi em r~Yaçào 
as obrns de.;criptas no o rçamento . · 

O Sa. ZAclfARU.s :-Perdõe-me ; a designaçilo 
d ;lS Obt·as 110 o rc;arncnt.o do governo , al~mil.s 
dos quacs dependent de dilig-uncía.s <e informa
ções pt·eliminnres,. qae lis vez~s dentro do exer
cício se . n i.to eonsegue•n, nio . obriga irreme· 
dinvelmanto o gov~t:no a tratar svoumte .deasas 
obras, qttc ello mesmo lembrou, deixanJo de 
parte alguma outra que se · llle tinto lhe indis
peusaYcl, e m11ito uo caso de começar a execu
tar-se. l'~i o que eu fiz a res-peito do dique do 
l1:.<ra.nht\o, e edHid(l da ac.s:ul~mia . de m~inh.a. 

O SR. Ftaco:.raA n.- Met.Lo :.-Ató .JDCSI):lO dei
xando de p:trte. as .obras que o corp<> legislativo 
mantla rru:er, como . ncouteceu, por cxem_pjo, C9m 
ns obras do molbonimeilto do porto d e· Pernn:n. 
buco, onde ·só gns ton 60:000/1; tenclo'"o · corpo Je. 
·glslativo votado o duplo. ' ~ 
· O Sll. ZACILltms ·; ·,..Là h·ei. . O go~erno uiio 
desprczcu .nenhumn das ubr•s q11e o corpo legis
lr.t•vo lembrou ; não podia, poiém, . começar at. 
gumas dessa~ obras a esmo... .. . 

(Cr k õllo-se rJ.if{eJ·entes apaJ"tes. 
O Sn. : PnEsuir.NTE::.... Attençào ! . , 

· O Sn. ZAc.HAitiAS: - ••• não·. podia começar al
gum·1s dessas obras sem ter infurm:t~õe~ S<jgnras, 
acm planos, sem o1·çllmento, etc. Eu. pelli~t, ·pois, 
ao nubt() depu\ado qua .averigunse conunigq· o 
gr:\o de impórtanci11 e utili<Uide ,quer de . um 
~dificio para a academia do mai:inÍíu, quer de um 
diqu$ na pt·ovincin do · Maranhii.o, e · r eeónheca 
quoJ o aluguel da ce.sa em que se acb& actual
menle a academin; nmltiplicado por um certo 
\)Um~ro do nmws, representa o valor em qae 
-vem a ficar o odiflcio qu~ s~ trllta db c~nst•·uit·. 
(Apoiados.) 0 nobt·e deputado sabe perfeita· 
mente que ó do um& importanda extnoma para 
a ma~inba o diquo pr•Jj.Jctado, e qttc por .des
cuiuo inqunlificnvd tem-se dusprezado PS propor
r::Qes- gigauteseus que otrercco a natureu e:n n 

.p.-ovíneta do Maranhiio para semelhante obra. 
{Apoiados.) 

O S&. FIGti&Ia• » E lf.e:~;,r..o dli .um aparte que 
não pude&IIOS .ouvir. . . , . .. 
· O Sa. :z.,.,cuAliUS : - l'ois, senhores,- nem ao 
menos o nobre de ptttad<) quer que o ' governo, 
pondo.·se {;. frente dos tn elhoraml)atos m .. teriae3. 

·aproveita a opportunid:lde de · dar · ··principio a 
·urna · ob1·a importante, d e utilldade lndisputavel. 
. I) SIÍ. ){E~o~;;s oi),.· Ar.~'"xo.r.. : .:..: E ~m gi-~de 
sérv.iço que o governo 'prestou ao Brnzjl .. · . 
. O Sa •. FIGU&IBA .. I>E MEu.o:-Ningaem aindA 
põz em duviJ.Il . a uttlid;tde e nee8$sulade dossa 
obra ; a. questdo é outra,. 

O sn·. ·zÃcHAJUAs:..:..,A qllestão · õ se ~ iov~r!lO 
deve · estar l!dstricto· 1\s. indlcaçõet qne· vêJn · nc 
s.e.u proprio orç:1mento . para certa. s· obras, .e .ao 
uiio põdv: detitro, da. mesma rul!rica, applicar as 
somm..s votadas a urnas obras a'Dtcs qne. a ()Dtras, 
conrorme as circumatt\tiCÍtl.s exigirem, e · mesmo· li . . . . - s . 
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u111a no'\'a. obra que se mostre indispensa\"el; f!U daquella provineia · antieipârão-se. em f~Uer á 
eDtondo que póde. navegaç/lo um sea-viço que incumbia proprla· 

O Sa. FrGÚEI~ ·DE MELLO:- E eu . entendo mente AOs o~Cres genws. (ApoiadDS. ) Port.u.uto; 
que 1iãco. · e~tou dispo!!to a a~itar uma emenda <jO.e auto

rase o governo a tomar a si esta despeza, e 
O SR. 7.t..cn.un:J.s: -Mds aeaba de dizer o nobre mesmo a cuidar da eonstrncção de um novD 

dcpnt..'l·iO, com rcferene;a ao melboramtinto -do pbaL'ol na ponta de ll.apoam, adherindo ~sim ã. 
porto de Pernambuco, que o governo tolhe o an- represent.ação que a as~~embléa legislativa da pro-
da!ftento daquella obra, porque, de 100:0008 que vinci1 de s. P~dro dirigio ao corpo legi~l><tavo, 
estava nutorisado a despend"r nlli, a:penas lem e tomando na devida eonside1ação · a~ observa-
gasto metade. O nobre deputado é mu•to injusto ções que e:-tpetldeu 6. eainara o nobre · deputado 
nes ta accusaçíio. Eu jã. li aqui um officio liSSi· a quem neste momento me a·efiro. 
gnado pelo Sr. J oão Henrique de Carvalho, · · · 
official que, supposto, na opinião do honrado Agona, quanto a ·qo.alquer dlls dous .alyitres 
membro, não seja capaz de .maa·ear uma fragata, que o nobre deputado expõz, ou de subvencio-
ó um official muito digno.. . n·lr o govei'Do a. eompanhi;~. do Rio· Grande, a 

quem pertence o· rehDcador de que fallou, ou 
O Sn. FERRAZ·; - E' um official muito distincto. tomar · esse ser.vi.;o e t.xJ,, a s ata de8J•eza, en• 

(Apoiados.) contro :\ maior diffieuldn<lc; porquomt<> S. Ex. 
O Sr: . ~cR.o.Rl.o.~ : - ... 6 um official muito sabo que desde o momento em que ss. consi· 

distincto, e de muita moralidade iapoiados), . no dnar inh~rente ao serviço da, praticagem a obric 
qual õffieio o Sr. · carv~o dit; que, admittlndo f:&çiio de ter um ni\\'Ío.·r ebocador, desde qu~ EG 
uaquella ob~a 0 numero de trabalhadores que roi descobrir intima aUiaoça entra esses dous ser· 
possivel, não tinha gasto senão 60:000$ ·até 0 mez viços, então · ror~osamente . o gover11o devia man·-
lle .Junho ultimo- l'ois persuade-se o nobre do- ter · em Sergipe . nm navio rebocador; no Mara-
-putado qne o governo tinha algum interesse· em uhoio, no ParA, em s om ma. em todail as provin-
n iio gJStar com aqnella obra a quantia \'Ot.ada cias em qt:e e'ltisto praticagem, .porque não ha 
p~ra el\a pelo 0 corpo tegislat\vv? duvi<i& que um navio rcboc.tdor · f.t'n · todas essa$ 

O Sn. •'IGCEl:RA DE MELT.o .·-Persuado-me .• tanto bar_ras P.resla importantes : serviços· . e ·evitn: os 
" maaores r1scos. . · . · ·. . ·: 

que no seu orçam~nto apenas pedio 60:000/tOOO. E 11trotanLo ·em tc)da n paa'tP. este se~vi~ tem 
O S:a. ZA.:RAkus!-Ea dou a · razão. No exer- s ido ·feito por .pal'tieulares. Acho. pois . ·que no 

cicio ~nterior de · 1852-lSi):.í ·havia-se pedido e Rio Grande .. deve. o !nter~lle 'Partieahar continuar 
aleánçado para essa obra . me no~ de l20:000S! a fa~er esse serviço. · ·· 
Para o de 185~18ã3, tendo·sa pedido 60:0008, as U:~~4 Yoz :-Ha embaraÇos. · 

~~~:ia~e'V~~~~!~.~~·d: ~~~-ton, como O S~- . 'ú.c.ua~A8-:-D.iinaia o go\·ernó· niio êstã 
.. ' Ü ·nnno passado; discutindo o orçamento, e u habilitado .para avaliar. o. •> lcanco .. deste onu~ A 
entendi que o corpo legisl•1ti\'O · ·devia ··'VOtar e mpresa. . da ·. companhia ·u,n.:corrido .·t!Eo . est~· 
60:0005, e "rgumentei di1.endo qne a exp11riencia nlta · às vial.os do• ge>;e(no . que elle. absolJlfa:. 
nos m ostraria que . quantia seria • necessaria para mente . não .pôde · a preciat:. 8· despaza.·. que . alli 
aquella obra, ·que·· se · n·o · exerel·cio que 'i!A ·co· se f:tz. .., 
meçnr .-ee · gastassem 120:000S votados, então = se (Ha um.aparte.} 
~~:e·~~~~ti1:.ntia no·· orçamentu .que este · O ·gov~rno .da pr.oviricia dev.e-se e~r~t[ 'pol' 

. . que ~,i'to d~s.'lppareta o benefic1o a. 11.'!\'! ··o,,ííoor~ 
o sa. FlGOEnU lif: MELLo dá' um aparte 9Ue !}epnt.ado ~lln<le_ ; _' di.rigi~~o:se ao S,~ie~l_!~1;g~!:ál 

nao Pll:~emos .ouvir. . . . .. . ·. ·. ,. ,".,. pn•·a obter. aa .; provadenc;as que coulíerellj.; "nas 
. O-SR . . Z.a.mtAJUA.s : - O orçamento pois que ·está suas attribui~iics . .. ' · . . ·. · · ' "';;'~\ ;: .-:;, ~,-~ ·: . 

h oje em disc:u&Sãú bnseo::-sa na experieneit., que Quanto. nos . ar:scaaes, cujo · con~rlo .o nobre 
·é a .melhor baBe· para se calcularem toes . des- deputado p6do, eu. l embrarei quo DO R io Gtande 
.pezas. . . não ha. arsénaes ~e marinha ; que · _ha IJlUito 

O ·s · ,..... 0 · · · teu1po avl)nta.·t~e á tdéa de estabelecer .. alh um 
· a. · AUGt'STO DE v>-IY.Etru: : - 3 engenheiros arsenal digno desse nome. Têm. viudo dalli. pro· 

pedem mais. . · postas de vénda de diversos ediftpios, um no 
. O Sll- ZAcuA.'~&s: - Não tenho nolicia de 'toes valor de 100:000/1, outro no de ·~7:0:000B, uoa .ter-
. reclamações. · eeiro na importaucia. de 55:000S... · a·:,ult.ilna.ment.e 
.· o sn· Auou~ro DE OLn-EraA:-Lõa o·nobro nti· no tempo da adminis tr .. çiio ~do~ i19llrê deputado 
nutro 0 paa·ecer q a e a este . reapeito ..teu 0 res- vaio a propoat·t .ia \-erida.' de::uãt prédio no valor 
peetivo engenheir o. · . de trint.u e tanLos.eontos:· · 1. ·;· . ·.• . . . 

Qaondo se estuda . . a iuea ,:'de'· dar ao. Rio 
O Sa .. ZACHAIUAS : ~Eu com:preht!ndo que em Grande do Sul üm arsenal ~venieilta, .não .sei 

qualquer obra que neeessite de uma certa quantia • se sorú. muito u .Pl'oposito' · gast.u' graoddi! quan
.se pos,sa _ gastar muito mais, conf..,rmo o deleixo ' tias em r eparos dos . dous que. 16 existem S.:• ·em 
_que h ouver; qno limites ha ao gasto de di- • nome, , poi~queparan&dase~vjlm ••• , · . 

iili.::~~ ·sr. presidente, tomarei em consideraçiio : ·uJU Voz :-0 que lá existe para Djlda serve • 
. as rellexôelf do .nobre deputado pela . pro;incia ' O Stt. ZAcH.a.RIJ.S :- Com o estalíêleclmento'.de 
do Rio Grande do Sul. Chamou· elle a attenj)lio um vérd·adeiro arsenal ·o goviil'llo . terá de "des· 
do governo e da camara parn·· os phnrõe~ .da : pender·.qu_antias nilo pequenas ; belll_ v~ o .nobre 
lagóa dos Patos; para o concerto dos arsenaes deput.ad? quo as '80mmu · que - inalleouc.no ·seo. 
da: m~rinha de SU& :proviocia, e tambem opara _a. diBCDNO paN ·nnda. Ch!lgariilo, 9111lnto: ao& eon• 
necesstdade de conaervar-so na bana do Rao • certos q ll& Jembra , dtrei · que além de depende-
Grande um navio rebocador. . . . ' 18tll (!e infnrmoçõea. qaé ·se ·. pedfrào,-óeeotre que 

Sr. pr~idente, pelo quo toca nos pba16ea dal tom apparectdo 'duvid·a ·"Sobre ~o~~eer: á naçKo 
. lagóa dos Pato:~, eomquaato rell.oa a expensas ou â camat'll . munleipa! ' .te ·.POi'tO·A"Iegre · o ter-
dos eótre$ pr~vin~lnetl, e ·até boje coeteatfoa por ' reno · ilude· dtove levantaMe um· muro ittdispon
elles, nlac tenll<.' duvida· em eoneiderar esta 'dM· 1avel i aegurança do · edifieio. Entretanto tomil.· 
peza inbercnte ao meu mlniilterlo Japci4do) ; aello ' releue negoc.io.em eonaideração •. · - . . - ... .. 

, 'l_UP. é l:tma despez)l geràl;e~qne p~r clreumstaa- · . •.renbo, :>r. presiden~, no ciecun!! _das oJ?IIer
ÇI&S que não cumpre aqui ·avahar, oe cofr63 va~ que acabo de f~er, ~n~tdo a'S 1d'êa6 
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pelas quaes não posso adheri;· a alguma$ emen
aas .. que te achão sobre a tuesll. Qaanto ás e111en
das olferecidas. pela com~nissão , . 6btou pe.-(oita· 
rn~nte de aeeoz:do coin ,ellas, c me parete .-.S<;u· 
~o entrar na demonstração de.aua u-ssidade, 
p;~rgue trszem em si meswiiS a deelaraçA:o quo 
as j ustiflc:a. . · . : 

Assim, por ex.emplo, ahi est.i uma eme.nda 
elevando a . verba peneneenk ao co1·po de saude;. 
porque · qnando se organisoll , Q orçamento em 
uisellSSlío .eu enteodia que os officiau d.e aaudo 
nào tinbào dit·eito ao. augmento do. quiota p u·te 
·do soldo ; posteriormente, e de nccordo e"m o 
p.1reeer do. conselho de estado, tomou·se decisão 
em. contrario_, e · enttio . esta alteraçil:o. no ort.a-
rnento .e intlisperi.'JJlvel. · . . ·. _ 

No . mesmo easo esli\ . a emenda · ácerea · do 
h_ospital de marinha , e outras que deixo do men-
cionar. ·. · •: · · · .· . · · · 

O n?bre · dcp11tada pela· provinein . du.·Alagüas 
perguotou·me o ,que se tinha feito a. a•espeito 
<lo ph•\rol de l!U'\. pre>vlncia. ' Informo no non~ · 
rado deputado . que o apparelhoo. que falta ·par& 
funeeionar . es.~ pbarol· já· se mando11 . vir ·da En
lOpa.; a . enoommenda fez-se por um dos ultimos 
vapores. · , · .... · ·. · 

Ha.tambem uma eu:end& .Niativo.meute,. & Ser
gipe, propondo não oaei Be ·..10:00011-·;para :ltn 
pliarol e concerto · da atalaia, da bana dtl IJo. 
tinguiba. Eu en~ndo q11e a . província de Serglt>e 
tem ·direito iladl,plltavel 'solicitude, do. governo 
nesta .materia, 'VÜ!to ·· que nenhuma. provincia.
tem ·barras mais dillieeis, mais temeroaas... , . · · · · 

Portaóto, som aceita1· n emenda .. do nobre ,de
putado · por aqu9lla provincia, declaro-lhe que 
pôde o . governo mandar proceder oó plano e 
orçamento ."d&' ' Um purol · em Sergipe,e apra· 
sentai-os '>ás camaraa na sessílo· seguinte; Q11anto 
ao concerto. da·,atalaia, com as · informações cir
·cumstanciadu do .. presidente, o .governo não está 
tolhido. de ·tomecE;r alguma.-quaU:ti:& que tal obra 
reclamar. . · · · · 

Tenho respondido ás observaçães ·dos nobres 
deputados por . Pernambaco e lfelo Rio Grande 
d~ Sul.' O nobre depúta:do por Parriambileo fez; 
aqutolle s"u longó dfacnrso com ó : fi.ID, segu.ndo 
dlàse .. no conchur, de demooatrai· que o .. minis, 
tró actual da repartieilo íla marinha é. apetias 
utn ministro de expediente. Nilo . tomo isto como 
umol oft'euaa· . que me dirija· o nobre deputado. 
0 · honrado mel!ibcO j nlgt. 0$ . OllttoS p<i~ ai 
(apoiadO$) ; jtdga.me das alt•s e elevadas re
gi~es em que e~ti, e conforme a bitola de seu11 
talentos e camprehensào nito vulgar~s. Quem as
ehto ó dotado pela natnrezn nio aatisfaz·so com 
mero e:r.pec!ientAl, com medidas eoouuuns, só a. 
t>lra a planos gnr.nclioacs e sublime~; e qu11r qWJ 
os outros ~açao aquiilo de que o s~u genio o 
toma -capaz. Eu, porém, qu11 cenheço 03 meu$ 
tenuea recursos, minhas acanb:1das faculdades, 
contento-me coin · ir fotendo o mt!u expedit•nte. 
(Muito bnnl muito Zoem!) . . . -_ .. , ... - - ... ·-· .. ' · . .. . ·. . 

Embora, Sr. presidente, ninguem S;) admirasse 
. que o .aet.ual· St' • . miaietro .da marinha 1 serp .!ler 
· profissional, · sem ter nunca anteriormente. ·pro-. 

ferido. ].tma . ~.palavra uestl$ .C&$&. aobre neg;:,cios 
de marinba, tosse da nroite para o dia elevado 
ao :llto e honroso cargo que ora oecu.pa : talvez 
muitA:! se espantem · que uma mediocridade· da 
minha espeeie se aft'otJte a !allar em · U!D . as
sampto n que é inteiramente estranho por aquei
les meamos motivo3; portanto, eollllcio· da. minha 
insutlieienoia e da situação diffieultosa em (file 
me ach() collocado , devo ltoje mais do que. 
nuoea implorar toda a in.dulgenci& da camara,. 
para que se · dígue .ouvir com benignidade as, 
poucas e humill:les reflexões qna me atrevo a 
e11bmetter á &U& alta considera~i\o. Cabendo•me. 
a J?alavra tu ultima hora da sessão, .. sarei obri-· 
ga4o, do muito que .tenbo que dizer, a resumir 
as minhns idêas de maneir .. a não expôr v; Ex. 
Ro martyrio de ficar s~tntado nessa. eaaeira· m~is 
tempo do que aquêl.le que o regiml!nto. ·exige. 

Niio· UJe . t!lnsarei, Sr. : J}resident2'; em .chamar 
a :itte.nção do D•)bre mirustro para . a · utilidade 
da obl'a do ·melhorameot , . do porto · de Peniam• 
biloo, pórque S. Ex., a este· conio a outro q•iat-. 
que<' ·respeito P.{>de . me 'dar lições; ·todavia·, 
v. Ex: .me ·_permitti!'á _q11e eU: :procure · ·despertar 
no animo da eaaa~ varias ciroumstancia:s; quil 
sendo aliás de todos conhecidas, foiio todavia 
hoje desconhecidas ·pelo. nobre. ministro no· dis· 
eursn que· acaba· de. proferir; . . . . 

O . porto de Pernam bueo é, em · e<~nseqnGneia de 
Sll.• vat~tajoaa .. posiQ§O geograpbiCII, um dos pon
tos mais importantes em toda ·a costa da Ame-· 
rica Meridional {apou.dos) ; porém, . para que se 
possa colher todos os benefi(l{os desta e:::tcellente 
pcsiçiio fOra mister qne esse . por~o SA · .tornasse 
mais . abord11vel, menos perigoso, .. e offerec:esse 
ás embRreações· de· grande<Jota~iio a neceasaria 
segu1'&oça (apoiados); alli n~nas· podem enttar 
navioil · q 1.1e calelll. U 15 pé$ de ·Bgl!'&, . de · modo 
que . embarcações de · maior lotação ilcilo fundea
dos · no lugar· fronteiro·· -é. barra, , chamado. La,· 
meirào. setn o--menor abrigo. · e onde . .fioitC?' ~ex· 
postas á fo.~rç• da eorren~za- du- aguu e dos 
ventos, qué- muitas vezes as . atirão sobre os re· 
cites. O governo, depoíl!i de ter dormido p!?r 
muito tempo sobre 11 imperios11. necessidade de 
remover eMes inconvenientes, .finalmente acordou 
etn 18!6 . p&ra 18j7, tto.lll1!audo . uma commiuio 
da engenhfliros lltl.m de examine.r .eaee .port.o e 
propor um meio do r~over es!IBs ma lés . . ·eaaa 
commissilo como resultado dos aeua trabalhos 
ap•·e3ento11 o projecto de uma obra pa.ra o me. 
llloramento deuo porto, orçando-a em !1,000:000$ . 

Essa obro,- po~m. principiada em 18t8, niio 
tem üdo atguramonto o Impulso que reclama a 
sua importancia, e ltto, f:? r. prosidento, por muitas 
6 . vartadu clrcumstanc1as. · · · . · · · 

Frimeiro que t11do o govern<o nunca cilidou 
em . m'lndat• · vir da E11ropa um oogeaheiN hy· 
dranl.ico; .' 6 coai' conbeelmentos OdpeCIMil, . nftm 
de · H.acaUsar ·os ·dinheiros publico ir, ·e fa:er ' ~m . o SJ< . .. Au"u•co ele Ollve~ra, : , ~ Diri• 

gtda a repartiçiq. 411 mariui.Hl _por. um -chefe •:EI· 
put1do tão babil ~mo é o 11ctual Sr. ministro, . 
uão é Slom descoohecér · toda i\ temeridade de . 
minha. empraza .. que me · r esolvi a . tomar, parte 
nesta discussão ; 1Jl88 s endo um d011 aigllatarios 
da ~e11da que se acha. sobre , a. mosa, eol)signando 
para , a continnaçJo ,.da Obl'a do melhor-.mento 
do .porto de Pel'nambuco, nrua .quantia maior. do 
que. aquella que foi. mareada .ntUabe~ :.an~ 
ao. orçamento·,, julguei dever ~Ull4amectar .essa 
emencla, ·tl(lr ,ea~uâer . que . . 11!ia COlltém . ~&teria 
relevante a imparlante .para a. prov.ineia. q11& 

. . tenho a honra . :de · representar. Preenchido .esse 
fun prioeipal,,q,ue ·IXI4··levou 1o . pedir .& .pal&vra, 
PIISil&rei a fazer. .: breves Í'BP'_lfOd. 60bre· .. varias 
ver~ -do Ot'~INilC.U.C.O · que so dhscuw. 

·que desses . dinheiros · sti tire todo ·o ·· pl'ó~lto 
posstvel. (:Apoiados.) Oepols, sen'!Jores, P•t:a. en· 
ourtat .razões, & · eamara ~dll f>1Ctlmente ·tJun:ar 
&e .uma obra ·orçada em' ~.()()():0006 póde receber 
p . DeGeSSariC?- . imp~ ·feita . c:om con .. -igauções &ti · 
nttaes . da OO:OOOS: •. [..tpooad:.s.J . . . .· 

o SR. . P.wu B.u;TtSTA.: ·:_ Hà de sér . .ieii.a em 
eem . annos. · · · ... : : . . · ·' 
·: O SR. BJWÍDio:....:. ·Nuiica h~ de' 8cr feita~·- . . 
,: O .Sa • .,A uauaro ·D~ · ~Oi.'1v~.U. : :,;_ •. :: ~q~~i.o 

· '~ eommis.">â•> qne organi.sou· o.· plano de~ obta 
que se-.está · e:JU~Cul;loudo· declarou que p&t'lll .que 
ella plldoue progredi!:. e . ~r um alid&mento· ·re. 
11ular ;~tav"- .de- uma. ~llaigll~J de- cet~t.> 
" vintu colll.o$· d6 ." n1is, po.· an~ ;- u. uatn l'oi 11 
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razão que animou a deputaçiio de Pernambúco 
a mandar ã mes~ uma emendo. ~onsignaudo ~~ 
quantia. . · · 

Obse>'laNi á ea!llara ·que do · melhoramento 
do. J'<)rto de Perúambuco devem result1r grandes 
Y!mtagens para ·a naveg,ção df' longo curso feita 
da Anterlca do· Nortll e da Europa para as prio· 
cip.~,es partes . dll Asia, Africa e Ma1· Pacifico.: 
sendo que · ns embarcn.;_ões batiJ as pel~~os t<>t:npes
tades ·e ·p t·h ft.;qu ene~a dos Vl!ntos do 'Or~ ente, 
de preferencia proc1,1rlto esse· porto que, · situado 
l'la parte m·tis · oriental da· ':\mer1ca do Sul, e 
por sua salil'ncia da costa , otrere<:c-lbes fac• I 
1·umt? :E'_:.ra demQndar qualquer ·outro porto a que 
se dlrlJ&O. . · 

A' camara S<Obra penetra~iio para avaliar qual 
o desenvolvimento p=~.ra: o coiri mercio, qual o 
augmento· para . us rentlàs publicas ba dG t\·,.z&r 
esse melbonunento que ~em um iuteresse t->nt•J 
geral ·eomo local. Por 'ult iino pc>ndernrei q .;.e 
essa obrá' por sua nntllt6za e para ·melhor cc<>
uomia dos dinbeiroe publicas exige que seja ·exe
cutada· com certa mp1dez o dcLaíxo de um svs 
tema bem calculado (apoiad':ls) ,porquanto constando 
ella · em grand~ parte de excavaçôes; CP. . me· 
dída q11e se · aprof1tnda um lugar raso deve-se 
emprebender ao mesmo tempo os outros traba· 
lho;; talldentes a r emo·ve•· as cansas que nccu
mulão --as arêas nesse mesmo lugar, ·sem o que 
o tra-balho · quo so fa:z em um din de!lmancha-se 
no dia seguinte; de maneira . que essa razão 
me ,pa~eco ôastal)te valiosa p11ra levar a cama1·a 
a : approvar a eli•endll qu·J ~. ·aclia sobro n mes,l, 
consigu.ando a quantia indicada pela coq~miss:io 
de .C!lgeQheiros. Animo-me pois, Sr. p rei)idente,_ 
~ r~mqtUl;ldar ti. alta "!!enerosidade da nobt·e e 
illllStrada maioria ~lo JUsta prete nçii<>_, e espero 
que e lia , não dE>il:al'l& dc dar o seu. ns~MJnti mento. 
a -umá ' medida· tão ptil , mas·. qu_e ·talvez ,perca 
de _seu valor, não só por ser apresentada por 
membros da _ minoria, e amdtL .mais _ por ser re,. 
commend&da pel(\ f•-aca voz deste proscrJ.pto, o 
qlial porém na nova posiçiio em . que _ se a cha ha 
de .. continuar. sempre 11. contribuir com .. o seu 
voto .para todas as conce~sões ten<iente> a pl'o~
mover a p rosperidade _nacional em .qualquer p.>nt.o 
d!l iml?elio! sem, nttander o.os· nomes qne as ini· 
e~em. 1.tpo1a<1os.1 · . . ..... 

-Niio me atrevo ·f\ chamar a 4ttcnção do n obre 
tllinil!t.ro &obTe ena · obr.a, ··nem- a pedir·lbe que 
mande ;vir um engenheiro da Europa para cuidar 
deUa, porquo-desgraçadarnente sei que- tive a in" 
felicidáde de - incorrer· em &eu desagrado. 

'l'oaavia·. posso asseve•·ar ·ao Sr. ministr.o da 
Dl&rinba qu tl e ntro no numeto daquell~a que 
appla.n~iril.o _ stnc_et·a•neute a s ua aacoasào aos 
hõnroliO!I COflselh,,s . da corõa. i.:J.poi<ldos.) Sem
pre_ .c~n><lde•·ei o . !<C..br~ aulu lstro como homem 
intelligent<l, mu. tra du e a~ boulto .confol'me 
já fqi. ehau1_11 do .nest:1 cusa : e - nlé •n destas . tdo 
c~celleut .•s . qualidades, . ::;. E~. -ainda te I!' .out•·a 
que 4!. to_ rna .a meus .olhos .completo, e que mwlu 
apree10 J,JOrque sou -.moço e 2.1t1da tenho earta.IJ 
aapifaç(lea, · e nii.o sendo ind ífi'dran'e 0: oortas gn· 
lant.,rias .J 'e: ~alào, •nuito mo coo.viria imitai-o; 
sobre s er · _int~lligent .. e illustJ.·ado, o : JJObre mi· 
oi~'ro. é cl~>g~tnte . ~ fashionable. , . . . · -. 

O ·sri. W.ú{ ·Ear.EY: -' Que ~raçiuha tiio bonita! 
O SR. S•Qu~>•M- Qut:tt~oz :-o Sr. lambem é 

,.b ·,dtL,jj •• ~ . .. · 

O_ sn:' AOOII><l'll O • Or.r;rEti<A. - Sintó que s Ex: 
•·á~ , JJiga u t~,·aoplo de -:-.eu.d ankces:.t•1rt.~ ,.-. parA 
eu ter ne~t" nwm•·nt.O a ventura de vél·n sen
tado oa•. cadeiras mi11 isteda~s, eom . ã sua far.da 
bordada; o que seria para mim motivo de gra~e 
admiração. ' 

·O Sa,' PaES•n:tmTe :-' P eço ao nobre deputado 
que ~rate ·da· meteria em discilss ão·. 

O Stt. AoousTo o.: 0Ln·•ma. : -l'odnvia devo 
dQe\arar, e.>m aquclla franquez:t propria 'do meu 
e•racter, que o Sr. ministro d'a marinha nii:o· tem 
corr~pondldo ás miubas belias · expeo::tativas pelo 
q11e <11z respeito á brHhantl! admini;tração quo 
ou .esperava de seu~ talentos para os negoeios 
pablicos a cargo de sua repartição; nio vendo 
e11 a nossa -m11rinha elevada a· esse grão de ex
pl~ndor que.era po.rR desejar. Parece, S.r. pre· 
sidente, que uma cruel íatal'idade tem perseguido 
ao Sr. ministro; foi justamente du.ran t.e a su-. 
ad n1 inistraçuo que ~e deriio e~a~; desgr&Qil!l que 
todos nós lamentamos: perdeu-se lot;o o primeiro 
v••so da guern\ <la marinha braz:il•!ira·, o qual 
t·•nto jà se tinha distinguido nos mares estran
geiros; e depois alguns vasos a 1\di'io constante· 
meAe dando com os narizes , pells costas, e 
out.ros têm ·meUid,o a fundo navios que encontrão; 
como acontecttu com o vapor .tim=onas. • 

SegurAmente sou bastant~ genero;.u para não 
fazer c:~rga ao. Sr. ministro por -acto:l. pra~iead~IS 
por seus agentes ~ubaltcrno~ ; . mas permitta-me 
s. Ex . . que eu lhe .diga. -com í ranquel'& .que essea 
ac.>ntecimeotos- denotlo que elle tt.m .sido menos 
(di:r; na escolha doa offieiaes para o comm,.nd:> 
dtl navivs; verdade mais que au thentica por essas 
senteoQD" .. qtle ultimameute b4ixárão. do .conselb n 
supremo militar; ·de . maueíra · . . que, .. jo\ . que a1e 
intereliSoJ. tanto pela fel icidade .de S. E~. -, e tigu· 
raudo . -o ·caso ,de . . que :todas .. &~~ -nossas ror_ças 
llavae~ tenhil? de entrar reunidas . em. operacões; 
d.evo: 1·eceiar que . -S.· 'Ex. não tenha a gloria que 
coube a esse celebre . mini,sl.l·o .dn gabinete de , St. 
Jame2_. qJJ.e .nomeou um NeLion ,para cobrir-ec 
de l out·os na .ba~ha _de . Traflligllr, .m.as. antes 
que . a S. E>t .. fus..e_ reser vada a s orte- do d&<ven· 
turado mi ni~_tro : do · gabinete de ll:ladrid, , que no 
r~iu;tdo de · F elíppe -ll de Hespanba. ·nomeou· .. (l 
estonteado du.que · de Medina · Sidonia; · quedai 
perder -n as p.roxilnidUdJ!s:-de · Plymoulh, a . grando· 
armada besp.lnhola .cbama<Ll· o. .Invenci:v.eL· ·; 
· U111A Voz: - Essa esquadra !oi destru.ida p~las 

tempestadu. · . · · · · · - : · 
O' ·Sn • . AoGus1•o D& OLIVEriu.:- verda'd~ é qne 

a nossa marl•iha b 1·ev!l ·tl\udari de Cace.:,se:s:.Ex. 
sa di~nar . ac•itar ·o ~riselbo ::qu~:;.ú1ti'tí)àm'eJ!te 
lllO for dado no senado, 1sto é , se qu1:1:er . abraçar a 
vidf!o '_!li l.l~!tima,:: ·parn a: qllnl --m.Ostrou . tlif:~ta d!s~ 
pos~<;oo;el_ltran•io logo .. e_om _n9uelle posto : oleva~o 
que lhe !0 1 o_fi'erecldo·; pela mlnha _·partc · desd·o J:l. 
h~tbeco - O. nfe~ :. Vc,>tO .a. qoalquer m edidid eg is· 
tattva qua for ~ecessana par~ ~ISse fim; ·porque 
t!u tambem deseJu que· o BrazH tenha ·o seu Nelson, 
tonlta o seu ·Duguav·Troil\n; o· que porém me. 
admira é que, se S. E~. está f<Otn .samelhan~s 
ten.;ões, não · tei1ha corado J<Olll _-mais 'solicitlido 
dos interesses da ··amiada.' , . . ·· - · · ·: ·''.: . ·'to ?-- ~ . . ;.,.;· 

U.w. V o~:- Nilo tem geiw . para n -1rooia. . , · 
O· SR. ~:rn... Roeu-' :-EstA z11ngaclo; isto'· <i 

COUdB . · - - .. . - . .. . 

O Sn. Auaus:ro n & Ot.ivinlA:- ·E .'pe·nalisa·mc, 
Sr •. presidenta,' ·que ' o s.·. miD-IStl'll 'da . márln'ba 
n•io .. tenha · sido feli Z- na administração dos nego
cios p.u'olicus. a · geu carg~, como vou provar com 
algumas c .. n.stderaçi5es que passo a expend~r'sobre 
• arius ' toptcoa- do relatorio e varias . verbas -do 
orcament<J, · · 

O n obrG. ministro princlp!ou o seu .rt.Iatorio 
fazendo um ·elo~;., . polllpoJso ã soa ·~cretaria · de 
e8tádo: :·entretanto .. atou informsdo de: JlU" -nessa 
secri<Ulda o expt.díenta é moro,;o -e mal redü!:-do ; 
pua quem queira c ... nvo·ncer -ae dessa · verd,,de, 
,;egundo e~tou informado, ba~~ fallar · com O'l 
eb efeJJ .das repartições que j ogâo com e.aae. s~re· 
taria. 'Reclar.iaçêJes,) N lio é a primeira ve:r:-que 
ouÇo 4her·ae qu., as 110!<81\S secretaria. de estado 
nãt: !tltào bem monta·.ías; tanto ~ue aqui i á se 
apresentou um projecto reformando a aeeretaria 
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do · imperio : mas a nobre maioria . estâ muito 
su~ceptivel hoje. . . . 
Co.ns~ me que · os' ·o111ciaes dessa secretaria 

mmert entrão n · hora• rnai'ellda' e sanem quando 
querem; o que me .. p!lrece · 'VerdadrJ,' porque· tenho 
encontrado· muitos·· ilellllfl pssseando nas rllas · a 
horas: em · que· deviiio estar na repartição. E é 
a essa secretaria que o · Sr; ministro Cez um 
elogio pomposo, au antes únt epigramma,· tendo 
porem · rnrrE'gado a. mão no seu . relatorio sobre 
o pobre cartorario; que, · sr.~untlo 'me con·sta, õ 
innocente, ·porque a · eonfusào• que ·reina nos 
papeis provám da ·secretaria, como ·m8 h1fnrmi'i:o 
pessons fidedignas. Se pois ·são . exatltas sem e
lbant.es informações, essn secl·etal'ia niió é digna 
de ·um mini~1ro tiio intelligente e iUustrado, tão 
ele::rantn e fashionabhlc · · · ·. .. '.' · '· ·. 
D•poi~, s. Ex. trata. em seu. rela.torio do con

selho naval. A crea•;ão ·de u~1' althirant:\do; ·ou 
conselho naval, com· attt'ibui~ões ' propfins· e ade-
9.uadas; seus membros· eom as neées~arias· garan.
tlas' para a índependeneia ·e· fra11qu~za de· suas 
opiniões. em· cons~lho, é uma necessidade, palpi·
tante ~m 'am · paiz regido pelo ~·stemn: ··reprec 
sentativo. onde· t>redoriiina a idea de ·que· o 
ministro da ·marinha dove -ser hómem p()litico, 
tirad•;.__ do parl\l'IJ!entb, e:· pOT'. co!!sequencia não 
profi~swnal, · e ·hospede ·nesses assumptos; con· 
siderando,se· a pa~ta da mari1iba come>• nm 'alpha· 
beto aonde os· novi~os dos ministerios vão apren" 
der os p~imeiros· mdtmentoslda seieneià míniste·.: 
rial, o ti põr pé ·no ·prrmeittr degrl'to - d"· eseada 
que lhes· ·serve pnrn poder : melhor conservar ·ti m 
as~ento .ne~ta easa', e 'por onde ··pretendem subir ao 
senado- apenall se achem em· cond fções de poder 
aproveitar' o pri·melro 'enseJo·· favoravel; · : . . · • 

o:·sa, AP~r,o :~ Isi.o' é' U~!l . inshiuaçli.o · a.Ó 
Sr. .Toota, . , . . . ·' . . 
· · O • Sll.: .A:oous.To uF.. 0i.IvEI8.~:....;. Senhores, eu 

não ·estou--fazendo: insinuação " a .:pessoa. alguma, 
est:>u tratando de uma . questão ·de prin~ípios. 
E d~mais, o nob~G d~putadó· já se .e:~guoeeu :da 
maneira lisongeira po1·que ine exprimi ·rm ·outra 
occasião' ··a respeito desse <listineto brazileiro. 
(Apoiaão~ a~s Srs:'deputados de Petnambuco.) 
· 'Em tal··bypottiase sempre luta ,con tr!l . gt·andeS 
difliculdades um ·ministro ·alheio · R ,todos os 
conbeciin'~ntos índispensa v~ia para dirigir uma 
repa.rtíçí\•i .igual. à d~ marinha, a qual, inll.ulndo 
pO!ier_osomente !JOS desti!)Os · do . pwz; . e:' ull! dos 
pnnCipaes esteJas· ·da monarcbta· e ·mlegr1dada 
do imperlo,. e que pela sua' infsncia requer tantu 
reformas, ·ou · onde, para. melhor dizer, Lu do está. 
por. crenr. · · · · · · · · 

E Ull'l dos grandes males que S()ffre o serviço 
publico iless'' reparliçi\o provém do~~1·más numea· 
~,;e~ pnr~ os. empregos .de· cou:i!lJiijsõ~; ~OliS~
queucn tnev1tavel da:- l~Orllneta dtl mlfli~ih·o 
q•tnuto ú enpaeidade e antecedentes ·do· pessonl 
(i_l18 gO\·crna; mal_es que . têm pesado sobre .. o 
tlleaonro eom. mms· grrtvnm!l durante a ndnu
nistl'll~àd'do·sctual ~:r; rnini~tro do que ·na dfsens 
antecessorês. ·1• ·· •· · · ·· ' • · ' · · , . ·.' 

Pó r' e<l!a ràtãd mais ut'gente 'c se ''torna· a· ctea' 
ç.ão \ie um :conselho·, tendo ·os' seuS· ·membros 
ao nece~ari1s · gai·antiàs 'e attribúições bem defi' 
nidas ·t< proptias de' sua" co!lipeeencin,· porém 
não ·de vendo essé eon. '"' lio ser· igual a · um q 11e 
foi. · proposta· c~ ·Um' !J~·1ecto'.' apr~sruihdo .M 
eene.do; e que o· ·nobre tmn'lstru· deseJa· que· .Passe 
este ·annõ com certas et!ler!<l·•s que ·o ' nillliJiciiO; 
U:!rnando-o pur(lmenteum i1tstrnment:o declinat.m.o 
.da·rc~spoossbi!id<~d.e dali actos'o·das injustiÇ!Is dos 
minlstTils. · · · · · · · 

Entendo, Sr. • ·preaidente, que u\n conselho Ol.l 
qnalq ner trabal!Kl eD'lprehendido a este· 'res p!lito 
deve ser'eónfeeCionado ·pelo moldo do ''almrran
tado, ou: ·de "Portaglll na ·épc>ea llor.,sc•m"e de 
SUB:' marinha, ·oc:dã 'Inglatcrra·qotc·' tem o ~nnl1? 

da experie ncia, e nunca, como quer . o. nobre 
mínistm; pelo millde do almirar;tado da FrAPI)>l, 
ultimamente cr·e~do pelo {l•JVerno de Llliz Na· 
poleão; tanto lll!LÍS quanto .as inslituições ma
ritimaa. dessa. ultima llllçi'io se réwntem. se'mpro 
Ja var.ia~ão. e inc0nstaneia de espirito na&ioulll 
c sempre .com infelicidade para a mati1illa; 

E s~guramente, senhl)res, ningnem !leve· .·des
prezar nesta parte os bello~ exemplos da ,In
glaterra, cuja prosperid$de · e .engran<lecimerot'.l 
nesse IQillO causa espanto o inveja, permanécendo 
intacto até os· nossos di~s o. seu almiraoladD com 
n~ ultim!is .modificaçõec.. que ·soft'reu em 1625 
qutmd., sentn\'a·!le no throno dn Grii-B~cUl.nha o 
t:<>i Carlos I; .e prefero adoptar. um I>)'Stema ui
timamente crea.do em França debaixo.: da. 'ildlaen
cía reaccionaria e apabtoDndo .do. governo .des· 
potico. de Luiz Napoleão contro 1\S. idêas antece
dentemente domittadoras, no tetripo ·que M._uelle 
paiz era regido pelo systema representativn. 
Imitemo~~ seuhores, a _F_r:!lnça .. nós ,se'!-s sys

temas segutdos. na repartiçao da guerra, Justiça, 
>lm todas ás su>U~ sabia$ instituiçÕes »cieJltitiea·s 
porém· ábandonemol-a na. murinh~. Ao menos 
que o nob~e rnhi.istro, que .tanta. predjlecç5.a 
mostra ,por esse novo ~ystem'~, não ~ntenda_qtie 
que é Já chegada.· a época de lr mtroduz1ndo 
pouco a<-poilco ·:no nosso paiz ss instituiçõ~. de 
Luiz Navoleão ;_se são es!las .as tendencias, do 
n()br~. ni<nistro, . eútãtl_. pll,ra. min.t · 1ica ~ltpii.cado 
o ent~ma <lessa pplihca .tão . pouco cordatil. que 
<> gab1nete tem applka.do a certas e det~rmi-
nadas·localidaàes do irnperio.: · .. · . 

(Apoiad!JS; ·' 'Titia. .apoio. dos; . t!'ocão-se. algum' 
apa1·tes: o Sr. presidente reclatl'IG attenç.io.) ; 

O Sn. Yuu.~To:-0 Sr. duque de Raguse tatn 
opinião divemi a respéito dá marinba franeeza; 
não· :sabe· o- nobre· deputado'?· : · · · · · · 

os&; Au~osio DE oi.~i>l'lU.::,.-,() . nobre depu:. 
tado .que, nos .seu.s ~as>&elos .pe!o .. Matto~Gro·ss·o 
e· .. Goyaz, . veio a ; coi,rhecér' ó .. nome do Sr; :de 
Ragilso,. nõo pel'Diítt.irá .·q_ne e,u 'tamb. cilm eo.nb.eça 

. esse ·nome,. ia· que ·p~sse1. ~onze a tinoS. .d!l.' minha 
vida~ ém.· França. e Iilglálerra? · (Bi3adas; ,trqciio-
se ouh·os·:ajlci,·tes.) · ' ; ·. . .•. ·.• .· : . ·• 

Yozl!s:-Oontinue, ooutinue. . · 
0 5&.' AUGUSTO DE ' OLIVEIRA.: - Ní'IO Ó 'proee

dente a razão apresentada . por 8. Ex- ~m se11 
relatorio; de· que sendo· o ministro o t;mco res
ponsaval, deva ser o conselhO· constdt1vo, )l'or
quanto, não só nilo Gxistindo: hoje es~e eonaalho 
já v Sr. minÍI!tro· ó ·a primeiro a daclinal' a 
1'espo1lS~bilidade. de e()\'toS' netil~. qusndo se. trata 
da' perda do vapor Affonso lf outra~ ·deegraoas: 
como aicda. (ern tal bypoth~se devem os ·ser jus
tas, nito devendo nos ddxa1· ·gui11r · por esjl!rlto 
de pfll'tido,_ .CJI!_apdo s.e . trtth d&; rund&ÇRO d~ 
cert!ls · ooostttUJçoe$), . n entender· se a · rriSpon sa
bilidade ·dos ministros 'em "Urn ' •sentido ·tão lato 
a 'abs-ohito, tornando-o enlpado . por ' todos o~ 
netos· prAtiç'ados ·por funceianarlos ·de sua ·r e par, 
tição;· desappa.reeeriu. a responeabilid')de· dos seils 
suboi:'diniidus• e homem nenhum. discreto .. sujei
tar-se hia a 5.er ministro ·com senielhan~e peso 
de responsabilidade: ('or essas ra~e~, e ·por 
OÚt~;lS que de . tOdOS São CODhacidaS, . deV&-89 
crear · um con~elbo · co·m attrib uiç''i es propfiaa e 
ai:!.eqnadas sem invadir as alta~ prerogativas 
do' ' rnlnistro da C<lróa. . . · · · ·· · 

O Sa. ·v~~tATÓ : . .:.... N~Wessita do .Qlltras r.:for· 
mas por ()Útras razõea maís fortes e solida.:! do 
que essa. . . . .. 
· o.&. Pr~--ro cÉ ~s·, ~Então áp~.:~ente eãsas 
r~ões mail! solidas. (Ri&~.) ... . 

O. SIL AuaasTO nE OLIVEIRA..:·...., ••• adrn de·au· 
xilial-o''em· todas as ·propo·s~as de promoções e 
melhora.m~ntos adminisuativos, seientift:cos e ma-
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teriaea, alli'"iando·o do rastidios:l. serviço do ell.
pedientAi de eert.Qs I&I!)()S. seeund&Tio& da admi
nist~-

vitaes da armada contra os erros d_e . in~~pe
riencia. e injustiça& caprichosas d06. mtnJ.&~~. 

Cumpre ·aqui aot.ar, ·Sr. presidr.nte, · que de to
do; os ··ministro$· da corôa, é o Sr. mmistro da 
marinha aqu.elle <}lle reune maior somma de po
d'lr absoluto, e ~m as mais runplas attribniçõ~. 
algumas d>U> quae.> do. exçentrieas do .nosso sys
tema. constituehnal, e ·out•'•lll eompletam&nt.e &1Jo
móla3. O ministro da marinha, além das at
tribuitões· de ministro de estado , Uim as de 
in!ipector geral dn marinha, ·e eo~ tal se ·inti
tttla nas ordeo~ ·q_ueexpede : tambem tem as nt· 
tribuiçõcs de olmtrante general~ ntl . al'Senal de 
marinha exi!ite 1lma ·casa intltnhda quartel-ç-eu~ 
ll&l doúJ~ ·partem I.Od'ii.s as~ot'dens ·de e xpedtent& 
miiltar a ·que . estão· sujeito~ os _oflleiaes e f!18Í!! 
praças· da armada; essa:reparti~o porem nao e 
airigida por um :general que tenba sttl'ibuições 
proprias, mas sim pelo encarregado do quaYtel
~;:enerai, qne e o ajudant6 d'ordcns do Sr; inspector, 
tslo ~e. do Sr. mil1iatro. Esase ofllci1ll, pc>is, sendo 

DiverJI!ll~ pOis da . opiniio do no~ro mmwro 
da manuha emittidn em seu. r elatorto ~ar~a da 
erea.,;ão do conselho ha\'<i!• sd<;· . <>.sta~ a:' uunhas 
tristus idéas âcerca de tão lllil u1stitu.ição. R e· 
conbeço que a mat.aria pe\.& ~ r elevanela .. ca.
race de outros desenvolvitnentos, mM como o 
pL'ojeCto. a.prese!•tad•). no l>enado t~m de sel' sub
rnettido á. dec.tsiio da casa, hllverá tempo f.e 

. melllOr consideral·o; pela minha parte proc u
. rarei estudai-a, 8Q menos afim de Poder dar um 

voto consei~ncioso, jà que a miu~ apoucl!-d~ 
int<tllige.~eia : .Wo apoiado.t) me nao ··pllruutto 
prome~ter completos escla..ecimento~; e a call!ata. 

· UHl perdoará ·se este. &~5U.mpto .tão trRnseenden~ 
eu ousei a vent" •·.u· observaçõe8 tão· desalinha llas-

o ojudAnte d'ordens do tr.iniiitro, o nada podendo 
mandnr !!<>r· si, tod.ts as ordens são e:s.pedidus em 
nome do· ministro. ' . . 
,. ;u~ Voz~ . ..:.. No th;_uro <:o~ pouca: · ditf»r~~~ 
aeonteee o 111esmo :com o .. miuislro · da tuenda. : 

:O.Sa. AuGiiSTO .. D& O.LinciA : ·~ li!;a~ ·n~to acon~ 
teee ·assim no ininist.erlo dllo guerra;, com .o que 
devia estar em perfeita analo~ia. . ·. · . 
-~ Voz : - J!:n~ - ~a~de · unW. emenda. 

'VoZES ~ ·-{lonUn~.-continue. Deixem o .orador 
fall:r. . · 

· o· SR~ : PIIES.rot:t-.'TE : ·- AtteirQíio • ... 
· o ·s~>AoG~~o :I.a' oa:.Xvu;.y.::,:.;. ksú;;~ p ois.:sr; 
pte3iden~; . temos o miui&tro da ·marinb.a fllllc
eionau!fo no q nartel-general <:orno general ·do 111ar. 
e exercendo :•s . a ttríbuiQÕes· de inspe~tor .geral de 
marinha, cujo cargo e lle nã.l ·pôde b.!m. .. desempe, 
nhal', .não . sendo profissional : da••do-ae. tambem 
a ·anmnalia'. de ~er . elle de· iuspeeio.nar seus pró• 
prioa.·aetos; com~ genernl no guartei-genent;·. E 
ainda• mais tem :o ministro da marinli•l a .facUl· 
.dade de fazer absol.ve~ ou condemnar. quem queira 
nos . . co:lllelbos. de. guerra, ou p~lo . menos .. mllulr 
poderOI'Smente . par& essa lilJl. !.-zen do. nomear: pelo 
qJ;LarteJ..gencral os juizes'. desses conaelboe. . 
· (Ha. ot:orics- opartu.) · . 

Eli ~ me ieftro :·ao Sr. mimistro pessoal· 
me.lite; já di~se ·que estou tratqndo de uma ques
tão de principios. · O .ministro tem flnalmen~ 
outras attribuiç,ies inai11 sérias e gra ves, oppos
tas e contr&dictorias com ars da repartição da 
11uerrã e, .!los outc~a minieterios ... O Sr. ~ioistr.o 
da .!nlçrra . ;para DO!IIe&r comn;andanietl ,de armas, 
~m111andantee _de c~rpes, . e para . dar passagem 
aos officiaes ·de . u ma clneae para outra, só o 
tiQde .f"zer ·por )!léio . da. ~til deeret..) CQm ~~o a
tura . imperial, . eqt~etan.tro : qn~ o Sr . •. mtn•atr;) 
da marinha pôde. , nomear: comma!ldante>! d~ 
navios, do~ ~staçõ~ , navae~, ·almir.a_ntes .- o~ co~, 
mand11ntes em Che(~ de .uma esquadra sunpl63-
mente pox: . m~c.; de .Wil . av~59; .p,ortantó j~ s e vil 
que esse mlnia~co .tem OIJ destinos do 1mperio 
dentw dé ~au gallinete, tem mai..l· poder , do que 
o cheft! .. do e$hdo, oojos actos, afie · de ·ser ex e~ 
cut.ados, devem, . na fôrma, . 'da. eonstittíição.. ser 
refereuda!loa com ,; · 88Sigoatura de .um mini~iro · 
de eot.ado- · · . · - . 

Já. vô ·\'Óis " · cam&ra q\le no minister!o ·da .·ma
"inha ·tdo -é abaolútiamo.- e '7 árbi,rio; pommto, 
á 'rilsta de~~Sas cou!lideraçõ~ ··o· -conselho · que 
'tBm ..te ser creado Dão J)Óde j4uisis. &er eoosu.l
t_ivo;·lJiu siui · lU!l ' conselho que de ·garantiu-·á 
briosa· çorporação da mariohã, · e aos · inter~ 

(N4o apoi4dos .) · . · . .. _. 
O t;;rceiro: to pico . do relator lo do Sr. ~lntstro 

refere;.Be ao (}uartel· general, e e~ declal'o, Sr. 
presidente, .que a sem&lL.ante: re»pet~~ uílo. padi
thsrei a O(linhio do meu .nobre am1go e ,coUe~a 
pOr, Pernambaeo .que. fa ltou na ultima J;es.s:to • . :)e 
por ventura . o caracter . . de um homem . gr.a~a, 

1ntellig~nie e . -paeilleo, como . é o .. actual encar· 
regado do qllartel·genet'al, fót auffiáe!l~' para bem· 
eorrerem os negoc1os . dessa rep!l.r~lç~o,. · sei(Ura· 
men~<l poucas taltas derem ter . ex1stido.. MaS a 
camara sabe, segund•1. ·observei . :~.inda h~ pouco, 
que esse . enenrr8jt&do d CI. quatte~'gene~al, send:> 
o ajudante · d'ordens .do. Sr . _..uurustro,_, níto faz 
senil>. obedecer ás or,j,ens dO seu· snpenor .. . 

·se · alguma irregularidade tem h avido, .. quo eu 
não ·me· atrevo a ·eooteetar, decididament.l a c:ulpa 
é do Sr. ministro, e como eu já fui vlettmn - âe 
um acto de · mui la· pouea ·braoliura da-,psrte .de 
s. Ex., quando nunoa. anterionn~nte ·.llavia.Jpro· 
euui.io offende-lo; no meoos .intene•onahii.O!Jte,. 
pois que apenas dei aqui,, em u~~ ·occas1io, 
alguns Apoiados, ~il& - llio se1 88 1e!trao. a S. E x., 
d·eve reeeiar que s . Ex.,tambem nao . 8818. brando 
com ·esses Srs. ·oftl.ciaes de marinha. 

. {CrtU<tci-se 4itrtret!.tu ··apat•tes.) . . . 
. Encontrei, Sr. presidente, JegolDl~.!lte·. as·,mes· 
mas .omi88Ões de ,nomes. de certoa"empregl'dos 
desse quartel·géneral comparanll:~ ;. os .mappas 
a.nnexQB .~. relãt?~!o do. ,no!)re ~~.m~tro. ~om ~ 
do. orçamo•nto:. mas a. nob~e munatro deu bOJ.O 
a e:tplicação des.,a falta. drzenllo que esses tres 
JlODiet notados jlf:ló inen illuatre amigo, erlo 
de trea a •napuenles, :empregados . de eommiAào, 
e que convinha tél;os assim nflm. de .. n~o dar
lhes direito a ser O'!lJ!regados .Pubhcos. Discrepo 
in:.eíremente da optnliio do nobre. mlnlet~~ : . . se 
·elle• fuem o asrviço de "'!IP.re~doa P\lbllcos 
devem ter as regal,ia:t ... do vercladelros .emprega-
dos vubUcos. (.4. poiallos .) , . ·• . , . . . . 

Demals, deecjava qú.e_ S. Ex. d1sseuo P!!r que 
veJ"ba.. maodn P&ilr a esses erupregadoa,. po1s. ,que. 
nenhuma dP.cfar.&ção fez a este respeito. ' · .. 

Farei ahtda u m• observa~ão que cerlamenl.o 
esca{IO" ~ mell nobre a~J~igo .a .. collega,· · e e .a 
se~umte: vejo que· o· capitlo-tenente u . orden5. 
do. encarrepo:to. do, qu_art<~l·g~necal ' em .as come• 
dorju de J.l600 por . d1a, Ont, . eu .crei~,,que estas 
vant1gens só tol!l.JI!!tem aos . cowmu~~tes . de 
oavios , e ~r uma consulta do co~o &U.p""mo 
militar . t.amhe'!l c;.Jmpetem . aos ajudantes !ie. ~r
deus ·.dos comlllandantes de ·esq uadra• e d.IVlBUO
CotÍ~giíic.~.,nente pedire~ ~.~ri · ministro· que 

llle dita pol"l,ne ru:io . se· l!l~u . aobrl,!'ad'> ~ 
mandai' pagar eatas eomedoriBII- a .este &Jndante 
dec o;:dena do ajudante de ordeos do sr. ~i.Qlstr~. 
Dá-se 11sta . anomalia do nomes, e .etl uo.o·, conta-. 
nnorei. a :tratar ·.de&te·ob:ieeto ·.-\HintU& o ~;. mi· 
niatro declaroll qae :WW. .de ~~r. uro:~ . . r~.· 
Rlliamento ·para o . quartélogeuerat.·.·.UIU depoiS 
de ·erea.do ·· o·· ·cooselho naval. e ·· eu · eapero .,ql~Al 
uc:;sa :regulamento S. Elt. farà • okaappareelQr ~ 
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:momàliã, pois quo - nacrealid$de ··ê duro ·ver um 
homem ··eoõerto d"e eans, que· tenha com mandado 
esq~adnll!, que • tenha · !ei~ relenu~ serviços 
110' ·pai%, que tenha maitas vezes mesmo s1 lo 
ministro, eom ·o nome - de ajudante de nrllens 
do ministro. (Apoi~dos.) · ··· · · -

. Uli~ Voz': ;:_De·· certo, ·o no~e .é um pouco 
improprio. ·· · 

O ·SB. Anovsro · nE OUVEl&&:-"--Trata . o nobre 
ministro,' ·em aeg11im~nto no lieu 1·elntorio, do 
cot·po da: 11rmada, e dU: ·que da pa~t.e dos ofti· 
ciael! têm hAvido reclamações contra as tabellas 
de graUllcações e ordens expedidaa para a sua 
execução. 'S. E%; dividio estas reelamações 'em 
cinco casos, e attandeu.-sómento ·a dons. Ea en
tendo que S . Ex. foi snmmli!ne11te injusto quando 
deixou de attender ~ recl~t~~~ação espeeifieada· no 
quinto caso, por ·parto das - p.raças · en~jadas ; 
p<>rquanto os: eou-tractos publico a tendo> força de 
lei, jámais a tabella podia revogar ns disposi· 
çõ~s de lima' lei; O ·nobro ministro·-sabe perfei
tamente que cs leis não tbm effeito ·retroaetivo; 
e · · Jl')rt9nto · essRs ·praças engajRda&s nâo podião 
ser obrigadas a· receber· o· pataciio:.pelo- '~ator de 
1$920 quando· •as · disposições dó : aeu contraeto 
diziilo ·qUê ·o -reeebel-ilio ·pelo .:valor de lfm. :V6, 
~is; a c·tmâra . qn<l ioi • altamente íqjQBto . o .Sr, 
ministro quando·' deix\1,. -de·-'attender · a e$ta .rec 
elmílaÇtio, . . e ~&lt.:ndeu à-dos .guarda-marinhas· da 
·e8taçào :naval· do ··Rio ·,da· Pi'ata; .' sendo . que --o 
nobre . ministro- é::con~radietorio, . pois , so elle : se 
ju)gou-.. aot'lrisado :_parr. :um - ~so, ()Qdla.'altender 
-a. todos. ' · · · , 
'-'-o n~b~e· ministro;· n~ topieo ·eegia.\nte· do. seu 
relator1o; . mostra-se mmto antere~sado; e · mesm-o 
·eutbusiastll,- ··segundo 'fez vf!t:' hoje na dil!cnssio, 
pel~ • cor-po ·de saude~ . wz:endo :no . rnesmo · relaturio 
que, de~ $CCO-rdo -.conFo.-parecer .:dO .conselbó de 
estad_o~ -<l~idi«·se, assim como · ilo gtuiri'a, -fos
·se:n na mnrin~·;a· ·os· ·cirurgiões· contamplados no 
beneficio . êia q·uin_ta parti) . do . so11o conferido por 
'lei aos o1flci~ . de · primeira classe · ão' · es.etcito 
e · annada • .. . ,, ·· ,.,. · . . •, .. ,. · · · · -- .... . . ... _-
. · Orà; :·eu· n!EO' 'corit~dilrei · 8si3à diiiibéra~o -do · 
-g_!lve~~o • . :àn~es. Iiel!> :·e_ontraiio:: R : !(ppr~võ ;_ f~ils 
s1oto .que: o: Sr: . rounstro tenlia modificado BIUIS 
id~as :nó iuteiv&tlo dó · tempo ·~ décõrrido·· deeilê 
que tef.mjnóU: --~ seli . i·e\n.torio até•' ~ir ·toma.r as
s~nto_ no. P!l-'lamento; _porque t~ ·_cama:rll · sab~ : que 
na _dtsclls~ao ·. das lels de llxaçao das · f0rças de ; 
terrA e de --mnr · foi aq11í pl'opoata ··uma medida · 
tend9nte .n ben~llciar a esta clasu sempre : es· 
q 11ecida; e ·que S. ·. Ex; teve n d11'reza· do rejeitar 
um pr~en.te __ q~o lbe era •. otrerccido. pe~a mino
ria . com a acquleseenc•a tambem de alguns 
membr-os mais proeminentes da nobre e 1!111!1-
trada maioria; . . . _ _ " .' · · · · · 
· O ·sa·. ·vxca·PRBSrDENT&:-'Advirto ao -nobre 

deputado-. que . o que es~ -el!_l ,:di8Ciluào f o _:or· 
~mento .. da ro,.nnl:.s.• -e ,.-~o o ·-- relatono - qne 
apresentoa -o -- Sr.·:ministro. . :.:· · ·-·· ., . · - _ 
.. o ·:sa..· ~UGrJsT!I. -D~ _0LxVEIIIA.:• ~.Qia; '$1':_- ~~(l
l!ldentii;··au pergunto a V. Ex., ·como. -poa..a eu 
dar ·o meu voto :sobre _o ·corpó·é!e saud&.·da ~r-
IinldÍI ·sem· i!iaéutir.? ' ··: · · -·_. _,,. ,.. .. · ·· · 

o. :Sa~ · VJ~·Pf<liSills..~~ ::..:;.; o. u~bi·é ' .dép\tt.do 
póde ·razer . :~lguma&. obaeiiações. :a·-611~-· roopeilo. 
mas não -prose_gllir : no settAiií'<ll~o.:· comQ. está 
fazencto-, dlaeutioiio - ~tol{oa _.,os ,_-f,op•_co~ .. de .. · r.ola· 
torio.c.·: . ·: ._ ., · _.: :•· ... . :,·, ,_.; /: .,, .::· ·; 
_:; o·-' sa;· A.oous-ro· ·I>rr. Olin:ru ,. -- --l?'erd~e 
V. ' E:.:.:- to<Jos · esses-· topíooe :São' ' reifn\rid~ -no 
pro~to:·d'e"-fer ~o ofCdleDto··que. -ae··-diacute·,·a 
"YediiJI de : des(Jella$ ' («.P_ -~-0do.t), ·:e · por fuo. :-aeh<> 

, lió:mi11amonté·'.:Injll8ta:: a .~ervação·- de :·v~:: Ex:, 

1
}lois (!a:e. ··m~;paneo que:elitou na· ordem_ tratando 
(lelles. (.-4_por4dos.) 

O S~t. VlCE·}>BESJ:o~ i -Eu Az apenas essa 
observaçllo por julgar conveniente. . .. . · 

.O SR. Aoousro .nrr. .. Ountü : ~ Xu noio _que 
oblrerv•çi5os . taea. e6 s:io · feit·V> aos membros da 
mini>ria. (,tpoi<>do.o da minoria.) . _ .. 

O Sn. VlcE·PnRSroll!:<IT~:- O nobre deputado 
ha p~uco Lr'ltou do eonselho tiO.'i'al, e não biL no 
orçamento ·verba alguma rehr~iv-.m~ :ite a este 
obj~to; · · ·· · 

O Sn, ·A uGusTO oE O.r.zvcerú : -Eu <iúero qu.e 
V. Ex . .. me Qriente : qo~~aodo . ~- que se põd·e dis
cntir as matarias da reparLiç.âo -lla marinha? Na 
lei de ~xação de força:\! 'de .Úll\r, ou oa di&eÜssiio 
do 9rçamento? Se Jl1)r. ventura .não se. ~de exa
minar as opluiõe;s do Sr. mínl_sto·o ._para qüe: ~se 
vote_.eselateeldamente-as Qll'lntias. pedida~ no. res· 
pectiv.o orçamento, ent:io de certo não estou na 
ordem. · · · · · -
. "o Sa. VtCE-PRESlD·E~T.E : ...;;. -Póde~se fazer . esse 
exame cow observaçõe;; -·!imitadas ao ·objeeto -em 
dlscuss!io. · · · - ' · · ' · ·. ·. ,. ·· ·· · ·-. ·· 

o -Sa. Auoue'ro 't>E Ot.xvínai ': _; nemais; · ·en.' 
offcreci, com outros Srs. deputadoti; ··.:uii a-rtigo 
~dditivo· -a ·-este mesmo re11peito; e · portlinto, · se 
nã.o · -BP.ro~eitar. ngoril. a occaslão: ·para tundamen· 
tal-o, nito sei · quando · terei eniejo fAvoravel ; 
mns ·voijo• qúe: estou·ineomm_odando a ·ntJbré-màio· 
ria:. (Nao 'apoiado.). ·;', ··: . ;:: -· . ·· · · ' -- · . 
. o Sa. 'VlCE·PRÉSii>si\-TE': ~ Niio se Põ.té r.iüar 

. agoa·a· :sóbre artigos addHlvoa. · . . · :' - · 
·O -Si\: AtiGuSiro· DE ··OI.:lvEIK.\ •: "'-' Ea estou c t~l· 

laudo . sót'llente ·sobre o corpo de sande, que é Uma 
diiS nrba~ ·do · orçamento dl\ . m:trióbâ ; -estranhei 
que o nobre · ministdf nãO ·aceitiis!s<f o. pre!Sànte 
que lba'. fói"ófrer~eldo Jiel!'·'xrdnoria;: o por.-•lil%ns 
dos·• membros'mals pr~mmentes' da· 'miúorili ; · pa-· 
r~i~..>ilie •qae 'jã' era• teiopo. ·de irmoe·•tratat~·ctG • de 
beriefi.eiar. · ·P<-'nco • a ·poo:co ol · noaao · eillrcit., ·e a 
n·Ollsá: ''~madli · (Apo:>iadô.tT - • ... .. ..• · · · ·· ' ·.-
' • Observei, · 'S~;_:Jir~sidente, -~e ~;hua~·ie . :~ · .Ie-gf.;. 

latrtra·' p&3sada, quando'·se·propuzmo'-variu:tm~ 
didaS-~Iidentes à'áugroentar- ·o ordeâado d8'··variOIJ 
em-pregudos pilblic:IJ!i, esaa8 ·modldaa: palllltrâo·sel'n 
restri~a _; entretanto· ao •!! .. fu reatricçlo para 
o ex~rc1to -e · marmhal • Sentr que -o•·Mbre minis· 
tro : n~o "tivesse' a · coragem de tontrarillr- na tri
bana esta eme11da·, taudo sUe uaudo ·da ·palavra 
por varias vezes, no emtanto que na occaailio da 
votnçlio audou piruetl.lndo de banco em barieo, 
cabalando contra · caaa elllend·•· ~N(lo ·CZS~oiaão& : 
apoiados• e s•eclamaç~;)< . . . . . 

Em tudo e pdr tudo eu vejo que ·.o· ex•reiw e 
a ' màrlnl\a do menoeaqumtioad~ que ootl'as·eor· 
por~~ ·do estado (a.pol4dos·e tt4o apMado1); ainda 
uUUiíamentie observei tun· factO· mportante que se 
.deu na' ·minha · provincta;· q11e'- atteata • éasa·· vac
dade. · Pacificada -a rebelliilo ' alll ·pela força· elas 
armas;- lt'ftton · o· governo, e· tratou · muitó •bt!m ··de 
sanar ' f.s'! ~hag11s· da g11erra 'civil coin ·;o:balnmo 
'da 'aim}il1tia ·; ·o máritQ imtt!'t·ial ·cobri o' :todos aqtiel· 
·les que •sóbte!~elle proeun\rão abrigo::·P&rs·qual
qtier. 'lndivid!lo iler ·amrristiado -' ·' ·ha~ta•a . pedtr 
(apaaado.Y>; ··no em tanto ei!I'Ses·bencflcr<'S. cbegãriio 
a todoil; men<>!l a tres -in·reli:tt>!J . éadetes·t· .,. · ··· 
· · E'· par.\ lámel)tar que ' dos benelkl!IS ·-da alta. 
clemeneia. Imperial- tossem priv-adoiJ'' tsse5 •infelt
ús' jô.v-ena·. miiitâmi- -doiHI' 'dos :-·q·aae3 --se·> aébão 
']irem. ·e''iaift"·!iomrsiado) -'Seguramento nilb· ~l'V' 
•Cftde::a: rái~. de sé'.'dizer_ q6e---e :dil!cipii~'- 'Ciliti~r 
ecr.í~ este ·ngor;. porqne-eomo V: -Ex. ' ·-n~, .-o 
e&P'*· Pedro·:I.vo ·•o ·~ a '0\ltros, -f<» 4•recidâ-.. a. 
.amniatia. Devo. ·tambem • :deeJar.r · que~ -llio:!;toeo 
''Ileate fái:to·,pór--colllbecer ·eeaw indi-viduca<;·'l!1lDca 
~s-,vi em '. Diiitba : .~da; ~ h~s; -e8oao:,Wckls. 
·sabem; q1ro '·:perteacem: ·ao··• partido. ad'I'-ON0.:'410 
meu-~· Talv-ez:; porém;:que ·~ · palavr• Uo. ;na-. 
nocentes' que· acabo ·de proferir seJã~ sufihlien'ee 
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para.·despdri.U a-, coll)paitio <: C()mmis~raçil:o. no deucia d(> mi11ha parte ah:1a.eansar a,altençiio 
coração de q~ t>l.é. boje tem. dado e::.:ubo~rant.es da camnra com o:- mesmo $~SllmP.to; mas· a . c;'a-
pl\l'YQ$ de qu~ ,a sua mã2, senlpre benigna, nunca mara. me .Perdoará.. esta. mipha ínsistencia.. . 
cansa em ass1gnar perdao para·aquelles de seus Kio poaso deixar. de p1·o!erir. dlUlS piúavras 
subditos que por illudMos se desvail-ão, trnas· IÓC<lrca dq U<n objecto. qu.e. coiístitue padrão de 
gredindo as le1s do estaJo. (Apoia<fo$.) gloria da administração do.Dobu ministro; ·é o 
Es~ e o~tros ncws do goveruo é ·que .fazem unico racto notavel prati~ado jXlr S. Ex,. àu~nte 

cem · qne a .marinha Tiva desgostosa e desa- a sna · existencia. Finalmente; o Sr. ministro 
nimada, · é que ía:z.em ·<:Oln que a marinha de sempre creou uma novidade; n•udou o titulo. do 
guerra sirva de Tiveiro á mercante; niio s~ dando (!orpo de fuzileir.os na,'Ms pant o d03 b!ÚIIlhiio 
n eontrario, nssif!_l c~mo . acontece em pajzes naval I Iníelizrnente nem lhe ea.bem .as hot•rtlS 
estran~eiros: . e n•>o sao procedentes as' .razões de inv<lntOr, mas sim, de. pla,giatio, porque a. 
oft'~rccidas pelo nobre miuistro por oecasião da c!lmaa·a. snbd. que ~m ].>ortogal . existe um. corpo 
discus~ão d!l lei de. fh:a~iio· das forças no.vae<, igual com ·.a U)eliUta denominação. , .. · · 
especific~ndo os motivos que lcvão n marinha , . A creação de um .corpo desta ord.em seria se-
mercante. a não ·ser· o . viveiro da marinha de guraQ\ente de .muita utílidadt'l, mórmente .se. elle 
®err4 .. Tanto_ ·isto é. assim que muitos officiaes pudesse ser organisado pelo systemil ínglez. A 
da nossa martnha que Tão estudt<r ú Europ'l, eam11ra sabe .que. na Inglaterra para a disciplina 
quando dallí voltii.o não querem continuar a de oordo,, dos IJa\'ios,;. e guarda. dos. portos .. e 
senf•r na marinha. A camara S!lbe o gne acon- otrsenaes, existc·,.un .eo•·po chaUJado .Ro!fal-;na:-
ieceu com -o Sr. Nicolão Netto ·carneiro Leito; ,-&.,,_,c, composto da .quatro. divi'lÕell que t~m seus 
chegou do Iogls.tcrra, nfio quiz continuar a ser· a~lUlrtelam~ntos em Plymou.th, Portsmoutb, Wool-
vir na marinlla, por entender que úHa não of· w1cb e Chatam. . . . . .. . . 

' !ereeia. v"nJagens que existem nas marinh.1s, de Para este ·.~.orpo· são .destinac!Qs os volnntarios 
cutt'&.s naçues.. · e engnj~dos. <l<l. melhores costume~ ~- moralidade 
. Um .ouu·o ofli"cial qu~ esteve po·r muito tempo por. cousider.u·-Jie muito. imPortante o , seu ser· 
exereítandocse. njl marmha franeezn, oude muito viço, sendo a Corça .em que ;os_..,commandantes 
se distinguira, voltou pnt·a o paiz •. e depoia· de dos . navios confião , , para a su.stentaçãq de sua 
estar um anuo ou mais .som sei- empregado em autorhlad~ e di~1plina de bordo, e· de que· tem 
commi;;siio al8··ma, foi finalmente in~t!mbido pelo colhido \qunensa~ .v~lltagens, o .serviçq ~da ma-
go~erno para ír ~qmmand:.r um hiate .que seh·e dnlta. iugleza., onde. :.uuca . falhou; .. a,. fld~Udadc 
para inspecciolt&r· os cuTTnes de ·p~ixe da · illla desses , corpo~ nas .. divei-sas snblevaç~es das.guar· 
<lo. Govern~dor. Ninguem ·;gnnra que muitos dos · nições, con~ra. os .. ,o.(licia~s •. . 1\las .. ,a.,cal!'ilra,. coll'· 
nossos .navlo"-..São_, c.ommandados.: por pflicia.es prellende perfeitamente· que ·entre no~ .. mujtoii 
m.enos .llilbilitados, g,ue nii.o sabem manobrar u1conveni~nles .. existem para ,que ,.s~ . possa arga-
a. nova· ar:tilbaria; e eu, ,m~smo · já estive ... a nisar. um :c,qrpó. desta. ordem·, pois 'qúe em. nosso 
bordo .. do vapo•·. Affon.so, cujo . conuuandantl3 paiz .p:\ra. ·p."maririha. sempre s<i ·escolhe .a•úttre 
me disse·. que .não .tinha uma. pl'llça a b_o~d·o os recrutas. a se!lte. pelor, ·a'té. c•'imlnosos, ]\,{as 
que .p_ud~e .mn11obrar ... com, o ; ,gran<!e. rá>dr~;ao.; exigindo.-.s~, ofliciaes· propiios é com ·cu'nhe·cimen-
qtiandoc.t~mbem·,.sci, por. ne~soas fjüedign_f!.S .e tos espeêiaés,.afiin ele' que o ofll'cial.de .mariii!H\ 
enteadidas,. 11u.e. mão .examinar. o vapm 'Ama- o~ 'p.q~sa adquirir, .fóra O,e-c·~sáari~f comp}li:ar os 
·,.anas .encontr1Úão as .novas :peÇll,S_ ~ó~~-·.en~ systamas de e~tudo.s. adoptatlos, e ·que cumpra 
iel'rlljadas •. pa~ecendo .não ter., sido li UJ pas ,d u- imtes : ·~imp!ificiu', !I brigando· a·~im .nos a.spir an_tes 
.rante.,o· !lSP8Ço .de .um nnno, e ·tel)do:pqr.bni;r.q á rnannha a maiS ustil.dos em epoca do.. v1dn 
ninho de barata!!.' AD ,pasjio Q)ls se observn.c.s- , . ~dq!Je . g~nh_ão !'lda!s n llordo d.~~t-'navi()s·a4quí-
sas itr.eGulatidades, vê-~e . tombem . mand.ar-w nn a ·a· vrnt.ea o rnar. . · .. . 
um tão Joveu official com recon!Jecidas l:raiJili- •. Ora; ·haveiado· asses· inêonvcniéntes para ser 
ta~ões eommandar um barco .. aiim de inspeccio- creado ciltrc riós um corpo '"semelb,nte-, não me 
llar ' C)l!r&.eS d.e peixe! (Risadas.) Esse mesmo . parece fóra de proposito que o serviço qne deva 
offi.cial parec_e,me qu~ se desgostou po~ tal ma- ser feito pela bat\llhito n11val fosse r~ito po1· um 
n~i~a que p~dio e ohteve licença. para ir s~rvir ou dous. b:italhues 'de fuzileiros de tropa de li-
na eompanlu~ de paquetes s vapor. . nha, com duas 011 tres companhlall do artt-

Bis o .e~tado c;Ia .nossa mDripna, e tudo por- lbaria. 
que o govel'Il~ não cuida.·em dar . .-antagens a Essa idéa quo ac.abo de enunciar já solfreu um 
esilQ corp<>raçao. . . ·feliz ons,lio ent.re nós. Em lS·lO no mlnlsterto 

Ex)tte$sanJo-me por essa .maneira não ,Posso do· Sr. Hollanda Cavalcanli fon1o enviadtla~ parn 
deixar de deelarar.que cree1 certo enthusJasmn a esqunclra.Jo Rio da Pral.lllOO p1'8çaa'do ruzí· 
pela briosa corporação. dol· armada, . por .. OCC<l$iilo !ciros e 100 de arUlharia, e osaaa 'Jlrll~Sfl 110 . 
da. rebe!lião.q,ue teve lugar em ,minha ptovinein. pOI't{lriil) regularmente e provêr<lo'mu1to bern. · . 
Havendo· eu· sido tambem ·actor, hem q,uc insi- Niio me pnrecendo p<>n,,nt.o,;fõrâ. de propositl 
gtlüicEtnte .. do drama san~uinolento d,o dia 2 de FQ· que .essa serviço foseo .felto"por corpos do linha, 
vereiro de .1849, 'lbserve• com os meus proprios accre.5c~ · :~hlüa a consid~açi.'ti:J. do ll.canm uão 
olhoe oa actos cte bravura e ,heroísmo pratic11dos só os vfficlaes como as. ,~pais .praças ~;empre per-
~la marinha :.naquelle referido dia, a pl'incipiar tencen!;es ao, qu_adro do ... ~xe•:e~to com, as vanta· 
pel11 seu íntrepido chefe ,o Sr. :Marques Lisboa, gens· que ·lhes são. i~·e~entes. · No emtanto sP.-
até ao ultima .imperial. marínheirp, nã~ hou\·e ml'lbante vnnta.,.em ·não· e:stá a/:1 alcance · do 
am homem perteJJcente, .a .marmha que nao f~ssa .. bat~lh[ó naval; 'i>•ii!r~nciJa-se ~'no, re'gulil.metltll 'que 
um bravo: niio .. consta que um s6 c":aímettosse S. E>:. ex.p<!dio para esse . batalhão naval·· o !!'O-
a menor falta. :. , . . . . . . . . . . gninte . inc.ónv~niente ~ -:-nenhum soldado~ .póàe 
· .MBS são n:compeilsndos esies. serviços f Segu- · ãspírar. a·ch~a.~'.·a :um post.:> mais . elevado que 

rameute que niio. Tmta-se de uma medwa que o .de .. sargcoto,.,::,.,_, . . . , . , ": . . . 
tem ~~· fim ben11ficiar as.'!.íuvas e ()rphã,as _d~- A camara :C!Jinprellend.e que .a .falta de aspi-
ses. ml1Itares; p governo lUlo a aceJta,, .o mrms· rJlçiio aos postos superiores encrva o desenvol· 
tro .da. rep1utiçiio oppõe-se a ella I Isto em ·ver- viment.o: d.it soJdado,"e quando appar~a .. alglim 
dade. causa dôrJ . . , ·, , . . . · ,. cpn\ legitirn.as· aspirl!ções, [.ara.: suolr em posto11, 
· Pae'<lt~ei ·a Jazet illgllma$ <>bse.rvJlções. ~-ea . .tpta ~ogo fia .. p!lssat' ~ .P,O.l:a o :~x.erc•!k>~· onde.' as 

. do .batallllio. :n.ayal. , Havendo 1si\19 .esse· .~P.ieo ~:,est .. )l.el!)j)adatt. sãh. :m~s· fr-ancas, deve,ndi> 
,l•rgame.J•t6 e'>ns.iderado pelo 11\eu.nobre am18() e ássim :,.~3empre ·ficar .. o'bataltião-, Ílav'al des·ral~o 
eollega por. Pernambuco · q_u~ occup<>u .a at,enção . de '.ioferioú11;; .o· que~· é'ulil!l" d.ll;!:! , bp$ell.pdncipaes 
da. casa na ~ltímà s~~sAo, talvez seja iilíprn· sobre qne r9pousa a disruplina dos ·corpos. Ks~\\ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01/2015 14:24 +Página 25 de 25 

SESSÃ.O EU 1 BE AGOSTO DE.1853 25 
ili~posiçii.o pois do regulamento <.lo Sr. ministt·o 
niio sõ é pt·ejudicial, como exeentticn do systema 
]jiJoral que 11os r.'ge. 

PA$at·ei agorn a .n'>tar algumas duplicatas de 
soldo~ ou contrailicções no numero de pmçl\s da 
(ut·ça p~dida, comp·.lra.ndo <li< tnappas anuexos .ao 
•·élt~torio com as designadas nas t!lbell"s do 
orçamellto. o projecto pode parn o batalhão 
naval perto de 1,000 p•·aças, nüo <•bstanto ob· 
s~no qu ) pelo ma!Jpa annuo ao relatorio uo 
Sr. ministro o es~aao etfectivo deste corpo é 
apenas 250 pra~as, e o Sr. t\]inistro aind'' di2 
mais no seu relalorio que o corpo estil. se des· 
falcando dd dia em dia, e quo receia que fique 
reduzido n uma só çompt~.nhia. Ora. sa o c<wpo 
tem de ser reduzido a 100 praças, como se pede 
dinheiro para 1,000? Não ha aqui· um luxv de 
olespeza? · 

Tambcm !lota-sc us me~mas duvlicatas, as 
mesmas colltradir.çõe~ q_uanb ao corpo <le illl· 
periaes marinheiros. "o estad,, completo desse 
corpo actunlmQnt~ ,; de 1,200 pra~a~; ent ret.l'lnt•> 
r ruo no or~amcnto pede-s~ dinileil·o para l,BUi: 
o orçamento suppõe emb n·cad:\S 1;378, e O· rela
torio di< qne apen.a.s estão· cmbtu·eadas 897. De 
maneira qae, segnndo os .documentos offidaes, 
s.an do o estado elfectivll ue to~ a a força naval 
d.e 1,450 praças, pede-se consignações para 2,006, 
isto é, para 1,156 pra~ns de mais, dizendo o 
pmprio ~r. micistro no seu telatorio que por 
ditficuldade~ do •·ecrutamento e engajamento, setl\ 
alguma medi<ja novn a força não so pudcrà co.,
servar no pé em qua ·se acba I Decididamente 
isto' niio é· modo .!e ~c c.rganis~r orçRtnentcis, os 
q·uaes devem ser calculados toman<lu-sc o- termo 
médio da tlespeza eJrecLiva em certo· num.,ro de 
annos anteriores. porque a ca•nara sabe que pelo 
rrosso · systema os ministros podem abrir creditas 
supplement Ires 011 extraordinarios. 

' Orçament\ls nssim organisados são illus.1rios, 
t e ndo o grando inCOM'êniente <le hnpedir muitas 
ve?.es ao Córpo l egislativo do acudir a otitras 
despezas nec•ssada~. por exemplo, com os me
lhoramentos materiaes, que nilo são ccmvenie!l· 
temente attenuidos, porem os Srs. ·ministros gos
t llo de ter vcr'b~s bem recheadas p1ra inculcDI'em 
CJ.Uc gozão de toda a confiança do ~orpll legisla· 
bv<>, e, pot· conseguinte, da naçtio 

Sr. presidente, vejo que a enmnm esta ~an-
sada. 

D Sn. Al'nta!a:- Apoiatlo. 
Ar.au:.-s Sas. Da,:pu·rAnos :-Niio apoiado. 
O Sn. Pt"To PF. CAMPO~:- Sempre que so trata 

do1 negocios importantes deve-se pr~star attençii<>. 
·O Sn. ArRIGJO .- Mas o nobre deputado ne· 
nhum~ ah~nçilo. t~m pt·esta.!o, porqne ~em estado 
ahi conversando. 
·O SR. Ac•;tsr\l DF. ÜLIYEIRA :- J;, vejo qu~ os 

•ueus colíegas de P~rnambuco si\ü mnis g~nero· 
sos do que o nobre depu1:tdo pJia Bubio.. 

UYA. Voz:- O Sr. Apt·igio está tncommodado. 
O Srt. AuousTo DE Or.tVEt:RA:- St·, pre8identc, 

eu tinha. aindn de tratar de outras verbas do 
orçamento e dos tcopicos du rclaturi., relatio:os ao 
ll<;osi?icio de inv:llid.,s, a•·scnaes, academta. de 
marmlla e capitanias dos portos; m~os vejo q uc 
cóm isso eu Lel"ia. de fallar até ás 5 horas da 
tarde ·e ···eservo·me pari\ a 3• discuss,1o, bem que 
atêo. b'ojl! mn tenha. cabid~ a i!'felicidade da andar 
sempre adiando .. os me~ dt_:>CU.I'SOS sem :pode1· 
n.unca terminal-os. Todavu nao me senta1·ct sem 
pedir á casa licenÇa p~~ dirigir duas perguut.<ts 
aa Sr. ministro da marmhu. 
. Consta-me que· ha annoo> anteriores foriio en

viados .da Bahi& um certo numero do africanos 
li.v~llS pertencentes >\O arsenal daquella província, 
e, qWl rorão .eutrep:uP.s ao 1\r..en~l íi"Rt.a ct.r~. 

To,rn l. 

Depois que esses africanos prestãrão ahi bons 
serviçal!. por~tue c r ao . bons remadllres, amestt,g,
dos em todos os serviç•)S de arsenaes, f01,<o da 
noite para o dia distribuídos pot• particulares, 
com mai" essa circnmstancias du chegarem al
guns del!cs gQnhnndo salario no arsenal pam. 
os individuo5 a quem foriio dnd,•s. 

O SR. Bn<~.NDÃO: -Isso é bonito ! 
· O Sn. All<WsTo vE Qr.l~·uaA:-Consta·me .mais 

que esses Africanos f01·íio di~tribuidos por pessons 
que vivem em con t acto com os Srs. ministros de 
~stado. Ora, a.cctm ara comp1·ehende que este faeto 
é de alguma im!·llt·tanch. 

O Sn. BRANDXo,-D~ toda imtancia. 
O Sn. ll,lr.:~mns l>R AL>il>lDA : -E" mell.Jct· 

·. f.tl!a r eom mais ft·anqueza para se .lhe poder ·ros. 
ponder. 

O Sn. AuGI1STJ m: OJ.lYf.IP.,\ ; - Nfio ta.ço maiR 
dll que oxpür :'1 ea.sa nm facto, c pedir l\o St·. minis
l.•·o nrua explicntlio n. respeito; o Sr. ministro 
lerA .n boudE!Je de iuforma1" D. camara qual o 
unmero desses africanos que viet•iio da Bahia, 
em que data e a quem f9rão elles distL·ibuidos, 
porque , vor est1 maneira a .ca1:11ara saberâ alj 
p~ssoas a ·quem os•c~ africanos for-:Lo confiados. 
Disserii<Hne os nomes dellDs, mas n~a me atrevo 
a. indicai-os na tribuna; e tarefa qne com peta ao 
s.·. minis~ro. 

Tnn1bem cot\st,l·me o seguinte facto. ·Antes do 
se ajustar em Inglaterra a. construcção desses 
ultimus vapores pura a rep1·ess•to do tt•afegll, o 
governo t•ecebeu (ll'OposLns d•· varies constn1ctore~ 
de Glasgow, na E;cos~ia. De todas .essas pro. 
j)l)iilas. a qne pede· o preço mais elevad<> é a 
dos Srs. Rohert e James Napier, em cujos esta. 
leiros so fabrlcfio grando .nnmero de vapores .c 
''liSOS para n mat·inha britannica, e que suo 
decidiJnmente const,·uetorc• tão acreditados como 
os :'irs. Green e o.,. l\ quem fóí incualllida l\ 
construcçào desses \"aporcs. Otrdrecendo-se p.oróm 
3.quolles constmetores de Glasgow, o Sr. Napier, 
a co.nstruir os referidos vapores por 18,500 JIJ. st. 
cada um, completamenle promptos, o goverilt) 
mandom 'fli?.ei·O" pelos S1·s. Grêen · e C., cone 
structores . de Londt·es, pelo · preço mais ele~ 
v a do de lb. st. 22,7 H, segQndo llos diz S. EK. no 
scn t•elaloriu. · ' · 

O Stl· Mn:rsTaO OA M.,RtNff.\:- Não JJe rocebett 
pr<•posta nlguma. 

O SR. AuGcs-ro m: OuvEIR"': - Et~ tonhc. 
aqui (most.·ando) us có1>ills deseas propostas, sendo 
a de5scs •tltimos constrnctorfJ~ llOmeados, na 
Srs. Napi~•·, daLadíl. de Glasgllw cu\ 21:· do No
vembro de 1851 ; p<h qual elle.> se ol.lrigaviio 
11 f••~er os vflpot•es por 18,500 lb. st .• cntregan_do 
o primeiro cinco mer.es dopoi~ d11. data do eon
trndo, c os ouLros tres sem.u1as dopois dn entrega 
do pri \l)eiro. 

O Sn. Pu:s B.l.RRETO:- E pnr quanto mandou-se 
faze•·? 

O Sn. A~:<n:.:sTo DE Or.rn:tttt.. .: -Por lb. st. 22,7,11, 
segundo "VbliÍ declarado no l'Clatorio do St·. mi
. ui~tro~ 

DA M1NOJll,~·.-Corn effdto ! 

O SR. !lú~rs"t:RO DA. M.-ntXlL~:-Não se fe~ ~qni 
esse n~goeio, tratou-se pernn I c o nos> o m1ntstro 
em Londres. · 

o,, MAIORIA. :-0 Sr. ~toústro·da marinha está 
muito acima desta eosinuação. . · 

O Su. AllGUSTU pE Or.Ivll:m~o. :-~iio estou fazendo 
insinuação Alguma; po'is niio pos~o pedir e:~:pli-

1 

caçfi<i sobre nm ·facto desta 01·dern ? · . 

. :u}.U Voz: -O Si'. minl.stro já. dei:lAr~u qull nii.o 
rccobeu · ei!Sl\ proposta. . 

. .J. 
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I) SP.. REGO DAI\IIOS:-0 gO\'e m o to:,·c partid
P 1'.:-ÜII della ; se estil ou não na secretaria é ou
rra eQusa. 

O Sn. AuousTO DE Or.I\"EIRA:-Pois, senhores, 
quando cópia~ desSI\S pr<>postas chegar iio as mi· 
nhas mã:~s, como é posstn:l :uln!_ittir-se que o 
Sr. míuistt·o dellns não tcn!Ja sctencia "! 

( IJ~·u.sr."iO·SC 41)a,·tç~~ ~) 

DeelBt'O q ue não tenh~ em vista de modo al
():tun oftender ao S t·. ministro da marinha •.. 

O SR. Mnasrao D.\. MARt MifA: - Nem pôde of· 
fender. 

O Sn. Auousro DE OuvEinA.:- •.. sou um dos 
seus admir:1d01·~s . voto-lhe até mesmo sympa· 
lhias cmb~ra n!.o seja cot·respondido. Posso 
:úia.nÇar M m 'toda n candnra de minha alma 
que não !11i proposito rncll fazer insinuação al
"Utna ú honra e probídadu do Sr. ministro : se 
factos existissem que autorisass~m a miolul 
conseiencia a duvíllnr da honra do ::il'. ministro, 
cu teria a coragem para declaral·o, assim como 
tenho n franqueza de dizer que S. Ex. tem 
sido infelicissimo na administ t·açi'io dos ncgoeios 
publicos a seu cargo, não tendo a marinha dado um 
},1:\SSO para diante du rante o seu ministerio, e só 
retx-ograda.do. Reco!'l!eço 11 !ntel~igencia e_ ill!!S· 
traçii.o do nobre muns~ro, mas nao é _n t-runelr:l 
"\"ez que se vc inttlligencias mesmo cultivadas, 
quando elevada~ a 11ltos cargos administratlvos 
deeahirem, e serem infelici,;sima.~ ; pa•·ece· me que 
a histori"' esta recheada .le exemplos dessa ver· 
dade; o que m> penalisa profundamente, porque 
nunc'' suppv. . que 11_ n_taTinh_a defi.ubasse po!' ~al 
ma1teira cOnl a o.dn11mstraçno d') nobre muns
tro. 

Portanto. Sr. preside1ite. par11 satisfaze~: BOS 
desejos de ce rt.os membros da maioria, que im
pacientes estiio por \" er acabado o meu di~urso 
quo plll'~CC ha,·er sempro_ ca1tsado ·algum m'?om
motlo, \'oU tortntnar nqu1, declarando que· tmltn 
alguns outras topico:?. do arÇAmaut() ~' considcntr-

Tenbo outras explicações a pedir 110 Sr. mi_
nistrc dn marlnba, c o farei ama.nhü depois que 
,, nc.bro ministra so dignar satisfv.llr tu expli
.,n~;';es qu" bojP. _lhe p_edi, ou então rese~\·nr-me
hci }l~fl\ (l :Jn dtSC\\~SCLO do orçamento, "\'IStO QUC 
se quer quo tudo eorrn depressa: o lon~~ de 
mim astl\ n íntençiio de procurar contranar a 
n ouro e illustrnda mt~íoria. Tonao pois par hoje 
concluldo. 

VozF.s :-"MuitG bem ! muito bem~ 
O Sn. APJuolo (par·a o tad•ygt•aplr.<>j: - T<~mc 

notl\ quo sól!lcnte nlguns eenhor% de Pernam· 
huco dl~aeriio muito "bem! 

A discussão fica a di:tda pela harn. 
O sa. Pm:siDE:O:TE designa A ordem dia e 

lC\"1\Dltl scsfi!\o il~ 3 horas o meia d·l t arde. 

S essiio ·e ... 2 ele Agosto 

FRES1l>El'ICLI. .DO sn.- ltAClEL lrO:>TEIRO 

SU:.!lolAlliO.-Expediente.-Ordem do dia. -Na;;e
gaç(fo do Ama~ o nas. Discw·sos d os Srs. Vil·iato 
·~ Almcida .Albuqt<erque. A ppro1.-açao. - Vota
rão do o!'çamcnto da marinlw..-.Discussão do 
o•·çam<mto a.. l'ecei<a. Discursos dos Srs; Paula 
ilaptista., Lisboa Set'l 'C<, Oasaà~, e J acin-tloo· M , 
M endonça. 

A:s lO horas feít.a a cbarr.ada, acb!io-se pre · 
sen tes os Srs. Maciel I>ionlelro, Paul:t Candido, 
"Wilkens, Ribeiro, Pimenta Magalblie3, Tl.teophit ... , 
Viria to, Belfort, Jaguaribe, Vieira de Matto!l, 

A~sL; R<lcho , Firmino Silva, cor.cgo L eal, l lal'iiO 
de llnroim, Lu.iz Araujo, Fernandes V ieira, L ín
d~lpho, Dutra. Rocha, Ferraz , F. Oc~aviano, Apri· 
fllO . J ollo Jacmtho, Pa~becCI, Agu•a~, Almeida 
Albuqtierque, Paes Barreto, Siqueira Qo1eiroz, S:\ 
e All>uttu-.rque, Casado, Brandão, Góes Stqueim, 
Bat·reto PP.droso, Gome" Ribeit"fl, Fiusll, Bntsque, 
lfacedo, Borges Monteiro, Jordão, Sei\ra, Tei
xeira de Souza, Souza Leilo, AmBro , Mendes dtt 
Costa, !tlaehado, >nscoocellos, Taques, Parana
I!Uá, Gandido Mendes, Pausto , vigario Silva, 
Santos e Almeida, Luiz Carlo<, Pllula ·Fonseca, 
Saraiva, Magalhães Castro, Henriques c Paula 
SRntos. 

A's ·onze h01·as menos um quarto o Sr. pr~sídentc 
nbre a sessão. 

Lida e appt·o\"o.dn· a nda tlll au t-~cNient<', n 
!':r'. I• seer et-nio 1.:: o segnintc 

h:XPEDIE~TE 

Um t'E<JUelimento de Manoel J osâ Pereira da 
Silva Junior , pedindo ser provido no lugar vago 
ue Jent3 de tachygrapbia.-A' mesu, 

De .Toso· Rodrigu~s 1-'ereir a, her,ieiro·· do padrü 
José Rodrig\tes 1-ereira, pedindo que se mande 
aceitar ou substituir por on'trus algumas notas 
d~ exti~cto padrão, qne por motivos que a lleg·l 
na.o rorao em tempo levadas â substituição.- A' 
commissão de f11zcnda. 

E ' ap{>"ro-vado o sr guinte pa recer: 
. " A lllma. C!ll!ll!ra municipal, na representação 
tnclnsa, que dtrtgtm 110 governo e que par a viso 
dn SPcretat'ia de estado dos negocios do ·ímpetio 
de 22 de Julho p. p. fo i devolvida a esta augusta 
camara, . pcdG a isenção do pagame nto do im
posto da s iS·\ conespoudente )i quantia de 3 l: OOQR 
por que está pelo mesmu governo autorisada D. 
comprar as 3 moradas de casas d!\ rua 4o--< P<!S· 
cndores nB, 50, 52 e 54, para serem demolidas 
afim de ter lugat· a continuação .da r ua dos Be
nedictinos. Entende o governo, como so v ê d o 
citndo. a vis'l, quo semelhante isenção deve sAr 
co ncedida ~ todas ~s .camttras _.c autotidq<k-s quo 
se p1·opm:erem a roaliaat· melhoramentos daquelln 
nnt llre?.B. 

" A commissão dtl chma1ils n1un icip~es, a quem ' 
fu i pres<lnto ~sta representação, j ulg,l ndo justa n 
pratcnção da Illma , cawara, bem como a opinião 
do governo para que a isencii., da siso. em casos 
~omclhnntlls se estenda a todas a s cnmaras e 
autoridades, enleBde todavia que conv~m ouvir-se 
a C•>mouissão de fazoudo., · para que se possa 
propót• n rcsoluc.'lo dd que . &!. trat' ; e por i.;sll 
requer. · 

cc Que a commissão de -fazenda se r euna :t. da 
camaraa mnnicipaes r ara deliberar-s~ sobre are
prescntnc!it) da Ill:na camara municipal. 

" P aço da camn•·a dos deputados, l o de Agosto 
d~ 18-~-Te;mr~ de Sou:a..-Ju stino J . da 
Rocha.-Candid, Bo1·;;e$. » · 
. ·E' )~!gado objecto de deliberação, · e vai a 
trupruntr para onttar nn ordem dos ·t rabalhos, 
o seguinte ; · 

"A commiss!io de pensões o ordena los, a quem 
foi p resente o decreto de 15 de Julho deste anno, 
concedendo a pens~o annual de 150R a D. Ma
rianna de. Soa;o:o. 'Barretn, ·viuva do capitão d e 
caçadores Cand ido José Barreto. ·em attenção ·aos 

: serviços· de SP.u fallecido marido,. prestados por 
· 2l . an·nos; lO me7.e11 ·~ 21 dias : é de parecer que 

esta mercê seja llpprovada pelo poder · 1 e~isla· 
tívo ; P•l r y_uanto "'c!e\•e ndo a a graciad' ter dü·eito 
ao meio soldo de seu marido, so e lle -contasse 
z;· annoa de aervi~o ao tei!\PO de sua morte,-tloou 
redll%ida 11 quarta ~arte do soldo pela dttTerença 
de um m•7. c 9 dilu1 ; {, pois de equl<lade que · 
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SKSSÀO I!:M 2 OE AGOSTO 1J.E u.ma 
pela d1ffetença de alguns dias não fiq-ue pri .-:~da 
do~ · alimentos para si e para st'n filho mel\or a 
vinva de um militar que pelos documentos juntos 
ve-se que fi&era a campanha da llBllia a favor 
da independeneia nacional em 1828, que mao·
chãra com o seu batalhão para a campanha da 
Cispllltinn em 182;'i, Ql!P. entrou no combate das 
l>edras A.ltas em 1837 cont\'" os rebcldM ela pro· 
vi neia de S. Pedro, que entrou eon combate na 
' 'illa do Atn.laia d:J. pro\·incia das Ala!Jôas, onde 
se dis tingttio por acws de valor nlli praticados, 
lllorecendo especial louvor do brigadeiro com· 
1nondnnto da força de !lperação em ordem do dia 
de 5 de Novembro de l!ll~. além de ou t ros muitos 
serviços que a CQrnmissi\o co} tende ser desneces. 
sario especificao·, pelo que é de parecer que posto 
seja de mera graÇQ esta pret ençi'io, deve c om
tudo ser appo·ovada por ser de muita equidndc 
que so lhe complete o melo soldo de seu marido 
com mais 1508 a tltnl.> de pênsfio. visto quo a 
clle deixou de t.er direito 'pela di!ferença de um 
mez e nove dias. Poo·tanto a con1missílo oí!'erece 
ti consideração da cnmara a seguinte resoluÇão : 

" A aSl<Cmblcn geral l~gisl!ltiva rosolve : 
" Artigo unicll . }'ica. approvada 11 pensão an

llual da 1508 concedida por. decreto de J[i de 
Julho de~t.e anno a D. Mar!anna de Souza Bar .. 
reto, corr espondeoto á quarta _parte . do . soldo 
que percebia seu follccido alarido o capitão:> Jo 
primeira linha Ca.ndido .José Barreto, afim de 
prefazel· o meio .soldo a que deixou de ter di· 
r eito por have1· o dito cupit.Uo fallecido quarenta 
<lias antes de completar u tempo de praça que 
n lei exige para o goto daquelle peuetici? ; tiC?~do 
para este fiw revogadas as le1s e d1spos1çoes 
em conlrario. 

« Paço da camara dos deputados, 1• de Agosto 
de 1 85:1.-'Gome$ -Eibeini.-.Mendonça C . .B. » 

:PRlMEIBA P.:\.RTE DA ORDEM DO DIA 

NAVEGM):.o IJO .\)tAZOli.~S 

- Coutinún a discussiio do projecto n. 71 dc:sl.e 
auno que concede varioa !•wores ll companhia 
de navegação a v11por do r io A.mlll:ona!l, etc. 

o Sr. V1rlo.t:o :-Entrando bontem em dis. 
cuseiio este projecto, o hourado deputado pe la 
provincla do .Marnubiio a elle se oppoz, e entl\o 
censurou a comuoiado pelo pequeno preambulo 
que fez, que nito o convoneeu dn ut\lidade do 
privilegio que se concede é eomv11nhla do nave· 
~:açilo a vapor no rio Amazonas, Como membro 
ila commlssi\o do cc•mmerclo, indtiMirln e at-ten, 
corria.·mo o dever do pedir a palavra para du 
n~ eltplicaçõrn~ que e1 lgia o h~nr:~do d,oputado, 
e niio o podendo razor em segtudCL, é m1aLer quo 
hoje o ruça. 

A commissiio, Sr. -presidente, niio se estendou 
110 prellmbul<> quo se vê antes do projccto, porquo 
ê CQ&tume nest~o casa não tonuu- longo espaç<> 
ues!lell trabalhO$ e tocar sJm cuto nos pontus 
l'tincipaes, deh:aÚd•> o d~sen~·olvimenlc da ma.tcria 
para a discassiío .. A commtssão tocon Simples· 
noente na ut\lidade de semelhante navegação. · · 

A. lei o. ~86 de 6 de Setem\)ro de · 185o, no 
·::; t• do art. 2•, deu_ autorisat;-.ão ao go~erno 
para promover a creaçnQ de · uma corupaohoa. de 
navegaç!lo a vapor no r io Amazonas que ser
visse para corr.ci~s •. t ranspol·t_es ~ r eb':lê.8gem. aló 
ás províncias vJzmbas e terrot on os estrangeJr(l8 
confinantes· sende> o governo tambem por ell& 
Joabilita do para consignar _pre!tações a · quem s e 
J•ropu~o!ISe a manter a dtta navegação. 

;.: vlstn desta auwrisação, eJtpedio _elle o de· 
ereto n . 1037 de 30 de Ago.st" ~o ltlii2, . ~nc~
daodo a Irineo Evangelista de Souza pnvo~t>gH 
cxclusi\'o Jl<ll' 30 :mnvs par:t essa nll\'Ogtv;ao c 

outros indul.tos. !-'oi então presf:nt.e á eommissio 
esse decreto, e um outro de 20 de Outubro de 
1852 approvauuo os est~tutos de um:~ ee>mpa
nbia orp:aoi<ada para esse fim. Ve·sc poi<> que 
esse privilegio o:tclusivo foi conecdi<lo por unl 
deerel<> de> governo, c que a commissào nBda 
mAis tinha a ra,.;er senão tocar naq uelles outros 
pontos, que preciaaviio da approvaç.iil) desta au· 
gnsta camnru. 

E<ses pontos eriio : o favor feito a essa com· 
panhia da iseuçiio de direí t.<..s de meia sisa na 
compra e venda de suas embarcações; a eou
eess:'io de certo~ tet'l'enos nas margens do .-\.mn
~:>nas; e a de um outro t erreno no porto do 
Pará para o ~stabelecimento de u m dic1ue. A 
coonmissiio de commereio, industria e ar tes a pre· 
sentou o seu projecio app1·ovand" -simplesmeiltc 
essas conc<!Bsões já feitas pelo . governo,. e goc 
para seu complemento precisavão da npprovaçlio 
desta augu~ta camara. . 

O Sn. l'dEND~>s DE 1\L~rEJD .\ :-E o [Jl'ivílegio 
exclusivo? . 
· O Sn. Vtm~·ro :- A. comuo issão n<ro tr:1tou disso 

no pr<>jecto, e :1om devia t.r.:o.tur ; ·mas, coono o 
nobre deput11do f<~lla. niss •, tomarei a meu cargo 
defender o goverllO a esse respeito. 

D<!pois da existoncia da lei do 6 de SetembN 
de lSõll, autor isando o governo para a: forma çãu 
de urna companhia de navegação a vapor nv 
Amazonas . .. 

O Sn. l!t'!J;;K.Lll!:s· DE AL!.U:U)A :-l>or rn3i·· ''leS• 
tações. 

O Sa. V muro:- Niio, senlaor; autorisando o 
~:ovorno para creação do uma companhia de ua
vegacii'> no rio A.mazonas, pela íórma e· com os 
wesrnoa Úi vores que se tem do~du attl hoj o a 
emprezas destas. . 

l).,pois de. existeneia dessa lei, dizio t~U, o go· 
veruo devia seguir . o mesmo t:\minho que tinha 
seguido, e cum ~lle os outros governos, em 
en.os ideuticos. As leig, dando fuculdo.•!~ Jla.ru. 
cl'eaçito de conapanhias ile vapores. revel!.>~ todas, 
s e uüo em sua letro, mas .em seu espí rito , a 
autorieaçlo para quo o governo dt! a essas com· 
panhias prlvileglos &:telnsiV!Is. 

O SR. MENDU DE ALllt:tD.l :- Nüo ha tal. 
O SR. Vuu.~1.·o :-Todas as companhias creadag 

no Brnzil têm alcançado sempre privilegias exclu· 
t~l\·os por certos e deter111inados t~mpos. 

.llus o aparte do nobre deputado distralllo· me 
da N"dem que eu pretendia dar ao num dil!· 
cur!óO; e eu von tomar de novo a mesma Ol'dom 
que levava, r cservllndo e!!l~ ponto para o lugar 
competente. 

A. c:ommissii", ven<lo nesEa lei, e decreto.; q tto 
foriio ~onsoquencia della, começo de grandioso.< 
rnelhoraroeutos para o paiz; a navegaçíto de grande 
rio COiliO o Amazonas ; 11 creação de ·coloniols 
n~ mar~ens desse rio ; e finalmente o ·mP.iO 
mui!! racll de chegarmos á completa civi\lsaçi'in 
do$ iudi!>S que habitiio c~sas margeus; ae~itou 
com pr azer as i déns da lei e dos d ecret .;Js, e for· 
mulou o projeeto que se discutu. 

N:io ha duvida , seullorei\, que . atu hoje não 
temos passa>to de} ensaios in(elizes para catechcse 
e cívillstíção de índios, assim como p1ra a colo· 
nisaçiio no paiz . Essa iei qua ta:r.os sobre a 
catechese e civilisaçà:o dos índios nada ndiRn· 
tou ; apenas "cr~ou . uma_ farda para um ltomem 
inutil , que nem sabe o _numero dai! tribwfexis· 
tente. no espaço do sou poder. (Apoiados.) Não 
é Assim por certo qne tem feito u m oatro P"iz 
para chegar a eSl!e grande fim, muito difticíl de 
aUingir, e a r esp•ito do qul\1 tem dômento a1ean
çado os grnndes esforças da America lnglez 1, g., 
}J:i:!IIO otuo a civilidaçio avtUI\ill. espellir n-s Lri· 
l.ous, 'JIIC viio fttl(i ndo [J!tl':\ 111<\is lon~. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01/2015 14:25 + Pág ina 3 de 18 

O Su. F. Ücl'AVll'iO- I~so ú mesmo o desejo 
d!l Amm·ica In::~teza. 

o SR. Vmt.~'l'O: - M.ls JlÚS 1150 u~vemo.> ter 
e~-s~ desejo : tallão·uos ~mç<•s, " (; uüst.er pvr 
usttt o:aus' a por outt"ll" tnais aobres l•t·ocucar 
todo.~ os meios para cllegarmos a mnis bollos 
r.l~ultados. Ainda e,.i,.te granJe 1\umcr<> de in· 
diod no h0$60 paiz '" ~ p1·eciso que procedamo~ 
de modo quG no futuro uão digamo~ que s lhe· 
mos dos nomes das uossas tribus sómeate pelos 
livro~ emp<>ei.-ados •la~ nossas esLaut es. As raça~ 
da~ nossas tri bus Y•io dcsnppareccnd•>, e não ê 
com essa lei que acauei de cita1· que ll(l\'emos 
de chegar a faz~ r parar esse decre,;cilt•cnt<:> r.lpido 
dessas ra~as q uc subj ug~QHlS, co n tr~ nossos de· 
seios e ôo'lltro. tc>dus os principill» uo justo e 
du util. 

(Hrt wn apprte.; 
N~o é isso t:to facil ~-<mlo pensa •l honrnuo 

<leputad.:>; e nos mens estudos a respeito <in catc
chese ~ civili~açlo dos in.iios, o uui~o rneio que 
cheguei a e .. cont.·ar par~ alcançlll"mos algum n'sul· 
ta!!o e o <la creaç!ío de colnnias·modelns. na pro
xhnidade d~s.o;as tribus: n n~n é 6,tô o meio qu~ 
nte hole se tem emprag&do.Etn lugat· de se fazer com 
que esses homens, qu~ no cstad~ de s~haj11rí' 
encontdo doces attnlctivos na vida errante. c!l· 
lhec.do com o unico levantar da rnuo os fructos 
que ·lhe dão subsis"tencia diaria !Jilssem gradual
mente pnra a Yidu civilisnda e p,u·a seas inconl· 
m~dos; a? c'ontrnrio ptiucipiiio to~o n ·Cazêl·os 
experimeutar com as víol-ncias lodos u~ males 
da vida civilisada c do ~tabalho. 

O estabeleeímenío de C<J!Oni.n:o como disso, que 
níiu ;,Jl.uindo na imaginação dos selnlgens e 
pouco a pouco os ch:ltuem ao gre<nio so~ia.l, c<:r' 
tamente d8ria beneficos fractos. 

l'erdõ<'~·liie a catna.ra se t(lquei neste ponto e 
uellc d~morei-me. Eu q.uiz mo~trat• quanto nos 
dovião interessar tae~ tn1balhos, e co1no a com
missão d~via ser impression11da vend<J o principio 
de exeeúção do suas id~'1s, d<~ seus votos, ue.s 
disposi(Jêes dos dec ~~tos ci(ado~. 

A commissiio de commercio iudustria e artes, 
seduzi<la. e ante\'Cndo ·com i ndizivel prazer os 
rcsu\tc.dos pro''t\Veis d4S disp<~siçüc3 da lei e dos 
decrdcs que so seguil'iíc. de progross•J c civili· 
sação; 6 atteudendo que no m"mcmta en~ que Í!l. 
dar o seu parec~r já ~ulcav>1o as a.guas elo An.a
~<Jn;:,s dous vapo\"~s acottt!lnllbados. ll~ grande ani· 
l>1!!~iio e movimento qoto ~~ desenvolveu imme
diatam;~nte nesee:; lu:;>~t"Pt; coitl u appat·ocimenLo 
<lesses vapores, tHio <.luvhlou ost~o~r ~•lo pdvilo· 
gio exclusi>o por 30 nunos. E se cll11 en·ou u:1o 
se~o\ ~ste orro perdQa,•el? Entt·etanlo es~ú. dtn 
convencidn, corno m<~Stf'lll'cí udiaucc, que :1iuJu 
não chegámo; 1\ ú[}oca de d~tilona1· os )}ri~il<egios 
exclusivos. 

Além desses pens~uHmLus, dessas m~õ~.; q na 
.:ouveucêrilo im7llecliatamowte ~ commiaauo qu.ucdo 
tratou desta mute1·ia, ella Leve e1n vista Ul1tU 
consideraçf•o ~~·d.,ro~:J. e (\Us e "a.gnd\\- o go
veruo já. havJQ coutr<tctado com · o gereot~ Jest 1 
companhia.-0 Sr. henê~ já havia formado uma 
companhia. E cou•o a f~··•uou ? Sem duvida sobre 
as bas~s que o goycrno estabeleceu, e j<'gando 
com os faYorcs . que concedeu, no numero •los 
quaes està o pri"ilegio eMlusivo. E n;'io é acab,u 
con. ~ inviolabilidade dos contract .. s e~ting11ir hoje 
eSS<l privilegio? Por _ ce,no que sim ; e sem~
lhante resolução, ~artindo ucsta camara, sem du.
'Vida abalaria mu1to o animo aaquclles que en· 
tráruo com seus capi taes para ". f<>rmaçiio da 
companhia, se bem que ~u eRteja persuadido que 
a falta de semelhante t•:iYilegio nenhum prc· 
juizo trnria ó. C(lmpanhia que ili. esta a•te.'bek· 
cida, pot·quo uinguem hoje ~~ animaria a fazer 
essa navegaçiio em comp~tencía. eom ella. 

Ü Sn p UH: X·!'.\ lJ.E ~Ü<.: ·' LH.i..>:$ dá Ulll O.(lll L"~<l 
que não ouvimos. 

O SR. VtRu.To: - J!erJoe-me o honrado depu
tado sq o contosto. Apu;u·eceu um homem que
t·,~uJo csntra.etat· assa lin'\l'eg~ç:)o tO n- certas con
diçõ~s. e depois ceaect dellus; m 1s quem nos 
afiança que ~lle realistlt"ia a ~uu promessa ? 

Senhores, só quem não conhece o Amazonas, 
rio sem Juvida o UJ1h>r dQ ntuudo, mas com 
riquez;as aillda. nfio util\sl\d ts, c algumas desco
nhecidas, com suas ma,.gens inteirnmente despo
voadas, c que pôde &uppõr que a sua ll11vegaçl1o 
daria lucro~ a uuHI compan!Jitt que uüo tivesse 
fa~ore~ tlo goverm>. 

l\"ingu~m por ce•·to se anima•·ia a formar uma 
c~mpa11hia súuJ protec~i\o do estado pa1·a. seme
lhante navegação, por,IUc tel"ia de perder. 

Forào esitls, scnhore~, us consideraçues que 
le•.'á•·ã" a. commi,;,,i» a dar o parecer ne~te seu· 
tido, e aprese,lat· o proje~to que se discute. 

v,,mos ~gora. trat!lr do combater as prep0SÍ· 
ções cmiLtidas pelo hont·aJo depntado pelo ;)f<~· 
ranhilo que fez opposiçào ao pt·.,jccto. 

O pi"imeiro argumento do nvbre deptüado r,; 
0 HCguintC : UÍ$8C CliC f) UC a }.,j de o de s~teln· 
l>ro d,; 18j() uão da~u. ,,o g.>veruo autoris;cç.~Ó 
para couceJer prh•ilegio c"clu~ivo it navegaç,!•J 
<:lo du Alnaz,mas. A isto já respondi ievado o 
moviúo pvr um aparte do nvi.Jre deputatJ.,,. O es
pírito <la lei era que se concedesse cs~e pt·i,·ile
gio; e nem podiu ser outro, vorque todas as com· 
paahias e't:lbccidas no paiz 1/:ol alcançad•> pri· 
vilegitJS ig<1!Les, certo Qt~c se o~ não akan~assc 
ellas nã~ e:tistirião. Mas ueclilNU·se o nobr~ 
d~pttt,do cvntra·a conces5.:i0 de privilegies eJ~:cln· 
si vos para a 'llnveg•tçUo a v~ptll" nos uossos rios 
~ naa nossas costns. 

l!:u, scnliores. tambem sou contra ~ coucessiio 
desses privil~gios; ri llliuha opinião e igual a 
do nobre rloputado, m·H ell'\ ,.,frre módifu:uçve• 
c ''oll npres~ntnl-as 11. casa. Qa mdo um p>liZ c.\ 
novo e <,;at"6"& 1111. vida de: ch·ilisaç~o. esse pai~ 
te111 necessidad .. , para que appareç9 a navegação 
em se\1~ rios 6 em >mas c<lstas, de oH'ertrcer gar:ut· 
tias e privilegio~ exdusivos, p?rque de outra 
fórma uão póile llnimar a ct·~"·;áo de vias d~ 
communicaçllo o gozar do~ progressos que u~pira 
cst•Jbc]jlcet• (ln'l s"u seio. 
Q~tondo, IJOrérn, o paiz tem chegado á _tipJca 

e•n que j4 ess!l animação.> par•• creaçao du \'las de 
communieaçáQ por ma•· c p"r tena õ uispettsavel, 
offereceudo ell~ p.>r si lllflSinas interesses a com
paubifce •lu i< .pa1·Ucnlare~ q tte se dAdicarem a taes 
emprc.;:o~, ent.ti,t ó um tna.l o. e !nce;s.iL~, dt5 pr~
vil··gios exctusivo5. ~fos nós ainda ast111Uos 1n<1ito 
I unge o..tessa época, 1l lrat>lndti da ~~p.;cialidnlle, 
a IJO\'Ilg<lçito u. vapm· pdlO rio Amn:.:ouns, direi 
qu.<l ní mlu aj;l•lT9. pnnci~'ia:hO,. 

~iio s~ conceda privilegio algum e:tclusivo para 
a nu..,~gaçii.o do rio Amazona>; não sa d{! favor 
ulgun1 o queu1 quizc•· empt·<ih~nJer est.u na-vegA.· 
çiLI) a vapor ; cohced!l·se sómen~e a subveuçiio 
e o jut·o de 3 n t; •!• eomo quer o lwm·ado· de
.putado; niio serâ possível cucoutrar n~nhu•u 
purticular ou companhia que q11eira toma1· a si 
u empr~sa dessa navegação. 

0 Sa~ ME~DES DE ALMUDA: - Jl;sla ~nganado. 

O Sn. VIRIA"fo : - Esla minha c~nvicçilo é ba· 
seailu nos exelllplos do pnssado , e do presento 
tnc•mo.. A Am~rka Iugleza .quando <Jluz faze•· 
sulcar .:os seus rios por bare<)s a Vllpo•· seg•lio 
.o mcstno ·syst~ma de COllC~det· privilegias exclll
aiv•:s. ~ .. 

0 SR. ME:o;oe:s t>E ALYEio.\: -· Está enganado. 
O Sn. YmuTo : - P~rdoe-me, é isso exactis

simo. A lu~latenct fez: o mesmo quando qui~ 
que seu tcrritorio fosõe cortado por can;les na\'C· 
ga.vcís; concedeu pri\"ilegios e:s:cl!Uiivos, fs.\·ore:; 
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em _grande escala áque!les que quizeriio tomar 
n st o desenvolver t•sse gra,.de melhoramento. 
]<; t_anb e assim que quando nlli se quiz intro
duztr o systema de estradas de ferro, os pos
suidores de privilegies exclusivos po.rn n n·tve- j 
gação ~~s co.nacs promoverão t·epresentações e 
ns lev,rao ao po.rlamento, on•le fizerüo levantar I 
uma oppo~ição temi,·eL 

H<.>je, porem, para o cstabelecimellto dessas 1 
estradas da f~rN n:l. ln"lntet·ra e nos Estndns
Unidos não se preci•n desses privilf'gio,, exclu
s:vos. l\fns nós não estamo< o.inda nestas cic·· 
cumstaneia~. repito ; sem pri•·ilegios exclusivo• 
nenhuma empre•n dest1 ordem se crcará no poi?:. 
g cu citarei u111 exemplo : por ventura a nav~
gaçã.o -do _rio ~mazonas por b:-tn;os do vapor 
apr•sentMa mq_Is, vautag"ens a quem a emprc- j 
hen~et sem pnv1legw alg111n, do que a n •ve
gaçao d;~.s costas do B1·azil ? Nin~uem o dirú • ! 
entretanto apenss existe un1a comp'f111hia d~ pa.~ 
quete.~ . de vapore~ que fa:~: essa no.veg~1i.o, SHI"I 
co:ncurrencia. alguma"' pois que ninguem se tem I 
apresenta,(o pn_r'\ semelhante empresa, apezar de 
set· a n~veg~çao frartcn p na t"dos ']Ue a q~tize
:rom tentar, por ter cessado o privilegio exdu
StVo. 

O 1:io Arn:lZOJ'!US deve ser uma fo•lt e de riqne
zas mcnlctJ.lavels _ pwa o futur~; mas como póle 
dar actt~ahnent~ mteresscs a uma companhia que 
~e estabeleça p n·n um\ navegaçiio sem nenhum 
Javo1· tlc gove1·no, quando as Jllar.-.~ns desse rio 
se achiio cobertas 5Ó. uente de bordas· se! va .. ens 
incultas, tendo apenas uma on outra important~ 
p~voaçiio, ll não muito civilisada? Como se pódo 
concahet· que uma navE>gaç>'io que tira. quasi t •dos 
os seus lucros ou a maior parte delles de pas
sHgeiros e não d!' ~ar:ps, possa aprescnta1' lucros 
l~go no se~ com~ço, excluindo-se esses privile
gtos c::o;clusJVos, e8sas cvucessões ou favores· do 
go\·e~no? E' preciso observar com cautela. e pru
tlencla o que se passa <iiantd de nós : ó preci~o 
analy~ar tudo ; conhecer, comparat· os ga>tos que 
tem uma empro~a de naV<!gllçào a vapor-·com os 
l~cro.; que póde timr de um : paiz qu~, hem que 
r1co em pr0ductos naturaos, est~ tod~via tünJ11 
con\o a :tlur que desabrocha. . 

Mas_ o nobre dep\1 ta do não queria o privilogio 
exclusivo, q1.1eria ante~ que o go.verna déss~ Ulll& 
su~veusih,, ou garantisse o juro de 5 •; •. 

Souhores, ·quem se i t•ia arriscar a formal' uma 
~-:.mpanltía cGm 11 unica. garnntia de 5 •/o de 
Juros, quando têm as apolices da divida publica 
a cer1~z·1 de g·>nharem ü •/•? s~ eu posso em. 
pregar os meus capitae:.~ uteno> arrisca.Jamente 
en1 rundo,; publico~ que mo dàG 6 •/o, co:nc é 
que bci uo arr!s::-...1-cs em uma--empreza. fa.llivol, 
naa aguas de Uhl rio ainda niio bem axanHna.tlo, 
}>elo juro dt<Ü•/u'l ••• 

O ::;~:, i\lt!lll>li:S IJJ; At.lilt:IDA :-Pôde dar nu<i~. 
O ~~~- VmuTo: -E' uma i'nc~rte~a. do !uiu.ro 

que os capitxlis~as não admittem; elles qu~rcm 
a cert€za de momento ; ,;e podem obter (i "/• em 
fundos puulicO.J, mio \':lo arriscar !leus capitaes 
pat·a haver~m este juro em um futuro aua póuc 
ser fatal pat'a seus c•l(Jitlles.... · 

O S·R. ME.-;DES Dll AL~rt<..IuA dá um aparLe que 
nilo ouvimos. 

O,,Sn. VnuA·r•> :-E qual foi o particular, qud 
foi .a companhia qnc app Hr.cen antes para t1·atar 
da navegação l.bJ Amazou 4S ? Nã~' appaJ·eceu 
nenbum~ ••.• 

O Su. Mt::U)Es ~.>E AI..:IlEU>A :-O go,;erno não 
lirtha autoridação -

de Souza. O ·que se põde concluir daqui ' E' qus 
I!St·> nav~~açito ne\o e;ti eltl estado do dis~ensar 
o privilegio extlusivo e outras conccssues do 
govern<:>. 

ni,•e mais o nobre deputado que as pnrt<:s 
que fi~ãu uo lado sep!.entrional nào aproveit.'\o 
dos !ayores desta navegaoão. Eu ohservnrci que 
aptoveJt<lo aquella~ qn~ ficiio do l~do opposto 
d_ • A ~nzona~, e cert~tnente mais importantes em 
~ttu~çao e rique~ 1; nprG\•eila Santarem, Cametá 
c o11tros porto< que formão a. margem oppostn 
nn A•nazonas_. Domais, o projecto nlio pl"ohibe 
C'S~I naveg(lç~o por css~s pont.os ou villas que 
ficn<;> de la~o septeutrional do rio. 

D1sSú ma1s qne o privilegiv exclU'livo ia fechar 
ros P•>rt~~ do Amaz~mas, que só depoi~ de 30 
anno~ 1\. que poderm alguelll concorret·· com " 
companht~ ; .:tue além dist·> as nações ribeirinhas 
tendo a hberJade dP. 'sa navcg;lç.to podiiio ser 
m!lís favorecida~. tirar maiorJs vantagens do que 
nos. Qllando o honrado deputado apresentou 
esta argumentação contr:1 o pr .• jecto não litten
tou p11r~ o que nccessariamerotc devia applire
cer na ep•Jca em qu~ ns nações ribeirinhas se 
apresentn,sem n concon·er na navega~ão do Ama-
Z•Jnas: nã.o attentou. p tra o sentim~nto da con· 
cm-rencia, que nas~eria na comp~nltia que va
mos estabelecer; sentimento q -te tlecess n·íamente 
eleve _sobrev1r, e que·so fôr tlesprezado pQla com
panh Ja perderá ella etn s lUs interesses. 

_ Quan,lo a companhia cl)nbece~ <J.Ue a naveg~" 
cao prornovhla pQ!as nnçõe5 ribeinnhas é mais 
bem reguhtda, e offerooe por i~so ma\or~s. van
~a_gens, n~o deixarã de apresenLar-se n·.1 ·mesmo 
pe em qu~ a· navegação. sa at!tür nessa> nações 
para poder comp•!ttr, para pa<ier tirar os m~s · 
lii<>S luet·os e· nao perder os seus capitnes. 

No seu d i~cut'so avançou o nobre deputa:· 
1l_o) que lhe consla\"a que o Pcrú não consen
tia naconces$ão dess~ privilegio exelllSiva. Não 
tenho noticia de semelhante fact·•; mas, caso 
elle ~xista. não e razllo para ·que nã-> o con
c~dam•J~ nõs, que· temos utilidade M navega
çao do Amazor.as , e q u.e ells se cstab el eça. 
~ela fórma e maneira determinada no projecto. 
8e existB negativa da par&<; do P~tu, o go\•erno 
deve ser ~abedar delln, deve procurar remover 
todos o> obstnculos inespcrado.J, porque a eom
panbin foi formada depois de f<litas propostn.a 1Í. 
republica do Parú, fui formada de i nlelli~eneill 
e. d,! ~tCCor<io com o g.)volnlu de>S1 r et>:ubltca. 

Det'o tambem dizer que nA oo3sÍb11idade da 
livn l na..-ogaçlio promovida pelas nações l"ibei
rinhas, essa no.ve~uçã., nunca S•! ha dar sem 
quo o go.1•erno SeJa iuformndo d•l fa~to antes·, 
a~m que haja accordo entre as naçõ~s que pos
suem M mar~ens d•l Amazonlli. Estou certo que 
p•Jta boa int.elligencill que e:tiste enlre estas di· 
1'nrs1• s n~ções se olcanÇJ~rA remover toda u pos
sibilidnde de a.etos de ondo p •->slio resnltar eessa 
mtvegaçiio males para nós, e que sejii.-o om- f!'l6 · 
jnizo dos estaJo~ •·i bdrln h os. ~a. • 'h a pois nscõ 
nlgum po1· esta porte na concessão do privile· 
gia. · 

DissQ sint:ia o ncbre deputado que o· projecto 
fazia ~~·ancar as pot·tas do:; confluentes elo Ama· 
zonas; (jUe a. companhia., que ate hoje não tem 
tratai!•} da pt·eparativo algum para a navegaÇ1io 
des~es rios, fec!Jnrá no mesmo tempo as suas 
portas parll: ••quelles qne- a qHi~ercm · prorno
""er .. 

Eu ·observarei qlle os coufi11entes do· Amazo
nas mais - conhocidos, os rios ·Madeira, Tapajós; 
e mesmo o Tocantins,· nà•> esLüo em estot.do i!e 
s~r navegados por vapor ; não sei mesmo se o 
estarl\<o em nm futuro proximo. Ha ·'inmtmeras 

O Sn. VJRIATO :-O ~overrw tinha :mtoll'Ísação 
de.sdc 18~)()·~ estam?s c1n 185-3, ~~· ·• con,P.<fn•ncia 
ha -8 ·annos que niio a~pw·e~eu ~utra cotnJianhi:; 
senã~ esta, formada pelo Sr. Ircn•oo E\·eugeli,;1a 

, cAchoeiras, grand~s ·saltos ·qtlu probibem a na
. vegaçí'io a vapor por esses rios ; e obras gigan

t~sePs demanda a- pos.;ibilidade dessa -rtavega9io. 
Quem duvidar do que a.van~o, lca ·dS vtagens 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 15/0112015 14:25 - Página 5 de 18 

30 SESSÃO EM :1 OE AGOSTO DE 1~53 
pelo Tapaj6s em !812. mandadas fazer pelo e.~.
pitno-ll:eneral _ João Carlos Augusto de Oéynhau
sen : lêd n v1agcm feita pelo rio l\fadeira em 25 
ds Aglll>to de tnl pelo t'apítiio Ricardo Franco 
de Almeida SerrR ... 

O Sn. :!>b: .. •.:uEs DE .'I..LYEID .~ do~ um aparte 
que não ouvimos. 

O SR. VUlUTo : - lia tombem o Xingü. ; mas 
sobre este nlio póde di::er nada o nobre depu· 
tadu . assín1 como e:;, porque nind~ não foi ex
plorado. 

Os obstàculos para a navegaçi'io dos c.Jnfluen
tes d<l Am •zona~ e t·ão difficilmcntc vencidos pelo 
que respeil.a ao rio 1.[adeíra quando essa na
" "GIIçiio se fazia até à Villa Be\la, cnpit.nl de 
1\f~tto·Orosso ; e J!elo que respeita ao Tapajós, 
CUJ'l navel!açuo atnd:l existe pelas canOas pe
quenas, então usadas, e ainda hoje por aquelles 
que vêm do Alto Paraguay Diamantino r,ara o 
Par9:; esses obstacúlos, digo, ertío Jitlici mente 
vene1dos por peq uenas canóas, qnal\tO mais pol' 
vapores e embarcações do maior lotação. 

Mas se esta companhia vai trancar as portas 
do~ c<mtluentes do Amazot1as, ella por certo não 
va1 obsuu· a navl'g~çiio do Tocantins , porque 
p~nso çomo o nobr~ deputado que o Tocantins 
n<to pôde ser cons1derado como con:ftuent:J do 
Ama::onns. Consta·me que no PIUá ha · quem se 
offet·~ça p11r :1 uaveg,•r o Tocantins, e esse que 
quer fazel· este grande set-viÇo ao p:tiz não achará 
~ro~o algum , porqne o Tocant:in5 11iio ostá 
1 o_cut~o nu zona do privilegio qne !IC concede, 
nao e conl!uente .do Amazonas. 

Cvncluiodo o que tinha a dizer ácerca do 
projeeto, perdoar-me-ha a camara se toco de 
pass~gem em umas palavras que soltou o nobre 
deputado quando concluio o s~u discut·so. Disse 
elle: « tr.m·se ~asto t:mt<> dinheiro parn promo· 
ver a n11vegaç~o pelas ·aguas do Pat·aguay e 
para abrir . c. communica~ão com Matto·Gros;;o, 
c não querém dár grandes ~ub,·enções, grandes 
favores, e::tcluido o privil~io, para a naveg,1çllo 

·do Amazouas, o maior no do mundo ! » En 
devia por certo responder a estas palavras do 
nobr~ deputado, e vou fazel-o o mais bre\·e 
poSSIVe!. 
!l p•incipal fin1 das despozas f ai taa com a 

S!lerra quo !la pouco ti-remos niio foi sem du
VIda al,ll·ir as portas para a n11vegocào do Pa
tal!"uay ; o principal e, primeiro ftm que leva,·a 
e01 VÍJ!tO . 0 1! 0!1~0 governo era Q {lll :itlcaçdo das 
r~,.ubhcas v1zmhas, . a ce~sa;;íi<l d•l certa~ de~
int~llige~cias entre os governos; o .fim secun· 
d~l'to fol a navegação do Parioguay. :t.fas por 
e~ta nav'!gaçílo ~;ccnpar o s ejtundo lugar na& 
VIstas do governo, nem por Isso deiltllva de 
ter grande imporl.ancia. 

.o\ navegação do Paragu,.v, das 11guas do Cuyabi\ 
ate á ca pit •I de M2tto-Grosso, é tlo grande om 
resultados como a navegaçilo do Ama:~:onas, por
que . se até hQje temos como perdida a provin· 
cia d<e 1\fatto-Grosao, lie até hoje ndo tentos po· 
uído utlllsor toda~ aa rique:~:as que em abun· 
~ancia apresenta essa proviucia, é por certo por 
!alta de vias de cornmuuicação. A · abertur a da 
navegaçilo d•l Paragnay não vai fazer nada menos 
que augmentar c numero da.; provinc:ias do 
Brazil ; vai dor ao Bra,:il m:\is uma provineia 
r ica 11'" todo sentido, como é a · üe Matto-Grosso. 
E pr.;ciso acc1eacantar que a navegação do rio 
Par•guay até á .:apitai de Matto-Grosao é livre 
e nãõ tern os obsta.culos aue apresenta a nave· · 
gaçiio d.Js conduentes do l..r.Hzonas. 

Que o\ quizer saber melhor da . !acilidarle dessa 
!\BVe(f&çiio pódo ler : UDl b4Jtto tnanuscript<> do 
lllnstrado Sr. Augusto L,':verge~:, . nc~1111l presi. 
úente de lLltto-Grosso, e ahi so encontraráõ 
Wdas ae nooossarias informaç<:;es li.cerea dos rios 
<!u~ conduzetn até á capital de }lattO·Gro~so ; 

alli póde-se ealcular mesn1o a loU.çiio das em
b'!rcações que devem . sulca~ aq_o~ll•ls aguas. Se 
nus nos temos esquec;,{,, a te ho;e de promovêl-a, 
a A!nerica do . Nurre. j t\ s e lembrou · disto, j á 
po.rltO parll allt um vapor de guerra americano 
encarregado de explora~· ns !llargens do Para. 
guay. de \"C r se tra facil prolllo\·er a sua ntl· 
veJ::aç;.\o. 

D ,os qud 1·a que não sejão os americanos do 
norte os _pt•inteiros nes.e . cllminho de progresso, 
e que seJamos nós, que para isso temos di.-eito ! 
Sàu estes os meus ~oubos, o~ meus 1nden1€s 
ucsej<>S ; quando eu vir as agaM do Paraguay 
t·.wulvidlH$ por Ynsos nossos, qusuclo \'ir o;;sa 
via ~e CO!IJmuuica~iio. faeilita ••a cn tr<J a c·1pital 
d·J 1mpeno o a cap1tal de Mntto·Grosso, terei 
alcsn~ndo a realisa(.ào do um dos mais ardentes 
desej os. 

Q Sr. A.l>nel<la c A.ll.>uquerque:
Sr. pre~idente, a circumstancia de haver nssig
mtdo vencido o parecer da cllmmissão que P.Stá 
em discussão me desobrigava de tomar o. de!esa 
do pt·ojecto que occupa presentemente a attE>n
çilo dn cv.mat·a; todavia faroi algumas breves 
observ11ções, visto julgar injustos e infunda.ios 
Ol.' argumentos com que " nobre deputado pelo 
Mar!lubão, .que hontem fallou na materia. com-
bateu o projecto. · · 

Nt\o julgo, Sr.· presidente, íu 11d~da a censura 
(file o nobre deputado a quom me refiro irrogára 
á commissii.o d01 commercio, industr ia e artes 
por não b·w~1· ella desenvolvíJo exten,;amente 
o parecer que ~pro!lentltra .á consideràçiio da 
camara. . 

Se por veu~ura t> com missão tivesse . de tratar 
d" uma ·mat.lria nova, inteiramente desconhecida 
e controversa, po1· certo lhe ·correria a o briga
cão de desenvolve~ a questi!Q por todas as .suns 
faces, de eucat•al·a. por todos os lados, e procu· 
ra.r a ssim orientar a camara ; ·mas isiO não se 
dá ; a mat~l"ia é bem conhecida, e o!mbora de 
grande impottaneir. e l!tilidado, jll olla oo . acha 
bem desenvolvida, -porque desde que o pedet· 
legislativo de~rmi.no~t ao governo que pronlo
vesse a navegação do Amazonas, fie irão · reeo
nhecidas . as vantllgens eM semelll~nte medida. 

O nobre deputado ~lo Maranbiio, Sr. presi· 
dentt>, expóz á cllsa algumas duvidas que o 
fazem neg!lt' seu voto ao projecto que se discute , 
baseando suas dnvid·ts no prinetpio do mauo
polio consignado n o eontrflcto feito pelo governo 
com a cotnpanhia.. Eu posso, Sr. pres idente, 
contestAr por ora os objeeçõos aprosentl\das p elo 
nobt·e deput odo, aómeme com a seguinte consi
der~;çiio ; trata-se da pritneirl\ diecustão deste 
proj eeto, e segundo o regimento al> deve ser 
considerada a sua utili Jade ou nio utilidade ; 
quaesquer pois que t!eji!:o as duvidas, quaesqner 
que sejão os iueo~veniente~ que nelle ~ncontrc 
o nobre d t·putlldo, não é ia<o motivo 811fllcientc 
para se opoor á aus adopçi\o na -primeira di.s
cus~ão, vfs"l.o que essas cfuvidas nr\o sen-atn pnra 
provar a nllo utilidade do projecto; seria portanto 
muito mais conveniente qae o nobre deputado 
aguardas se & segunda âiscuesi!o para entlio 
oft'ereeer á consideração da casa e~sas duvidas , 
e quando outr o proveito níi•) nos resultado dosso 
p~dtr, pelo menos cnn<egniriamoa a economia 
do tempo; por9ue na segunda d iscussão não só 
a!! ll)CSDlRS auv1das hoje apre~entadaS ~!0 nobre 
deputado como "118 que por veulun. possil.o nascer 
no P.Spiritv de · algum nutro Sr. deputado, têm de 
ser reprodu:~:idas. 

· O projeeto .:que tem por fim · tratar da nave· 
gnção do ·rio Amazonas e um projecto util, e 
creio que ·ninguem razoavelmente poder6 ~ cnn· 
.trario ili:;:er; quanto poré•n aos meio11 de levar 
u. elf6ito essa navegação da. mellior maneira 
possível, é ISM ol!jccto da seg"nda discassiio. 
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A' 'l'ista Eois da eonsidel'açiio que ncnbo d.: 

fazer, e na o desejs.nd() roubnr inutilmente o 
tempo á enea, ng uao·do 11 occasião opportuna 
para tratar d1\ questfio de gran.Je imporlaMia 
do que se occupou o '!.obre deputado pelo :\{a
t·aohiio, isto é, do principio dé rnonopollo con
si~nado no contra~to. 

Voto, Sr. president e, em favor do pl·vj.,_..:to. 
Dando-te a materia por discutíd~ é o projc - ' 

eto approvado em 1• iliscusslto. 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

oaÇA:.lE~TO DA ll/I.BINliA. 

ContinuO\ o. discussão do orcamento õo minis· 
teria da marinha. 

O -Sr.. DuTnA Roeu.•: - Pcr,o a palnvrn pela 
ordem. 

VOZES D.\ ~ÍISORlA:-Oh 1 Oh! oh! (Mat•imento 
de agitaçiio ?ta oomara. ~ 

voz..s DA. MAIORIA :-0 que quer dizer esses 
obl oh ! oh! 

U:.tA Voz DA :MAIORIA :-Dessa maneira vamos 
mal, ridicularisando-n!Y$ mutuamente.; -
· Siio lidas· e apoiadas as seguintes emendas : 
-« O secretario da capitania do porto de P er· 

nambuco·-fiea sepnrado da luspeeçii.o do r espect\Vo 
arsenal, e terá de or(jen;~do 6008000- - Ftgueu·a 
de M e!l.o.-F. X . Paes Bar1~eto. » 

~ O ordenado dtl i nSJI('clor do arsenal de Per
nambuco fica elevado a 1:6006, e conseguinte
mente aujtlllen te-se com mais 000$ a ~uan~ia ~
dida no ~ 11, verba-arsenaes. - Fzgmt~·a de 
M eUo. -i'. X. Pae.r Barreto.-A- C. de Sá e 
Albuquergue.-A. C. Sed~·a Brandifo. » 

o·sa. PBESlDE.'\"T!:· - Tem a· pab vra pela ordem 
o Sr. Dutra Rocba. - · 

Os.-. Dutra R ocho.t- Sr. presiJente, ~edi 
a palavra. 'P.ara requere•~- o eneetTame 11to desta 
discussão. rinha mui boas razões para suslen· 
tar esse reqnel'imento ; mas como o regionento 
ni\o o e:dgn a como a camara· està compenetradll 
da neceij8ldaúe do encerramento de~a .. discussão 
(apo iados e· Peclamaç<Ses); como fl.'là'o eonven~'"~s 
desta necessidade tnnto os deputados da m:tiOl'Hl 
como os da minoria (reclamaçües · da minor~); 
cotno os dll minoria, repito, porque. temllS -vtsto 
quo qnl1ndo os orçamentos entriW em d iscussiío 
esses Srs. dc;n~:.õ~dos, ou sabem .da caso, ou 
cedem a palavra...... (Reclamações da mi· 
no..;.<. ) 

Ux.1. Voz »A MtNoru:~:-0 nobre deputado está 
fall•ondo contra o regimento : estã fazendo um 
discurso. · 

O Sn. Du ~AA .RocUA~- .. .. e · quando t~mão 
a palavra é para _di9cutirem se _os ministro.• 
são bonitos ou fetos. . • . (Reclamaç'IJes da m'-
noria) · 

U:.rA Voi·-Estú fazendo um discurso não este 
ua· ordem. 

o SR. 'D trTaA: :RoclU:--:-: •• .' • • e' lllesmo' po1"<J'!e 
o nobre deputado o · S.r. Flgueil:;a dP. Mello J.ã _ 
havh esgC)tado ·a matena, ·reque1ro_ o · ~ ,encerra· 
mento da· discu;~siio. . : · _ . . 

Approvado o. encerramento procede-se a "o ta· 
çilo. São approvadas as_ seguintes e:nendas da 
commissão. . - · : _ 

" Ao art. 5o ~ r.•-secret.aria de ~stad?- Elll · 
lugar de 8!:0006-digà-se 3'2:000/l-" {me~lltlldo:se 
a quantia do 1:.200/l ordenado do officrnl-mator 
graduad , Luiz AntoniOc da Co:;ta Barradas, que 

. se mandou pagar . pelo decreto n: 1,178 de 20 
de 'Maio · daste anno.) • · 

« .-\.f) § 5.• Corpo da armada e elasses annexllS 
-Em lugar de 32:J:661S8tO-diga-se 3'26:9-l:>SS40-
(contemplan!lo-se mais 3.-26~,- iruportancia da 
quint:l parte do soldo, que e.>mpete aos cirur· 
giões da armada em virt-ude da lei 11. 6~~ de 31 
de .Jul ho ele 16>3-l u 

" Ao SS H-A.rsenaes-Em lugar de 635:!W)IIl20 
-•lig-a· s~ n:JG,746St 20.» 

" Ao ~ lü-Hospiiaes-Em lugar de 18:71211700 
-dig •·se l7:3iiOSS\JO (em raz!io dos augmentos 
pr<>venientes do novo regulamento dos hospitaes, 
ml\nd.tdo observar pelo decreto n. l .IOl de S 
de Janeiro de 18;;3.-Memi:...s de Almeúl.a.-.T. A. 
de .V: agalh(les Cast1•o. n · 

" Ao § 23- Obras - Em lu:,;ar de . 190:0005.
diga-se l!l8:4008, (nugmentando-.se a verba com 
mn!s 128:<l()C:; que se deveril despender com a 
edificaçA'o e concerto das segnintes obr"as: . 

" Com a conclnsão do "di6.cio da rua . de B~a· 
gança destinado para quarttll do . batalhão naval, 
at tent-a a insufficlencía dn _ quota decret.a:la pela 
lei n . 668 de 1L de Setembro de· 18.'1Z. · _ 

« Com a · edificação de uma ca sa para o lnn~· 
ctor do arsenal da eórte, secretaria e archtvo 
da inspecçrio , ;;o:000$000. · · 

nCom o novo pbarol da ilha da Moela na 
província de S. Paulo 12:000$000. -

" Com o concerto d" pharol de s .mt'Anna na 
província do Mnranhlio, o fac tura de uma mil· 
ralha qtte en\barnce os est~agos do mar 33:00090()0. 

o Com a conclusão do de Maceió 9:400SOOQ.u 
~ Ao ~ 2l-D4 pezus .r.ottraordinarias, e even

tnnes-Em lu:;a1· de 9a:OOOS -diga-se 19.'>:000$, 
augmentando-se com 40:000H o qua.-.titativo· para 
engajamentos,, · · . 

« Art. 5.• 1\1 21-D~spezas . extra..\"dlnari.~tll,- e 
ev~ntulll!s~A esta verba ·accrcse~nte-se desde _já 
a _ quimtia de 680S, ·que · r csl.ll pàgar-sEt ao citu1·· 
giiio-mór da armada Dt· . .Joaquim Ca_nd'ido &ares 
de M eirelles.» . · · 

Todas · as mais eme.odaa apo'e<>eutadas são re
jeitadas. 

Entra em discussiio o seg•llnto : 
<t Art. 9. • Esta receita s~rr. - eft'eetuada· com o 

producto da. renda gernt arreesdad" dentro . do 
exercício da presente lei, soll · os tltalos abatxo 
designados : · 

" 1.• Direitosdeimportaçãop~ra 
consumo~............... . 24.007:S20SOOO 

~ 2.• Ditos de baldtação ·c reex-
portação ...... . ...... _ .. .. 

"s.o Ditos idem para a costa 
d'Africa . ...... ........ . . . 

• 4.• Expediente dos-generoa es · 
trangciros, dt:$J?Bchados 

· com . carta tle gu1a. . ..... 
« 5.• Dito dos geoeros do. plli:t •. 
• 6.• Dito dos ditos-livres ... . .. . 
« 7. • Arin~nagen·s ....... . . .. . 
" S.• PTemios de assignados •. • ' 
" 9.• Multas ..... -- ....... ·: . . . 
« lO •. A.ncorageus .. ......... .-• • •. 
., 11. Direitos de lõ ,;. das , em
- · · barcações estrangeirtiS que 

passão a nacio!laes.-..• .-.. . 
« 12. Ditos do 5 ·% na compr-a• <l 

. venda das embarcações . • . 
" 13. 'Ditos de 5% ~e exportação 
" 14. Ditos dc2 " idem •• : . •• -• .. 
« 15. ·Ditos de 1 % do ·ouro ~m -

barras ........ -.- ...... .. .. 

3:500$()0() 

22-l:400SOoo 
27~9808000 
10:320SQOO 

202:49oi/OOO 
180:100$000 
32:260$000 

lSl: 150SOOO 

39:0701000 
3 214 :$70jj000 

14:200(!000 

'1001000 
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" 16. Ditos de ~~ :·, <lvs U.ia-

mant.cs ••••••••......••..• 
a 17. Expedientes dns c.:tpatazias 
·=< l8. Multas •••.•...•.•••.••..• 
« W. Renda do ~orrdo geral .. . 
u ~0. Dita da eaoa da moeda .. . 
it 2L Dita da senl1oriagcm d,, 

prata .............. - · · - - -
" 2:!. Dita da typographia nst· 

cianal. .................. . 
« 23. Dita da casa de correcçào 
« 21. Dita da fabrica da poh·ora 
« 25. Dita da de ferro de Ypane~ 
" 26. Dita dos arscnaes ......•. 
« 27.- Dita de proprios nacionaes 
" 28. Dita de terrenos diaman-

tinos ................... .. 
" 29. Fôros de terrenos c d.:. ma

rin ~as, excepto as do 1n u 
nicipio da cõrte ........ . 

"30. r.audemios ............. .. 
« 31. Siza dos beno; de raiz ... . 
« 32. Deeima de uma legua alem 

da demarcação ........... . 
"33. Dita addicional das corpora

rações de mão-morta ..... 
uSi. Dit·eitos noo;os e ·,·elhos, e de 

~l>::tncellaria •••.•..•.••.• ·. 
· « 35. Dizima dachancellaria ..•. 

"36. Joias das ordens honorific!l-s 
a 37. !lfatl'i.cuins dos earsos juri-

dicos ................. - .. -
a 38. Ditas das escolas de medi-

cinti .. : . ...... ~ ......... . 
tr 39, Multas por ínfr::o.ccão de re-

gulamentos .............. . 
« 40. Sello do papel fixo e propor-

- cional. .................. . 
" 41. Premias de depositos pu-

blicos ................... . 
" -!!!. Imposto de despachantes 

c corretores.... • ....... . 
« .1$. Emolumentos das repartí

ti~ões de fazenda .•..•... 
" 4-:1. Imposto sobre lojas, casas 

de desconto, etc ......•... 
« 4-'i. Ditosobre.casas. demo\·eis, 

roupa, ete., fabricadas em 
paiz estrangeiTO ......... . 

" 4.{). Dito sollre barcos do i u· 
terior ................... .. 

• 47. Dito de 8% das looorias .. 
« 48. Dito deS% dos premios das 

mesmas ................ . 
« 49. Dito sobre a minera~üo .• 
"50. Taxa dos escravos ..... .. 
«51. Venda de polvartl ........ . 
" 52. Dita de páo-brazil. •.•••• 
« 53. Imposto sobre datas mine-

raes... .. . .. .. .. . .. .. • . • • 
« 54. Cobra;~ça da di'\'ids aeti'l'a. 

Peculia1·es do municipio. 

« .);). Dízimos .... , ........... .. 
"56. ~cima urbana .......... . 
« 57. Terças partes de offieios .. 
•• 58. Emolumentos da policia. 
" 59. Imposto sobre as casas de 

leilão e modas ........... . 
« 60. Dito de patente ncconsumo 

de aguardente ........... . 
-«. Gl. Dito <lo gado de consumo. 

10:700&000 
8S:OOOSOUO 
2:830SOOO 

l;)·~,OJO~OOO 

.t(i:()()\)$000 

50:000/iGOO 

SO:OOOSOOO 
5:0008000 
5:000~000 

25:()()(1$000 
11:500$000 
!7:;'>70~()00 

IO:Oil0$000 

:J:8~SOOO 

-Ul00$0'JO 
fiS3:00~0Õ 

3:600$000 

:-J5: 395$000 

138:9008000 
-17:0906000 
8:0003000 

4<dXlOHOOO 

20:000SOOO 

lO:UMSOOO 

83l:OOONOOO 

11:320~000 

18: ;l20$00•) 

2G: 9:lONOOO 

522:000SOOO 

9:200~000 

13:8'20NOOO 
251) : 000$000 

11;, ;:,oosooo 
30:0:10$000 

t:)3: !:iOOS 00.1 
4.0:000$000 
i>():000$000 

300$000 
3.%: !00~000 

18:.000$000 
530:000$000 

1:200/lOOO 
2, f:Oo~or.o 

S:OOrJnooo 

120:00()$000 
121HlílllSOOil 

« ô2. Meia siza do~ escravos ••.• 
" 63. Sel!o de hemn~a.s€ legados. 
" !\~. ~o'>nditnento do evenro .••• 

E:t:!l·ao;•di>wl·i<'! .. 

" ü;). Contribuição parnomontc-
.-pio ..................... .. 

" GG. J ndemnisações ........... . 
" 67. Receita cv~ntual ••... , .. . 
« l;s. Reposicihs e restituiçõe~. 
"119. Venda de :reneros nacio-

tla~s .. ................... . 

DepositO$ 

" 1. • Empl'~stimo do corre dos 
orphil.<)~-· .............. .. 

"2.o Bons ded&funtose ausentes 
"::!.• Consumn rbs :dfandef:a~ c 

consulados ............ _ . 
« 4.• Depositos de diversas ori-

gens, ..................... . 
" 5." Premíos de lotcri 1s ..... .. 
" 6.• Salo.rios deafric<>nos livres 

llO:OOOHOOO 
SO:OOOSOOO 

2:()(lfl$000 

1:*!0$000 
aü:OOOSOOO 

nã, ooosoon 
:n:OOOHOOO 

26:2008000 

34.000:000ff000 

li>r• : OOOHO()n 
:m , ():;osooo 

:~-;,oo~ooo 

lõ9:280SOOO 
8:000$000 

12!170,~000 

São apoiados os seguinLas nt·tigos !!dditivos: 
a A ext-racção da prata, col>re e outroB metaes 

inferiores -destes, cmprehendida por companhias 
ou. particulur<s, pagará. sómente as imposições 
a que cst.l sujeita a extracção do ouro. 

" Paço da camara, 2 de Agosto de .1853.--cnt-.; 
Machado •• · 

" O go,•erno é autorisado a facilitar por espaco 
de 15 annos ao comm~rcio estrangeiro a livre 
navegaç~o de cabota,::erit desde o Cabo de S. Roque 
atol n cidado de Belóm; a;sitn como a faeu.ltar 
a mesma liberJnde entre os portos nirandegados 
desta parte d.o imperio e os da mesn1•1 classe 
ao snl de P~t·nambuco, incluindo este mesmo 
porto.- S. R.- Mendes rle Almeida.- Santos e 
Almei<ia.u · . 

« Offere~o c·)mo artigos.addittivos (ltl.rn as dís
pu~ições ger<les do orçamento os project~_o; da 
commissüo de fazenda n. 3G e 70 deste anno. 
Paço da camar.l, 2 de Agosto de 1853.-Pmtla 
SO.IIIOS.» 

o Sr. Paulo. :Daptlst<1:- Sr. pt·esidente, 
ct·eio que ni11gucm poueria preve>' o encerN· 
menta da discussão do orçamento da mariuh'\ 
hoj~. (Apoia.d68 e nllo apoiados.• Tendo-se· pro
ferido n po11i\S dou~ discurso-i eontrll, o tcn<to o 
ultimo or•1dor í<lito accusaçõc:; e npresento.do 
factos q~.to al!~cülo em 11\to ponto a ho11ra a 
prol.lida.:f~ dl.l nobre mini~~'"" dll tnMinln,_ e na 
qunlidnde Llc monlstN (apotados c nao apo.ados), 
e sendo o nosso primeiro da,·cr tomar ~onta~ 
ú. administração e ~cl11r os dinheiros publicos, 
parece, aanbores dn mn.ioria (•l cu ,-,;1-o digo 
mui sot·iomente), que um tal encerramen~o sem 
prtlvi.• c:llplicaç:W 11 deCeza. riu ministro nao vos 
foi muito airoso. (Apoir~t;lo~ e nao apoiados.) J::, 
em relàção á. u>inha. pessoa, eu tenho tanto ma1s 
razão de queixar-me, quanto é a qllinta \·ez que 
se encerra a discussão no momento de lacar-rnc 
a pahvn>, e desta· sorte, senhores,· pa.rec':'. que 
quer • .is suffocar a minha voz nesta. (Apoaados.) 
. o Sa. -w.\!.-OE:RLEY: _:Queixe-se dos seus nmi~s 

que lhe tomiio a dianteira, niio sabendo aliãs 
fallur tiio bem como o senho1'. 

O Sa. PA"CW.. BAFII~TA.:- E nesta tliscussâo 
que f.•i enccrraua, e. para a qual. Ole achava 
insc1·ípto em terceir'l lugar, e· pretendh. dizer 
al&umas co usas de real i mportanc!a e íntel'esse, 
Rendo pri'I'•Vlo dfl. palavm, vejo-me obri~ a 
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t•ceorrer :i. imprensa, o que sem duvida farei se 
PCJr v<J:ttura não puder faltar na terc<>ira discussão 
uo orçamento. 

E os~a vossa injustiça, scui!Oras, ainda me 
f<>i dolorosn pola raz,io de que, vindo aeompa
nh:tdn das prep:usções necessarias para discu•Á•· 
os nesocios da mat·inhn, e tendo deixado em 
casa m~'l.S ~ponlamentos relativamente ao orça
mento da t·eceitu, sou nn·a,tado au saer;ficio de 
fnl!s.r soore a ··~eeita segundo> as inspiraçõ"s de 
momento e os poucos recursos de uma mc: .. ol'ia 
infeliz. 

Encet.aroi o dellnto occupnado-me com os e.no
Jumentos das sect·etarins do.< dificrcntes minis
teria~, e accu•a,,à ' o govo?ruo por falto. de uni· 
foromJade de systema o de pratic.1. 
N~ secretaria da fazenda os empre«ados não 

r~ccbcm emolumentos do conselho. O 7lbbre pre
stdent~ ~o con-;elbo que habilmento dirigo esta 
rcparhçno, augmentou os VCllcimentos dos em
pregado.~ e mandou recolh~•· os emolumentos aos 
corre!l'; entretant~ que nas secretarias <lo im
perio, justiça, e outras, os empregados niuda 
peo·cebçm eonohnne[itos. 

01·a, a verdauc niio pó<lc estar em muitas 
parte~; e sem du1•icl'l. um desses meios deve 
encerrar rtlzõcs de primazia c preterencia sobre 
o outro; tanto .mais qu·tnto para .ctbal conheci· 
menta desses neg•tcios muito vale n experiencía 
dos tempos, a prntic'o, c mesmo a existencía de 
abusos e ineon\"eniente;; que d~\·ão sor cord
gidos. 

Niio s~i, pois, r, nem posso explicar cnmo, 
invocando-se a solid~ricdade ministerial para toda 
a marcha politíca o aumínistrativa, ne5sa parte 
se .encontrao rlivergencias tão sensivcis entru os 
5rs, ministros, pat·ecendo assim que cad>l um de 
pst· si faz um juizo di verso das co usa>;; e de 
tal sorte que mnrchão em suas respectivas re
partições por differentes cuninho;, sem qne uns 
pos~iio c.nnvenec•· n outros, e chegarem tudas n 
um accord'l commum. 

NJ1o duvido, senhores, declarar minha opinião 
n esto mspeito, e ell '- é n mesma que scguio o 
nobre prc>idenLe do conselho pam a repartição 
:t seu cargo (apoiados) ; quizP.ra, pois, que todos 
esses emolumentos· .se reculhesscm nos cofre;; e 
constituissmn ·um ramo de rcceitn. · · 

Nilo qnPro tocn1· em personalidnllês, ttelll ser 
accusaJor de nl~ucm uesta casn, mónnente qun[Hio 
~a pódo coJTigtr os abusos· sem necessitlnde de 
discussões o~Jnsas; n oest·l parte ningucm mo 
cbrigar!l a. transpõr essa balisa, e d~vo di~e,. 
sómcnte que, scgund<> mesmo o quo se tem pas· 
sado comrni!!'o a :r~speito de certos neg.oeio~ de 
que tenho s1do it•cumbiuc, t<~nho 'tiuu fact~s. e 
r11z6es poro crur í!L"momeo~te qu~ o systema dos 
~mp•·eg,•dos dns secretarias recebtrem emolu · 
m<>utos plm si tlc\·e ncllbar. l'<io util c V>lnta
joso é o sysLen111 elas porcentall:~us w•s estações 
do recebedoria dos impostos. qunnto incot>Ve· 
nientc o 1l0s emolumentos para os empregados 
de outt·as :ropo.rtõçõe$ que têm de satisfazer o 
eXj)ediente das partes, 

Eu aei perfeitamente quo taes empregados 
nilo qu~rem isso, · e que npenos se · trata do 
a·~abur com a percepção d.ésses emolunt"entos 
elles mo\·em o empaubo e o patronato, e uós 
sabemos que essa pot~n.:ia- o patronato -é 
hoje no nosso paiz r~speitnvel em todos os sen
tidos . e ll todos os respeitos ;apoiados) ; nào 
exist:.e a !ori;n da -popularida•le, que estti com· 
plellunente desnpt'cciuda.; mas existe o poderdes 
grandes c dos influentes, cujns ailianç1s todos 
qu.:rcm manter e conservai·. ~ias , senhores, 
deixemos fraquezqs ·e .digamos a. verdade : n:l 
direcção e governo dos negocios pu.blicos certa 
nobreza de caraete:r e certa força de ~·ontade é 
qualidade indispensavel ao · homem de estado 
[muitos apoiados) ; :;~m isso nada do bom se 

~·o:~~o L 

pôde fa~er ; n utilidade e conveniencia publica 
~ael·itlendà ó. vontàdC iudh·idual P. uma verda
deira calamidnJe. (.tlpoiaaos.J 

E cu, Sr. p•·e~iJente, decbro q<~e pertenço ao 
nnme~·o dos poucos que não 3credltão na reforma 
de le•s politlcas, e sim nas l>oas disposições do 
espírito c vontade dus homens ; o por· is~o cum
pre-me confessar que no fuuuo do meu coração 
tive muitas vezes tlo. considerar em pouco o 
arglimeuto, qu~ cun1 toua a forc" do enthllsiasmo 
a m:~ioria nos atit·ava no rosto, <!omo um epi· 
g•·~mma, quando dizia: « niio tendes di1I'~rentes 
prit~cipios, c só o 'llle ql\ct·ei< ó mud;\r o pes
soal do governo.~ Sim, seja o_ pessoal do governo 
o <[ue qu~•·emos; e. em uma epoca em que todos 
O< partidos se conlcssão <lesejosos do progresso, 
o. todos igualmente se mostrão ·amantes. da jus
toça, defensor~s do povo, e inimigo" cn~rniçados 
das preYI\ricaçocs, a escolha ile pessoas de ·pi'O
bidade c illustração, c de f<lrca hastu.nto para 
arrostnt· difficuldaole•, e fazM o bem, n1io é L<mn. 
questão ele p~so e aleanc~? (Apoi~dos.) Mnditai 
bem, s enhor~s, S<Jbt•e O qu& é aigno de medita.
ç.fio, e llfio vos enganeis .. Brins governos podem 
fazer a felicidade . das nnções ; mãos gov~rnos 
poJem lev,l-as ro aby;mo. 

UuJo. Voz: -A que 'famas m~u·chando. 
O SR. PAULA B.,PTISTA : - E cu mesmo tenho 

procurado r.nncu trabir a minha cnusciencia pat·a 
n:'io negar n aptídtio do alguns dos S1·s. minis· 
Lros, o nem os sen·i~o,; rMes que algans delta~ 
têm prestado ao paiz. . . 

Fa!L,wei agora dos direitos de axportaçüo. 
O nobre ministo·o da fazenda p1teuteou no. anno 

passau.o d~sejo d~ extinguir e~te Imposto, principal
mente pela extincção de l %, autorisado .o governo 
a cxting ui r 2 % se assio>l o permittisse o CQrrer 
dos t~nipos e dus cii'cumstaucius, e ilssím ir 
pr.tgres~ivl\mentc até chegar á ex.tineção total. 
Ora. eu niio quero .lisongear ao nobre ministro 
<la fazenda, neon offeuder · 1t sua modestia, e sC. 
por nmor IÍ. v.,rdadc digQ, quo S. Ex, tc111 14m 
opti1no predicaonen~o : promctte e f.oz ; eotrefanto 
que a respeito de outr::~s repartio;.ões o .paiz já 
e;tá aborrecido de wt· bella; pt·orues>as nos or
çamentos, ofl~recidas C'l\no rantalll~tes de f!.õres, 
que d~pois de alguns dias murchiio e .morrem. 
S. Ex. renlisou este pensamento, e é.•tou cert(l 
que nintla pet·sista em cornpletal·o ; mas eu te
nho n este respeito Ullll\ divergencin ·e é a se-
guinte : , . 

Quer r,ste imposto seja ubolitlo, quer convertido 
em receita po·ovinci.D.l, penso ·qltc tanto utntl eor.to 
outt·,, mediun de\•ú set· posta em axecuçiio IF!I· 
dllnlmcntc, afim de que n raccita serül não soffro. 
ropentinnmentc o logo <le Ullla vez um desfalque 
prof1tndo; nesta parte, portanto, niio In objecto 
tle cont<!staçilo; penso porém quo seria mais 
co1Wenicnte que ~sse impost·J fvssc dado ás pro
vincins. :Apoiuclos.) · · · 

Senhores, e>n uma ópoc9. c~mo a nosS'I de 
t•:l~graphos electri~os, de via~ ferl'eas e· de lla
,·cgaçiio a vapor, e· de todas essas aspirações 
inàu•triaes quo dOllli>liiO ns nnções, e as condu· 
1.em, c<)lllO que por um encanto, a se encontra
rem n•> mesmo ponto, qual o do sea e>tgrande· 
cimento, civílisaçilo e· prosperidade, lln muito 
que raz~r e estudar em um p~iz novo como o 
no;so. Não tenhamo~ ciumes, somos ·tQd<IS bra
.zileiros (muitos apoiado.~), ·itrocnrartlmos por
tanto fazer desenvolver os germens. de· riq_u.ez~ 
em todo3 os pont·>s do imperio (apoiailos) ; . seja· 
esse hnperio -feliz e poderoso, e1s ·o n<•sso cor·-
dbl e coo•mum desejo. (A.poiad(IS.) . . 

Ora, é "inne"'avcl ·que as ·províncias se. achilo 
ültas de · rendns em· Nlação ás imp1rtautes 
necessídades cl!,ia satisfllção ines incumbe. A 
nossa agricultura; Sr. presiden"W, precisa vi
sivelmente do braço protector do g ,-,~rno. (ApO•f!· 

:) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01/2015 14:25 + Pág ina 9 de 18 

dos.) E' verdaJ~ ctue outros pensilo o contrario; 
~ até ha homens t>Nilssionae.s '{lle eondemnão 
absolutamente toda' e q•talquer Intervenção d•, 
go,·~mo nest~ ot>jecto ; e eu. não teuho o pro· 
pusit() do encetar umn larga diseus<&o scient1fic_a 
a respeito dessas Ji!Ierente3 e eneoutradas op1· 
uiões. 

O Sn. p,,uL.\ C.\N"DIDO : - Pvís as questões 
seientiJicas são eardeaes. 

o s~. P ... OLA B.\PTISTA. : -Eu tambo>m ent0>1LIO 
assim : mas outros di~em logo que são qubstões 
academicas. 

UlrA Voz: - E que nestru; que~tões so não 
falia de improviso, e nem se vem dirigir ataques 
ao governo. • 

O Sn. P4ULA BAl'"rlSTA:- Todwia direi, tanto 
quanto fut' bastante para me explicar sobre a 
materia de cnjo ~xame me or.~npo. 

Entre as opiniões extr~mn.s que sa dcsenvol· 
•·em no mundo, e cotltão om sua frente diver
sas int~Jligencias, vemos pot· um lado todos os 
P.xcessos " delírios do socialismo, lanç.11><io ao 
principio da liberdaj,, c.le industria picantes e 
engenttos11s pbrase<, bem como a de conctl.l'rQil
cia anarcbica, ~ et·igosa, írraciomll c outras; por 
out•·o lado vornos o ::>r. Bastiat condemnando 
nbsolutamcnte até a mais leve acçiio de protec· 
~ão da part•) dos poderes publicas, e }..,ve.nuo 
suas uWm 1s consequenoi~s tto n1mN de um 
egol~mo SP.vero, c d~ uma indi.fl'erença fria e 
quasi bnrbam ; no meio dtls>c ínU:nlssauLo com· 
bate o Sr. Thiers conserva um meio ter•l\0 ndmi· 
rav~! : ~. a fall1n' a veruade. o que a. ,•x.p~rien
Cill-, íusigne mesira em to.das as cousas, tem 
mostrado, e aquillo de qu·e clh tem podido 
convencer os homens 1l.J estnd.,, cnlcub.J.os nos 
r.egocios e bem iutencíouado~, é que, em prP.· 
sença das va.ria()ões Sl\b~tn ucia:~ s dos fact,)a;t ch·
cumstanclas c casos, depois de tudo bem e:~tu· 
dado " · <lcvidaínenle apreci.1do e que cumpre 
saber o que se deverá fazer ; as maiores dilli· 
euldades resideni na esphern pratica ; isto f-•i 
sempre, e continuará a ser uma lei de todos os 
tetnpos. 

Ora, jó. não s-~ confacci•)Uou umn lõí ct·eando 
um ban•lO nàcioual para o palriotico fim de fa
ciHtur a-. transacçõcs, e chamar para o giro a 
uperacões p,·oiluctivas muitos capítacs, que sem 
o nu:dlio uessa instituição de credito C•lnser
var-se-hiiio ociosos nns ·míios de seus don<}S ? E 
ci que eneerrll essa lei senão pt·h·ílegios e favo. 
rcs cvncedidos ao commercio ? O comn1e~cio e 
t.arn~em uma industria producti"''• embom alguns 
o ueguem. Oomo, sem crçar novas utilidades e 
sõ co:n · as operações de transportes c outras 
operações int•wmedíarias, póde ê1le prodltZir a 
riqueza, é isso qucst.>1o in1ttil ; o f>lCOO é que 
elle só por si constitue um~ grossa fontu de ri
queza· particular e publica, e digno de merecer 
t<Jdos ·os nossos cuidados. 

Porem, seuho1·es, re!lictamos tamben'l que par~ 
o commercio existir e pl'eciso que hajãa p!Ll· 
uuctos pa1·n serem trocados, c que os no~sos 
prodnetos são quasi todos agricolS<S. (Apoiados.~ 
Nlio digo isso para t·ctrog,·adarmos aos ternpos 
em que se consJde,·ava a ag.·icultura. cmno a 
uníca fonte de riqueza; mas para qu-3 não nv~ 
i Iludamos com a ord~m em que a natureza tem 
conocado as cousns. muito principalmente no 
nosso paiz, que sendo agrico!a,. vai-se me.ntenüo 
aLr;tsado nos trabalhos e processos de alguns 
desses pt·oductos, ao passo que este~· vão en
contrando rivaes j:í. hoje po·Jeraoos nos me •·en
dvs da Europa. Creio portanto, que por essas 
razões dcVP.tnOS ir em so~corr<:1 da agricultura, 
com instituições d~ credito territorial e com outros 
favores. 
~õs fazemos bem em estudar 03 outros pn.i· · 

zes : mas no querer imttal-Qs podem haver aeer. 
tos e desneet tos. Qu.,nto a mim, jo\ não f"l!o 
d >-'< naçJes, •u•lP mesm(} dos homens entro si, 
um dus gro.nde» erros da ~ida. e quererem imi· 
tar uns :tos outros, q11an•JO a natureza tem pro
porcionado a cada um di vcr~o genio, di \'ersas 
mclit1ações, e Jiversos modos de realisa.r a sua 
felicid·~<Je. 

Po1' mai~ que que.ir9.mos, mmcn. havemos imi
tar a Inglaterra : a b~llilidade e o talento dos 
h~mens d<l estado destn nociio consisti'> em 
obrarem do acco•·do com as prvporçõc~ nl'lturaes 
dell11, aprovei~nndo tttdo que t.avía de bom, e 
suppt·in.Jo o qu~ havia de escasso, pela sua in
dustt·in msnufite!ureit·a ll peJo sea commcrcio 
va,;lo, proctunndo consumidores em qu.n.si t.o<las 
ns plli"Les d•l mundo. O Brazíl em seu vasto 
t"rritorio, e de um Jl"ráo ue fet·ti!id.ade immensa, 
COUVÍI\!l 1\S f>~rÇU humanas p~l"l\ !l Cll\tur,t de 
sul\s terras, convich a C<)lonisaç:io pelas vanta
gens de Ulllil agricultura pt·os.pera, ~ é po1· esse 
m.-.tlo que elto ha Lle cheg11r a oecupar um luga.:r 
distinct<~ no m:lppa das nações civilisadas e 
podet·o sns. 

o.a. q11and•) na Russia existem. em la,·ga es. 
cala instituições de credito territorial, e até in. 
stie1ti~ües de duas categoria", tnnto ,fundada em 
assocíllçõ ~s de Co ,-ça' do> pn rticullll'es , co tu o 
mantiJns e dirigidas pelas autoridades provin
cino.< e geral, e que tantos beneficios hno feito; 
quan•l<> . a F1·ederico da Prussia se d~ve em 
gt·an1le part~ a prosperíúade pelas Slt'ls sá.bías 
l~ís, alem- 11~ outras. sobre f1vores e protee<;ãtl 
á ogricnlturn; qnando nQ A\lemanha., no. Bel
gica, em Bll.viot•Jl, estas instituições existem com 
unanimes applausos: e mesmo na França, npe· 
zar do 'l'h iers em "um discur~o prMetid·;;, se bem 
me lembro em 1830, hav-er embargado ou am(}r. 
tecido ns ten~encias para iguaes instit11ições, 
hoje muito~ tmballws, ensaios. e teritatívas desta. 
orJem tOm occupndo muitos o~piritos illustra
dos: como, senhotes, havemos nós abandonar 
e~tlls meios o estns instituiçõe~? üon,o . nas pou
p~trmos n sacriftcio< peeuniat·ios parn não favo
recel'lnos n u ossn agricullu rn? 

O SR. GóEs :-E o mesmo Thiers já tem hoje 
sua opit1ilío modificada, 

O SR. I> ... UL.• Rn;Tts·r., : ..., E, n peznr de . . · Thle:rs 
ser Uu> homem que p<!lo seu t.tl~nto .ó~' có'nlle· 
eiment•JS sompro fica bem nn<. po~íções que toma, 
neste nssumplo t>t·estv·lhe rcs pcí to, mas digo que 
ellc nunca nrgauJentou com·· a pror1mdeza do seu 
costumo, o q1tnsi que se limitou a dizer que 
estas institutcões, fll.cilitando os emp;·estimos, 
potli/io aL·ruinnt· muít•is agdcultores pell) . liccre:;;· 
cimo do nov~s ontt$ e encargos de dividas~ · 

So o nosso regimcn ltypot!iecuío .; defeitti(}SO;
eum~N npl!rrei~onloi), e nos~·lcgislndorcs do ~ra
zil, tomos todas· as habilitações em alto gráo 
parR f<IZQrmol-o. '(Apoiados.) E se as nossas 
fo,·çns co>UI'eJ•gis;em para este e outros objcctos 
e matCI'iCs do interesse vit:~l, segummente vi.ve
rintnoe maill · ft•atornis<tdos, nossas di~c:u.ssõ~s 
seri 10 llllllS utoi~, o as paixões políticas deeli· 
nariiio (muitllS apoiados:, e entãn il q1ic, com 
p~SllD · mais fil'me o 8~guro, entrariam os nas 
vcrJndcírns vias da p•·ogt·e.sso. (Apoi"dos .) 

M ts desta a.Uura em que me acbo desçamos 
à realidade, o o que c•n verdade achamos 1 Causa 
mago t dizêl·o: uiio temos hoj!! n,. m mesmn _boas 
cstr:1da.> para lt·:msporte das productos. do mte
rior pnra as grandes cidades, .·(Apoiados.) A 
provinciJ\ de P~rnambueo e a p~ovíncia . quo 
talvez. t..!nhl\ conslruid<> ·melh<>res esLrndas; mas 
q u~ somrr1"e 11ão ·temos gasto e sempre com 
cónstante firmeza, uão obstante a cscasse:~: de 
nossas rendas "[ll'ovincla~s l Na mesmt\ · provincía 
do :ruo de. Janeiro .consta· me ~ue pelo inverno 
as estradas do intelio•· ft<;ão intr.msit.aveis. 
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Eu ni!o digo isso, senhores, pua ·oft'enuer, e 
nem por motivos de louca eleva~iin, mas po1· 
motivos de .,justo pez•tr; e é par isso que jul
gava mui CODI'eniente que o imposk> do expot"
tllçdo passas~e pua as receitas p1·ovineiaes, afim 
de que, augmentaclas as renda~ das provincias, 
pud~ssem elhs ter meios de beneilel••r a agri
cultura aperfeiçoando c esten.lendo as vias de 
eondueçã.o, e fazendo outros benefici•Js, 
~ .. , senhores, tenho sit.l<> o primeiro a repa 

l'lll' na falta d~ tlln cães para desembarque un 
córte ; bem sei que isto pertence t\s despezas 
g-~raes, mas toe~ nest.t especie peJ• accidens, 
para fazer ver o sentimento de igualdade que 
nut_ro a re~peito de todas as pNvincias, e tnnto 
n~!;nm que o governo que se convença da neces
.sJdade <.losta obra, que peça o 'fUnntit~tívo para 
clla nocessllrio, que desde j,\ prometto-lhe o 
meu voto acompanhatlo de ardenteB desejiJs, 

Se o nobre ministro da fazenda tem. e~erupu!oS 
nessa. can".e•·~:io do imposto gera\ d<l exportaç1\o 
para pl·ovtne.al, S. Ex. que applique esse im
postAl a melhoramentos industriaes com ·vanta
gens de maior de.sunvolvimento das fvrças pro
ductivas e de uona retribuição certa,- que mo 
ton\ a seu lauo ; pois, e 1u todll o c&.sn, o que 
de~ejo fazer .prev.Jlecer é a opiuiii:o que lenho, 
do que urna imp.)síçào regular sabiamente gasta 
ó nutis p1·oveitosu do que a extincç;;o della. 

Pnasando agora a trabr do imposto de im
pol'laçii,,, pouco tenho que dizer, e ante<; 111e 
lisongeio dG estar nesta pa1·tc de accôrdo com 
ns esclarecidas opiniões do honrado ministro, 
ornitthlas no seu relatorio. 

E' inncgavel que as n~ss~s alfandejps são a 
tonto mais rica. e fecunda de noosas rendas pu
l.llicas; e esta consideração talvez basta pnra 
produzir em alg•Jetn .l'e,,eios de aLterar pa,·a me
nos algumas tarifas ; mils cu· entendo que com 
tino tudo E e pó á o fazer ; tnnto mais quanto 
cu_cstou ~nvencido do quo alliviada t1 impo
Siçao sobre certos generlls, o seu consun1o terá 
de augmentar. c esse augmento trará em pouco. 
t~tllpo a suffi.ciente ind~muisnção do qaa1quer 
de~ falque pas~ageiro q ne por ventura a cifra 
da receita tenha de soffl·er. . 

Esses principjos são p~rfeitamente sabidos por 
S. Ex:., qu·e com rigorosa precisão os. expóz no 
sen relat.orio. Bem eert., estou de que S. Ex. 
será, como eft'ol~\iYamcnte tem sido, ineansavel . 
em be•leficiar com· seus . conhecimentos e activi
àade o paiz; e se por ventura falld nisso, foi 
tmicameute para pedir a S. Ex- ·que s~ . fortifi
que cad.1 ve:~: mais uo louvavel desejo d~ a.lli
viar algum11s dessas imposições,. contando desde 
já a este respeito· co1o o .meu voto ; e am voto 
que parece não Slr pr~ei so, porque é um voto 
doi mi11oria ; porem um voto de quem. em cort03 
objectos não tem caprichos,, o se c.tH·va .. li~ .suas 
convicções. . . · . · · 

'rinba, Sr- prcsiüimte, de rallar. Lllmbem SObt'a 
outros obj,·ctos que tem connexão. com certas 
leis e datas de decretos, que me nno oecorre•n 
na oceasíil'o, e isso me torna um tanto dnbiu 
11 vaeillante : não é· essa n· pri•neira vez . que 
nes~as oecasiõe,; · apertadas me falha a memoria.; 
o portanto t~rmi na1·ei aq ~i, e, so depois da r. s
posta do hunrado ministro ou de algum b.onrauo 
rlApttt~de, se de . re~posta for digno o pouco que·· 
l1e1 diw, me fõr preciso faltar outra vez, então 
u1ais alguma eousa direi •. 

O Sr. Ll,.l>oa. Scr••u:- Sr. president~, 
s~gulndo a .ordem natural das iJeas, e ao .menus 
a urdem e1n que eli~ furão apr~~eut~das nesta 
casa, co'neçarei .fazendo alguma•. considerações
,;ol:Jre o que por occasiào o! a discussão da despeza 
dis•e o nobre d~pl\tado pela província dv Rio 
GL·snde do Sul, a que então ficou sem resposta 
por haver parecido :t V. Ex. essa materia um 

poueo Jeslocada naquelle lugar, e mais propria 
para n discussão da r~.;eita. Depois fareí por 
ncompanl.lar, ao menos de longe, o nobre depu
t.aoio •jue acaba de faltar. 

O nobre deputado pelo Rio Grande referindo o 
facto não coute~tadn de fazer-se em grande es
cnla o contrabando na. front•:irn e campanha. 
daq Liella provincia, e querendo explicar por el\o 
a 11ccadencia que elle aiz haver no seu com
ntercio, manife;tou sérias npl!rehensões a res
peito de uma maior esta~naçao ou mesmo de 
uma grande cri•ü eommet·eial. P:lr'l evitar esses 
nHllPs o n<>bre deputado pedio para a sua pt·o
vincia uma tadfa especial; 'iillegou para isto 
algumas razõe~, e encarregou-se mesmo de mos
trar os inconvenientes que poderiiío disso resuL· 
tar, procurando removól-os ou diminuir a sl.\(1 
força. 

Antes de entrar no mat~ria, Sr. presidente, 
tendo eu ue discordar em alg-uns poRtos da 
opinião do nohra deputado, lhê farei um pedido, 
e confio b~stanta na s11a . illustmção e generpsi
dade para ser attendido, e vem a ser que faça 
clle D. justil dlstíneção quil deve h~;ver entre a~ 
presedp~ões -do d~ver e os sentimentos do 
çoração. · · 

Se só· a estes tivesse de attender, eu de certo 
ac<~~npanll.aria ao nobre dGtmtndo em sua$ <'Pi
niõ~s·, porquo não só lhe co'nssgro o mesmo res
peitL, que todos nesta ensn lhe tributào, e ~e qu~ 
é merecedor, mas nintla sinto por elle p1u·ticul!ll' 
symptlthia e muito ·estima; cn,tretanto força •i 
que eu exponha á. ca~a os motivaR por que nos 
achamos ag-on om dívergencia, o que espe1·o n !i o 
terú. d~ acontecer-me muilas vezes. 

Niio desconheço, e desde já o declaro, que o 
nollre deputado tem todot a ·1·azão e os mais 
nobres e legitimas motivos quando nssilll so 
ddxa imprassi>Juar pelo futuro de sua" provineis, 
e ~hnma sobre este o bjccto a a ttençào do go
verno; e .confessa q11e· ·são estes os pontos mais 
dig-nos do seu estu..!o e do seu mais acur,\do dcs· 
velo; oxaLâ que cu _possa sempre nesLa parto 
ac(•mpanhar· no nobre deputado. · 

Eu disse, Sr •. presidente, que discordava da 
opinião do nobre deputado,· e impugna\'a a me
dida por elle proposta : e () f~ço por du:u; rnzões, 
porque ll julgo improticua, ~ contrario. á boa or-
ganisaçfio do fisco. . 

Que a modid" é improficun. resumbra. do pro
prio di~cur~o do nobre deputado que se foz c1rgo 
de demonstrar a impossibiltdade· em. que nos 
aehnvamcs, embora tivessemos nmr. tarifa ·es
pecial, - embora muitas ve2ea a alterasse mos , 
do evitar os inconvenientes que actuatmonte so 
dão. Apontou o nobre deputado dous graudes 
inc·auvenientes. duas condições que nos poem 
fóra d.a competencia em certos pontos com . us 
estados vizinhos. A ·excellencia do porto. de Mon· 
tevidéo, sem duvida um dos melb.ores da Ame. 
rica do Snl, ja é uma diffieulclade quo uiio po
dem .. s ataCAr de frentll, qualquer quo ~eja o 
desvcllo do· governo, qunesquer que :>ojiío seu.; 
bons· desejos. · · 

Poderemos comparativamente diminuir a11 dift'~:·. 
renças, melborar o mais possível a navegação 
do porto do Rio Gnnde ; poderemos crear oeltos 
pharóes, · estabelece1· bons meios de reboque; etc., 
etc .• mas tcuos· estas meios arti.ficiaes nos collo
caráõ ainda a gra•1de distancia d<> estado ví2inho_ . 
ne<ta .pa~w; . · . 

Além deste inconveniente not,,u o nobre dopu-·: 
tudo outro, a falt·1 de fisC:alisaçào nas ··repartições 
fi.~caes des~e estado ; e comquanto· '\embrasso 
um meio lndirecto de corrigir este defeim; l)ãn 
posso ..,êr nesse- correctiv·• um ngente efficaz. · Q; . 
coml.l,drcio de transito -poderi<l em verdade St'r 
um estimulo para a .rneihor fi.;calisação; e11tre
tanto ê claro que seria préei~o que os L>ossos 
vi~inhos estivessc1n 1nuito atrasados ncst:ls mate-
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rias parjt uiio acoanpa..."'lh~rem passo " passo ns 
modilic~ç3cs que fizcs.emos uas nossas tal'ihs, 
nftm de cortot· os males q11e dahi lhc;O poderiiio 
res•~lt.ur. e a Í$\.0 niio concebo limites senão os 
impos~os peb1 prcpria lnoraliuade, visto ·que 
nenhum povo deve procurar Yi\·<w il cush do 
sacrif\cio e da deSJ:traça de o•ltro. Quaesquer quo 
fossem as mo.llfiCI!("o •~s que fizessemos n 's no;sas 
tarifas, se acaso ~ssas modífica~ões am~açnssem 
esse ~st,tdo do uma diminuição na s ua receita, 
não vejo uenhnrna outra rà~:\o pela qual uiio 
pudesse e:lla alterar ns suo.s tllrifas de modo 
que tor11nssc iuutcis <lS noss~s esfor~o;;, porque ó 
claro que pod~ria elle hn''Cl semp:·c ;t mesma 
receita pel•> nugm~:uto da importação, ist? é, 
poderia pela quanUdaclo da importação recuperar 
o Qll~ perdesso pela quRlidade do imposto, dado 
o caso ole que o contrabando pEh\ nossa f1·on· 
teira se fizesse Nn tiin grande escala que rcora-
sentasse uma pat·tc: consideravel ddl<>. ' 

Mas e11 disse que não só improficua me parc
ela a. me4ida, como tambem contraria á boa 
orgauisução lhcnl tio. paiz. Ern \'P.rilâue, se a 
generalidatle dsts t·egras, dos princípios consti
tuem a ~erfeição de qualquer systcwa, é claro 
que applicada. esta ~outrina ao syslem:l ô.nnncial, 
o ma•s pe<fe1to ser» aquelle em que se J erem 
menos eJ.:cepções, cuj•l qlladr.., ;e prcshu a il!ações 
mais gelle,·ieas, mais arnJ:~la•, n1enos suj••itas " 
nbstraeçi:íes, a pcquonns eonsidcrnçõlls q uc pren · 
d em o espirito, que obstfio a que se tenlta por 
assim. dizer vistas brgas n<1 atlmínis~raçiio. 

Os meios poi3 que me p:u·e.::Mt mais consP.n· 
Ulneos para ~vitat· os males que o nobre deputado 
a pontou são certamente, alem do~ diplomaLicos 
que _n~o ter_ã.a !l_ido ~squecidos, aquelles qua n 
admrn1slraçuo J!l encetou, creando repartições 
tl$Cil~S nos diversos pOlltos da pruvincia, !isca. 
lisando melhor o propric paiz, e1·itan do dentro 
dclle o contrabando. Eu uiív affirmo desde jú.. 
que e.-;ses ponto> fossem os mais bent e•col!tidns, 
que o numero des;;as n~partiçõe~ sejll. cx!lcta
mente o conv~nienLe, mas e um ::rande passo 
dado, e a cxperícncia nos mostrará dapois as 
modifi.cacões que se devem introduzir nó systema 
que ora. se inicia. E nisto deu já o Sr. ministro 
da fnzend•1 Umil prova evidente d e QllC n :io d C8· 
cuida os inte,·csses da província do Rio Grande. 

_Seria lambem · consequ.ericia da medida p ro· 
{lOsta {leio nobre' deputado, e foi cnut.ela por .clle 
leno.brada à cessação ·da reeltp<>rt.'\ção livre. En 
tenho este inc:inv~oiente como iinmensn, como de 
gra.ndissimo alrance, porq'l•ntó um;, d·as graves 
faltas que eu noto n<< unifio brazilei-ra é a c:a
rencln de· commtinicações, i!tl relações en tre as 
províncias que apertem, por assim dizer, mais 
os. l!lços que ·as prendem, ·q ue as fação conhecer 
praticamente o< vnntngen·~ do ~y;;teina que !\d•>· 
ptãmo; (.Apoiados.) E cer tamente e sin prohibiçlio 
Hl ~_gt•!4\r as relações que exil'ie~ hoJ e,, Oll pó· 
dermo cr<'ar-se no futm·~. rclaço~s CUJOS intc
res~es c ligações irião abrindo essa vcrecl_a quo 
eu desejo vér clara e bem patente para malor 
uoilio do impel'io. união que deve ser lnd11 fun· 
dada nos· interesses recíproco~. {ApovLàos.) . 

Hoje esStl falta de r.ommunicaçã(l, os diffoJten'tcs 
estorv_os para o cont•cto ~,.._~ províncias entre si, 
fazem . vêr apenns de lot1::;e essas vantagens ; 
mas á tnedtda. que ellas !orem apparecendo, cn· 
tendo que o · go,·erno rlev.: antes auxiliHl·as , pro· 
mov:êl·i!S1 do que c:or!al-as, dn que embaraçai-as ; 
lata; sertll qualquer •ncdid;l qull tivesse . como 
consequencia necessaria esta prohibiçào. . . 

E depois, _senhOres. · essas tarifas especi'ne·s a 
qil.e poJ;!to nos IP.Vari~o ? O nobre deputado .re
Velo" Um pouco O SêU pem:amento quando pa· 
re~eu• mo~lr.•r·lle admir:1do das . conside~õcs 
feitas pelo nobro mudsko no seu r .. tatorio a 
:reS}H:ito da convcnicncia· ile serem diminuiJa-; 
algu!llas t~a~ que pesão sobre os gencro& <lc 

prim~ira necessidade ,Jo paiz. O nobre ministro 
fã!tuu muittl clnrnmcnto das ca•·nes snlgndas, · e 
ccrttnncute a toda; Jl:i ÍlllelHge:•cias salta a idéa 
que u nobre miuistro n:'lo se podi4 refot· í~ âs 
carnes ensacadas, como i nferio u nobre de•~u
t ,luO, porquaow é isto cousa illsiglliÔ.cante uo 
nosso mercad;), n~•n s~ póde considerar co111o 
objecto de primeira necess idade, mas muito se
cuwto.\'lo, e qnasi objecto de luxo. O nobro ll~i 
t<is tro ent~ndtu muito belll a questão, entendeu 
f}UO logp que o estadD dll.s noss~~ fi.nancas per
ll!IÍtíir quo se f.aç:i., algum'\~ reJucções nas taxus 
qu~ encarecem os genero~ Je p l'i meira n~ces•í
ddJc, 11iio se .Jcv~ ncg-at· esse beneficio á grnndu 
mns,;n dvs consumidot·es, que é tambem a dos 
productores ...• 

O ::>a. J.wi:>THO v1,: 3{t:~Do:->~.•:- No r elatori:> 
nito esta comprebendid•• esta "espeeie, porque o 
nob•·e m inist•·o refere-se á•-t uélles ~:eneros que 
pagAo 15 •(o, e o charque paga 25 •f·• · 

O Su. Ltsno ... Sumu.: -Como o nob•·e ministro 
expriule·sc de utno muncirn gcnerie>< a respoito 
da< hléas apreseutadas pela commissão rev•sora 
das tariras, pnreceu·me que q uel'ia chegar a 
este ~ener_o_ de. primeira necessldadc do paiz. 
Está em pé entretanto a minha argumentnçlio , 
entendo que desde 'llle seja possi \·el haver al· 
guma r cducção nestes impostos, deve o !la to r· 
nar-se efi'ectiva tn.tnbenl a re!:peito desse genero, 
ou nnt .. s sem exclusão della. · 

O:s dir~itos difi'~renciacs nimiamente llrotaeto
res n:io se snstentii:o hoje e.11 fa.:e da ~cicneio.; 
ell nito quero que vatnos ulloptar os pYincipios 
exa:;erauos que t~m sido aprcs"ntaàos sobro a 
liberJade d'l commercio c das industri ns; mns 
tembem não quero que sig;tmos umn Yered4 in· 
teiramentc contraria à que pr esc•·evem ae· 
tualrr.ente os progresso~ da scieneia, e não Mt•{J. 
ce•·t•tlllente quanJo os estndista~ mais consum· 
mados da· nos~a época te:~\ renunciado o.s i~êas 
contrariás, com tanto calor outr'oi'a defendidas, 
e adoptado elll meio termo rRzoavP.l, coufessando 
as desvantageos desses direitos diflerenc!_aes; não 
será, digo, nesta oecasifio e em .presença dos 
!act••S •1ue se estão . passando na I nglaterra, nessa 
grande nação sem duvida a maí$ sabedora. des· 
t&S materias, qu'l ireatos c:rea.r e inb·oduzir iia 
nossa lcgisla.çiio prí llCipios - ditrc,.ente_s.. . . 

Dir·me-hào talvez qae· não sa trata ·ae aug· 
montar imposto•: mas eu direi que tod'l a vez 
que D'\ g~neralidade forem diminuídoS OS im· 
pnstos ·que pesão sobre cet·La Qs!>('.cie · ou clnsse 
de generos, com exclusão de um só, isso im· 
porta o mesmo que taxar. de novo, ou augmen· 
ta•· a taxa dess~ que se não nllivia. · 

Ent.!n,lo pois que esse genero,:-· o · · charqu~. 
niio dcv<l ~er cxclui<lo q11nndo se· tra.tnr de a i · 
gumo rcdncçào du dlo·c:Hos compath•el com · as 
fort"" d•• noss•> cwçamento nos p;eneros da pri · 
meira neces~idade;- porqu.~ o contrario irin agg•·avar 
n uma grande parte de cons umidores, · a uma. 
pat·te notavel da populaçn•> _ll razileira. E1t ni\o 
estranho a11tes louvo ao nobre doput1do pelos in· 

. t ercsses q•1e tom·\ pugnando çm prol dos i t~ tc -
ress~s da populaçiio de sua ·O'rovi11chl. 

O SR .. J.r.cil\TH•) nE ME~noxçA :-Eu .lhe l1oi 
de mo~trar que não prejudica as outtas. · 

O Sa. LisBOA SERRA: - Sert\ diftl.cil &o nob•·e 
deputado, ape~ar de sua recoollecida habili · 
dado e ~r:•nl~s recu.raos, preenche•· satisfac 
torhmente o que pro:nette. 

E11 admittirei por um momento a ltypotbese 
figurada . [>elo uobr<! deputado, isto · é, que o 
coarque. fosse a industna unica daquella pro
\'inci~, e_ aiuiJa assim a. camara -concord11.rá com
•nigó em que seria duro que todas.as prDvincins 
ou que a maior v:vte del!as suporta_sse uma 
taxa, UI!Ja imposição quasi il.icecla em beneficio 
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da provin~ia do Rio G•:an~c do Sul, que assim 
se toroarta uma provmcta qua.si senhorial· 0 
caso ~caria ~ed•nido á anomalia de promover~so 
uma mdu~ ~na local á cus ta dos pn>gressos de 
O!Jtras nn!s generalisadas, mas ainda as>ím te· 
rta ?~ m•,rroo da nbnPgaçno e da generosidalle, 
:fiear.ao snlvos os int~resses ~e .uma parte im· 
portant~ Ja communhao braztleJra, m·1s seria. 
~zgst~~~~i. CS!Klrar um tal resultado, eomo depois 

s~ acaso a provincin do Rio Gt·andc do Sul 
pudesso produzir gado e cllarque sufficientc~ 
para l!OS pór _na i~otdra indcpendc llCia dtl cs· 
t~s.ngetro, ;,ntao a questi'ir, mudRva de face Cll· 
tao todos os mei•'S possíveis para se proteger 
esta industria ,]cverião ser empregados ... 

O Sa. ~A.':I>:"rao l>.t:: :l.Iti .. .'~t>O~ÇA: -E & isso o 
que quast coP">pletamente se póde c,maeguir. 

O SR. L1~no.:.~ S&RRA:__-E' isso que, segundo n 
mlnh!' eonv! oçno, se nu.o poder{, conseguir, por· 
que JUlgo tmposs,vel que n província do Rie> 
Grande do Sul p•>ssa competir ne.>sa i11dus~r!a 
e'!' ponto grand~ com os estados vizinhos. Isso 
nao d"pende da noss1 vontade nom o1o emprego 
de me~ os artificiaes; procede sómcnte da maior 
cxtensao da seus campos, da maioll' ubet·dade e 
exc~llencia destes, c de outras muitas d•cum
stancias que jul~<l ocios'' mencionar. 

Nestas circumsta.neias, pois, nüo podendo dei
xar de importar esse genero, digo qne todos os 
Imposto~ ~m que taxamo• os productos simi· 
lares da 111dustria estrangoit·a sel"iito uma ver
dade_ir~ imposição sobr~ um grande numom de 
braz11eu·os em favor da pt"Ovin~ia do Rio Grand~ 
do Sul. cujo futut•o niio depende da semelhante 
sacdficio~ Nem são estes os 'micos meios de 
estiúmlar e de;;cuvolvel" a.s industrias espcciaes 
a cada prcvin~ia. 

Quando digo que a provincio.-d.J Rio Grande 
do S\11 niio põde eomp<;t.ir nesse g~11ero de in· 
dustna. com o Estado Oriental nüa quero d~ 
modo algnm introduzi1· o desanimo, n~m nos 
chwqueadores, nem nas dC;mais pessoas que ha
bitão e"6a provincia ; mas entendo que quando 
so falia na tribuna, que quando se obra com<) 
governo, _dcve·se "er ns eottsas de longe, de
v~:se etryu.lar esforços afim de crear uma. opi
ntao rac.onal e soHsata no ~aiz :\.cerca de seus 
verdadPiros interesses; c po1s entendo' ser nc· 
cessaria fazer·;~o ben~ cophecer aos rio-granden· 
ses que essa Industna nao é o seu unico ramo 
de riqueza, qtte os ;,eus campos são muito ricns 
e ferteis, c produzem optimos cereaes, pelo,; 
quaes r.ós ainda estamos em inteira dep~udenci,\ 
do estmngeü·o. Estou convencido d<! que q1u.,do 
esse ponto tiv~r sido bem di.;cutiJo, bem elu
cidado, cllcs verão diante de si um vaste> ca-upo 
para Clli)Hcgarcm o SI'U trabalho e a actividade 
que os àistiugue, nito serão tlio apprehensivos 
ácerca do seu futuro. e deixaráõ de entre"Br·se 
exclusivatnBnte a ~ssa industria .• _ " 

O Sn. J-'~l:oorao P:& M~OONçA.:-E isso tam-
beut se não pôde fazer de salto. . 

O S~:. L1snoA. SJmnA: - E' po•· iSS•J que et1 
t.nmbem não quer,, aea\,o.r de salto com o es· 
tado nctual, que.-o introduzir a mai<>r uniformi
dade nas· me-li dns ftsca ·~. 'I nero que tudo se vá 
fazcndoJ lentamente, llli>S de moJo que não re· 
presente•nos depois uma ép->o:a mu. ito afaotada 
dos progressos nctnaes Un sciencia. 

O nobre deputAlo su mo;l\·•nl tambem muito 
impressionado pd .• esta,lo ctle nl;atimento "em que, 
no seu mod'l de ,-er, se acha a Sllil pro,inci~:, 
o que elle pretendeu demonstrar pelo d"r.rosci· 
ment<J da riqueza publica; mas eu ex,>minando 
muito attenttuucnte as tabellas, e ninr1~ os 
concisos dado; a_presont.tdos pelo nobr~ ministro 
em· seu rcl~torto, nã<.l )uJg., muit, funiad::. ~ 

apreciaçiio do nobre deputado e pelo conLrario 
creio qne ~e~ diffi.culdade sÓ poderia mostrar 
que .ll pro,•mc•a tem pru~pcrado, que tem con· 
segn~Jo grandes melhorarn•mtos, porque se ex
trahu·mos do quttdro dM t·endas publicas, que 
devem ser o fiel transum11to da su 1 riqueza, os 
d?s ~nllOS em quo por CtrCumst·tncias C~traor
dtnBrlRS c especi:u,s ella l~"e grande augmenw, 
veremos que a provincia nuncl retrogradou, ·
mae, tem sempre mArchado ávAnt~, sem ter 
n:esmo descido sensivelment~ pela cessaçil.o das 
c~rcumstancias extraordinarias que nella prodll· 
Ztril.<? uma época C.e t:io grande actividade e 
mol•tmcnto: e para reconhecer isso basta consi• 
de•·~~·Sa que as <'-if,·as apresentadas no 1·elatorió 
<le nobre ministro se o.ehito diminuídas d<> 
cet·es d~ 30~ a 350 contos pda reducção f~itn 
na t txa a quu então esta vão sujeitos os couros 
na sua e'<portação. 
. E' cert•!, Sr. presidente, que mnitas pro v in· 

ctas têm 1guaes aoprehensoe• actualmente; · ou· 
tms _até têm mais q_11e apprehe11sões, têm a evi
dencta ·, d.~s .factos. Feli~ito nos meus patrícios 
do sul, porqu~ elllls na verdade siio os que tem 
um horizonte mais risonho diante de si: é para 
o no1·te que se deve cuca rar n '"crdadeira i.\ifli
culdadc. 

E' alli que popu1ações ricas outr'ora e qu.:1 
pr•Hnettião um futuro brilhante estilo dell.nhando 
a olhos vi,;tos ; e aUi que os es~abelecimentoso 
se desmoronão, as fortunas se aniq uilno e a ~o· 
pulação desapp~rece, diminuind() todos os dras 
porque ceJa a dolorosa nece;sidade da emi
gra;Jo. 

Já não ó só o homem do campo que corre a 
outros pontos em bU$e:l de ~rabulno, siio ·os 
habitmte~ das cid.tdPs, é a gente O:ltr'ora rica, 
ê que tuai~ amor tem aos seus penates, ao seu 
berço natal, que foge do Ulll futuro qu~ se lhe 
antolha negt·o e tenebroso, e bnsea· salvar-se c 
aos seus das :;arras <ll miseria em outros I'Ontos · 
do íml)erio Isto não acontece a uma só provín
cia, mns fallarei sómente do Maranh>lo, pot·quo 
é FI de que tenho melhor conheehnento. 

Quem ha lO ou 20 anti~s vio aquella provin· 
cia e agora por ~ lla passa, desconhece ·a com
pl~tnmente ; alli já. não ha vida, não ha movi
menw, todas as fontes da riqueza estão paraly
sade.<, e cada din quo pn>SSa aggravn · ninda· ma.i,. 
este estado de eousas. 

SJ o noSllo paiz possuísse maior numero de 
homens especiaes, de modo qne pudessemos con
fiar no resultado de inquaritos, de exame3 PO· 
sitivos, teria sido o primeiro acto mou. nesta 
cas 1 pedir instant~me~te ao governo e á camara 
a nomea.c;lio de uma cDmmissão que fo~so syn
dicar <las causas da docadench . .de algumas pro
víncias <.lo norte, para ver se al~;uma causa 
podíamos acautelar, se ·os poderes do estado 
pot:liijo a esse respeito exerce~ alguma intluencia 
benetlca. · 

Eu não creio, seuhores, que psi~es que têm 
vivido tiio ponco, e qtUl pareciào prometter uma. 
longa existencia de prosperidade, estejão a de
finliar assim sem que haja algum err->, algnmn. 
fa!t,,, alguma impreo:ideTLcia ou ignor&ncia que 
sejn disso causa. ~cria talvez preciso encarnit:bar 
os i nd i vid uos e as corporações, eombaoer os p o·a· 
juizo.< e dirigir a fortuna ~ublica para a explo
ração d.aqil.elles ramos de r1queza que oft'erecem 
luelbor futuro. Não tenho proposto, repíto a 
nomeação dessa r.ommissão, porqu~ confio pouco 
nos •eus resultadrJs; entretanto chamo par& esta 
questão toda a attençao d.o governo. . 

Lembro-me porém, Sr. presi;iente, de uro.a me· ·:' 
dida que já se acha consign&d,\ em um artigo 
adJitivo, a qu;1! ou~o recommendar á conside
ração da camara; porque estou persuadido de 
•1ue poderá P-Ila minorar, ao menos em ·parte, es· 

. ~~s soffrimentos, senãq- ªJacando de freq~~ ~s 
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li~uJi, o nobre deputado não teve o11tn vista faur 
\una censuTa . . • 

O Sn. PAuLA BA.t>TIST.'o. ' -Pelo contrario. 

vcrd:ldeiras causas em ilccaJencia Qud necoJSS.II · 
rinmePlte devem e$ta1· nas { .. nfA.>a da produeçiio. 
onde devc .. n~ procurar a raiz du mal, ao me•JO'<I 
indireetament~ promovendo relações mais amvlD,., 
communleações mais prompr.as, de•p.,rtaodo t·•l· O Sn. LrsnoA SEnu.\ · - ... porquanto no orça· 
vez s:randes estimnlos 9. actividade commercial, ment•J que se discute a ideado nobre ileputado esl.á 
o ostrE'i~ando os );1ços existentes entre cert.ao tt·aduziJa em factos. Explicarei pnrém o modo 
provmc1as. por que catenJil que as observações do nobre 
T~ubo obs~l'vado que pela falta. de (.Qmm~ni· dep•.taúo não poJe:l\ alco.nç~r , como ce : sura, 

c::ação entre os nossos difl'erentes pot·tos, ti\1 nenhum outro P"nto da at.lrninistra.çiio. 
}H'OYinci>' soft're tlccessiJades de um genaro que Senhores, a no>s:>llo orga11isnçiio e antiga ; ngora 
Sllij irmã vizinha podia su!Jministrat··lba facl l· é que cnc~ntamos o t.r&balho das rcrorrn tH ; e 

J t · l\o no\)re mioi<t.·o d<l fazen l a coube a gloria do 
mente, eom gran · es vau agens recaproc·1s. primei r.> passo: ~ll~ foz ·a 1 cforma elo th.eeonro 

Poderemos ver a pt•incipal eau~t\ disso na ras· e thcso!lmrias. 
tricçi'io imposta ao commercio de· cabotagem. E' 
de certo uma gt·ande idéio a.de monopolisar paTa O Sn. PAuL.\ B.w·rrs'l'A: -o~ beneficios que 
os nllciouaes · ess~ commercio: não ê contra essa dali i 1·esultào sou o primcil·_. a .con.fessar. 
idéa que quero fallar : eu qnizera :-.peua~ dls· O SR. L1snoA SERIU: -São ímmensos. Não se 
tin,::uir ~t epoca em que devessemi)S eon1eçar a ró.te ainda sentir todos os beneficios da reforma 
reduzir á pratica esse principio. Nós temos nas do thesoum e tbosourarias, porque era tnl o 
nações .:om~ nos indivi-luos épocas différentes estallo. do cous;\> existentes, que ainda não ae 
do ' 'Hil, de força e de faculdades; não é quando fWde \'er a luz, aíod.l c.;t.amoa envolvidO$ .no 
nilo temo,. ainda eapitaes qu.e poss:io ser e"•pre· ch /los, Ainda nilo pauemos -vencer a grande c lO · 
,::tidos nos. ramos mai~ cssencines n•~c devem sa· doi;:esr.a massa de noJgocios e papeis que estvllo 
tisfazer as primeiras nee~ssiJades 'da ''ida, que accumulados nas repnrti~ões por !alta de pes· 
poderemos distrah.ir cs~es capitae~ paro. outras soal, pot ·{d.tto. \ne~mll · de organisaçãG ce>nve · 
empresas, embúra de grllnue interesse. E' a~son1 nieu'e e adquada; mas essa idea ds f>~ZJr dos 
que, oãü tend.J nós ainda navegação a!guma, emolunlenios. renda IJMional tornou·e jil \)tatica 
n ão se ten•lo os nossos ~pitlles encaoni~tliad,l nu ministeri•> da fazend''• e é natural q tl6 cuntinlle 
p81·a ahi. são quasi todos o< nossos transpor~ a ser adaptada e itltroduzída em toJas as outrt\s 
feil•;s rt~baixo «e bandcims estrangeiras, e eomo r eformas que f.orem sotrrendo Oõ ,UffeL·entes r.a.mGs 
osbs não podem servir-nos d.; meio de e•>mmuni · do serviço publico. (Apoiados.) 
cação de P''"'·ineia a provincia, uá·se I ) iucon · o nobre deputild<l (aliou, " ell não posso COU· 
venlente que acnbo de notar; os nossos genet·os · trarlal·o·, ~obre a gmndc lmportaocia da escolhn 
nlio se pe1·mutilO, não existo esse laço de ft·n· do P<!Sso!\1. Nl\ vérdade, ueba\.le l'Cfotm~r~mo1J 
ter.nldade que. eu desejava ver desenvolvido pra· nossas leis, debaldo dot•remos o plliZ de institUi· 
ticamente; essas c<)nveniencias praticas d3 união ções beneticas, se na execução dellas niio ltouver 
ni'io as ser. tem certa~ provincias, como em la! instrumentos Ji,,;s d, v~ntade. dos podt\res do ~s-
ou qual· esoala pode .. ia ncontecer. (Apoiados.) O lado. Mas creio qne 11 ~st~~o psu·te o ministL'o) àa 
prmcipi,,, digo, e bom; nã" lhe deveríamos fa- r~zcnJa p6de ser apregentlldo r.omo um. ~xemplo 
zer senão .algama alteraçiio temporaria ; e ~a- para ser imitado , e se tem t.>rnado ·dagno d9 
l'etc-me que, sem compn:heuder algumas pNVln- · . lOU.'IOr. 
cias que jã têm mlVcgtç~o propria com ban•Jeira 0 Sa. PAULA .B.u>r[S'l'A: _ Níio sou capaz de 
nacional, poderíamos modificai-o ern favor de tnbir minha conociencia; sempre conteasareLa 
outras •. como sejãot ~r e:templo, toolas· as que 
demorão do Cabo ae S . . Roqu:: para. o norte. verdade. .. 

UliA Voz:-Niio ha de passar. O Se. trsuoA. SEna.,.:- lt'olgo muito de onvir 
o nobre depnta.fo e,;primh·:se asSim, po~qúe)sso 

O Sa. L1sao~ SEI<RA:- Alnda n~o cheguei a honrll' mnito .no sen caracter, e f!.' um acto. dn·lus· 
esse e . .;tado de. desillusão; estou .persna·lido de Uça para com o nobre · minis~ro da fazenda;· Eu o 
que, mostn~ndo-se claramente 1\S van cagens das tenho mui tal! vez.es visto, senhore~;, preterir a f-
medidas que so propõe, desde qlle se conseguir feições do coração, sufl'ocar sentimento~ aliltll mui 
formar uma opin iiio ~erea Ja e.mvenieneia des- nobres e diRnos, esquecer offensas, t ·•lerllr· e ató 
sas medidas, ellas hiio de passar, porqlle oito convidar adversarios para etn1>ro;t"s imeorUlntes, 
est~n,os d ebaixo da iuft•tencia de um poder fu· C<Jon o fim sóm :ntQ de dota•· n'i repartiçoe:~ de fa• 
nesto que nos quP.ita desviar do be m c enca- zenda do melhor pessoal que n· llliZ off'~rece, e 
minhar para o mal (o:poiaaos}; pelo contrario. cumpri r . o seu dever . como mini~tro l~al ·A COt'Oa 
se lanço os oluos para · a..'< medid•\S que tem e no p\\\Z. 
~ ido ultimamente adoptados no paiz, devl.l fa~or" o nobre d~putado r,,nou nos dircjt(ls de expor-
ao gol'ornn a justiça de pen~ar quo elte eui..ta bçi\Q; m1111 não combateu a utilidade das redue-
em fnzer cessar as difficuldades com que lutlio ções, cuja coutinuaçõ:o foi lembrada pelo nobre 
alguonns provi MiM em pr:-~mover o sa" engra•\· ministro ; e eu n~o sei so · neste· sentido jl\ ba 
uocimeuto e em facilitar todas as suas opero- artigo additivo , por--tuanto considero a materia 
ções. (A powdos.J . do tanto lnteressepnra nossa ogt·ic~ltura, que lern· , 

Tendo apparecido na casa e~se nrtigo additil'o, bro a commisslo que o nobre mmtstro "m seu 
jul;:uei dP.vcr fu:e1· sobro! elle o~as considera- relat-•rio aolicitou para i~so autorísaçilo, para qao 
cões, porque desejo que apllnrec:s. a e~so rnpelt() ni~> p~sse em otvido um art1g•) additivo a e~se 
, opiniàt> do nobre tninistro da (.r2enda,· ·e f()! · respe1to. · · 
p;Bl'ia muito que a administraçii.~> niío encontrassd ~las o· nobre deputado concorJsndo na rned!da 
nissu olgctm iuconvcnientc. Póde s<>r que exista, ém · $i, ieto é, qu•!ten1" que se continue R fllZer 
c q11o e primeira vista ·au niln tcnb11 podido essa redncçiG 11té q11e dcsappareçã_-. .<ls . (!.irei tos;· 
•Htingil·o ; mas · é apenas uma lembmnça que de exportação, $e bem o · compn;ndt, mdtcon um 
,·cpousa s"bre . a convi~o que tenho de que o m()IO que tenderia a annular compleLamente·esse 
go,·erno , niio ·. a desprezará; ·e animará mesmo beMfitio feito .. C,. agricultura; porquanto o nobre 
com. Sttas. P!llavrss. ee. achar qae não resala deputado indicnu, que, ao passo · que a aasembléa 
daht algum mal ou p~eJilizo. · · gera\ fo!llle redlUindo. es~~ impOllto!:, as provln· 

P<lssarei, a :;ora, Sr. presíde.n·te, n 'occ!lp&r·me do ' cias fos~rn · lnn~ndo· mno d~I\es. . _ 
que <lls"4! o nobre de_put.ado que me.preceaeu. I o· Sn. PAOLA B.l.l'TrSTA : - Ped1. a convers;•o 

Fallando d e emolumentós, se llem o eompl'e· · gTadualmente. 
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O S11. T.tsBOA Sr;nn& : - N"l'io me oppo.>ho ao 

modo porque o nobre deputado pedio a·medidn, 
mns sim à applicação que q11er fazer desse$ im
postos, c que julg" mnis vantajoso. E' d!> llnl 
modo lent<l que a reducçlto ba de continn~r a 
ser posta em •x•!cuçi'io ; toas se por ~~s" wodo 
lento &J fôr ao mesmo tempo fa.Lendo a conversão 
desses Impostos geraes para provineiaes, que 
beneficios rE~sultarti para a agricultura ? 

O Sn. PAULA BAPns-r.. : :..... E o grande melho
ramer.to? 

O Sn. Lt$BOA SEall.A : - Irei ao grande melh-:
ramento, o mostruei C•)tnO, dcsappl\recendo esses 
impost'ls, ~;gse mell1omment.o ha lie apparecer por 
·si mesmo, porqJta os cofres pul.>licos virão . aug-
mentar em o;u • ro!ceitn. . . . . . 

E s te phenomeno se dá de uma maneira im
por~cptivel, e eu faço votos. <Sr. presidente, para 
!1u.o cheguemos o tnais .depressn. possivel n e"se 
limite que o no\.lre' ministro C•H>Mde. Deu~ qudra 
q,uo noMns eireamstancia~ permittiio n inteirn. cx
tmcção do~ dir~itos de · export tçiío ; então asse· 
J!Ut·o ao nobre doput•ldo que n. riqueza publica 
ha ·de crescer, porque ~sses milbare.• de contos 
de reis que ·hOj<~ entrão par11 ~ r.of~~;; publicO.:?, 
diminui1!do assim a fortuna dos p\rtteulares, hao 
de ücar em suas bolsas· para uctivn as fontes 
da produeção, com o que. 11_iio .sõ a r~nda geral 
subirá,. m ns tambem a provmetal. Ent11o as ad
ministrações das províncias, z~losas; eon1o devem 
ser, irão lançan.lo -mão· deste nngmcnto de rendas 
para em pregar nas vias de cornmunicaçi'io, .con · 
vertendo·o em beueficios morae& e mate~iaes patn 
as províncias. (Ha um aparte que nao pudemo:~ 
ouvire) 

N:io quei'O emittir uma opiniiio segura n este 
raspeito, mns entro em. d11vida ~e as· IISSembléAs 
provinciaes podtmlõ eontmriar assim as ·vi$ti>S da 
administr:•çlio geral. isto é, se no mesmo mo
mento:em que 11 administração geral nlliviat: U•toa 
i~ u•1stria do i 111 poslçiio ')li c soff,·e, n.• assem b!éas 
p1·o-rin~iaes. tê•n o direito de tnxnr essa Ulesnu~ 
industl'ia. 

Não entro nessa discussão, -mas dig<.1 qne se 
isto se der, ~e nilo houver um meio de evita•· este 
mal, eu semp1·e o lomoutArei. E de cartn, do 
modo por qne ento!ndo esto questão, julgando •1ue 
as assemblcas prevlncioes praticando c•Jmo disse 
o nobre dQputa<l-> comcnatteriào um erro sensi
vel eu louvaria a autoridade ndmlnistrnti>'o de 
quátquor província qM, ui;ando do direito que a 
lei llte !acultn, ncgo.~11a o seu asscntimcutll a 
semelhante medi,la, · · 

O Sn. An.wxo Lui.>.:- N~m as ~s;ombléas 
provinciacs farão Isso. 

Ux Sn. D&:t•UTADO: -Podem f..o:z:er. 
O Sa. Ltsuo.\ SEnn.t : - O nobre depu lado po~ 

esta occasi•to chamon n attGuçiio cfo g••>'emo 
par.\ 11 sorte ua ng•·ic~Jtura. Eu poder~'' · dizer 
ao uobre ,Jepu tildo, so JO.lg.1ss~ ilecessarw nesta 
ponto dofentler ao nobre minl~trc d.l fru:end:"t, 
que esso. mesmo. 1nadidn da que ncabamos de 
tratar é uma prova, e dá o mai., solemne tes
temunho do que t em ellc muito em vistn proteger 
e1Beatmente a agricultura; mas como o nobre 
deputado fallnsso ~m outros favore•, e~n orgn
nisações bnncarias, e o fiza~se de msne1ra que, 
ao menos eu entendi que ellc reparava em 
que as Ol'j:lBnisaçõet~ desto. ordem U Y~eo, nté 
lioje ·sómet\l.e attendido aoa interesses CO!Jlmer
ciaes ..• 

O S11. PATJLA BAP:risTA:-Quelia que se atten· 
dessem· . eumulati vamente. · · 

O SR. ÜS90.\ SEM.\: -Eu entendo que ê 
lntrinse~mente impossivel ft~zer ~!tas. cot~s •s 
eumulatitramente • .. Em ou tra oceasu1o Já d•sso 
qual era o meu mudo de pensar nesu maU:· 

ria, seria ocioso repetir agora; o que todavia. 
devo nffirmar é que julgo que .a marcha que se 
tem seguido é a mais natur ol, e ta. .• to assim qne 
ell•t se deu· no pth; sem nenh11m1 iatervenção do 
;::overno. 

Por muilo tempo tivemos no pai:z agrieul· 
tura c commercio sem instituições bancarias; 
estl ve.-:io, por assim dizer, estas industtias en~ce
gues a si utesma" ; o sem· protJcçil o direct" d~ 
go,·eo·!'lo : apparece u depois . a idé 1 • de iastli•li
ções banc:ntia• uo commcrcio, e foi realisada . 
Isto serve pora mr.strar que a <miem !iOf•tue 
esses íactos se suceederiio no paiz é a ordem 
natural. 

Sem aeçii:o alguma estranha • marcl1ando n 
soeied 1de por si mesm.t,- qnnndo appareecm certos 
phenotu ·nos vént ellcs sempre pela ordem. onta·ral ; 
po<ioriiio apparece•·. 11ntes s~ o governo tivcss~ 
Intervindo, mas não ncvnteceu -assim, e só nisso 
poderia haver ~rlgo por u ma falsa apreciação 
dos circ~mstaneias. . . 

A idéll que .f,,i- agora trRd u~iila em neto já não 
tinh~t esse perigo:, foi. inici11dll ~om tod-t a ·segu
rança, S<!m pM em riseo p~r u~na tentativa CJ!.Lcrri
poraMa·o espírito de ·•ssOClaça.,, ou comprometter 
o credito do governo. · . 

Qualquer outm di6posiçiio seria inconveniente; 
e mqu.anto não tl"vermos o no•~o cr.cdit\) eom
merci ol ou •novo! bem ·esUlbelec!do, tnutllmente 
t ãntAremos fun•lnr O· immovel Ott hypotbecario. 
O commercio .é em toda a parte como que o 
grau de centl'•' donde sahem os . meios coqr que 
têm·de sP.r alimentadas outrns industríns. 

Niio digo que não · seja tempo de_ f~er·se 
alguma -outra· cou>Jn; o que nego, porem, e que 
se po~sa fazer tudo ao mesmo tem pu. Se · nu. 
ac~uali.i(l.Je s~ puder, como creio, orgaulsar o 
bnaco de que se OCCilp:l o nobre min istro, já 
a lavoura lucrant· muito; j:\ se · lhe da nisso 
uma proteeçào muito di•·eeta, pois que lllda a. 
la voura so acha relacionada· com os ·nossas 
prnç11.s comrnerciaes, que qU:a.si conjunctnniênte 
entrar.\õ no gozo- das facilidades que fo?:em crfl4-
das. · · · · . 

Q11ando mais tar·le se t ratar de · qualquer_ !avor 
à agricultlll'n, quando, estudada a questao; se 
entend~r que é chegada a occasião . de se . lhe 
der u mn protecç:1o mais especial, o meu voto ba 
do ncomp'lnluw o d1> nobre deputado. · · 

A colotlisaç.to é U!O& 1>u~ra protecçiio á agrlcul
tn m · mas a ptúteCQdo q 11e -pó de aer · dada ·pelo 
minister:o que se discut~, entendo eu que estú. 
muit.> ~~~~ dirigida. 

O SR PAUL.~ B.tPTISTA: - E' p<>r uma necessidade 
d~s cousns que a c\llonisacilo nús ha de ser e ustosn, 
e ndo por c11lpa do govo1·oo . . 

O Sa. LtsaoA SERRA: - O nob1·~ dcpubdo lem· 
l>•·ou ainda um:1 ontro. applicaçiio para os direitos 
do -exl!orlaç:io quo se forem supprimindo, a .con
strucçao de :>lg11ms gra11de obra, ou estabeleci· 
mentAl de alguma empr~za tle grande alcance no 
futllro, m~smo em t·ctaçiiu ·li. ind-ust•·ia; mas eu 
contínú~ n s11ppór que n obm mais monumentnl 
que podemos construir é cet·tarnente . t>ngmentnt· 
as fot·cas dos agricultores deix •ndo o dinheiro em 
suas algibeiras. 

O Sa. PAllLA BAPTI>TA : - A applicaçiío é essa 
mesma. ·· ' ·. · . 

o si.. LuiBoJ~ S&RIL\ :~Q\ltt.ut.:> áS Ol~tt:ns ~n~ 
slderaçüe:s. apresentadtl>õ pe!o nob1·~ . deputado_ •.. o 
qua propt1aonente ehama.ret-th<loncas,_-era .. lm
posiivel. que eu as pudesse conte~ lar.· fallando 
o nobril dep,ub\do . cou• . tanto1 con~eciment;o_ da 
maleria· co.uo fnl~ou; entrçtan~ . dor•lhe-het, :.qu.e 

·depois do grande movht.!.ento ope•·a<!o na, Ioglat~~;·a, 
e p elo qu~l e't"s qua!ltõU reput.Arao.-Be :resvlvlúM, 
todM M opiniões . autigas s e tem. modilicado ; 
t~dns esses systeoH\$ exc{~ivan,ente protectores 
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ou niío protectores já. 1iC nilo dc1,nlem como 1\loti· 
gam;,nt.e. · · 

O que é «rl.o é que em um paiz no;o como 
o nosso, no qual ·os argumen.tos _de par!dade nlio 
quadrào .perfeitamente, a pnmena obr1gação do 
legi~lado>r é estudaa· o.• ci rcumstancias especiaes 
qne nelle se dão l<~POiados); neste caso . é melhor 
adoptar um systema · mixto, que não s~ appro· 
xime a nenhum dos extremos. [Apoiados.) E se 
eu olho pa1·a a administracão iio meu paiz, 
'l"ejo que ~~~ ha ·muito t~m po é esta n marcha 
que se t em seguido. N•>o nos convém ser ex
tremos ; " à propoo·çiio que nos forlno~ . illus· 
trando, mesono a NSpciLo das no•~as crrcum· 
stsndns, puis · qu<J tunda não as collhecemos 
bem, á medida quo fómros poss1úndo mclbor~s 
dados estutisticos, havemos de ter bases 11\&IS 
solida> para assentnr!Dos todo o nosso system" 
financiai. 

o Sr. Casado:- Sr. presidente, depois dos 
disc11r:sos que acabão :le "'e" prof.,ridos pelo nob1·o 
deputado por Pemnrobu(o, e pelo nobr~ derutado 
pelo :Maranhào, eu. podia certamente de1xar de 
fater al~:umas considerações a 1·espeito da orça
m ento da receita, porquoJ fui em grande parle 
prevenido por ambos os uob1·es devutado~; entre· 
tantr como pedi a. palavra pllra me _ ~ccupaf 
exclu.sil·amente do •mposto de exportaçao sobre 
uoo ramo da nossa lavot~t·a , isto é, ' ··llre o assu· 
car, direi nlguma causa a respeiw do mesmo 
imposto. . 

Não é de agora, Sr. presidente, é de. mmto 
tempo qne os nossos lavradures ~e que1:tCio de 
que niio têm sido devidamente protegidos pelos 
poderes do estado. (Apoiados.) Em verd~de devo 
congratulnr-me com o nobre ministro da !atenda, 
porque roi talvez o primeiro que se lembrou do 
!azer uma reducçilo sobre o imposto da expor
tação relativamente ao assucar. Espero que a 
ca!llara não estranhará que eu me oc:;upe exclu.
sivamenle deste assumpto; a camara deverá estar 
ccrt-l que , quando o nobn• n?inístro do impeTi_o 
nos · apresentou o sen relator10, tratou da agrl
culLura em geral; e alli disso que a eultura dn 
canoa eutre nós estava ameaçada de completa 
rui na; por consequencia sendo um !11cto inc~n
testtwel, que em geral o nossa lavoura precrsa 
de ser protegiila, necessario é confessar qu~ 111~15 
particularmente a plantnçã<> da canoa e o fai>I'ICO 
Llo assucar merece•n essa protccção. 

Mas a questão "ersn em so.ber·SO quacs. sõo 
os verdadeiros meios de pr ot eger o plantaçllo d11 
cauna & o rubrico do 1\ssucar. So.bn a cnmnra 
perfeitamente que umn dPR maiorc.• ditllcultlade• 
cQm que n lavoura luta entre nós ó sc~urnmcnto 
a de1lcicncia de bJ'Ilços. E~ta deílclcllcl!', "c".l~o
r cs cu entendo que niío pôde ser suppnLlll s~nao 
po~ meio de eolonisoçi\o, scni'io por meio de novo~ 
~·r,,cessos, de 1nachina~ quo possi\o lacililar o 
tml.ialho. Mas para obter e~tcs melhoramentos 
a eamnro deve tombem conllecer que n nossa 
)a;oura, com as diflieuldades. eom que r .rcsen
temcnte lutn, não tem os metos nece~snr1os, os 
meios absolutamente indispensavois para obter 
esses grancles melhore.mentos. 

E u tendo portnnto qu<', como nito. podemos. de 
pr11mpto acudir, do prompto .•·emedra1· taes di11}
cutdades, isto é, como não podemos ter desde Jà 
a c. .. lonisaçiio necassaria para se occu pa1· . da 
noss!l. lavoura, como n llo podemos p or fa lta de. 
capitaes transplantar par!\ o nosso- pa•z as ~a- · 
chinas e instrumentos que se fazem u cc~ssnno~ 
para o desenvolvimento· e progres~o da nossa 
lavoura, entendo que o Í!lvor. <!e que . a no~~a 
Ja'l"ourn actualmente prec1sa e )usta~enie estiJ · 
que mui bero comprehendeu o nobre mm1stro da 
fazenda, isto é, n diminuiçiio no imposto de expo1·· 
taçiio sobn; o nssue·1r ... 

O li SR. D.~::Pt;T.Liio :- !\do npoiado. 

. O S:a. CASADO:- O nobro deputado não con· 
co1·da com o principio que eu acabo de expen
der; mas eu não So!i realmente " raziio em quo 
se fu1<da o nobre deputado pam não apoiar a 
miul..ia idéa. O meu pensamento tem por si o 
apoio ilo nobre ministro da fazentln, o qual se 
compenetrou d~ necessidade de r eduzir este im
posto; c ainda mais, t·mt.D comprehendeu qu.e é 
ne~essnrio A.lli;iar a · ng,.icultura. do M~so pa.iz 
d~sta imros:çào, ·que em um dos ann.os passa
dos , creio que em l&'JO ou 1851, o nobre minis
tro promelteu Dllli solemnemente que, se ppr 
''entura aJI a·endas do estudo continuassem a pro
wedir da maneira por q ue têm ido, talvez de ntro 
de 3 nm1os pudes;.c c11te imposto ser inteira
mente extinct.1. Por consequcncia ·cu creio que 
tenho assim respondido ao niio apoiado do nobre 
deputado ... 

u~r Sn. DEPUTAI)O :-Nós agriculto,·es quere
mos dar, comtunto que nos dêm; queremos dar 
o imposto, mas nos dêm o que p1eeisamos para 
a lavoura. 

O Sa. CASADO:- Eu entendo .que· a lavoura 
~e eonoorrer muHo pnre ns despezas do est~dn 
mdependente de ser onerada como nctunlmcnte 
estã. Q nobre deputado quo me prece.deu de~n
volveu um· pouco este pensamento ; n camnra sabe 
perfeit.~mente que na razão ~m que s e augmeuta
•·em M nossos productos agrícolas, infallivelmente 
terá. de crescet o no~so · commercio; p<>r conse~ 
quencia temos que este imposto desviado om be
m~licío da lavoura ten1 de apparecer reproduzido 
de uma outra n•aneira. 

Eu :~Jguma cousa poderia dizer a respeito da 
questii.o aventada pelo nobre· deputado de dever 
ou não o go;er·no proteger n agricultura, mas 
estou intimam~nte conveneido de que, seja ·qual 
fór a solução que se possa dar a e~te principio; 
olla niio t~rá actualmeme nenhnmu npplicação 
para nó~; julgo que a •·espeito da materia · dá 
que me occupo devem àirigir o cor~o l~gislativo 
especialmente os conbtcimentos p1·atlcos que ·tem 
cada um dos nobres -dcput.a.íos daquillo que se 
po.ssa nas suas provindas. (Apoiados.) · · . . , · 

O qne é verdade, Sr. presidente, é que · ·ne
nhuma industria em nns~o paiz tem florescido, 
tem_ prosperado sem quo tenha. n s~u· ·ravot: ·.a 
nCt)l\O beneftca do governo. Ora, se 1sto· se ·aa; 
por exemplo a re<peito do commercío, que cont~ 
co1n tantos e tão extr.1orJicarios recur sos, o que 
não succfderá o a·cspc il.<l . da agricultura? Se· 
uh ·res, ett. ~ntendo quo a agricult~!'ll precls~ , e 
precisa multo effic~mente, do aux11to. do governo 
1a:poi aclos) ; os nossos agricultores nad~ pOdem 
cmpt•clmt~dcr por s.t; se 1111 nisto ·algum O. exn~era~úo, 
direi qun m1o podem emprehander por ~~ e ISO· 
ladamente os grande~ me.lh.oramcntos de que 
tttnto nec.•ssita o nossa lavoura. 

A prova do quo digo cstú em um íacto occor
rido ne província da Bahia. Eu 3el quo u m be· 
nemerito bahiano emp&·eh~ndeu intr()(luzír alguns 
melhoramentos em sou engenho; tnB$ co111o so 
achou esse illustre cidad!lo dentr·o de pouco 
tempo? Fez· extraordinarios av:mços , nilo colheu 
hnmediatamente todas as vantagens qne era de 
csper.n·, porqua a· ca•l•!l.ra sa.be que qua:Jd~ se 
tt·nnsportáo par" o no<so pa•z essas macbmus, 
esse~ rnelboram entos, elles nno produzem log'! t udo 
ft'}uillo qu>~nto .era de esperar _que proo-uzis.o;cl!l,· 
porque. <Jifficuldades apparccem que é necessarlo 
co'm o tempo r emover, afim de que se possao 
outer vautagens. Assim, o que. se observou fo i 
que ·esse illustro · cidn,dão achou-se complicado 
por tal m;,do .que. teve nl!cessiJade d., recorrer· 
no corpa lcgls l>i\IVO,· podrudo um favor,. o Com 
cffeito- a camara·, entendendo que era da justiça,' 
nceedeu' ·aoJ seu peolido. · 

Oro eu trouxe este facto . para IDostrnr que · 
por muito bons desejos que t.enllii.o os la;radores 
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nilo podem po1· si .'4<) '-<, couL~o~nJ •> com os ~us 
recursos unicamente, introduzir em suas fabrtca~ 
to<lns .,s melhol'ar11ento~ que ellas precisílo. 

Eu :::;ilo p.:•s80 deixar àe dizer alguma eousn 
a respPito das instituições , bancae~. ou antes 
dos bancos pr•lPt.i~ttvmte ruraes e hypotb~ca•·ios. 
O !tobrd deput.klo que me precedeu parc~e <l.ue 
da algum~ maneira se oppoo á cxistencin uns 
ballC<·S -rur·aes simultaneamente com os ban~••s 
comm~rciaes. Nri.o sei .e comprellcudi bem o 
nobro deput.udo; mas se t11l foi o seu pensamento, 
tu\o sei crn vcrtlade em que se funJou para Hssim 
pe•l&ar. . 

Peço no nobr~ rninistro da fazenda qu~. illus· 
trado c••mo é, desejoso como se tem mostt·ndo 
em todas tts épocas de pt•omover t_odo~ ps u:e
lhm·e.n~ont,•~> clll pai:!!, preste a este obJeoto. u ma·~~· 
:l.ltençuo possivtll, empre:tue quantos metos est•· 
vet·em ao seu alcance aftm de que a nossa agrl· 
cultur& p0ssa tambem contar com este gr::u.de 
cleJnePlO de sua prosp~t·iúade. 

Posto qu.,, S•·· presidente, ~u esteja conven
cido do que os bancos commerciaes podem t.r:.n:er 
algum onclltOr•llileoto á nos;a lavoura, todavin 
este mell•o•·atneulo nii.o é da . nnturczu. d:l.quellcll 
que póde receber, se por ventura tiv~rmos .a 
fortuna de ser a UQssa . lavoura · <lotado. p>m. a 
lnstituiçlto de ba11cos i'uraes. Quem tiver um 
pouco de conhecimento do que se passa entre 
nós h:. de saber . perfeitamente qut~ ·4luando o 
agricultor precisa de , certu·. somma do capltalh! 
para o serviço da. ·nossa .lnw>Ura., pam.o tnelbo· 
ramento e costeio de seus en!!enhos, vat A praçn 
tomar essn quantia aos .. neftOeianles; mas con10. 
ii que recebe o capital que. preci~ll '! Com nm 
juro ex,raol'úinnrio, com lutl' JU~o tal que tiDl vez 
do lavrador melhorou· a sua sorte, vai no con· 
trario couw roUJmettet· · flrriscar a sua fúrtuna. e n 
dos seus lilhos 1. PoClÍ:m~o · é innegavel que, posto 
que em ger.u a agri'?ultl;l,!'S ueeb~ al~u\n_melbo
ramcnU' , nlguma ammuçao . da UJstttua•;ao dos 
bnneos ~omusercines, todtiVÍQ este melhoramento 
niio é tal que nos <>brigue a tlesi$lir da. í~sLi·· 
tuiçà.o dos bancos ruroes, que nos lel'e a Uéll<at' 
de pedir que o governo ·.concorra tanto qu<mto 
esLiver no . seu nlcnnCíl paro quo no nosso poiz 
appareçãu bancos · ruraes ltypotheca.rios. • 

Eu sei, eomo . a camaru sabe, que a grande 
objecçlio que se póde apreoent.ar .pa~a _qno po•· 
sauaos toi' ~:;ta instltuiçiio consist~ pa•tncapulmeut.e 
no defeito <lo nosso systema hypothecario •.• 

o ss. ltll~tSTRO o.~ F ... zuNDA : -Nlio 6 só bto. 
o Sn. CASA.llO : - ... mas espel'O que. a gO· 

verno luteresslldO c~mo é em quo estu unpor· 
tau'e 'ramo da riqueUl nacional progridn e ~roa· 
per; empre<>ertl. to.la a sua attençiio, todo o s~u 
desvelo nli•~ do que com cndto possa um dia 
a lavou't·a do nosso paiz ter em seu favor cBtu 
grl\ndc t·ecurso. 

A.' vist, do quo tcnllu dito já. v~ a . eam(\tQ 
·quo o mou fim pedindo ~ palavra, mto !o1 ~pput·· 
me ao .orçnmenLo da ~cec•ta em ~UI\ ~:enorah~·•de, 
porque ape>h\ndo o g<weruo, comu tP.uho ••pomdo, 
não poJi,\ do. fórm • alguma rocusar o meu vot<> 
para apprt>vaçiio do orço.mento ; .. porbnto ~o fi'.'' 
:1 que me proP.uz, pedind.o a . pa1avra, . fot . . um
c·amente m11111festar ao gov~ruo qne as mmlu~s 
reftexões apeou .so. liPtilA~iio a r.uer·l~e sent~r 
a necessi•ladc em quo e~tá de contrtbu•t 1 o maas 
que . possível fôr, par:1 hvrnr a Javonra ao .cattna 
das uifficuldades com qnr. actuahnent.e· luto. . 

Sr. p residente, os nobres deputados qu_o ~e 
prcçederão paro co que· quize•iio lazer . a pphroçao 
ao uo$so paiz do que s~ PJll!Sil el~ otstro~ onde 
não se tetn dado protecç.'io u. a_gr•c~lttl_ra. Nilo 
cuntestnre.i que ella teu ha 11ot·escüio C' . pl ospera.~o em um ou outro lugar, indepen•lentemeute .d~ act~(i 
J)rotectora. do governa ; ntR$' eu estou. persua.lt· 
a!> Ql!e essas 1-'roposiçõE>s emit.tidu .pelos nQbres 

·Ú·ll<' ... 

<lc[>ntados nenhuma ~pplicaçãu t.ê:n para <> caso 
de <tue se trata : porque em vt.rdade eu não sei 
COtno s~ poden\ justifi~at· lluAlqner idéa opposta 
ó. protec~üo que a nossn lavoura deve t..:it' eom 
o que .possa ter w:outecido em um ou outro 
paiz que não estt-jo. nus mesmas circumstancias 
que . o uosso. 

Sendo pois o nosso p~ix novo; não .tendo 
11quel!e~ recursos de . que precisu. parn que l)OSSa· 
mus colher to'das ns vant~gens que 110s offerece 
a vastidt\o e fertilidade de seli territorio, ni'io 
posso compre!Jendcr como, estando nó~ .f:m cir· 
eumst.nncias tiin diversns, se nos ·queira fazer 
~tpplieaçl\o de fMLo• succedido~ em outros paizes 
que não silo essenei:tlmente agricolas. Por exem~ 
plo, a França, qu~ é um paiz propriamente mn· 
llUf<~cturelro . .. 
U~u Voz: - .1\. Françn?... Se disSl•r <1 In· 

glaterr,l... · 
· O .Sn. CASADO :-Se nã.> . serV•) n Françn, re· 
correrei ú. logl:lterr.t ... 

A MES:u.< Voz : - 1~0 ê outro caso. 
o SR· c.,SAOO:- Nfl Ingtaierra, Sr . . presidente, 

que não é· paiz. ~ssencialmente agrico\:•, a agt'i· 
cultura tem recebi~o alguns fa"or~s .Jo ~ovet·no, 
não obstante os récursos immensos de que 
dispõe . 

E, Sr. pre;;ideute, se o nosso paiz é agricola, 
e se niio pódc deixu de $êl·o .. : 

U:o.tA ·V o?.:- Ao menos por SMnlos tem de o 
set•. 

O Sn. CA..<s.u>o: - .• . porque nüo é possível que 
dei:temos de nprovcitar as vantagens . que .nos 
otrerecc .se11 ameno solo: eu entendo que, atnda 
por mllÍS es~:\ rnziio, ruio poderem os deixar .de 
pt·otegcr o mais possível n· .nos:;a ~>gricultura,_ n~. 
verdade nbandonada, . e en~•·egue sos seus \UllCOS 
e mosquinbos •·ecursos. . . . 

Siio . estns, Sr. prcsiJentl!, as conshleraçües. que 
eu Unba de fazer, e esporo, f\ vista do que tenho 
exposto, quu o nol>rc ministro so dillnarli to· 
mal-as no devido apreço. e nos declare.•·(, sua. . 

. opinião a respeito da e:octincçiio do ianposto sobre 
o &!il~uear. , 

Alg11mas considCL':l(Ü~s, Sr. presiden te, dese
java tambcm fQr.cl', se pot ,·entura nüo enLen· 
u2sse que ellas n•to são bem cabidas ngora ; 
t>·•rque trt~tando-se do orcamenLo da receita nã.o 
desejo cu distrnhir n a ltençno do c:1mara . po1• 
fôrma alguma de um objeet<J tiio imp()rltlnte, e 
st. me íür dada n pnlDvra ~ ~~~ nccasi iio oppor· 
tunn, em que eu pos~a cx1•ria~ir os meus pon· 
sarnentos a re;;pe1io do nssumpt<:> de ~u~ so 
occupou e:n uma dos sesi!Ües p..•s:l4d••R o mcn 
nobre collt>ga e flmiJ:O deputmlo peln minh'\ provin· 
cia, e sobre o qnala~1vocau o meu testemunho, n~lo 
teroi a mon.w duwtda de tomnr purto na d1s• 
cusii\O o de ap~Jilla· oa factos n quu a~ reterio 
o m,.u' nobre amigo rcitltivnmcuh ao juiz de 
direito <la capitnl da minhn província; dando 
~os me~mos o descnv<•lvimeuto preciso, c mi· 
a\istranda o. camal'l\ todos llS ·eselar~cimentos 
nccessarios, afim de que possa formnr nm juizo. 
s.•guro fleerca dn moralid 1de desses mesmos 
ft~ctos. Por an.o:- da verJ11de, Sr. pres idente, e. 
em deferencin :10 illnstre dcpntndo . a quem me 
r.,f.,ri, ·.:de1•o, tormionn.lo aqui· Q m·eu discurso, 
fazer á . .;asa esta so!emné declaração. 

o sx-. Jàcl:r>.t.)1o do 1\londonça .:-· 
. Sr . . presidente, , quer a fatalidade qll&· sobl'll 

ASsumpto· t iio . importante, e ···para · respond~r a 
u'" deputado tão .distinct<•, me caiba .a palavra; 
na horn do cansaço ; ma.s apeZilr disso, e-. ~iio 
obst.mte níio . m.e haver preparada,., porque '.1\t\o 
espera v:~ . hoje obtt r a palavra, â· -v •:~ta ~o lug~r· 
qu.e· tinha na listtl dos oradores, ent•11re1 na .dtS· 
eussiia, porque t.anto confio n11 vcrtlndc da dou· . 

G 
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trina que sigo, que apc~at· dfsse inconveniente 
ainda assin1 mu •mimo a restlonder a ·u.m ora
dot· da ordem daquelle que SE: occupou com o 
u.eu discurso. 

Tive o infortunio dn fallar a primeira vez 
nesta ques.tã.o bem coru;trangido, porque o .Jigno 
ptl'si<.lente dest·l casa, cuja íntellig~ncia do re~i
mcntr •• todos. reconhecem, c cuj:• severa justlpa 
em executai-o eu louvo e aprecio, me advertio 
que <lU me Jan-ia iuscriptv mal, ê devia r oser· 
var·me para a discussão dR •·eceita; mas oomo 
sobre este :1ssumpto jà llal·i& princi{'il!-JO a dis· 
correr, u como a casa ruost.-ou des•;JOs d ~ qu.e 
me não intarromptsse, rui precipitonJo conside· 
rações q utJ duvHio s~r rnai~ desen\'"olvida:; paro 
dellas lu·ar uaaill partido, e fazer conhecer ano· 
lhor a questão. 

Assim quando ea procut·ei demonst.Iar qu~ a 
minh:a província em seu commerdo ~otrria e 
soffa·e muito, nno des~\ á demoMtraça.o, pela 
collisão E'tn que estava; não pude eonapar11r o 
<cu estado de hoj~ com o de> outro te·mpo, c não 
Re pôde negar que css:t demonstração seri•t in
•lisp~n<n.vel pa•·r. o fnn n cl'te cn m.? proponho : 
mas, niin obst mte 11s eit·cumstnneias ean que 
hoje estou cnllocadn serem as me$nl•s em ri!Mo 
<la hora, eu IJf<lcurarei encbeT essa lactma do 
111elbor e rtl!lis breve modo que me for possi~el. 

Sr. presidente, desde 11. n\ais pequen:l povoa. 
ção, d21 f•·onteira ntc á capit:ll da minh'' pro
víncia se 11Uvem as mesmas· queixas, e lsso não 
admira, porque todns as classdS soff••em mais 
t.m menos. (.•Jt,.rei !lm exemplo apenas para m llS· 
trar o que acima disse. A ftorescent.. e bella 
villa de Jagt1arao, qu1 mat·cba,·a, com '"'!a 
p~ospeticlade digna de inv'lj·w-~e, ucha·se \toJe 
decn<lente, e n razão <!essa àecadencia é porqu·~ 
em frente <lel\o. está collDcnda mnn povoação 
odentu.l de nova fu11dação, que lh~ t·~m le,·ttdo 
todas ns' vantagens tio commercio que clla ant1-. 
garnente gozava . 

Es$1\ povoaçi\o e u q•1c tcnt o nome official de 
vitla de .,;. Dionysio, e o msl q1tc . cJl., tem Ceit~ .{\ 
,·i!Ja · t~e Jagunrào é lllllito grande, sal.>ido de 

. touos, e d~vid<l a que e\la póde dar ao> consu
mid ot·es generos por prl'ços mais bardos do 11ue 
os por que comprlio a setas fornecedores às 
casas de c,mamerci.:> de· J!lguat·üo, e isto porque 
grande pt<rte ·dcstes gP-ueros olli ch~ga ·por con· 
Lrabmdo , o que f lZ qut com clles ni\•1 possii.ll 
com;>etir os Jidtnrnentc introduzidos r)eh1 bnl'ra 
tla província na cidad~ do :Rio Gr,\nde, que ll o 
ponto de onde Jsguarào se fva-n~ein. 

!lia s deb.nrei is to de pw\.e, e pa•sarei a rc.~
ponder 11c1 nobre deputado, i \'ist:• .!os ll(•onln· 
m e11tos que tomei. 

O nobre dc::putado jnlga improfiçu:. n met.liua 
do umn tarifa c~pecial, por•tUe teudo u repu· 
blicn do Uruguav em suo. cap\~a\ um f>OI't<> \.ncom· 
paravelmeute níelhor que o do Rio-Grando <lo 
liul, leV;\ sempre estA ,·antngcm, e, uinda quondo 
trotemos de equiparar as · nos11as imposiçocs (u 
dnttUc\t~ pai:>:, pensa o nobre cleputndo que ,., seu 
porto ccnvidtlrll os importadores n pr<lcua·al·o 
antes do que o do Rio·GrnndB do Sul ; e · qua u 
faltll de fisealisaçlio qu~ 01lü existe será um Itovo 
elemento que ha de eontrariat· sempr>! o conun~r-. 
cio dn provincin. do Rio.Grsrnde do :sul, e que per 
este• motivo não é rcmedio- sufficicntc utna ta.-ifn 
esgecitil. · 

•Uomquílnto eu não nl'glle ao n,b1·e depul:~do 
que C> porlo de Montcvideo tem reeouhecidas van
tagens subre o do Rio-Gra.nee do .S11\, c com
quauto até fosse eú que denUllclasse nesta eas:. 
que uma das <:allSos que . mais mal n011 fa'lio. era 
a falta de fiscalisação no Estado Oriental, tod>l· 
'Via peço ao \IObre deputado que compare a luto 
que somos obrigados a entreter com quem tem 
esses elemento~ a seu favor, o vcjll se <1 pro
víncia do Rio·Gr~nde do ::;ul não se d~ve eol-

locar em .uma posição mais favcim·vel, se não e 
isso mesmo mais ums r>\zào para devermos tomar 
uuul po3içiio 11m pouca mni~ approx imaJa. i da
quelle . estado. · 

Elle nno pÕde ser int~irament.J CApl'ichoso em 
Sltll tarifa, tem regrM além du~ quaes n .W deve 
possar: e por cousequencia nào ha. o ineonve· 
niento ~ue o nobre d"putado tem~. da que se 
1103 pl'O[lUZenUO$ ac<lmpanb!lt> '' Se\1 S)"Stenta de 
Jinan~as n esse rc:l~~itl) iremos até ao ponto 
d.e ll<1S :Perdern10s. ::;-. is>O p~l"•l nós ó uut pe
ngo, nuuot· o é po.r•t ell~s. quo niio t~m 11utt·a 
f.•nlo de riquezn ; e entret.antc ten1 necessidades 
eacla vez mais urgentes ~ (}Ue <levem attender. 
Isto· penso que, nind:. qu•> muito brcv~mcnte, 
o'cspo.,,\~ tam\l.-m t\ con.;ideraç!io qne o nubre 
deputado fez, ue que podendo c!Jes fuz~1· na 
sua. tarifa as altera~ões quo q11izerem, tendo 
nós uma especial , nem po•· isso ficamos de 
melhor partido. · 

O nobr.., deputaclo pensa que n unica mediJa 
que púde· 1·emedirtr o mal qne sofTrtJ n província 
do Rill· Gt·,mde do Sul é nquelln que to;nou o 
nobre miniAtro, isto é, o e3tabeleci mento de rc
pu.o-tit;Ões fi~caes qroe . trn.\.em de pt·evenir o con
trabando e d~ pnuir aquell es .qua o fizerem. 

O · Sn. Lrsno.1. SERRA:- P•·cv~nir que hnjo. con-
trabnndo em rn<t.iOr . escala.. · 

0 SR. JA<;I)ITI{O DB MEl!OO!<IÇA.: -Dil"lÜ ao nobre 
deputado qne esse meio em si não basta; e nii:o 
basta, pot(\119 n aquell•s me!'m•>s ' lu{:lares e•o. que 
o noor• ministro collOcou repartições fiscacs o 
con~r:al tem . continundo a (aieJ."·se, a des
peito <.1: .~ u.ligencin!l <los empregftdos flscaes, o 
a o.lespeito de medidos nllo sómente energicas, 
como ntó rigorosas . 

Jii ciLei da outrn vez, e é 11111 f~~eto de que 
tulv>lZ u . nobre ministt<~ tenha cotlheeintento, aue. 
a a lfnndegn da Urnguayana. tem procurado ·re
sistir nos contrabandistas o nilo tem podido 
"encel-cs; e n•1o tem podido vencel os, porqne o 
p~\)ro deputado aabe qu~.quando o lucro é gr:tnde, 
quand•l a~ vuntagons r'(ue o calltt•abandista obtena 
slio taes que pajt1\o·IIJe us so.crilicios, difficll é 
f •L:et' com qun clle deixa o C(llltrnbo.ndo; e ·:llli 
(é preciso ter co11laecimento des ta cir<:tlm&tan~ia) 
os con trabllll<iiatas· ni\.u e,;colhllm o• meios, . niio 
trlltl1o sv tio corroanpot Oi ompt·ogndoll, 11il0 al· 
\.<!11\.iltl sô co11trn n· llo•••·•\ dostod, ntt~ntnrúõ até 
cnnll·a a ~UII viJn •. , P urLilulo jú vil o noura 
doputndo quo o .nei<.~ <un Hi n•1o ~ sllOlclonto. 

Mus quando fosse, n llmltiplicitlnllo de repar· 
tições que serít\.t prec!~u ui\.:> tr>~rill umn tles
p~7.a esQRnto,;a,? Dcspetl\ <)\lO nuo ~ pt'ids cqui· 
pm-111· oo prejutzo 'I u•J tcrulo OM coll·es publicas, 
climinuindo octUtllill~>nLo nlgumna dllS imposições, 
•JUC nlilís pru·,a o ft:LIIro M~rlüo bem r~(ll\rO.dBS, 
se ui•o pelo qr~ntum, ao mec()R . pelll quantidndo 
tio )(Eoneros lmp01·tnd•J8 ; porolue o n<Jbro depu
tado &llhtl qu" o consumo cstt\ eempre no. razllo . 
da faeilio.laJu Co)m (\U.e se póde. obLor 08 g6neros 
Jo<tinnd·•s o elle. 

E ~.sn mulllp\ichhtdo de repnrtiçõe;; fiscaes 
f •ria dcsappnrecer o cnntrnba!ldo? Niio. Nem 
penso o uou~·e deputatlo que é apenns um argo
mont~ que invoco ; " nobre deputado olhe para. 
uma ~rta da provínciR do Rio-Gmn.Je do Snl, 
e ver4 que· as su->s fronteirns slio tão abertlls 
qne, por m-uito éonj une tas que estejão essas re
partiçõe,., não d<ixe,~(r. de haver caminho facil 
pnrl\ os wntrabandistns. · 

O me\ o decidldl\mente e nqnelle que puder t irar 
o gAnh·• immoderado c A uc seduz o contraban
dista. Ni!o quero SU$ten~~r quo o meio s eja uniea, 
mont.J ll(}ucUe quo prooonho ; ('éde !'.er qu~ en
a quem · r.all.iio conh~cimeHtos protissionaes na 
anateria, não> tenha acl)rtado com o melhor ; mas 
pelo meno.o o que tonh~ clito· creio que uesJ)el·
tar.í, nã.o o zelo do nobre deputad<•, l'orquc ~. EJ::. 
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tem dado dellc exhubera •• tes provas, mas a sua 
attençrlo, partl, p ermitt., que use desta expressão, 
cstud••r o meio nltlis conv~niente, mais pratico 
de remedbr o mal, e quat)do p:u~ minha pro· 
vincia cu nito possa conseguir outr" eou•a. " 
certezll que tenho de que o nobre :uJiuistro se 
empeuhnri\ nis;o serA u rn consolo que pOS50 
offero:ccr·lhe. 

O aobr~ deputado, occ•tpanJo·se com o qu~ eu 
havi;• e,.posto, ciJel(<>U Aq11elle polnh• em que. eu 
disso t}Ut! essa tarifa <!special não pod ia prPjn· 
dicar ás outra<~ p.-ovincias, porque se podh 
tomar cautelas que obstassem esse incon v•niente. 
A cautela, dig~o eu, qu6 entre ontrlls 1ue pareci:> 
~cr a principal, é aquolla que tornasse pruhi· 
bida a •·eexportaçllo Ji,•l'C d<•s produetos introdu
zidos uu provineia C:o Riv Grande do Sul por 
uma impo~ição mais sua ve para a~ outras pro>· 
vinc!as do irnperio. 

O nobre deputado acha nisso um grande in· 
cnnvenleQte. porque pensa que es.;a l"·ohibiçiio. 
a iirouxará os Laços de commuuicaçil~ que deve 
havolr entre províncias co-irmãs, e que o nobre 
deputado c•·ê que e de summa utilidade que ~e 
estt·eiteru c~da vez mais :!.f~ o nobre Jeputad<> 
não se lemht·oll que o commercio de importaçiio 
a que me rt:fel'i uão põue llo; maneira alguma 
vir R fllzersc com M outras pro\•incias; a do 
Rio Grande não vai fazer senão com um paiz 
estrangeiro, e a~ outras proviileias seguralllente lhe 
serão e o são, mais atl'eiçoadas du que a um 
paiz estrangeiro ; q tte.-~rão antes a prospe1·idade 
do Rio Grande do· :>ul dQ. qu~ n de nn1 paiz 
estt•anho, .qu~ será . muito mo.ior iio que a da 
lllinha provincia se esta não fõr prot.;gida. 

O Rio Grande ~ô poderia mandar por reexpor
tação es~es productos par:t as outras prúvlncias 
do imperio ; mas e a já di~s& q tte essa reexpor
tação será • pouco praticavel. porque lieitamento 
olla não convéon · senão pura os grandes mer
cados, e os grandes mercados não precisíio das 
sobra>< do Rio Grande ; entretanto · que pam 
aquello.il provincins pflr" ns quaes por ·via da 
contrabando n. ao Rio Grande poderia faz<r essas 
l'Omess>\S, eu j!l dl$se que em um caso ha im
possibilidade, e em outN niio ha eonveniencis. 
Mas fique o nobre d.:pntado certo que essas 
relRçôee entre a proViucia do Rio Gra,.c!e do Snl 
e :os outra~ lliio dll · ser sempre entretidas peta 
troca dt~ seus· productos, como sempre tem 
succed·ido. Niio d esço n maiores detalhes á este 
respeito, porque dtsto ja ma -oecupei no p•·imeiro 
d iscurso, 11 serb• tn:\1:; um enfado á c.tltna•·=• repe
tir o qu" então disse. 

O nobr~ deputado fallou ácerc•t d&CJ,Itelle ponto 
em que eu b .. via dado a interpretaçao quu jul· 
suei que merecia o que o nobre R\inistro havia 
dito no ~eu rclatoriü soln·c a reducçào de alguus 
generos de prim eirn necessidade "" pu i~· Penso 
ainda que o nnbrll D1inistro mio (e~ rG(urencia no 
charque •:Sttungciro, pelas razües que aprc>ll!ntei 
a primeirn v.,z que faltei. -

111Aa, occupando· so dest.o. qucstãt·, o o11bre dc
put~>do diss<l que é utn<L roducçrlo que jullla 
convenleute e precisn, porque esse generu de 
primeira necessidade esta sohrocarregado e ni1o 
pódc ser offerecldo nos consumidores <las . outras 
províncias t3o eommodameu~ quanto SCI'ID para 
dcsej·•r, por causn do privilegio . que elle jlll":a 
quo a província do Rio Gn1nde tem ne~se~ dt· 
reitos pro.tectoros. · 

0 SI\ LI:illOA SERM : -:-Di$~ e que não fosse 
excluída do favor ·da't'edueçã o> que se queria appli· 
car aos outros generos. . 
· O Sa. JACISTHO DK ·!IIK:IDONÇA.:- Mas nesse. 

favor nflo t•odia ella. s ar inelttida tratando·se 
<ksta . materul ; por . consequeneia rnc persuado 
que o nobre dapatii.Jo rclf~rio>·!«< l!xactamenle nos 
consumid•··res das ui.itras proviucias ; u u1:1Lito 

digo 8ll que e~es direitos proteetores, pelos quaes 
em r~grn niio me decido, mas que tambem nio 
regeilo altent.as ce•·tal!l e detilt·•uinadas cir~um· 
staneias, não trazem o inconveniente que o nobre 
deputado julga. · 

A p•·ovincia <lo Rio Grande do Sul até certa 
época era a nnica." fornecedora des5e senero do 
primeira necessidade para as outras provin.oias , 
Hiio vinha para Q B1·azil o charq ue estr..ngeiro; 
e houve até uma é poca mais remot•1 em que ate 
p:J.I'>\ Hava.ta o Rl<l Graode exportava cbarque: 
acontccend., que ns rcpublicas do Prata apenas 
fornecião> no Rio Gra11de a maLel'ia prima, .que 
vinha •·nlre n61 ser preparada para ser offere
cida aos consumidores; mas J cl:tando essa época 
mais r~mota., p6de·8~ dizer que nté a 11tes da · 
revolução da província do Rit> Grande do Sul 
a3 repul>lica.s ílo P rate. nâ•J offorcciào charque 
aos consumidores das provinci!ls do imperio, · 
isto é gerlllmente sabido. Pu! consequeneia, pode-se · 
voltar a esse an Ligo esmdo s om nP.n bu.m itteou
''eniente pan• a.~ outra~ provincins, porque· h3-
vemos de voltar ó.q nelle estado · em qu~ algumas. 
prvvineiu~ J·l eonfed~raç.ào Argentina, e· sobretudo 
r. rapublica do Urnguay, nus fornecião os gadcs 
que d~viiló Sér beneficiados em nossa.; fo~.brie~s; · 
u então o· que perdem as o•ttras provincias em 
que haJa esse proces;;o, comtant•> que 85Se genero 
lbe~ se) a aqui .offerecido por um preço commodo? 

Niio 11enscm os nobres dop11tudos que o preço 
um pouco alto da acLualidade pó de servtr" de 
argumento ~ontra o que :tcabo de dizer, porque 
isto nllo é devido senão á falta de gado {a.poia· 
dos), tendo sido este estragado 110 Est~tdo Orien
hl pela recente guerrr. de 1() nnnos . (recente 
quantt> í1 sua terminação), e que nind:t n;'io.pôde 
ser eon venlentemente rerarada na provin'cia .- Por 
consequeneio; o preço de agorn..; uuicaine11te de· 
vido. a es>;& circumstan~ia. 

P<!nS' o nobre i!epatado que uiio sendo j usto 
que a provincia eont\'luasse a sozar desses <li· · 
reltOS· prutectores, seria mais razoavel lr inver·~ 
tend•J a industria do paiz, isto é, fazél·•t vcltsr 
a agricultum, para que tire do seu t>abatho 
..-antag~ns que já em outro t6mpo .t!rou. Não. 
julgue o uobre derutado que lhe reJo•to a dou
trina; jA tive oecusião .:o a sustentar na assem· 
bléa legisla t i v'' dn minha provi•1cia: convém 
irmns preparando a nossa populaçil:o · pau e~sa 
moclific•tçiio, pois que a multiplicidade das fami
lb•s ha de trazer comsigo irrem~diavelmento " 
suh<lh·isiio de terr~Ul, e es tas. 1·etalhadas, niio 
,e po>dem prestar, C<> mo até hoje se teu1 pres · 
tad•J, à criação de gaJoe. Mas o~ l.tabitos, a 
vldu de um povo, nflo s ••frrem eatas inversões 
momentan~amente, cabe âquelles que dirigem a 
sociedade ir pre<lispo'>ndo ns cou;;ns pa1•o1 que i&Lo 
pusMa. Let· lugar. Nolo c•·eio, po!'óm, que seja un1 
n•·sun!euto com que ~ nobr~ deputado resr::omJa 
ú:~ mtnhns ob11ervaçoes de · hojo a neeo~•dad<> 
do irmos preparando n pruviucill do Rio GranJ a 
do .Sul para nuv&:i industrias. 

Em qualquer . Provinci(\ cl)nvém ir alnrgando 
o eit·eulo das indusb:ias, ó utll proteger o tra· 
balho Je todos e em tudo Qllf! fór possivel ' 
aproveitai-o, e a .prvvineia do RiQ Grande d., 
Sul não podia esta:r fóra de~ta regra geral~ mas· 
o que me parece incocveuienle, impoo<aiyei M!lSW_?, 
é d~ixar d" s=tlto habitos que tem t1do por tiio 
longo tempo, e fazel-a retom~t· IIOVOS habitas, 
outra \·ida, e sobretudo quando a vida que e!la . 
deixa tem alguma couS& de seduetor que se 
casa com a sua edueMãO, emq::anto que •t .nova 
a que se vai en tregar é seguramente maia . pa
cilica, porem é menos propria pu-a um earaeter,:
aventureiro, direi eu, em falta ue expr-ão mua 
prppria ca occ&Siào. 

O Sn. Ll~IIOA S~.t>U.\ :- TamutJm uüu fallei com 
rclllçiio á actualldadc. 
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O SR. JACI~Tuo vE M~sDO:<<"-' :-Bem, é para 

o futuro ; mas dlg•l cu que é· n~cessario ir pre
parando a popnlaçiio para a in ... ersf>o, e por 
consej:!uinte o que o nobre deputado disse não 
pôde lier invocad<J como llT:\Untcnto nc~ualmt!nte 
contra as aninhas o bservaçõ~s. 

O SR. LtsnoA SEnm :-Niio julgo que o car.1cter 
11acional precise sH reformado, toas digo que 
isto não seria um (•bst:1culo para. e~sa no vn 
vid~. 

O Sn. JA.-I:<THO "~ MENDOXC:A :-O nobre depu
tado, como já antes o Sr. ministro da guerra, 
c como qunnto~ octualmentc pens>i:o como elle•, 
não ac!Jão explicavel que a provinda do Rio 
Grande dCI Sul solfra, c a sua receita publica. 
n~n tenha cabido extraordinariamente. 

En disse em -O meu pJ·i 1neiro d1scurso, em 
resposta ao no}!Te Sr. miuistro da gu~rrQ, que 
a~ circumslll!)tías nctuacs approximnviio-se a <~ssa 
ópocs. de cir!'umstancias cxtt·nordinllrins em que 
S . .ll:x. julgou que a Pl'<lvincia estev•: no~ annos 
da 1646 e l&i7. Di•sc cu que se approximiio a 
essas épocas, porque so hoj& não esLa"t'à'? blo
qll~ados os portos do Rio da Prata, todl!vla as
tavão no est:1do a que os póde redu7.1l' uma 
calamidado desta ordem: quero diz~r. não f,lrião 
transacções e" tensas, Buenos-Ayres sobrEtudo 
não tinha eommunicaço~s, por conseguinte appro· 
!j;imnr.td<J-se das de então as circumstancias da 
provincia do Rio Grande, o qtt(l:rttum da. sua 
renda tambem se devia nppw'l.in•ar. Alêm dt-<to, 
essa receita que tanto admira, tem facil expli · 
eaç::io no que se tem passado. Ea disse que 
tasas importadoras e muito imp0rtantes se llaviiio 
transferi~o para a província do Rio Grande, casas 
que fi2er1Lo larg:ts t•·ansacçõês, que ainda niio as 
têm podido liquidar, c é desta necessidade que 
estas casas têm tido de continuar com suos 
transacçõf's que pr.,vém c~se accrescimo que ;;e 
tem not'1do nn renda de importaç:lo da pro\'in
da. A.lém de que, nos ulthnos tempo;: houverão 
grandes importações, e havião depositas áe ge· 
neros, deposites que forão agora apro-..eitados: 
tudo ist~ f~z com qllll nest• ultimo anoo, que 
no · peilsar do nobre ministro devia servir de 
~e~~;r!l., a r~r.da nã() tenbl.' cabido. 

Sr. presi\lente, eu tenho respondido com pressa, 
com ligeirezâ de tempo e de considerações R<l 
"DObre deput~do; mas elle vê que eu pouco mais 
podia faze1· do q\Jc tenho feito, e, como já di~se, 
o que hei declai-ado 11esta caso. me ra~ suppõr 
q"ue .o object<J ~erá tomailo na mais séria con
sídel"ação; e eu peç~ ao 11obre ruin istro da f a· 
zenda, que tão solicito e tão protnpto se mostrou 
em r~mover as causas que no 5eu enteuder dc
torminavão uma ·crise na praça do Rio de Ja
neiro, que sah•e tamhem a provineia quo tenho 
a honra u~ repr~sentar. Estude e applique ã 
província do Rio G.-a~d~ o meio 'lUe julgar mais 
convcnieute; U\US Slliba O IIOU~e mÍnÍ•LrO {!UC 
nqucllll )II"OVincia precisa muito da~ Vistas pro· 
l,cct.ort~s do governo, c em seu nome peço a 8. Ex. 
que attl\nda para as suas necessid(\de~. {Apoia· 
áos.) 

ÂLGUl!<'> sis. D.:Pl'"l'Al.Jos:- Mu.itn bem, rnnit.o 
bem. 

·O Sa. L•snoA S~mnA :-Cada vez o n0;brc de· 
putado conquista. noais sympathias. 

.A discussão fica atliada. pela hnra. 
O Sn. PRESIDEN'IE marca a ordem do dia para 

a sessão seguinte, e (c,•anta a sessiio ;,s 3 hor:1s 
da t.arde. 

Sess.io eua 3 de Agoo;to 

ScM:.uruo.-Expcdieat~.-0.-d!.'m do dia.-EleíÇ{I.a 
dt< mesa.-Nar;egaçáo a rapar. -01'çt~numto da 
l'<'<"cita. Di4cursos dos Srs. Rodri!Jues Torms, 
lJ>·andc'lo e Jl[ enàes de Almeida . 

A's lO horas f~ ita a c1la.mad" nchiio·m pre
sente,; os Sr-~. l\faeiel MonLeiro, Pacca, Paula 
Can<lido, r~uiz A1·aujo, ll1acedo, Ribcil·o, Gomes 
Ribeiro, Evangelista Lobnto, Cundído Mendes, 
Siqueira Queiroz, F~rraz, M••chado l3reta8, Fcr· 
nantles Vieira, 1·ig>rio ~íl"a, Jord il~. 'Vllkens, 
Ap1·igio, Ribeiro da Luz, Teixeira de S<lnza, Theo
philo, A::tuiar, Silverí~. ba•·iio da MaL·oim, Al
meida Afbuquel·que, Ca~ado, Cru: Maehad<>, -Li· 
vramcuto, vísc(lnd<> de Baependy, Jose Assenso, 
Domíuc;ues, Ba.rbo5a da Cu.nha, Angelo Cuslodio, 
Assi~ Rocha, Paes &1rreto, Sà e AlbUlJUerqu~, 
'Vanderley, Fiuza, Rapo~o da Calll!tra, Viei~a 
óe !ll>ütn~. Nebías, Fcrrcu·a de ,\br<:u, Sayuo 
Lollato, Fansto e Lindolpho. 

Cnmpa•·ecem depois da chamada ns . Srs. Ja<lsen, 
?>tendes da Co~La, -Rocha, Luiz Carlos, Sautos 
e Almeida, P>lcheco, B~lfort, Silveira da Mott1•, 
Gries Siqu~ira, Caodido BorJ;:><S, Pimenta Magu.
llül.es, Gouvêo., Henriques, Flenry, cone~W Leal, 
Pereira Jurge, Brusque, Dutra Rocua, Uastello
Branco e Jagunribe •.. 

.E havendo numero legal, o Sr presidente abre 
a se~são ãs 1l horas menos um quarto. 

Um reqnerímento do bacharel Gnsp1r de Freitas 
Sampaio. sub<lim portuguez, p~dindo se!' l\atura
H-ado cids.dào br:ru:ileiro.-A ·commissi'io de con
&tituivão c poderes. 

PRIMEIRA PAftTE DA. OlWEJI.i DO DIA 

El..Eit::ÃO D.~ MESA-

Procede.se á eleição da me~a que t~m de servir 
até . o fi tu da presente sessil'o c sal! em ·eleitos ' 

P•·esidehte 178 ce!lulas;) 

O SI'. Mlteiel :.fonteiro 72 VC'tos. 

Vico~.presidente (91 cedulas.) 

O St·. visco~>de de Bnlipendy , com 50 votos;, 
ten•lo o Sr. Nebias .obtido. $9; 

Scc.-~!cwios (ll3 ccdulas. J 

os Srs. l>auln Candido .•.• !H \'Diog 

" Mac~do .~: •••...•• · 7:! " , Wilk~nd dn Mattos 70 " 
" Siqueil·a. 'QueiToz .• 4Jl » 

Supplentes· 

Os Srs. Aprigic com 28 votos e Paul11 Fonseca 
eom 4, pur descmp~te CQIIl o Sr. Pacca. 

NA \'.SGAÇÃO A. VAPOR 

E' approvado sem debate em prímeirà discus
são o p 1·ojecto n. 83 deste ~~onno : 

« Tendo n eommíso<iio de eommercio, indusb:ia 
e artes considerado a materi~ tio decretD <!o go. 
verno imperial 11· 1,113 de <·1 de Janeiro de~te 
aoun, e das cnndições a que eJJe se refere, pelo 
qtt~l S. M. o Imperndm· houve por hem conceder· 
a Francisco de Plluls. ·Cavalcantí de Albuq-uerq!.le 
e outros, representados por 11eu baslante protll· 
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rador João Pinto de Lemos J11nior, pri\·ilegio 
excl11sivo p<> r 20 annos para a navegação a vapor 
entre o porto da cidade do R<Ccifo até o de !.\!a
ceio no sul, e o da cidade da Fortaleza ao uo•·tc, 
com diversas c;calas pelos interrnedios; e attm
dendo a eommh;siio que, em ""!sta das ~trandes 
vantagens qu e res11lta de semelhanlo medida, se 
dovem conced~r r~vores o iseuçõ~ ~ aos que t ra
iarem Je renUsal-n animando·se assim empresas 
tiio uteia â industria do paiz, é de parecer q•••• 
seja approvado o ~eguintc pr.,jecto de reso\u~ •to, 
que tem a bonra de subrueLter à consideraçlto 
desta augusta camara : 

« A. assetnbléa geral legislativa rcs•Jlvo : 
« Artigo unico . . Fica approva '.io o ~ 4• da con

dição 9• tio contr11cto a que se rerero o decreto 
do govcmo n. l,lt3 de 31 d~ Janeiro deste anno, 
isenllln<IO o pagamento de qustes'luer direitos n 1 

a~uisitão e matricula dos vapores da compa
nb•a de que trata o mesmo decr eto. 

« .Fici'í·• rovognJM quacsquer disposições em 
contrario. 

« Sala. das cnmmi ;sões da e:tmara dós deputa
dos, I \I do J11lho de ls;):J.- Fr~d.drico de Almeida 
.A.lõuque~·quc.-Vi>-iato namleira Duarte.» 

A. re1:1uerirn~nto dn Sr. Paes Barreto é d ispen
sado o 1nterstieio, e entra o projecto cm.segunda 
discussão. _ 

O Sa. Gór::s SIQUEIRA offt!rece como emend~ o 
&égtt!nte projecto --

" A commissiio de com1nercio, industria e artes, 
a quem Joi presente o aviso <to minis terio dos 
n~gocios do 1n1perio dataclo em 24. de Setembro 
do anno pnssaJo, eo qual ac(lmpanhou o de
creto do governo imperiat n. l,OSS de 30. de 
Agosto do n\esmo anno, que concede a Antonio 
Pedrcso de AlbufJnerque privilegio ~xelusivo pol' 
20 :mnos para a navegação p o1· vapor entre o 
porto da capital da pl'Ovincia da Bahia até Ma
c eió na linha do no·t·te, e ua do snl até Cara
vellns, tondo considerado, com() é mistel', . a ma· 
terin da 1• part~ da condi<J~O ~Sa do respecti vo 
contracto, ~egundo a qual a acquisiç;lo dos va· 
pores da companhia, que tem_ de ser incorporada, 
fica isenta_ de quaesquer direitos. de trausf~ren
cia_ de propriAdade c.n matricula ; e attendendo 
a commis.~u.o· ú. . grande utilidade que re~ulh a o 
commereio e à mdustria do paiz da navegaç•io 
llOL' vapor entro os portos das p•uças tnúis (l()pn· 
losns e commerciantes, é (!e pat·ecor que seja 
approvada a mene!ons.d& 1• pnrte d11 13• condi· 
çdo do re..;peetivo contracto n lDO ao refere, pelo 
qué e~>mmis.>ão tem a ho:1ra de olferecer à con· 
sidcração desta &l•gusta Cttmar:l o ~eguinte p1·o· 
jecLo du resvluç11:o : 

" A . as:;cmblea geTal legi .. tativu. resolve: 
• Artig" 11nico. ~'i c 1 npprovada a 1• parte da 

condiçii:o 13• d<\ conLract•• celebrnJo pelo g"verno 
com Antonio Pedroso de Albuquerque, n11 con· 
fo•·midade do dect·eto da mesmCI gov6rno n. 1,(186 
de 00 de Ag<Jsto d•l 18:YZ. » 

" l?ot ço da en:tmra dos -deputados, 2-) de Maio 
de 1853.-Frede,·ico de Almeida c Albuq!M1rgue. 
-Vi ri<> to B=dci,-a D~<arte.-Atcgusto . F•·cd.a-ico 
de · 01illeira • ., 
Dando-~e ~o mate•·ia Jhlr discutida são appro· 

vados ·ambos os projectos. 
Segue-se '& 1• <liScllsaâo àu ~eguiute projecto 

n. 8t .deste ao•lCJ: 
« A' eommissão de eommercio, industrin e art.;s 

foi presente O deeretn do $0V<lrnO im (>eri.tl D. 1065 
de 8 de Ne,.embrll de 185~ pelo qual o me• mo 
governo de conrormidad,; com " lei n (l:l'l de 
18 1le Sete\Jibro 'de 1&>1 cnnce.l<'n •l J"s~ 'Ro
dri~Cll Ferreira, negociàute nosb• prllta, p i v\· 
leg1o exclusivo por - lO annos pam c•la\lelcecr 

por si, ou pot· uma companhia que incorpotar, 
a: n••vt•giiÇ/io por vapor entre o ,Po~to desta ca
P•tal e o de G~travellas. nt~ prov•ncu\ da Bahi11 
tocando n"• p.:n-tos de S. Matheus, Santa cruz' 
Vlctl\ria, Gn·•raparim, Benevonto c Itapemet·im: 

« A eommissão, con<ideranJo a materla do ci
tado decreto, !Jean C•JillO as condições do con· 
Lracto a quo eu,, so refere, c <J.ttcndcndo ás van· 
tngens rcaes que do melbor[.meoto das vh~ do 
eooum nnicução uove:n pr•>vir, é de parecer que 
s :jn approvado o segu:nte projccto de resolução, 
qu~ tem a honra do offereeer a e~ta augusta . 
camAra: 

«A nssemblén geral legi~tativa _ resulve: 
« Arligo uuico. Inca approvada A concessão 4.• 

da colldi~:\o 8• do contraeto 3 que se t·efero o 
dee•·elo do governo n. IOUJ do ;J de Novembro 
de 1S5~. isentando J o pagamento - de qu<~esoue•· 
direitos nn ncqui~i~.ão o matricula dos vapÕres 
destinados para viagens coHtrac\ad"IS-

« F iciio revogadas quao;;quet· disposições em 
CODtt':IHO. 

<' Saln das commissões da camura dos de pu
tl\dos; 15 de Julbo do! 1833.- Fred1wico ele At
meida e .&lbuquc•·que.-Vi•·iata Ba.ndetra Dua1·te. 
--·Augu~to F•·edericu de Olivei>·a-" · 

E' approvado sem debate em prill)eira di~
cus~iío, e logo depois em segund::1, dispensando 
o into)L'Stiei > a requerimento do_- Sr. vô~s Si· 
quo ira. 

SEGU~DA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

onç.utEwro · D•l Rli:CUTA. GERAL o o L~e.r::azo 

Con tinüa n discussão do art. !)o do projoct • 
do orçamento com !IS emendas apoiadas. 

Silo mais upoiados os segui11tes at·tigos addi 
ti vos cnja. discussão fica reservada parti depoi$ 
da. vota ção d<l nrt. O• c s sus paragmpbo~·- · 

« Na ven•:la dos bens e terra.; da capella de 
Itambé, na provineia dtl P ernambuco, ·d ecretada 
pelo a rt. 4.• do. lei n . 5S6 do 6 de Setembro 
do l!!iJO; o governo affrQntm·â Pr:imeirament~ pelos 
preços das a valiações, a que se proce<.lerem judi
cialmente, julgando-as razouv~is aos indivíduos, 
que, ou já se acll•trom por qu~lquer titulo em 
posse de ditos bens e terras, ou tiverem nestas 
bem feitorias; e sómente r.o ll3SO em que os p os
seiros renunciem <\ esta prelcrencin, serno os 
ditos ben3 e wrras vendidos em l!ast-L publica 
1'11)& tJ!rmos do § 1• do sobredito artigo, fican'do 
todavia em vignr o modo ahi prescripto para o 
pagamento. - J. M- W~nde•·letJ~ - F. Plltc.l« 
Santor - • 

tt As eommissões reunidas de fazenda e cam•u·as 
munieípaP.s, tomando em consideraçno o. roprc
scutot~il.o d11 illusLrissimll camara mnni•;ipo.l, em 
a qual pede a isenr.d·• do pagamento do lll'lpo;lo 
da sisa, corre,;pondente á quantia de 81:000/J, 
porque está pelo governo auLorisada ·a comprar 
as tres mo rlrilas de casa$ da rus do!\ Pescado
res ns. 00, ~ e M, para serem dem.,lida9, afim 
::~ ~~' !~sar a con tinuação da rua dos Beoedi
ctinos. e concordando com a opinião do governo 
quaut.o á justiça deste pedido, e a que igual 
concessão so f.aça a t"das ns eamaras e au.torl
do.des que se propu~erem "' reali:sar 11\elbo.-a
ment<"'s daquella n·,tureza, ~ão d<' parece·r q·u<! se 
a.dopte o seguinte artigo ·da lei do m·çámento 
que se discute; ··:- · · · 

« Art. Fica o governo autorisado· .-· isentar 
d•> P"ftAmento da s_isa c•>rr'l~pond•mte á q uantia 
do 8l:OOOS, por que estâ nutorisadn ·á comprar 
os predios n~- 5Q, 52 e 54 da_ rua dos Pesca·lores 
pn1·a ~ercm dclllolidos, afi.m de ter lagar :l .wn· 
t inu.açilo da roa dos Benedictlnos. Igual àutvrt· 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1510112015 14 26- Página 3 ~e 13 

4ü SESSiO E~l ;s IJE AGOSTO DE 1~53 
saçiio é dadA para todas as compras, que par" 
mEJlhoramentos da mesma n~tureza. fizerem quacs
quea· canlSl'i\S municip.tes c aut.oridades do lm~ 
pea·io. 

« Paço ela camnrn <.los depotndos, S de Agosto 
de 1 00.~.- Candi•lo Boa·ges.- T eixei•·a de Sousa. 
-Ribeiro.-J. J. <lei RoclaLZ.tt . 

« Ficão isentos dos impostos da slsa e scllo as 
compras que 1\terem as proviõlcias ou as ca
ma.rus munlcl pat'S de ten·enos e predlos para a 
abertura, nlnrgamAr.to <'u proloug .. mento de cs
tt·adas, ruas praçn~ e eanaes, ou po.ra 1\ con
strueçfio de cdiliçios publicas, pontes, fontes, 
nquouuctos, pol'tos, cáes, pastagens, e qua~squet· 
estabelecimentos, c outra~ obras destinat.las a 
commoüidalde, dcc<Jr>~çào t S:J.hlbridad~ publica. 
l~stll di~p~2;~ão terá vigor dtslle j .\.- Visccn<le 
de lJtJependy.-Pedreira.-Oru: Machado--Paula 
Candido.-Diogo Tei:r,eíra dtl Mttcedo - vVillums 
de ,,[att.os.-Cttndido Boo·ges.-Pe,·eira. da Sill;a., 

" O go,·erno fica aut.orisadu pnn or:;anlsar 
nma tnrif' especial .par-a .as alfllrhl~gas da pN· 
>incia de S . Pedro, reduzidos de 15 a 2;J % os 
direitos de 80 % ua iln portl\çãll de m~rcadorhs 
estrangeiras.-olit>eil'a L•ello.-Jacintlw de Men· 
d.onça.-Araujo B1-usque. n 

« Oft'er~ço como artigo ad<.lith•o, n rcsoluçiio 
11. 5i, que isenta de dil'eitos as macbinas e mais 
gene~·os importados para o enc:m ounerato d'agna 
potavel e chDfarize~ da comptmhia do Queimado 
ua p~ovincia da Bahia.-lVanc!e,..le!f. » 

a Artigo. A~ duas ·lot.erias concedidas pela as
sem'bléa legislAtiva provincinl do Maranhão a 
beneficio das obras do convento de San!D A.ntonio 
da capital da mesma provincia, e nesta extra
hidns 110 annn passad•J e no corrente, e~otào 
comr_rehe•1didas nas disposicõ~s do ar t. 12 da lei 
n . ~ de. 6 de Setembro de 18:)(). -Mendes. de 
A lmsida.- Vieir~ Bel(m·t.-Lisbo(l Se.-ra.-Costa 
Fea-,·eir.:.. - Vi>-ialo. " 

O Sr. :Rodrl:;:;uc" Torl'<>& (prcsiden~e do 
conselho e mini$tl·o d<l fa;enda.) :- Tendo de fazer 
alguma:; refi.P::tões sobre o diseur~o proferido na 
Ge$,;âo de hontem por 11m um; díg01oS represen
taut.es ·d'l provine!a do Rio Grallde do Sul, cu jas 
maneiras e distincto talento lhe gra11geão a afl'ei· 
ção de quantos o ouveon, poço ~ esse · honrn~o 
mertlbro que, se algumas opiniões eu emittir que 
não estejao inteiramente do nccordo com as suas, 
tiiio o attribua ao desejo d e contrarial-o, mas ao 
dever que tenho de exprimir core franqueza e 
lealdade ns minhas convicções. 

O hom·ado deputado aeret!íta que a suo. pro
''ineia está or:l dec;tdencia; q11e o commercio de
.finbn f.lli a <•lhos vistos, o que isto é devido ·ao 
contrabando feito pd:ts fronteiras dos E;tados
Unid<~s. Que ~>e fuz este contrabando á um ractu 
·au <JUe nlnguem póde duvidar: q uc elle cresce, 
ou t~m de crescer, é tambem [\l'Ovavel, cvmo c~m 
scquencia mr.amo do angm e11t0 da população, da 
facilidade das coononun içnções entre a província 
do Rio Grande a esses e~i.adosl: mas que o con· 
trnbando tenha crescido, avultado (l ponto tal 
que faça definhar o commerclo do Rio Grande do 
!:iul, e que, ainda mais, tenha concorrido para 
empob recer essa pl'ovincia, e facto que pat·a mim 
11iio está ~utl'lcientemente avcri,.ua·lo, e de que me 
ó permitt.ido du\·idan\ vista dos dadt)S estatísti
cos officiaes que tem chegado.~ ao meu c(\nhecimento. 

·Já nm illustre depnia•10 , men honrado amigo, 
que ilontem (allou sobTe este a$8umpto, referio se 
lr esses documentos, mas ou n:io tenho temedio 
senão insistir ainda sobra esta t>Oato. 

O product<> das rendas arrecailada~ nas alfau
rlegas e recebedorias da província do S. Pedro 
c evou-se no anno de 1842 n 18t3 a 752:0001! ; 
1843 a 18!4 a 1,300:0008 ; 18H n i Slli a 1,75:1.:()()0$; 
ctn UH:i a 18tf.: a 2,0l'):O!JQS ; em lSitl a 18-1? a 

2,000:000~; CD\ ISH a 181.8 a 1,9·~: 000$; 1818:\ 
ll:! l9 a 1 .<13~:();)00: 18 1() •• 18-":>0 a l,'&i9:000S; l S.'i(l 
a l S-'>L a l.G:>l,OOOS : em l$5t a 185:? a !Ji:~:OOOS: 
no 1• semestre do 18.)2 a 18:):3 a 791 :OO~S ; e dc\'O 
declara•· que no 2<> sen•estre de 1852 11. l65:l esta:; · 
renda~ continul\rliu " mtli1ter-se n o mc~mo pé, 
se não exectlõrii.o a ,; do 1• semestre desse mesmo 
nnno. . 

Ve-sc pQrtanl•l des te qu~dt·o que niio contundo 
cnm os annos rle HHi"l a 18-i>;, 181!3 a 18!7 e 1817 
!1:!18, em que as l'Cndas uvultê.rã.o mais do que 
ll'>S soguiates, o qae certamente f<>i de\'ido a eir
Cili!)SLQn cht:; pecuhttres 1i1tt.is trunsltorins, u:; r l!n· 
<ias da jlroví•ICin têm progressivA.mentê llllgmen
t~dn. D~ve ain•l•1 noU\r-se qU•l se d~ 1848 o. !1319 
eu\ Jiant~ ~li~ ,timinu.ir•\o t\'gum tanto c1n re · 
laçiio no< t r es a nnos e:.:~pcionaes o. q11e ho. !J<>UCO 
me referi, é isto em gra11dc parte duvido · ú l'e
uucçiio que sotrrt)U o imposto sobre os couro~ . o 
que desfalcou a •·enda da província na quan tia 
de 30J a 350:00:JS. Se ajuntArmos P\>l'la.nto estes 
$.'iO:()()t}S :i renda Rrreca.lada nos a un r.os pno;terio
res u 18~7 a 18L8 , ver-se-I"'· que ella nno tem 
sido inferior fJ. que pa·..,duzirão os annos de 181..') 
a lS~~. 1841) a t817 e 18!7 ~ 18l8, npezar dns 
circumstaucias favor sveis e especiaes tt que al
ludi. 

se uo producto das t·eudas arrecadadas pa~sar
mos n consit.lera1· o valor ull importacão e expor
laç~o da mesma. provinein, ver-se ltn tambem que 
ellns, em lugur _de laav .. r uíminUI<IO, tê n e.ngane u
tndo. E se e'l.aminarmo> finalmente os quadros 
relativos ao coon!OCI'cio de tt·ansit~, ou a o valor 
das msrcadoria• despachada• paro reexports:cão· 
no~ nnnos de 1819 a 1800, de i S.'iO a 1~1. ' ·de ' 
lS~l n 18.'>2, reconuecer-se-llu i(;uahne:tte que. esse.' 
commercio tem ct•eschlo. On, como a càiirara· 
s~be, niuguem desconhece que ,o ·coiPntor~i.o ' .' de 
transito ou de reexportação é sempre p roduttiVo ; 
segue-se quo :1. província do Rio Gr11o.de tem'.-Satibo 
tambem por es~e lado. · · 

AUcga-se, é verdade, que lla um aono a esta 
parte ad etrcumstaneins das republjcas do Rio da 
Prata tém s ido fl<)Ueo l!l>\is ou menos . h!cntic!\s 
as dos tres a nno:i excepeionaes n que In J>OUco 
me referi, e 'lUe a el!a; é devid9 ··o moment aiHlO 
crescimeuto à a ; rend 1s da ~rovhlcill ue s,·Peda·o· ;· · 
mas eu peço lieença ao bouradó membro pnra' 
observar· lhe que uiio ·me pareee exaeta ' Sdmc· 
lbnnte asserção. Nern os porthil do Estad<l•Orlen
tal, nom os da c,mfederaçtto A.r~enti na t <im es
tado bloqueadM ne~tes ultimas annos : e quantQ 
á paz e tranqo.ilidade de pl'lmciro, e~eiu f6T3 de 
dn vida que 110 per iodo :1. que ee reCcrio o hon
l'!l<lo membl'o ni\o foí o estad•l de~sa republica 
peior, U•! ru mais calanlitoso do que em qua lquer 
d11s épocas anteriored, a datar me~llio de 1~12. 
l\{us ainda quando assim fosse , ainda quando 
h a um a nno n esta parte S UB>! circumstaneio.~ 
foss~m exe<>peionaes e_ de_v~_3Cill ooucorr~r ·pua 
augmentlll' o comrnoreoo , . e·· .por conseg-u ante as 
r end11.s da · provincin do Rio G-rand~. aind11 assim 
o o:u·gume•ito do h onNdo · menibro não poderia 
ser Ylllioso em relação aos tres llnnns fnlmc
dintamente antP.riores : e eu acabo u11 demonstrar 
quo nessas annos o commercio do Rio Grande 
n ão sotrreu dec&dencia. 

Disse-se taml.Jcm qae lls rendas :wultár.ão no 
ulthuo a•1no, porque ~ndo havido anteriormente 
gr.1nde dep<•~ito de uterclldorias, -f()râo ellns des
pAchadas então po1· oil·cumstancia~ talvez extraol'· 
ô.lnari.IIS, o qull portanto não se du,·e argumentAr 
com a imponancín d<!ssas rendas. Est·1 alleg~ção 
poderia ser valh\aa se se demonstrasse que· nos 
annoa anteriores o cot\aumo da província tín]l.a 
di111lnuido ; m'UI 11e na rendas udo decreiiCÕrnol, 
se ~<llgmenta\nlo rnosmo ne.<~f·s &unos, .; claro,~ 
quo os llepoailos da que l l! f1tlla nll•,. (or:\o f.,itos 
á cusLn dali morct&dorlaa iiiiJ"'rl.ladll>l ~·llrl& u C<JII
~umo ordlnarlo da pruvlncla. . 
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Assim, pois, entendo que o facto que se d:\ 

como avel'i!!undo, de ter o eommercio da pro
-víncia do Rio-Grande do S ul d~er.,scido de at. 

··gum tempo a esta parte, prl'Cisn ser mais estu
dildn ; as infurmnçõe,; fio meriO>l que têm cbegndo 
ao meu eonbeciment<> niio o demonstriio. 

Nem, senhores, ainda quRndo fosse r x ,. lo que 
o comulcrclo do Rio·Gr.u•de tem definhado Ptn 
virtude do contrabando fdto pelas fronteiras uvs 
estado vizinhos, se poderia dnhi tira!' a con· 
elusiío de que n riqueza da mesma província tem 
diminuído. O contn<lltndo f~ria com que cada 
um dos consumidores dn província, ou a rnót· 
parte deltes, ;pQgassem as merCttdorias que con
sumi~sem por inenos do que lhes eustarião se 
não existisse o eont1·abando. Ora, uln~ucm · e>n
pobrece pelo íact•' de eompt·ar· os OOJeetos do 
seu consumo por preç•> menor· do que lhe cus
taria se se nlto dessem certa$ e determinadas 
circumstancias. O eonirttbnndo pois póde tea· con
corrido para desfalcar as rendas, póde t er tnm
hean n:ITectR.do a moralidade publica ; mas quê 
produza o empobrecimento da província, não 
po5so admiUil-o. . 

·no q·uc t01ol1o dito, Sr. presidente, não se deve 
C·>nelutr que o governo é inditrer~nte ao mnl de 
que se queixa· o honrado r.ocmbro; mnl de cujn 
existe nela niio duvido, comqunnto ainda 11~0 ci-tou 
convencido de que ell6 tenha · produzid" a para
l ysa~iio do commereio e a decadencin da pro· 
viucia de S. Pedro. E tantó ni'io 'tem sido o 
governo indiffe•·cnt& a esse eswdo de eousas, tnnto 
tem pr~~euradn · t~itar 6 eántr4band.o, que ajnda 
·hu· pouco tempo ereou a lgu1118s repartições lis· 
caes, qu~•· na f1'onteira do) Ur11guay, quer na do 
Jaguarno c do Quap1.him, para se nã•r ncabaa· 
com o. contrilbnndo, o quê não é possível . ao 
menos estorva i-o, e evi tar qae elle ·(,orne maiores 
pl"opm·çõ·es . · . · 

Estou persu~dido, como o hont·at!o membro, 
de que tal medida niio e por 'si s6 efficaz; in as 
algtim beneficio pót.le produzir: Clllllpre todavia 
accresceu~tl.r outras providencias. ·Se o honrado 
membro tivesse u bondade de· ler com attençl\o 
o qne a este respca.o expuz 110 rel:itorio que 
apresentei à caminn no principio desta sessão, 
-veria que .eu julgo> _dewr tomar aind'a outras 
medidns que aliás estão na nlçadn do governo 
imperial, ns quaes podem tambem concorrer pat·a 
mlu.:.r;u• o c•>ntral:iando; tal c a do 1·eduzir na 
'"'va tnrirl!. eis dit·eitos· sotírc vndos objec\os de 
maior consumo, t•mto no Rio Grnndo como na.s 
outrns províncias do impcrio. Se . taes direit"~ 
for~m l'ot.lu:tiJ os, e"ltarcmo~ quo entrem po1· 
conlrab:l!ld•) essas me::-clidorias, e diminuirctuos 
no menoa os lucros do comm~rcio illicito. 

O honrado membro inc!icou ainda outra pro· 
dencia, i~to é, n crençito do commerclo de trn11sito 
petas ''ins terre,trcs. E.~tou convencido, como 
a lguns dos illnstres· deputados, qne o commet·ciCt 
de · tntnsit. • póde dor grandes vantllgeus ã s pro
-vh.cias do l:'arn c Río Grande do Sul ; n•as I; 
t tlmbern fóra de duvidl\ que ha ulflumna difficul
dades pr!!ticas Ota cstaodccôl-o desde já, mó•·· 
mente na ultima p1·cviltcia. Se não depararmos 
com meios ctlicazes ã~ evitar o ·c·mtrabontlo, se 
as mercadorias l'eexpol'tatiaR livres ·de · dlr<)itos, 
por vias de terra, do Rio Grande pllra os esta
<IQs. vizin~os, pudere111 com · facilidnde voltar de 
lá para o nosso terl"itorio, :~fim de serem nhi 
consumid:ts, elnro ó que o conb·llbando tomnr
se-ha alud:a. maior do que· nctnnlmente. 
· Cumpro p or tantO cstuJar o meio pr11íieo de 

pôr em éxecuçi'io a providencill indicada. Es~eja 
o nobre· dcP,u Lado e a camara cel'toS de que ·uã:o 
me descuido' de um a:ssumptci de ta1nnnha magni-
tude. · · · 

O .nobre · ·ü"eput.ado n qllem estou . respondendo 
perguntou-n1e em uma dás sessões · passado~.s se 
eu ·compnlbendia o cbarqU:e estrnngeiro nn de-

sígnaçiio - carnes s~lg~das - ·cujos direitos julgo 
eon veniente que s~<jão reduzidos " 10 %. Devo 
dnelnrnr-lb& qno nas palavras de que me servi 
t:iio inclui o ehar<tue estrangeiro. A nossa tarifa 
ac~u·•l elllfJregn palavra::~ cliffercntes para .d•signar 
a carné secea propriamente dita ou o ebarque. 
c as cnrnc$ em salmoura. A estas me referi 
'1'•nn•lo potuJéi'Ci quo ll»n,;inha reduzir os direito~ 
uc illl t>ort.a1•:io n 10 %. 

Cuu1pre-ma todavia accrescentnr que, se nào 
propon ho que se fnç11 extensiva u mes""' 1·egt·a 
ao chnt·q_uo estrangeiro, provem Isto sómonte do 
desejo ou 11ut•·s da obrigaçã" em quu e•tâ con· 
s l ituido o go,·erno ltnperial, dt:~ atten der nos 
interesses dos rio-grandenses, ou ao que cli~ 
repulâo seus Interesses; porquanto, a niio· ser 
esta consideraçlio, eu tmn'bem . esforcar-me·hia 
pan fazer com q11e· ó charque estrang~iro rtàc 
pa"'o.sse mai,; de 10 r .. 

. fi,n genero de primEira necessidade, como é 
estê, o qual !tz, por as~im dizer, p11rte do ali
menwç~o do nosso povo ; que se pódt: eonside
rnr · como maleria prima dli \ndustria agticola 
(apoiados~, nilv deve se'r enrregado tle pesado;; 
impostos (apoia~os); é isto -contra todas as regras 
da sciEncia, contra todos os díetames de boa 
admiaistraç~o em um paiz que tem chegado ao 
grà.) de civilisnçilo em que nol> achamos. (.-tpoia-
aos.) . · 

Tvdavia ,' ft~zcndo vutos para <Jne os habitan
tes ilo Rio GrandA'· se esforcem pot· substitllir 
a industrill ol:t criação. do gado e do fabrtco do 
chnrque ·.por outra que ·mtiis vantajosa pol'sa 
s.·1· para ei!Ps, e se compadeça ·mais com" os 
interesses · das ontrus 'l>rovincins, entendo qne 
m1o convé m, ao menos de~de jã, fAzer g1·andes 
ai tara~ões nos impostos que· 1·ecab em no cltarq ue 
estrangeiro, e que, vi.>fo como e~s" industrill tem 
sido ató Rg.•ra _protegida, cump1·e nt'ío acabar de 
snltn · os direitos que a protegem.· · 

Até e~rto ponto, · senhor,•s , e em relaçõ.o a al
gumss nllções; póle ser. e ainda e questão. se 
convém ou uào o systema dos direitos protecto
l'es ; mas o que me ;>arece ·fórn de duv1tla é que 
em um poiz vnde a industrin estA ocostumad~ 
a viver á sombra d<is dir~itos· proteet.t>res, · o 
legislador deve ser muito cauteloso · em acabar 
i!d nn1n vez com semelhantes direitos (apoiedosl ; 
dev~ ter multo em consid~1·ação os Interesses 
que. se podem· acliu1· compromettidos, e que sof
r,·enào graveme11ttl com a .~dop~i\o ·de unu1 re~ra 
different•J, 011tbora fosso nUa jusr.Hlcadll pelos 
s i!os principiC!s da sci•ucia. (Apoiados.~ 
· Seja·mu pcrrnittido dizer du·ts palavl'a;; n reil· 

-:.eitu de umn ~Ulenda que ro1 boje opresentnda 
j>ur lllg11n~ illustrtls deputados e anbrc a qual 
J:\ 'I'CI'IIOU bont!lm a discussão. Essn emenda 
tem po1· fim R organíSllçtio d~ nm11 tarifll eape-
citll para 1< província ·do Rio Grande. · 

Serei muito franco 0111 exprimir a minl1a opi
n íiio a esse respeito, clcclarnndo que por meu 
voto ella niio serln n~optada, porque a julgo 
it~suffidente Olt desneeessnrin, vcxat<•ria , iuju~ta, 
anlí·ciJnatltuclon•tl e impolitica. Procurarei de
monstl'llr muito 1Jre-veme11te cadu. uma dessas 
,,jnlta5 ·proposições. 

Digo que a emenda é ínsufficiente , porque os· 
honmdoH membros . que a off'ea·ecérão á eonside
r!içíio da camat•a a · justifie:írão oom as circum
stancias do Estado Oriental, allegnndc. que nito 
~õ ·os dir13itO• de impo1taçno que se cnbrâ'o nn
quclla republiea são mais nioderado• do que os 
nossos, mas quo niio existe. alli fiscali~ação ; que 
nem : es~O$ mesmos direitos s:\t~ effeetivamente· 
cobr<1d011. 

Orà, se ns consas continuar<>m assim, se o 
governo do ·E stndo Oriental, o qne não acredito, 
uiio fizer seríos esforços pnrn · reorganlssr o pnilt, 
para re~t.abelecer .seu credito e ·suas fina·u~t~s, 
para ·crear um ·.,.ystema de impostos e de fisea · 
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lisaçiio> quê lb<>· d~ meio~ de acudi~ a todos as 
neces:iid"d"" do se•·vi~o. publico, se wnl.illUH r n 
vi,.er como até a,::or n de <:!Xpedientcs. e d<l ·ora c 
pr,eRtimo~ ruinosos, a medida prop.;eta .pdo • hon
rados . ·menabros nf' nhum resultado próduzu·á; 
sem po:tanto insufficiente. . . ' . 

Reduzamos muito em bom os direi tos de nlrande
~a do Rio Grnnde do Sul a 20 por ."· redq:zauool-os 
á taxo. dos quo se de--em cobrar na alf.mdegfl. 
de Molltevideu; se o•sa eobmn~a eontinüa n ser 
feit.\ ad va lorem, !>e .o arbltr11.mento ou a.:~ ava· 
liaçQes continu:lr~m a ~••· · fait.as segundo o al
vedt·io do.~ proprios despachantes, o quo im
porta que esteja estabelecido a taxa d e 2(1 t>or 9l t 
As a'l"aliacões reduzirãõ os direitos· R lõ, a lO, 
ou a 8 pos· %. ~1ot· ntais que .reduzamo~ a h · 
df:i das. alrande!lli:i .do Hio Grande será em V>to: 
o contntbando continuará 6o ~er feito. CQIIlO aLe 
agor•>, porq•te no Estado Oriental ~ob•·ar-sc-hno 
sempre dilceilos inferi<>re3 .aos ·que fore m es~-
IJelecidos· pua o Rio (lrande. · . · . · 

Se porém_ o ·goyer.rio do" Estado .Oriental, corilo 
espero, . ti\·er palrtottsmo bas tante para dr!d>car-SP. 
efficaz me nte à organi>açuu de seu pai7. : s~ re· 
conhecer ttue o\ i ndispcnsave l p~ra es.;e ti111 res
taura•· · •ua.s finança s e reer gue1· .. Çl seu ,crcdi!c., 
"stou . ~s'suadido que não ·sô procurará !i.scaliso.r 
conveaientemenle · a cobrança de suas .Teou.lns, 
ma~ ai ndà . crear alguilús ou t.ras que possão sup, 
prir · o deficit que ~m. Ora, uenhum outro. mel~' 
me·, parece mais (ac•i..e. menflS vexaLorJo ~o que 
o do nugmento dos. direi.tos ,d e _ imwrtaç,iio, e 
nes te' caso cessnrilõ .as van:Sgen• que· o com 
morei<> clandestino encontra. em no3~ .. fron lei, 
l'as, ~ando por'n nto. d.,sne.cessln·ie.. a me.d illa de 
que truta ll. emend·~ . . . ·. . ·. 

Digo ninda que .tal medida. é vexntorla, .por
quer ct·mo o honrado noembró .a·. _que m e . l'efiro 
con essou no seu· discurso do· llónturn, ~or·nà•·il 
ella indispens·n~el ' o estabelecimento . de;- alfll.!!•. 
degas <'tf estações que .R.Jllbare.eem a oot,dueÇao 
de mercadorias importadas no :Rio-Grande pp·ra 
ils ·oul\·as pr•wirieins i!"o ·im perio: E 'que serie 
de actos arb í trnrios, de vexaçõe•,_ · n ã., se segni
ria .de . semelhante . ~y~tema? (Apo.ados.) c.,nvém 
sep u·ar ,assim. . os .. bt'82:ileiro3 und dÇJs outros .por, 
melo de barreiras que produzilo semelbantes .vec 
xao;ões? Parece-me que n~o. lApoilUtos.) 
· A medida sei· ia ainda i!iiqu:~, ~orque · niio' \'ejo 
nenhum p\·incipio . lle . j u~.tiç.a .. d1<tribuiti~a. :9ue 
possa obrigar " um brar.1ICII'O que res!dtr, por 
exemplo; meia legua ilquem do lugar das 1\>rres, 
a pagar 30 por % ·de direit.os para fazer nso. 
d e uma - mercadoria pola qu al não . pagará de 
d ire ito1s senão 15 por % o q ue morar meia le
gua além do meiimo lugtll'. (,t poiados .) 

E ' incou~Lilucional. O ~ 15 du art. 170 . <la 
e.oustituiçiio determina que t <Jdos .os br·azildros 
conco1Teráõ l''•ra a s de$pezas do est.a:lo na pro
porção · dos setU lla\'eres ; e mio se gua1·oarâ 
esta proporção quondo do·s habi~ntes do Santa 
üatbarina, par exemplo, se exig1r ·que PllllUem 
30 •r• p elos tecidos que comprarem para seu uso 
e do SIVIS Camiliaa, ao pMso que dos ~~bium
tes do Rio Grande do Sul npeou se .exrgu· que 
pngnem 13 % pelos .mesmos . tecidos •. ( Apo~-
rlos,-) ·. · · . _ . . 

Digo finalmente que a JTIOdldll é _ unpobhea,
porque n iio deL~ar~ de s~itar ci.ume~ entre as 
di1ferentes prov1nct~s do lDlp erio. ·(..t!lpota dos.)· . 
.. Senhores, o l;tonrado membro decla:rou · ~In 

outro sess9o que medidas eltcepcionaes desta 
ordem já tem sido decret11das pelos Jloderes . do 
esluJo; e lembrou-no~ que a província do Rio-. 
Grande ·do Sul po1· longos annoa pag••u lá 9b 
do direito' de eltp•>rtaçilo eobro os couros, qu11odo 
ns outras proviucias ·nilo pngavilo aeulio 7 · Da 
QxporLaçllo doa aeuR productoe. 

Mas !'U notllrei ao nobre deputado que, apozar 
de haverem razüea t.al\'et p<>nderoaas que lUA-

tific:lssent semelhante excepçã(l, ella pareceu tão 
llesig ual, ti\o odio,;a,. que.os dignos dep utados d<> 
lli<o ·Grande a i uip~o~rãn constan.tenu111te :.a fk 
q~ o corpo legislativo foi obrigado a revog>~l-a ,
pon_do e sta pt·ovincia. "<! .mesmo .. pé em .. que ee
t-lvllo as O>ltr:ul. Sa po•s .- , fae-'0 . de"e f.aze1· 
algum t"'SO en\ nosso espírito, I, antes . p·•ra nii.o 
e•tabal-:cermos medida~ excepçlo;anes a l$Omelhante 
r espeito. (A.poiados.) . . .. , _ . 

· . Entretanto hr~vitlo razões que .. j us t ifica. vão a té 
cet·to. ponto a "xcepçã.o a que ma. r eJh·o. O · cbar
que do Rio·Gmnde, que constitue a. parte mais 
'I"Sliosn da sun produ~i'i•>, é qnasi. exçlusiva
n•ento consu,fli.J,, no imP!lrio, e .portanto ·não 
estA ·sujeito a nenbtun imposto.; justo _pois po
der.la purecêr qu~ os eour~a, que consti tuem llllÜ\ 
p~quena parte dn pi'Oducçao 'Íil .Rio Grande, pa
gas~em d•rei>os · m•is elevadue, afim de poderem 
de. algum11 surte comp ~usar os que o th:u·que 
de1xa,•a de .pag~<r. . .. ·. 

Havia ninda onh-a t'!t?.iio, e é que para asse
gurar··se :ís carnes do Rio·GraudA os mercados 
do imyerio, ~e oonse~vavão . d~reitos nimiamente 
el ev~aos ·sobre o .charque e,;trnngeiro ;. para .b c
nelid iw os ·· e1·iadores <' eharqucRdores de uma 
pro:vineis.,_ se ,lança,•a um·.· hn posto muito one
roso sobr.:= .qua•i toJu .as out,·WI • .. . Apezar, lorno 
a . di~er, des~ ra~ões especiaes -que -poderião 
até : certo. ponto justificar .os ú.irciLos de · .15 por 
cento·. sobre .o11 . couros, forão . . elles r eduzidos 
sóon~!l~ por terem o otracter de de~igualdade. 
(Ap~>ta!fos.) · , ·. . .: .. . .· .· ·· •·· .,. 

O !Ilustre deputado, ,n. quem tenhG :tido a tó 
.agot·a a .honra de respond~r, perguu lGu-me tam
b~m. se eu ' havia recebid.:o. em. l8õl, ou.. princip' c 
de_ ·1852, urun represeutttçãd .. . da. assemb lén ~pro~ 
vincial _do Ria·Graude d·• , Sul, ._ em ·. que .; .pedia 
quo se e;;paçasse · o praz., para a llquidaçãc>~ das 
di vidas dos cr~dores daquejla · proviuciá~ .; Não 
me 1·ecordo de haver _ recebido .essa : ,repl'ssen
tação ; e. se. a . recebi e:will)·a de certo il camnr~ 
dos &1·s. deputados, ·porque. não .estava . na alçada 
do .g.,verno fazer· a .. eoncessiio que J)lldia -a assein_
bléa legislativa · da pro.viucia de · .S. Pedro.· , : . -: . 

D evo ngora, Sr . . preshlent~.-. . &tar . ,uma ·respos~ 
ao honr11.t1o . memb•·o represenla)\19- pela provançia 
de Pernambuco,. cuj a .. ~nevofe:ocia pa•-a comtnigO: 
aprc.vl'ito a · nccastao para -lliraduer.lb~ .-d e, 'tódt>. 
o meu . corlit'ào . . . . ·: .. . . : .' ... . ·. ::, . .-,:· . 

Fallamlo sobre .<is direitos de cxpori&Ção; . e 
sem Te12rovar a deliberaçii•l tomada pelo·, corpo 
legislatiVO de elttinguil-,>s graduol rncnte, enun
ciou ell,e a opiniiül -que seria -mais •. eonveniente . 

· cetlél-os .tllmbem gratlualmente âs proviucias, 
afion de que pudes\S~m · <!lias appllcul-o~_ oem con

. s~rull· vias. de coononunicaçiio, fazendo se .. por ctsta. 
maneira um seniço importrm te á agricÚltura • .

St•nhores, as razões· em que me fundei para 
prop<Jr i>. assemblén ge1·ala cxtl ncçil.o dos direitos 
de exportação. são obv ias .: .. . 1•, nenh.um· governo. 

· illu~trado, que eu. oonl.teç&, tem dejud.:> da ·ex· 
. linguir .ou !Mer , e11forços para extingui!' .,seme

lllanl.c!s · impostos, afim . de facili tar a expor
taçi\o. dos productos de . seus r espectivos paizes. 
(ApoiadOs.} . . .. . , . . , 

O· governo que _.qui:zer cuidar .seriamente dos 
i11teresses· .<lo · paiz que Jldrnitlistra, deve proem·at 
remover todos .o's. embar~c<'s, to.das_ as ,d iffieul , 

· dades que s e .. opponluio . ã. faeiL .ex~.r~açiio dos 
· P•'Oductos de :iudustrh naci'>nal, -c _ !seilitar-lhes 

os meios· de achar Mnplo,s merca dos nos paizes 
estl'ángeir~s. _ . . 
El~ pois uma raziio quo . p8$•'U muito no meu 

oepirito qaando tive .a honra de indicar a aho· 
lio;Jlo · gradual doa direitos de exptlrtaçAo. 

A aegumla Col a cousidernçll.o de que \Odos os 
prodllctoa cvlonlaea do Bra7.ll aelu1o.concul'l'encla,. 
11 j:tl'ando eo•teurr~ncia, nos mercados 'l!strangeiros. 
(Apoíad .. .r.) . Era- neceuario, pol1, dar-lhe f~l'(ll 
par.l que pude.lllem vencer ~~"' eoncurrenei11, em 
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-~eeiso; diminuir as lln~peza.~ ·da · su~ prociuc~ão. 
Por outr~ la &.i<>; • o~ . ·di r~ i tos ·de ~x portai;iio, se: 
.nhoros, s•ao_ eoo_r.ldos-.•uo· produ~tO- bruto quo re
preseota rUI o : ,so a reuLia . da t~rr:a. e o ca.p~..al 
empregado na prcd!lcção. mas aínJa o !J·~hallw; 
ó t•ois um int\~<)Stc qne atnea todos os insto·n

. mentos. da prouucç1io (apoiados); ·e portanto 'riiio 
d~via . wr conservD.d.J. senão ernquanlo nossas 
<llr~ulhstancia~ fina.lceiras Q exigissem. Elias têm 
!eb~m~~t·) melhorado ; cum.Pre pois gradu~lmente 
extt_ngud·ms.: (Apoiados.) E demai s ·uul. imposto 
deargual, ·porque; tobrado na acb da exportação, 
ncnr se nlteude ú qualidade do teTr~no que Pr<l ' 
d!:'z· os .. gerh!ros ·sobr~ que elle reMire, · 11en~ ' ás 
d1st.anc•as •le que são trazido~ pan1 .o mercada. 

.O ~ssncn_l', pot· exemplo, ou · ~ritli tr.ansport.n.do 
da dt$t&"eta de !lO; 80 · oll 100 leguas, p>l!;•' a 
mesma quota que u _que só. tem do, per~orrer 3 
on. "'· 1-eguns. Assnu, o miposto ·'l'ecabe tam· 
bem e si.~ (lma mar\eira desigual subre as '<!espezas 
·d<> tr!ln•p•Jrte. · · · .. · 

O_u~r:t consideração ainda fez fot'ía em tnen 
·espmto. A: nossa lavoura é cl!,egada a urutt d·•s 
phases ma1s d'ifficeis de Sll't\ ~xisti:lnci,f, :li um 
que: tem de lutar· com ' as ·grandes dilH.éu!Jades 
p•·ovenh:!utes da fnlta ·de byaç.,s, . cumpria pols 
·tratarmos de econcmisar-lbe as ror·ças em vfz: de 
concorr'et· para··.&xhau•·H·as ; era necessario dat·· 
·lhe' mais robustez ·pat·n . qué' '{mdesse lutar e 
-vencct"esse~ embaraços~ a diminuição; a e:üinc: 
çiio dos direitos de·· expu~<tação concorre ~rande
mentc pam esLe fim; ·tA;JOiados.j . 

Se estas ' •azi)eS.'puí~ 'rur~o valio;ui ·pá~:'ll•var
me n propôr a .Gxtin~iio' ·aos direitos de expot·~ 
taçi'io, se .~!aro e que· 'ellas não· deixiio d·~ sab· 
·sis_th· pela cireumst~rici;< de· passar. o · itnposto a 
ser proviucial, isto· · não 'lhe· muda .n "naturez r; 
nem o totna uieno,s · pr·~judicia.l"~ ·ri<JIIeza· p.~~bli~a. 
me~os .'pornieiosô · aci>< prt'i~r~ssos da lavoura. 
· Se· se eu tende que a v•st!l da nPees•id'tdc·que 
t~mos ·de conslrrw;;~o de· estl·ades 'devem·.so cón· 
sel'var os. direitos· de· expnrL,.~ão · pará· serem 
applieados• ,j ~·sté· ra!"o. do· serviço publico, _por 
que 'l'azno ·ha a·e o g.:>verno· gcral·A,.trci;AI' a.)~ das 
provi::rcias · Bi sornma< qlle elles 'podem produzir? 
·E' por. ve'ntm·.n ·o govemo ou a· nssemt>léa ·geral 
menos ca_paz d·> ~.qu~ ns das provineias de· f,~zer 
a eonvemente npp!u~nçiio do p~udueto d<J: hllm· 
posto? · Niio temos jã eõtabeh•.cido o ar-esto de 
auxiliar as 'pl'ovincias .com' avíiHadas ·quantias 
para" os ruelhol'aurentos" ulaterlaea ?'·Puis soja o 
g-overno gel'al incumbido :do npplic,ar' ,o producto 
de .. taes Impostos âs"obras·de·qno··,~loú o no~ 

J ·bre ·aeplltado. E~tou- cunvencido de''qlÍli o govcrn" 
geral tem · mnis' meios de poder réali~n.- ess~ 
·beneficio do q\Hl' as · aasembiéa'l.. · provinci;les. 
(Apoiado.~·-) · · . . · 

Denltlis·, ;,euho•·és, eu ainda entendo' quií con· 
.,·ém '8 sbuliçiio dos· direiLoa de :exPQrta~'tio .. Nilo 
1J.Cero ~om isto dizer que· f'l'ocure•uos construi•· 
estra..tmr;· dnr· f~cilidade de commnnicaçõe:3' ut\o·sb 
á lavoura, ·mas ao commerc\o, .á· indust1'i11 · cin 
geral: mru1 p~ço á cnllilll'll. qne p<indere quo ru~ 
estradas :s~o ·o .r~sultaJo do dispendio de cn!)i
tae!:) e ·de' ·trab.alhos que $e accuurulão e se eon· 
vertém· em· ·;,.,,t~o cupit·ll· muito productivo ·; rnas 
qnem tem· .:le goza.t· ilo · benefiCio. das · ·estrádils 
·niio ' é •só · a·~eração . 11resente-, seriio tnmb'eiJl as 
gerações vlodotli:aS •;·· por que'"Tazl!o; pois, ' se 
'IUer que· SÓ OS' 'laVt'11dOI'eti1 "<)Ue ·aetult[mente eBI.R\l 
h•tando eom gra vi ssimas d i!Hcu ldo.des; · coneornlo 
pa~à n eonstrue<;ii<> daa ~stradns dil' que b~o. de 
.sentir-se; não ·só ellils; nula ·uinda· as geraçõe~ 
fa:tnr•s t ·· ' · · ·. · 
. l'aréea qtlc e um onna que ae deve. laiiÇill' 
sobl-cr tdd<lS aqueltes q_~:~e· tirur"m berl't!flcio de~~sns 
·estradá•. ·Asstm; : pois, julgo ·que· o· tneio· mnis 
· stiavt! de construir "estrqdas eC111Si~t~ em· eéntr!iliir 
·enlprestimos,: ou oi"glJ,ni.,.ar · CQm])trllhin.s"-q ue· se 
'encirregnom de,;te . ~~r~'iço, e qna possilo, ·por 

't'~lllo 4. 

via dos direitos de portagl'm. indemriíSar-~~e dos 
j u row- e amortizaç 10 do~ :c:1.pitaes que ti verem 
e111 prtgir.do e•u semelhantes construcções.,. Desta 
man.,ira nio oo as obteremi)S·•MIIl mais pr.,mpti
diiu, mas d:stríbuíromos os oou; 'Jil~ dahi .. r.s. 
sult!4rcm· pol' !Wos 'aqu.:Ues quo bii.<) de ~<>..ZaJ• 
de· seus beneflcto<. Não me parece justo .que 
copcorriio só mente o~. ·actuees lay-,·adores · para 
coastrueção <lc esto·adas de que os •vistdouro ti
rem tambem graude vant;tgem sem nenhum 

. onus .. 
'{Ha .. um apa>•te.) 
1\l.rui gozattiõ lambem ue outros beneficios .de 

que tJÓ~ t\ii.o go:iamOs; e se, cO<ttÜJUilortnQS ·a g)Zaf 
de paz c tr< 11q uillid~tde, as \':mt>ige ns que lbes 
le~remos serii.u muitu ~up~riores ·ao onus qu~ 
dnhi lhes hão de provir. : · 

C r ••i o, Sr. presi<lente, te r dt~do llS ·el{p,licnções 
qne f,>rlio. exi~i<!M por alguns. Sra. deputados 
qne t<>màrão parte '"~s ta di~ussâo ; u(Lo me r e
cordo de mai~. obsetvaç:\o algullla, a q•te deva 
responder.. . . · 

VozEs'- Muito bem I rnuito.bmn l 
o s.-. :ara.ndâo :. - A seríe~ri\dé, lie1iboro,a, 

cpni que .Q nobre· ministro .ela faze'nd>~ aeab~ .!!~ 
responder aos oradores que hontem tanArã_o sobre 
a receit~. a, maaulra ps.rque .elle tratón os di~ 
verso!'! po!!l!H. de qp.e . se . oceupàrào es~!ls mes
rnos ot':t!lores, da1u-me esperança dd que S." Ex:, 
ha de. sem duvida . tomar eru ·consi<lci'llçi'io 'illgu~ 
ruas reflexões q•le ·eu ·m~ prcipoiipo à fazer· sabre 
differentes verbas. do orçament•>. em ·dise'ussão. 

Comqunnt" ui'Lo possa e.nem dev:\ c:;onceder o 
me11 voto ao n obt·o ministrú, todavia'.' tenho ob
.scrvad;) qu,e ~· }!;:t .•. prcsta·s'e a . d isc~~ít 'colit 
gravidad<.l (apo.ados), e es·e seu proc,eder 'D)j! 
I! rlcoraj a .a exp~nd e r t1'1) nhas idéas com . toda· a 
liberdade a· f.-anq_uex r que .. julgo indispensav'e~ 
e•.n materias t&es. cvm? ·a.de que .. vou tr~ar~ 

U3.1A Voz~- E~sa··ministro não .precisa se ne• 
gnr á d~cussãu. · 

O Sn. Auau•-Ío ··.)E.: Oi.xv&Irú :-E' inuito. ' tlitfe~ 
rente &m. · tudo · d<J ll'linfstro da marinha, [ Re·. 
clamaçõeS.J · · · ' 

. 0- sli. APJUGID (dlrigindo·Se 110 .s,.. Augusto 
de Oh<,~i>-a) : :Ora, o ::!r. jà disse que é inimigo 
da Sr. ministt·o .da mn.riuh·1. · . : 

o· i)n. BRANDAO :-Eutrarei portanto no exame 
dos ditf<:i•·entes nrtig·l~ dn l'l!ceita; . e mostra1·ei 
que uns devem ser substituídos, 'outt·os modifi
cados, e outros finalmente supprimidos. . 

Cumpt·e po1·ém· obsei'VIll' qne quando assi·n, me 
eZtpriiM tenho em via ta o que 6Q ~ eh11 e:lcl'lpte> 
na relatorio ·de S. Ex., clo qul\1 se vê .<JU6 '1\ 
nossa··-rcceita '-de'' JS;~ · par•t ltl55 ' t.ern· de ·âpre: 
s;,utar ·ti.tu• saldO' de tres mil quinhantos:e .tantos 
cilntos, o que nR verdaJo auto.riso ns· .modi.fiça. 
çõe~ e suppres$Qes e 1mpostos que ' ás' ci'reilm-
stancifls Jo· paiz actualuú:ntc--teclamii:o:. - · ' 
.. O f 10 do nr~. ·9<> ào nri;amentO; quo :trata 
·do .. porte <.1.: cartl's; ·e um dos· GU~ pi'imeir.llmonte 
devem- meroeer ··a mais seria · ttttcnçil<l , · p()rque 
obilea·Vo.:'llie cs<c r-.trno da rcci>ita ·vai."se· ~o~ 
nnnuo · ·entre· nós · · surnmameirte ·.vexa to rio; ·vejo 
'l•je· niio· só na córt·:·· como 'naS" pl'Oviu.eias ·elle 
principin' a· tomar um : cpracter ·de · verdadetra 
cxpoliuçi'io, ·senão J:l!U'!L 'os que ·possuem· grand~ 
r·íoue~~s; ·no menos · pnr'a os pobres;' I]Uc "niu 
p.)ilem compo•·tar· o uce•~c~imo que 'vro~rrossiva• 
mente tem thlo semclhllnto lmpo~to ; mas- dei• 
x.-rci por um u1omento· de tratar das .. eartas; 
para occupar·me C,jPC·~ialmente do porte doe j'oro 
naes. · 1 

Pela lei de 2 ~~~ · Set.embr~ · de l!WJ ~;(oi., detel:• 
miJlmlo·.qa\) os.•periodiCilS que ci~lasâCJn c flO 

imperio, sendo remettidos· de umas ·'palll ootrns 
provincil!S pelo Çl)rteio.não png!lrião .pôFte ;· pO'· 

1 
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SESSÃO E~l .a 01-: AGOSTO OE lt->5:1 
~m iuCcliiiuente esta .. disposição sa\ut.ar deixou 
de existir. em 18;)1, pois que ua. .. res pectivA .lei 
do · o•·~a.m e·nu.. .. o ·decretou qu<t ellea fica.s!lem 
<>nerwlu~ com o imposto de JlJ réis so4ro~ cada 
!olha. . . . .. . · · .. 
. Ora. não posso deix.>r de .dectorar·Jue . e<:u1Lra 

!\emelbanL•l :Imposição, porqu!< eutendó que:. clla 
é. cunJellUI&d& pelos . ver~adeiros. }>rhlclpíos . ci· 
"'J!isadores, c que . neubum outro rcsultuilo póde 
dar.· seciio o <I e l'el.al'dar e en toxp~ce.r c progresso 
int .. llectual d~ nossa popula.ç~o. · . .· . 

Em vel'dad'e. senhores, ·onerar con1 tributos os · 
legítimos vehiculos tle lnstrucçiio e 'clvilisação 
<JUe pártenl <la cõrte ·c das provincins, e que se 
denamã<l por · ~i],,s aS: classes . •• 
. .' UJ.IA. Voz:_: Silo ai1tes . vehiculÕs . de desmora· 
l isnçiio. · · 

O l)a. B~Axnto:- Di:;•> onerar com · t ributos a 
tneR · vebiculos' é ': não· comp•·ehendl!r· ·bem · a ·im· 
-portancin do· tl~senvolvimenio moral que · deve 
-ter nm: povo. l't·nho ""h·ctanto ouvido. di1.e r que 
os jomaes n :lo es palhiio in"trucçilo, . quo !?elo 
contrario t>e · oe<:upão <le l\ma taref,. ·desmo•·&h~a· 
dora; ma~. ,.enhores, pe•·mitli ·Í'ne 'que eu conteste 
·seinelhantê · propél~içno,- ·c qrui' Ui~il ·•que,' ''nllida 
quandQ, ·eua v el'lla!leira fosse, i njiistifle:•vel · seritpt·e 
·seria o·'imposto lançaijo ·pa.ra .. c omprimir a ' ·.suil 
'eit·Cli.lac.fio: 'M e par~ee qi11i os'qu~·sustentiio BIJU~>Ila 
·propó>içiio r eeolfliecell• ijilt:! no ·'llaiz· exisfem· mn'i· 
·ws periodieo>~ 11 diverSO< respeitos int6ressarites; 
e .pois se assim é. s.:· mesmn. , ,o .. antender dos 
inimigos u c_>: j ornalismo niiu . são ~ótllls, _porém 
apenn·s · alguaoas folhas que se ' desm•n~nu das 
s,,,s doutrinas; co•rio se bn· de <.:Oritiri'un•'· il· ínanter 
um iJiiP.'oeto. que eompreliende' 'em' ~l! ll' llP'plicà~ão 
l")ppress1Vtl as boas · c· desacertadas producçõ'es da 
intelligcnoia~ . . ·. , . . .. .. · · ... ... . · ; · .. · 

... Em · todos os tempo~ e p:uzas ·u vrcs, desde o 
estll.belecilrient.o·.·da i rrlj)rensa ; óS'· jor1iil.es !l ,itn~re 
servimo ·para • derromar·· n · instrue~ito · · entre ·as 
dasses pobrt:a, ·e que nlio tem me<os· dA ~er 
adquirir J!vros e oulros elementos de civilisação ~ 

uu!lca se e ntendoo que grnvsr fi sua. ~ire• ... tação 
pOI'· meio d e in1postos · era uma nccessttlndG: pelo 
coutmrio, · aprêciando-se · deviaamente. a · iliéa ~ de 
ordem e de ·Jiberde..te,- conheceu-se qo'e .. ·as ·dou: 
trinas 111 As e rito sem· pro combatidas. ·pelas-. bm1s 
·no .. mes111o tl'tl'.tino\ e que assim. :ctJmprJa deixai~ 
franco e con1Uir' no criterio do pn li !icei. . 
. Entre nós mesmos, ess:o s i~éus jà. . eMtiver:lo e m 
d ia; jA recebêrõo ·a saneçilo <la oplni•l•>, ·iA for,\o 
tidas ·como ' 'erd'ndeims e apprt~vaJns talve;. por 
;nuitos desses que hoja se sent;\o nes tas C•ldei· 
ras ; niio· pos~o pois comp•·e hender ç.,mo de 16-'ll 
para I:Ú · el\as mut!~em a ponto ·de ae· julgar 
'lleeesssri<l crelir 1Íin tnbuto com o fim de !11zer 
climitluir a eireulaÇiio:· das folhas ~f!!'<licas:~· 

U:11t- Voz.:-·Niio .íoi o &.m, roi o meio: · 
· (Ho outro aporu.) ' ·• · 

· O Sn. BRt.Ni>io' :- Djz o nobre· ~~puto.d.o ~m 
...,.u 1\pllr\8 quo .o.imposto sobre.os JOnl&f:!J. sene 
<.16 .P~,;amento .M se~viço que .se I'''I!.Sta; aos jor· 
1oal1st~s. (Apoia(!os.} ~ois, .sen)lores, ·~a ,·.os p•)Ü!!" 
res publlco~ ·. J.,~m . o 1wpenoso .9evcr de d!~trt ~ 
.bui.r a .illeLra~Ão por toda~ ns c lasses dos ci<laél~os, 
se ,. e6te .. deve.r . se . . ligll aos tn>lÍS, pos,itivos , intc
res~e.~ . da s<>cil!dade~ .. e pertence . .a . t.;ída3. ~s épo· 
~. d" e:-tis\eneia .. d~ ·.um pu.\·o, .nilo . vPjo .. rnz.ão 
~ara que se sohreca·rregu<~ Ulll . Jl<lbre .. leUor, .!iua 
., em r<!llultado quem paga o tributo, ·co>m ffile 
onu•, e menos lllnda par" qae se. pr.ejndique e 
doaaui111e o jol'naliata honesto. no objecto louv~vel 
em que 11~ emprega. . . . , 

A wtelligotlCIO., Konhores, tem , dir eitos s:>gra
üoa que lklmpro m~rel:lll·ão .pto~ecçiio entre. \o~oe 
.os . povoa ceclat·ecidos (<Jpooados) ; .:u poill roa 
.~o, om nome desses dirtsltoa e do P.mgre~so 
Lia drilisa~i!Q do m•sso pa iz ')IIE\ votei~ a a!Joli- · 

ção do impOflto sobr.,. oa jornaes., 11. JlSsin\ facul
teis . A tocla:~ as classes ~s .ciive.L-.;oa pont.os .. d<> 
imperio .a livre e meaos. gruvo..a ,lêitura dellea ... 
:UMA Voz:- E como ·paga pot•" uma, carta par-

ticular imposto maior? · · · · · .. · ·' · 
_ Q .Sn: B,\ .. t<o~o :-~Olll:: ws. : :a~~sLISt~·ll! .1:cimu· 
pçao . e numorahdaJo t~e· quu se .. fa.lla, po•·que, se 
ellas · exis tem; óutt·o. que uno o meio. da itnpostos 
e- 'de cowpi·c.<Rão é que hn .de ·f..,ner •·.em6uio :~o 
~ai. O ,cqrrec~ivo da; impre.n·Sll, ; ;>~t·~ . na:. mesmo. 
•mpre11s.a . e .n il.o no> ~uono.poll.ú da, ,u~telllgenc;ia a 
ân pi'Opagaçlio . du uléu. . · · . . 
. 'Voltan~ó.· • <?. p orte. das ·c:&r~ • . Férgúill.arci .:io 
nobre ~·nist~o .• em .ll.~e .. se · funda .~S$11 , v.~xaç:io 
.que '!'~ pr•• t•~. D!)S eqn:eio~. 1-e~ati v,amen~ no 
v··~~ do porte · quari<!,ó. àll ciu'tâs e júrnse9 che
g.'iu : a ' el~es·· "lguns m iri.i1tos ·d epois da hô~a . an
nuncialla't .Qilo moti.".;·~ h;1' .Pnrll ' qüc, veri.fiearia 
e.~t~ b,l-:pot_h~~~' se ex,tJllo .um· ·.segii.Dad'/ . . P<ll'te . i~unl 
;lO . que p•·muttvamcute se devia pag"r t . l.>eSeJá.rn 
.muilo <l'\le . s,.Ex, mo cxplic .. ~ee. i.sio : .nu'emLanto, 
com~ ... ~st.'?ll:. o co:' vencido.·. ~1U!) , il,qu.,1lt1 duplicata 
no preço p~ porte~ . aluis Já 11111itv . gravoso, é 
S'()bl:e~l\·!!!l lr~ .J [J~ql.!~• .. clamo. coJitta.· eiJn., .e: pCÇO 
à ca•pnr!l Ql!e ·a. proluba .• : .. , , .. . ; . .. · · 
P~.~~áref.!lg':'.t':l il,tratar .. ~o ·'~post.q, ,q\le ~e .aÇI!I!

cons•gnado no ~ 11- D1z:so ueste paragrapho 
q ue .se C!lllrur.lõ .·direitos. . de : 15 . por· éento d1s 
e ubarcnçÕJS estt·angeiras que pii.Sllarem a nacio
naes· .. Nilo .. V•:jo, Sr •. Presidente, .em semelt.onte 
.intposiç.'io' 'outra. c'o'u!;fl, D)lüs .. do ~ue ',um .1iil•io de 
.r~t:~t:<!ar . o p1:ogre~;oq da, l(Oa<.li ~arinha .~q!lrcan.te. 
Se o . . gov~r.no e mesw.o a .ce.mar.n tem reco.nb~o · 
cTll~ q_ue a i•ia,·inliá mei'Çante ent•'a. ilós ::iie: àcha 
eai UJXl. ~sto;do ilifeira~ei•4l',des~H~~#.f; Ôú.em 
()~trús ~er~Qs.,qlle ••uo. te.~~:o.s. !lll~Sir•.Xt!!~nde•rn
mcn~ ..• marml11~· . tl)~rean~~ •.. e " QM .. . ::o a ,corr:a, o 
de v·~~ .• ~~~ . . promoy~~mú~ ... po~ .tç..\os . ~r{ . mdos. a 
f ormaçao dol)a~ co~ mo é'. que su'llsis t e .. o jmpvst' de 
15 pOr .. e.~ilt l> .sobre : . a~·: embai•éi!ÇO..e .estra~geiras 
R:ue .p's~~iio' a . ser · riÍl!'ionães ? , .. :,c . ·. · . . ,, .' ,. : 

'1'-l~eg~-se qqe este ·1m posto tem. p.or. tlm ))r .. ~r •• 
n construcÇ".lO ,de ... barcos. no. ,pn11: ; . mAll, .ou>·ma 
iiic;H.b~ a. érei·:Aue~IJÍ~llí~(ll ~az:lo ull~ pi,{i,qeaii;no 
estaCI" e1n .qilc nos ncliarnos •. TMos's àoo•n ,aa -.d.illt. 
~u.ldàó.es 'éi:im giie'tut:im1.os .. ut C:'ÓlJ.~trúição. a e ílaviô8 
nas .. própõr~õ~ ·<i ·.óu!llit,idàde.Qile ã .. nossa.)iiàri
''l.'aa . lll ~.reante · .·~xige;:jA .. p~iO· ~xi:tüo uum'e. ro.· de 
obreiros pr.oprios par í. 911t;;i .. gen'tii·o. , .de aetviÇo,jtl. 
,flnaiJ,n:~,nte!J:ii)L'j~ÚÍ~ :c!ut~llS ·~uZÕef! quu· por estarum 
.ao Rle~u,·.~ .. dG todo~.de.lS,o :Je.teCl!l'!r ; O,J>OIS, .Be l&to 
nssim é. se · urg~ 'qu~ a· nos i n uuarui'ha te'nho. 
desenvol vllT,I.ent .. . pj~ra podermos . tipróv.~.~ar . ns 
\·anLagon,. qno uella pod~m. r~sultar; .cUJllpre taci· 
lha r .a aéquls lçllo·. de bnrc<iS qu·ll.11e naeiouslisén1, 
ê q tie nasim !açJo sabir- n· liouo comllie~cíiljna· 
ritimo .do. es~o. il.e l!lillldllde,; am·. quf!. Jie àciJa. 
· Aindn h!L . ~~~~cos !f~ns oil:vi·.'um .nobro. ~eputado 

po19. Marao.\1:1o J•llar .' nee;tll .!>~.ntido • . e .d~plo~:ar a 
blltn .. de .bllr~~. de. ~botilgem. qllo· expenu1enta a 
suil .e .as .d~1n B1~ p,ru.vmci.,as. do,nor.te; e supposto 
que . VU .IJUO .ad<~pte ~ ,CODC}O&iiCI ~8 e li~ ;ti r011 
do ... <loxjlrmÇ)s . ,C~Jlcedel' .ao : .e~t.l'Wigetro ,.por .cert.o 
Le'mpo · a nav~gaç,\o eDst~~rn du ,G~llQ . ~e . ;:>. Roque 
a.t~ : ". ·.P.ar~ . .. t~4avLil , reC!lnb.ec;o .q~e-·n.~.l) ·se deve 
p~e.~l>lldlr, :I>P~ . !AAi~ t empo d~ .. anuns,r ·'?, augmento 
Jle r.osi~ lJllll'~!tbR .,li! ,long~ e ,de:,Umi~do curso; 
.e. p~•r,.' •ss~ .r ec)!'lll.!l.: .p eta rec;lucç~ ,d,~.i111pQsto de 
lã ' por . c~nto _..,.q. . ~et...de~· .. ~u .~ ; , ulelio~ .. em ,um 
.tc(ço, ... coiD,.~ que !!•c : pet:.S~:~&sl9 que .uudto lQcrarâ 

.o ·Ê~l:~-ree·~ éiame:· ciâ'V'êri>a :rei.ati~.; ·a.o § 45. 
·qü~ · r.êputl") ,ra ·n~~iot· . importancia. Nc•t~. para
~:r•\PJ.1o . ~>~ ·t.rR~!\ d9 im~,:!~ sobre ça~aJ! .de· xnov!'is , 
~·.otl.(l" fe 1~, . e.~ .. , }9.1l~'~~~ados .. tllll.: ptl!'l~. eat.ràn
.geir.us; ~fteJ>louan<lo .. . s:Obtij j)SU!.,&!ISU.nJ,pio ,. cb~&
ll.lllrei a .att~uçi[o · .da C:llil&!lf. e ,40),.!1(1bre .. m iuistro 
pa~a as. breves· consí<leraçoes que paaso a fllZer. 
E'sabid~ que em outro t~mpo os movei~>, r<lupM 
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bem que o systema de proteeçii~, salutar, ~;no 
~. dem"nda wmt.a.d<> -CIIl- çal'tos periodpa ··da vida 
de · uou. pov11 · ·algum· s·acrificio, o qual ·toda"via · 1'6 
converte· no· C11turo em. nrn· ln!lnancial de·gl)l;o.s per· 
duraveia. · . · · ' ·· '·· · 
·.' 'Portanoo ~r'~ltftdo"rne·· que ·b& de 'elln·vir··eom" 
ml~o t1a ·;déa de. qu~ é uma neeeaaid:1de pnlpi. 
tnnte-- pua o ''riOliiiO paiz· animarinna a ·i~ust_ria, 
as · nrtes, pa1~ ·que nem · e !la$ ·desfalleç.tio· 'C alltes 
prosperem, nem aqu eJ1e1r que IU' lém abraç:'ld_n ·e que 
vivem á. ·s11·1 ·sombra venhi\o ' ll _mendiJr'r;·sómente 
p urque . não podem e~>JJ1pe.tit com · R coneu.rreneia 

· .estr11n_geim; ~ t.antó .'mais iné ·eoJlveiJt:i'> · dó. que 
o . n?bt~ ·ministro ynrtilha. _a - ~·mesll\~ ''ollinião C,lle 
eu·!lgo, ·quanto ·o eeu-'·rels.tDt:19 •le •JSOO. o ·-paten
têa n~s p!ll&\'ra-s que·'passo·· ti. l_er:·t~- l .- •. ' · . 

O Sa. ML-<tSTno-nA }''Az~D,, : ;_:Faz o !avor de 
l er -parn,· ,lil\nte; · . 

Uli!A Vor..: ~ Contpl~lo o P!n5nm~nt-! · . .. ·_ o ,s!i;: iiâ.\. ... i,A.ô;:~ t~ià_ .. c:Oiiíp·i~iO:.'(cot~tú~úa 
. a lf!r.) .:• ·" __ · . . • .. !-· •. 
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, U~ou. .. Voz;:-E' ver<lad~. 
o SR. B.llANDio::...:.. Cónseguinlementeeu·'entendé 

que ciil?l pre · p ro~egc.r a .. agrie!,ll' u r" mesu1o' .n.a 
in•pot-ts.ção, al~m ·de· outros me1os protecl.or~ qu~
se lbe devo !lPPli~r; e me 'parece qu~ 'é·· ab:Wlu.~ '· 
tàmento> indispetlsavt!l -que ós donos· do_ -iistab~- · 
l~cimelit<ts r!1r:•es que· q·~i~eréin d:ir _d~i:<én~~~-·
mento á.sua .• nllJl>truJ: e onont•~ os seus estabe1ecl· 
lUeoto~;mn!1darido bc.sc.ú·machina~ e insto"UUICHto_s: 
agrar~à~ ·uão 'póguem uas · alfan~egas do· Braz! I· 
por-éssas ·lnàehin8B, por esses1n:otrnm~ntos, <liret-· 
to>s, al~n.s de import.a~o, puis·_que~ ·"e e1n out•·o 
te~p.o era.jhlq'~o }tiri' ~;e•~·lhl!-:'te·pag~~en~o,· ~·)je 
c!le. ~~~ .~àr~a: çpp~ssor, .e· u. · todos ·os respeito$ 
d1gno' de ser cP.nstlrado: .. -· ·: · 

E' porlatilO' de c~p"rí.ü·· .. qaé .o uo'\i_~ -11iinistro, 
ao faz~r exeeutu a nova. tll'!'ift~.·das · n!fandeg,;s, 
e\tclua. do iufpostó dtl importação todo~'·os .artiR·•s 
que-dissererii ·respeito á lavoura. m~ndridos buscar 
pelos agtiéultor·es ·e eti;~dores·; qn·~· t.umbem me r~-

• cem. 1\ itOSS/1. atteilção;·emJim tud~' 11'' DI&Chin:tll 
m·andll\i:HJ vir'JlÍ!l'li seTem· empr~:gad.as:r.a industria· 
de 'Qualquer ·genero. · "· · .: ' · · · .· • 
:o, sn. Al>.itm~o:....,.neiii-se ~ tumbe.m.: liv;·oS. para· 
~tll.diú· ,as: sc:i~HCÍU! . . . . . . 
·o. Sn.:BRAND'ici (di,..>gindo-sd aos ... Ap,.iq~J:.-:. 
Qaan!ioV~ Ex.faUat•pet;ft.iss.o; eu niiO.precuro.d~ 
Stz"a~f 'obSe_rVati5eS . ... . ·.: · ' _ ... ;! :·,· _.. ·;~:,.~· <::· -: . ,: ~ 

·'Direitos ·ae ~OI'taçOo.--'Slipposto :·,que.' 9·: ~obre 
fi!Ínistn>' .'j~ ~isses .. s'e boJ.e' ?.:que .p. ensa·.11·rdspe::. :. t.o 
de ·taes ·di!1lltos, -totta~na :. ;nno ·posso,. _ilelx11r de 
nverllurar,. ·algumas palavras. t,nu ~:efet~n_cia . .a 
elles; e visto: que s·. 'Ex. •·econbeca,que·ull. vt!1'J11de 
ottmpl'e.alliviar:·a nossu,lavõ~tril. desté· .. cargo,. que 
ein i: í.oilo11 i!ii' pov~s· civilisados d:isápparece apenir.s. 
a·· pr!>'~pedda.ié 's~ . de'.>w~olv.e,nâo lh.,.af:bo ru,i<i 
quando; di li que . por. oi·a . não .põdo .i~to t~t: .lugàr 
e•rtre. nós;· · ·. ·.. / . . · .. · ·. ·., .. _ .. . . 

. Se:: ;e · exactó; co1úo cl'efo,~o orçamentO do nobre 
ministro; se· .. s. -E.~ .. 'dedara. :que, n· 'roceita;;tem_ 
augmerú.adu . ua•impor1sncia de ,tr.e..: .•ni)ce t;an~o~ 
contos, · eo'in'l . ó· · q 11e: . nrlo pi!cle · ser' sup~l.f!J.IJá_ 
o··impoato---de ·óxportaÇãé>: -~ue, seltl~qdp ~ . .pifra· 
qne·, .ro · l6 . no': 1ne&no .<\tçamentc>,:~nda ·i llM&.m!l:'>~·~ 
por--tru mtl ·~ ~nt.os .co.niP~? ·Parecll!!l)a .q:qe, 
em oatro ·.tempo· S. ElL..- promett.era, . que,· .lQgo. · 
que o . '~tlldo:: p~~SMf•J d!lJ\ ~nan~.as_, o '.<.(h!r~~t' 
t11Ja~. acabarral;.COJn .. r-ate. unp9~fo, ·or,a, nno.serA
pa-o~pei·i> ·o .~•~do·. aa: recolta, .. segund~ :Os' : cãl;: 
oulos. apre&e_I!~Ot!' peJo nobro nil!Jistl:o 1. 0~~~
manto que 8lm;· e pols porque. nuo .. n-.s . tu'ova.:. 
lccamo$_(J_e!!~.eirc,•mstanchi. ~!,a. !IUppriini,r_ .~~i!~8 
dire~to11 ~~a · imporlli11ein ,men.CJonada. ·pe.l!> J)Obro 
mhus~.;.·,. · . .. . : .· .. ·· .• , .. · .. . . ·. 
. O· -sn. B.I.Nt•a:mA. ·D-"0 Mllr..LO :~ EsWi -:UJ·ppres!Uio 

60,mtl. parece -rtne·npr.•vJ!ita·ao cons"midor·.est.ran-. 
geh·<l 1111 11Hnba opitui[().: ' ·. · ·,_ , 
· O S1i. ~B·aA:o~r:ilo:-Enten•iÓ que" em' to'M o éasil. 

a imppr•;ss~o de -um· . .lmpo~w : :qu.e .t~e'Sa-:~ ~:h·N ·: 
xs~~~'.J!Q~ll~ ~nl!li~!~,iâ il: niiÍ ~~!)~~i~, !t~e s(fll~: 

: ~
7

sa':7~~;:~.~. ;;.-,. 'Mjq.LQ,..;_~~te·~·4~,: 
ticio feito ~~~-.c~nsu~_io.!t?r)~s.tt-aDgllii;o, , , .... ,., · ... -; 

·O: S~ •B'n'A1<Dli<>·!'"'-' P6do''i8eJ'o'''1tU1l éin ·c~r'ta"'lj'·' 
detormi nail.a .' ~t•llCil· • est• doítt'ri!iâ •·. ·tooná· 'a!_p.P'Ii~' ' 
csçlo-;,·-tna~:·llU" •'·qttert1'd• ,l$ellttire 'Ver'-- t.>dii~J ·os' 
a:rtigw ~altiviadt-« de · • iulp:;at, .. s,r ·.-~- ' 'Bntlkf' dltéí'. 
que<· a ~ucçíio·:m•rctta: ·in ais d'1!!!einl5Uit'Çadil'- ·· 
JA@~;; .. ~_ .· , _,~;-._~·- ··. ;- ~-·: - ----~ ·- ·· ~---: -,::- ; 1; · .. 1 1.·~ -·!· 

·E'·:·uc~oso·; St·.-·;pt.o-<it.lJtt~,: rnccr~entar niaf3r' 
somll'oiJ..·de. :conei<l"r~ões : a •r~peitti · d F proteei;'ão : 
qne .. •entre.! nósr:devc.·ter>ll •·agriellltllril; "-poil-qü:~· 
ChegA 180 aloance • :d~ -todt5S·· o:•.!futüril ' ~ne'' ''nos: ·. 
cspeta··se .eHa nã<r·tõr <já . .,. i•"prõ&gitn ·; '1lirê(~ 
apenil$'~d.,.~ll •palavr&ll sobre ·:os···bali<--tfs ' r•i'í'áes" 
b,YlAAh. • • ••oeCN11lb ... D. a5,<.:~:~'~".•·d6~11a· :..:u' • .. . • • • •• _., . , .. ' . 

-.() lU ~ ,,....,...., - •v ~llé.'f•fio·(; ~ls:..iivt!Jr 

, q.u6 a:et.ualme'nte tenlramoa 3emelhantl iustitui~ão, 
de que h<>nteut fallou o meu nobre ouni~o deputado 

·pel!ls Alagó••s;- porque no entender de ·~: .. E1C; o 
cU&Jn. do }•oa~ cl'i'dit.o_ teniwnal a não perrzüt.te ; 
.l'f!~s .se.&81J>m.e, o que nao adnntto·de uma maneira 
tao) . alls_olu.ta. como o nobre mi11ístr6 qner, porque 
mot1vo 1nstsle ··S.· Es:. e~u ·conservar lnt.aetos os 
:dí~eitos ·de. exparta,_no? . · . ·- . · · :· 

.·Entre.tllnto em f><oe·do qttD oeeorrell em ·l!'r-Mnça · 
no anno. de 1&,2, penso qt~a niio c ·por flin11a 
alguma impo=ssivetestllbeleeer-se acttialm.ent\l ·~ni.
t•·c .uós aqueUes baocos. _.c"'n ~perança jic . mui· · 
ttts vantagens para >\ lavoura; · 
~c p_are~e que o. ç~edit~ territo~iai lplqÚ ou~ 

. p:trz ·nao es~va .. n:n1lto , .be111 ~tabelec1do· em. 

. !852 ; no· .:out.anto· ::.· que. vlmos nó$ ·am? Viinos 
:que n_ s.-; Luiz Napoleão, C<;ino préiliiierite. ua 
• ·epubl:CA fraucet!l•. po~ .. . um .. \lt!:C•·eto de .28 ,de 
Fever~a·o. de 18-)2 apa·el:len~ã•·a a .i<léâ.- do·s. bancos 

. ru~~s .hYpotl~ecarios ;. por .'riuu·ó d.icreto. ·de ID· 

f~ rif;~~ · f~f~~~-~~ .. ,des~;~?~~-ê~~ e __ ~il,~r~- ·e~~~:i~~;· 
· Ut.!.~ ·Voz:- Ü<ll!l.:.:-oa· ___ despojos · · dl\ · familia.or~·. 

leM5.·: ,. ' ·.: :·:•··- , ,. • _. . .. :·' ·.- .,- .. ·. ., 
. ' Ü 'Sn' .B~Ã:ND;i:o':+. /; . e'nn~lmêiifê 7 pàr. '·out~:~ 
dc<:r.,to: · da--"10 ·d·e De:~:embro do·. mésm<>. 'atino 
-cnn~olidâra a. instituição. E o que - ~re~ultoti.· do 
·.tu:io isto?-Aconteeeu· qm~; estal!elecido o pritneÍrll 
. banco. runl ·em 'Puns, em pouco tampo quasi 
to_da _a .~~pJ;lrfi~ic _da · I-:ranç~ __ os_;POdS!li.": appa· 
l'ecerno ~•m nltaneamente os. de li{ár~eille, . dj;! _ 
Nu.vrcs;. up Ly•ln,,. "de' Bol:_tlee,nx, de RóueÍI,. ê'tc.,. 
etc. ; ~ . tu \.lo _is_to lio decurso · de' .um pequ.euo 
per!odo .. de tllml;lo· . · . . .. . . . . , . 

Pc.rtanto . entend·o· · que, se · não · poilemos ter 
bancos.: ruraes ,hypotbi!Cilr1u's··· com .largus desen· . 
vol.vimentos como :C's .. CJU~ . exis~n .. ,nos .. diveraos 
paizes ... da ,Europa, .. iúio .. , é· todavi_a. impoSlriyel 
pr.i~cip~a·r. a .. o,IS)\nf;os.·:O. l}(?.bre. miÍli~ro; .sa~e. 
uutl to . ben1 -q U.o . na.: 1~é11s c bo~~, e .que· acsrret..Oo 
nm. ,p.rov~i_to~·"llioa·:::utilidndti pnbl~ sjio -su_a
tentadllf!. a~n.i..la me.smo:.por aquailea cqne nao· &llt!IO . 

. de.' ~c~rdo.:_oQill.\~ ~vernci ,·nos: sewi ; pJ'ü.lcip!os 
ad.muustratJVos,. a ,pu1s <Jilmp•·e,que .. ern •. b61]1. ·da:. 
n!>as~. , ~gri<Jl1ltu.r~,.n~, !ib&()~\1'!~ .a 4Ps~ li&!JC:ClS 
ru~a~s\;Jr~o: ~!!~•Jr,~~~- .d.l'ID~~, d~ :.d•ftl,t;!iJdad~_BilO: 
n11 'rea 1dlide, nao e~t,stell), .~ua.ndo o J~\',trJ?.~·-~~"., 
se: cem penha em Temovl\1-a&. ~- ··: · -.. · ·•·'. 

Sr. ~réai.fent~; :en ·vou,eo(lcl~ir: &8. obs_erv~es 
qn" tmba . a fazer sobre ·.a t•ecetta ·do ·.1mpeno: 
ellu'.-ti-ve~iio. todas P'l'' :fim. melborar a· · 11.:1rte :dos 
brazileiros, das indu~tri~e OlJ!. que r ellos e e- ou
c1.lp4o. Quon•lo p'edi augmento ,to· imposto sobro 
o ·c&l~o, •·JOllpa e outros objeeto.r .de .·ananu
fudurll :estrtm~rra, .foi :para·,favo•·ece•··oe nrtist.as · 
brazil~r~ll~'' quando pedi ·.n·· soppressi\o dus di
·reito~· li'<~-' e:tportaçiio--foi '·pare~. proteger--a' ,IIKI'ieu-:, 
tQ.r&' oaciona~: ·quando ~pedi, &'.-isençil~·''dos · di' 
relt.os1·de. im:po-:ta.çíioc -bm·: -objecto,< .emr;n"l!g~d<is · 

·na:. agrienit'ura• 'O ll" ieRl • q u91quur i'o:adnstr.a.,-·,rnan- . 
'dados , v-il" ·do estrangeir..r-- pOl' ':um ·-na.:io'nal;.:.{oi 
; nor --~~~ido; de proti.lger-'a ~riqllllz ·~ ';brt~zi~il-f!.' :~01'~ -. 
;tanto--1!6p111'lil''qUe. a. 'çama~&'· ~ o nobre .. ·.rot &astro ·· 
l acolbe~a.o .. ·.as ,minl!a5 re1ktües;. 11a cer~·'de'. 
!qne • . .se •. o . Aze:rem, r~ebe•·tlõ os,,ap~usoe. e .. lOJt· 
:vm-e·s: da nóssa popalaçiio • .. (Mi<itos. apoiado.~:.. 
'MuitO,b!m, muito bem.) . :. . ·: . · . 
: .. ô.·.s:r-i·. :atéZ.à:e_. . .Íe. Xi.~<>i'<1..:.::~Pêdindp 
,a: P!!~Y~' .~oh~o~ .U:úicaóreate :iJ!>r,· Jliu. opre_lj(!_niaf ·. 
;nlguma~/ÇQ•Jéldei'l@eJi ao :.llOI!I'8:4 .r .Sr, ·:f!U~ . 
:d~.~lrl~,l!iia. ,~m _ 5tefe!'8; de, Ull\(Br~g_o; ájl.dttlv_q _que 
!~gr:ae• · eoffi .. \11!1. !H• "~llS. ~~~!"';'$ . ,CQ!!_ega~~ ~r~ 
~i;aii~~A~ q_n~.~~: ;I!::ro- ~~~~!iO-,<l.eJXI,ilfJI. . 
[a r sua· optntao .c:om .• a _. P'-o~!•!-ll!~a .. Q/te .. l;.()do,s;. ·AA'nhe
:cemos_ e · .. 1\Pr,!!Cial!'olt; . li'O~~t:'~ n.o ,. ~-· de 
:s. ~~~ . :'st.t; ftt.r~r!l.vt!l_~A~ , _ .. as..:._~J!!~~d. ~ . .tl.o 
:n:les!JI1)' lh~•""';a caun ..... mto : ""'~· · e-- .... om-
I•Ailbal'-o;· e •'à'ígum 'bet(eficifr ile orarJ' à':.tilillii' JlfQ' ·-



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 1510112015 14:26- Página li de 13 

SF.SS10 E;\l a DE AGOSTO DE 1~53 
viucia, dig.ta. p<ll" ce1·to da soliei~nde u<>S pode-
r~s do estado. . . 

Eu creio •que a casa niio i~nora, 11ssim · como 
o nobro 10inistro. o abatimento qae tem tido ., 
eomraerci.> 4e- mmh11 -proviueia·, e jantamt>nto> a 
sua agricultura, e~jas eaasas me pueeem IJ.ue 
S!lo t.ambem conhecida•, e se .po<len1 . classi6eat· 
em geral éntt·e M que embar t<;i(l o. comm~io 
e agriculwra de gr111nde .. parte ·dois provinei"ns 
d(>iru perio. · 

C.-eio que não serei contestado · dizEnJc que 
n ·c:::>1Ha do abatimento do oonunercio ~: da agt·i·· 
cultura da provioci>l do M11t11nhAo · tem resultado 
d... concurrcncia _que solfrem os seus produ
ctns ao,; mel'eados cstra::~gein>s : nt~s tan1be•n 
creio 'que!". póde~se tomar 'algnmll "'medida que, se 
nii o me lb9ra.r de tooo. ao :meu os sttn vig>trá de 
alguma· sn·rte o . estado· ·em "qu·~ s".J acha . es:;a 
pNvinci~; e a medidA ·que 'apc'esentei in~ p11rcce 
que atlinge_ n. esse fim._. · · . . . 

Além .Ia · cóncurrencin . que 50fl'rctn nos . merea-. 
àos estrangeiros os pnxluctos ua minlm pro,·in· 
ci;~, : nterescc q11c elles n:io eneontrãú cons11mi . 
doros· no nosso pliiz, c i; to por· cansa. ·de. não 
se tt!r procurado nieio's d.: os razet' tl"llrisportar 
PS!"& .as o~tt·as Jlrovineias. A._ c,n~ sabe q_ue pelils 
no~sas 'I<!IS foi reservaJo p.ora os : uacoonaes. p. 
c:Oil!niorcio· por ." e.-.l><•t ·~m ; · css~ coilltnercio qii.o. 
te•!• &ido neuhúm incrl!mento na minha prO\'inci~, 
n~m • . pj:lo"". que . . me consta, 111s qae ·se achão 
no ll()'tLe. do · Cab.o de S~ Roque. ·E' um .!Mto 
que o corj:>o_.l,egisJattvo pód~ :verifh;ar .. pelos .do. 
cumentos q11e lhe _tem __ siJo presentes,. e que ~r 
sem duvjda'"_'não tér;\ ·_estapl!do à Jleriet_raÇ,io. do · 
nobre ,;,;ni~ttó. · 'A rne.tid,-. qnc lemhr.i. psree".l· 
me . que dará . ,alg"!'r~a . com.P.ense,ç•t.o : it:•• Jesfttli~é · 
qno -~-••!frerMs ... po:r f !li h d~ '!'"tca,~os pa!:ll .o~ 
no!s$0~ ·prodúctos llo . estN~o~ch·o, ' e irá. . cxcttar Q 
~~pitit? ·:.de · ~p_ec;ulnÇão que" j)ç>.uc~ . desiiri'V_oi!I· 
ml!nto-- tem ti\J•J n n nossil acanlí'Q"do: ' cummeTeto, 
CO!,lÇOm!

0
_ iido __ taQ1~t!"~.: _p ira: -~· ,à,~ÍJ!~D,tô ,if_aS nô_s:· 

~~$ . r~ ~as. ..•. , .· .... .. ·''·· · •... .. . . -·, 
·A c .~~~tl!-:tet:n :'luo ,c·:t::ste ·i>,l{1'1lfalnl· .P.l"O\'f'IC!;\ 

c " IIIIIÕ qa.e· !ii:!o' no norté do .··cal/ô: .. 'ile :S. Ro'IJ.UB 

~~~o~,~~~~~:$:~~;.:ã~ .. ~i~'!',~~~~t~rn~:~~j{;~ ~~~~J:: .. 
nciro; · c · outrlllil·: ·portos · alCaudegados au sul do. 
iriip~rió'; ;ip'enils' ·o~v~gil ~do - -~~à'r.a,fihio :I>!U:a'Pilt::~. 
nambueo· "1111la" . om\;ár,caç•u>.; .. a TAU>"~; ~:. pa1·a .a_ 
Par:~ahyba outr\; · o 'coai ne. ·~lltras _provfucla_s· 
sómonte. ternos· r~Iaçõa.- p lr meiO . de v"pot·es ·ti,\ 
comp&lthia do paquet•JS; asaha; me pat-ecl_a que; 
11ilo tend., nód meíos de obter· na · Enropa e.)nsu-
uoidoroa dos nosA•>S produc~s. devdtnos tamb·em 
procor~l os D•> Brazi\ peb melo· que ·rroponho, 
porq1Ja11tu. olgan.s Jel!ses 'gl!nel\la· tla ·provineia do 
4\S:st'$ulriío, qoe . alo nlttnentRrn-; . 'P"detlio ·faelt
uH~ilto' 11chlll' · eonenmidoree··r~ns·outfll8 provi nelas,-· 
nos ' •l'llndes merondos l>t·azilelros ao:nlt!noa.'· '' ' 

Eriire:ea&~~~ g.!nero~ ·eitareí-"U'" 1trtóz _.;; ó" Sill ;' 
de srro1r' •IJ(>cl1lriamos · aba~teeer •· todo· -~, ·UN%1t; 
entr~nto· -qn&-· "só -o·- eX"Jl<)rtarnos ·p!lra:!Portugal·; -
o nos~o tnatnr .collliUtuidor <lssse produtto, indo · 
a_lwun ·para -~til!lmb!leO.;: Qo'lnto ·- ~~.o>~sa\,'l pode-. 
r11l11'106' · expof'tat•o,- mlo-·,·s() ·para- a: B>tht!t:'Bfo· tle 
J·tnei ro, : e-· Rio· 61-ande · d()· Sal-; como '(Jora_.•.!ofolite- , 
vitklo o BueMs-A:yres; enuetanto ·qli.ol ' ~ssa:_-in" ' 
dustria ·aeha-5e·· &Obremodü· abfttid_lt' pela e-tagna· : 
çào. pQr não t.er sabida esse producto, por_ t\ãó' 
h!lver quem· _espt-c:~l~o~ : ~ranspor.t.a'!~ll:<>-. a_<>:s .. n~ssos_ 
me·ru,dos . Tiis~ il!Jpol$antf!~." ()()n~e.<l u~n.~!Jit!r.te,:., 
como -: tenho -d1to, .os: mal':'~ qn~ · aolr•'l!:·a mtnha. 
proviueia' ··nã"o r~itltiio .. ,da !alta"" :do 'proJtieto~,; 
rr1as· _da, suà ' està'gn:iÇão, <la falta' :-de ''esp'eeu.i'. 
\adore!'.';.'· ' i,' , itobre:tl!ifO, ~~ .~ll~ . , if~ ' tra~-~~~~,-. 
Po~ue, 'deven~o> o._eomm~c•o·. de- cabotagem ·aer .. , 
Cei&O: eliJ"náV!os ~n~ciooaea··; ·--~tes- nãó Íl9 ach~o·. 
enl :quatitidade súo:etent.ê, e ··os :seus fretcs>n&;, 
pPi'ini~•n. luef2 algt\ni,_ ~ndo 'tíluito ~isp~n!lioaá. 
a _uaCIOl!~hsaÇão . . aos nav1os. ,vatrnnl{eJro'l!• I! po_r 

isso C5Lcs não tem passado I_>at·a o nosso . paiz 
tantos q~.<antos scrião p~ deselar.. . ,. 

P;)rt-tntoi, Jlil•l . telltlll o · coínmercio de cÀbota
gem nenhum . d~~_volvi~o'>e ,\t' '.· iies~~ ·_provi\ICÍ, .. ~ . 
pr.>puz que o· g-Jvcrno fosse . habth4Jl_o pa1·a 
t~nt.at• u :n ensaio nesta gener.,, ' rnc.li.tanâo-se. ao 
estrangeiro por éert.o espaço de tempQ o , "c:Om- · 
hlereio de ca.\>o>t 1gem _CID um' IISpÍlçÓ. da COSta do 
nosso poiz <J.UC uno 'ó" cxplorildo 'pel~ . .'cóqÚncrcio 
nnci•mal, o qU•J verific:,::se esp~r&luieote no : es
paço GOnlprebenili<Jo' entre o c&llo · qe .S. ltoq_u.: 
o a c\Ja,Je .lc B~lcm. ~ · · . . 

C.)m n t~rivilegio ~U!l temO$ 'da ,. et\l)otageni. 
o:vln titíli:_airio6 o _ao cop~r&,·i'? .. !"!'lii~-: Péroie•pos, : 
p·>l"•}tte nao p:>domos Temett•~ , pa,ra a· -Europa 
to<lo o . at·roz. qu11 se __ prod_ii~· : · no · ,Mara:obiio, por
<)ne cuéontr;im.,s o1_9. E'aropa: ~, arro·z .dos ·:Est~tios·. 
~ni:.lps; .n~~i . tã•) puuco ~~ outr~ . pt;ovincias . 
d~s~o z,ma ol! .. s~us .. pr<>da.:tos, .: que :.encontr;<o 
sunrl!lt"cs no estrange_tr<>;, Antift&!llente. .. tinhauws 
uru outro 'cons11.midur q11e •'•·a a :a:sspa~bil; ."e b&yia 
grande enmtne(c1o jlo Marauhi!.o . cuóu~ss.t\"oaçho, 
qaHecabia ·une. só o nosso · itri-oz··. éo'nio · o, ai· 
g.)!làt); l"lllH dcpoi> ola. tari fa de · IS:H, ftital p 'arQ 
usa ·_- pro~ind~· •. o~~e c"mm'ereio :· acabou~ .. -- Em 
tr ·· ~-a uu nos<u o•·ro~ e a lgo_d.\o a Hespllllb•• no~ · 
~emetti, '•-et,tr~· outr_.,s .. p.roduct.oJS -sea.s,-_. o v in~, 
quu nes!Je.teml_': ' .paga_ v_,1, 9s ,d ireitO.,~ .J~ S:l 1/fi._ufo, 
que co·ntudo crão rortes ; -' .. mas cm.n a ,tar)!:L ao 
lll_l,, que elevou · ~SSO$ di·rcitl>ll·, a ·oo o f.,, acallott · 
esse. cQ.mmereio , ' o . '-com Cllc. :J]iü·de•t . ·R _·. üàÇão 
gr~1le~ par~oi d!Jfl . direito~ .. ti~. eobra_v a' d.rlsga: im· .. 
po .. sçao. . . ._ ... . .. . , .... . , . . . 

·E,. St': presitlentc. u·m do_:; rilat~;, .q1\e .noto · no : 
noss • sy~•enü' _dé taríf.is_ 'o" qll.~rcl:~u; r~,(!~ :~""~& . 
ptll:~ : ~od~ o_ B_car.U, .~o.mo_ ':'~. ~od~)$ .as"proJ~l,ll'i!às 
do tmJleno. est•v!!Pelll nas .mesmas,:.cm:u1astan· 
cias: :· ·o .qu~J·Iuc'rvti o pai1: "'co11i ' ó· · ·etêva~;§·é-~ .ot 
tarifa ·sobro ·os· 'víilli<>IS n\~sM' ' p'riÍ~inr.íii:·de. :qiíc' 
~tato? A: rP.nda. decr&sce1t extraordínariaineil~e;-·. . 

Hoje 11 renda. do.M:u'anhio é muito.:infetiór; ·â 
qt,t~ ti ~\P,a '\!iLe~ ,dp ·1~{:',;_ ~ess~·tê'!'~o.,.. -~iir~tili!f.o . 
pro!pernv_a,. o ·_ seu .. e,lgoJao , liilo ao e1a ,voniüdo 
ac),; 1ntleze$' obnlO a~~:. he,spánhoes; cuja. s:one"oi1·· . 
r·e·noia ,; ae_va.-;,a· ... 'i•. _·:j)~ça' ol - ·~n.iJ••!ly.& , . o:. ·c~~~~o· . 
•lessa . pl!lllt.'\ : -' o. \ -He,;paoha . recebta t.a•n~~ --0, 
no11so arrvz·; :de que lioJ ~ ár· nas telilQs u:n cqií- : 
sumld$l.r . illlt)\ire:·,n~o:. · qúó .. 'Portt,lg&l ; . Pfi1Ji·i,to. 
naLla ganhimo>s po•· esse lailo. Ne3ee hr,,po·:Ç.o-' 
lbia .• naÇão. ;JW\ia . <loi .ao~oos .de dirditoll' .• 'Só". 

.com a .impC1rl$ÇI'io. <1<>.3 Vh1ho~ ;. e .hl)j.e ~ssa. ré'nda, 
olst~, sendO perdida, .~brem•)\10 r.ollu7.1.1a p vr .;:alUI a 
dessa t·trifa;. t:tç pq!J.ÇO:mP.ditada. . .. . · >. . .. : 

:ra11lbe\n ·por, c!Jonsa, -'"élll! · .es~m.os p~lVII~•lS do . 
t.cr _-ea'lltarla n.o Maraotllão .o outras p~yiuc~o~ 
do nort•J.· ::-(po•<!dqs;) Esse. •mpust?. Jo.a., : láDç·1~o 
pal'll ae umn1a.r n ·eommKr.:•o ·d~ -catl,~ __ 4o.' R1o 
ol~ ·Jo•1eoiro, como· se· u Rio· de: Jitneiro-,.>!eotnmer
ciasse_ com o uorto do BI'R%1l; ·· li)~_~dàqui nin· 
gue,n_ a ·r.eva P,l,lra .q Mare..u.hiiu;, -~- ,_~Q~ll . , que 
esse tmposto dll 00 %' nào .é lau!)aQO•sonre o com- , 
m~#io -~&~!'8~&!!.~~(). · in~~ -~,~~!'!)b_re,.~_ eqº~uu!i· . 

·Jol'o)B brazllcm>.< Qtto preels,au de;<Sil C:D:Iltlraa,_ 
o -qne a· recebem . por .coillmr>do preço , e . com 
mata' facitrdaile" ' de ·"Pdrtiigsl. · •: , : "'· .. ' -· . .. 

Portanto, se · n«o ·:se· me . po.di!_f "provai· "qlte o 
mal ,q_~e _soffr~m . ess~~ prll'i_ncl~- dQ-.,awrte prov~•u · 
_da {itJ~ · diJ:, Jl"!:IXluc;çnp; :e ~111 , daJ~Uo· 4e . meiO.& 
d~-- ruer .. ·transpor\a_r _ us· flelU.:prod_ttoet.os, enter;ado . 
qlie · ni'i~:·&··4esarr_uztJilvcil auto'~ilià~se o .. governo 
a · téilta:r- uma .rnedi<la neste. iai!JJtidD>,. medi;la , .que 
.~nh"ilin ·:uíal póde-- 'faúr a·l·.C9in_!1Jsreio. bdizileiro; 
rorq_u,~ n<?:<! . ha " cabot,asem ·,' hat:Jo~al . pv.J·a·. e.sses 

. . portes;;._o;_ tnt&,r~s~s ' .. QU!l ·· o.r•- e:r.ltll.em _,cowp..-o.-., 
. tnettiJOII PO · diiOIIO.O.IIISliiiQli, V.llUIOl!-.. fazet . ·C>ISC 
ensaio~ e · ~sê· 'ieeonlleconi:los que· a: .. medida »ti.o . 

'. Jirptl\it ·bQn~ T_Osú,lttl~OII; ~u -~lle, o ,mal . pro~àiA 
dti'·falLII de:proJ~ctó>~",·(•u· de. oulrfl!l causas ... que, 
nli.o ·da falt.t de ·transportes e · de especulad!lre,;,. 
não !Je pern\ittl.rá,quo· os ~~T~I!8?irQa ~ittiuu~tn 
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11 servir-51) do . c'>mmercio de cabota~em, a explo

' t't\r··essa n.av~gac:!o · priy .. tiva . dos brazileiros; e 
· tratar-se-ha de' outros meios· qo.e se demost.:urcm 
mais eoilV~nientes. · .. · · · · · · 

·Mas .eu tenh·o , pru~11i\da eonvieçllo d·; 'I"~ . •la 
m~d•da pr~po,tl!l, :.tem · i!e ~esultar . gtand<>:> . llenP.· 
fi~l<IS' }Jilf'>\ essas p rOVI Delas, C pata todo O . llll· 
perio : ·· 'além· de. · fa'ze•· · c .>.m .Q•Ic os . prod.ucl.Qs 
<ll'llsus 'provlnelaé ·do . nDI'te . sejão éspoi-tadós 
para_.as ·ontrns··proviuei~s do uo3~' lit0ral; 8.\érri 
·de fazer cam que t •nhA e"ttrseçiio ·o ·ar•·óz, sal e 
uuLros gener!)~ do Maranhão·, elo qual s6mcnt!l o 
d•> ''b!líXo ., Itapi~u.rü · e ·~u~ :· :Mearhu é ~U.o vai 
'P.•u·a· PortuR&t.- terem">s mn1~. esse . meio, a me~& 
ver· podét oso, ·de 'Ugcú·· ,,á ·prov'ind.às do. norte 

·com . ns' d u wl; que :\chl&}llll:!n[e ' USO teh1' Outra 
li~çio ··comnierd .. l simiio ·a 'ininístrada · pelos va· 
pôr~s da eoinpanhla,' .'que ·,a · me'u ve·r· é muito 
·rs·Ai:a; e ·e~''p·e·rsuad,ido ·: de que os .. prouuétos · 
do.sul terito extracçnd· ioo ' il•irte, poden'd •. a :Bahi.á 
em· ti'iJca 'do· ·~:eu · a'siincar; o Rio de· Janeir.J . éiu 
tToea 'do 'SP.u café ;· li ·o Rio . <7'•'aude·· do .SuL em 
tl'oett . dli · seu: 'l'.nr.que;· 9bt'erém. o arroz, ' 0. .Sal' . 'é 
-mesmo ·o· alg0d4t''; porqúe ·aqui já' ha. U:ma· feb.dc!J 
·nacional' ·.' de' · _tec.ião~" <i{le· com.pra, '11Tgo:Jõcs,, ,ci· 
·entlio o . algoilao ·.do Marauhlio · obtc~tl. .um bom 
preeo,' au imarã .. o~ ;lli'Vi'adoi'e'>' u~·a :~,_fnnta ;'hi'oj~ 
no Rio. do JJll'lell' <l" o ni~Od•h · cll\ .7/L~r arr0ba,. 
qnsndo pela ·coucnrreili:ia .Jo;i: E.~t;\d!i~:Uij idos na 
~n:ro·;a ~penrui ' Lià no Miirnnl'oão '. S$.'.a; ~·: .. :Pvr
tanto·. ciChO ' que'· •.eSfle'etiSaio',' e. ' C0llVéni~iotl11SÍI.Iio;. 
• Mas ·talv~z se ·atlogot.e quo s e .l' ai .estab,elecel' 
urna 'eornplinbia .. 'de vapores '!!••o ha . d.s ·uga\· o 
-po'i-t.) · do"· Márànbth cum · os' do·. Pinillly ·e .· !lo 
O~aiá' ; ''mas' ess.! . coiiiP,\tniÍia .é SÓ.l'lllinte . paJ:a . o· 
tr.uts~~~e, ue 1n~las ~- ile g~r·t~, e qão Jl&ra .. o 
de gene.ros pe·•n:dus ••. e pela noedtdp. o cpm1ne.t~el (), 
'qne 6e' pr~tl!ndc aoumat·, vnl aléni . . dcius pro, 
'Vin~i8&. -- -·- ·· - -~- ~. ._ • ~ ·:· · . · · · ·_· -. · · \ · _· · 

· .·· Se o'· Ju)ni-tldo . mioisti-b 'dá f.iicndit so·· dignar 
emi.ttir' •o . seu "juíz<i a' respeitu'.da ·m~di'ila . q~te 
p,.opo,.,lto,' e decla rar ·que cUa· é con>.enio nt,e ao 
p'ni:z;·· r'nnlto me. ~alegt1íl"ei .' CO:Il· f~SÓ, SBÍ'IÍ um 
grande ·$0\" \"iÇo. f~ltl) 1\: .. minbii.' pro.vi'neia ·~o. ao im· . 

,P~go~Lit~i~o·. Ú: ~~~~xDA::- Em · oceasiilo 

optr~~~~~:~D~ve . Úm[t~r~~e ~ .ceo:ta~ p~~~in~Ío~ 
O Sn.'1\fEN'oEII I>E Ai..'VIUil~ :·-A inlnha emenda 

diz·unicamentti reapeit<l ãs:'prílvinciu · cômpr·.;. 
hendidlis do . cabo ·· ilo· ·s . . llcque jlnrn o · horta: 
ê . pam·· mim ' ><im'ple~ enlinio ·1\a:a· outrn8 'provin· 
c1as ·que ··não· tê.n cabotag&m, e qu3 · ulió doo,:cm 
ter·11m ·privilegio, !Jilo é antes' 'um lna.l ·Jo quo 
um bem. ' Do • gue sorve ·· dbor·au,lhos: 'tEndes o 
direito de· nnve~ ns c.ls tns do noi-to 'do Brazil, 
ou toda~ ·ns do Brnzil; se eato <llr~llo' ô · nullo, 
se ·de roet·.• niio existe'?' S~ aci\SO .su •·oeçmhecer, 
depois dl3 .. feito" o•· ens~tío·, · que taes· 'provi.nci•\8 
nenlmnl' · l~t~:ro têin,- ()Dê ,l''élu ·con't'rario · s~o J).í~o : 
judi<>nlas, entilo ~rrísli-á ' o .. sove~~o J(c.ll !óet1r as 
eousas .,,o . pé em"q!u( se achno· ·ActualRJen~, no . 
que estou prompto a ··,.c,m'ji&ulriiti:o: " ' : " • : ·:· .. 
: · PeÇo tambein .. á: ·~. : .. ~: ,(i~' ·,se .. dlg~e.;: ·d~ tÍl~ · 
algu.ma> : lufiinnliç~es : a. rc:spe~t.o, ,cta , ~artf}' . q!lc, ~~ 
tém i!". estnb'ét~r M~re ,.os .,,v~llh.as~ . :p~~o,_nu~ 
a -~nfll ~e 'J8~~~ ·:q~e: CDrr~~oa,,i,i~ · d,lreJtOa , esta 
mercador~"· ·ro.t ' tun d(ls•grandes .wal,J5 .que ·P~"ou. 
sob,r~ · .. a··'inii!hil' ' pt·Oviiiçia; .~o oiio. , já ·,:fi.z ,, V..ef., ,.e 
·cunttm:larei a: . ·daoti~l!sh:nr, · ... .': .... .. ·. : .: . , ... .. , ,,. 
·· Quilnclo · os . vinbô~ · t~avão SS'J'- ";. dlr~ito . 
em··.v·erdàdil 'forte; · pesiu.fó, .u: pt'ovi ric:ia. ·. Q.~ •. ~~ 
ranbiio .Linha um mercad(1 na E11ropn . {la~., .os 
se'Us p.rlllh1c1o.i. se:.nó gr:mde, : sem Juv•~ _111\: 
})Or~an~ :.· .refiN·.rpe_ · ~. , Re,sJ)a~l!a. ~ ·!'!~i~ !\lgOOilO 
. e ··~m!Z ·~bl~- "ilaU,\. para, esllfl. ·.P•~ e•!~: ,.Pero:t~~ 
~os :'P:rc.duetó:; , ; tr.:•.•.l!Pf>rta!los . elll., nayu~s;: hespa._, 
nhóea': a re.ei!Jta·prllv~niente dP. iu1po~t.A~o -deste<~ 
~l'lleros o d a exporlJ!Çii'l) <los_ noss.H, o~çavo~ em 

~·~ 

quantia .moi to a vultada, o llÕje ·apeo1aa monta :1 
sonunll inuito : dilil'nuta. . , 
· Hoje e~l · :oce•·dadol os hespanbóes aind~ vão alli 
busca•· ;u-roz; rnu é 86 quan.d<l :a colheit \ n os 
E"t odo.-. Q.oí,los . (! fraca. porque n . Havana, .. e 
mesmo a llt!sp<lnba, ·estão mais pro:dmas da Ca· 
rvlliiK .1 ' .<'!•!e da provi~ia. oo Mnranbilo. Esse 
11ugmento M direitos sobre. o vinho tlude · lSH 
matou .te u.ma. vo.>z o ,aommercio . hespannol n<> 
Maranh1io, <1" 91aneira qu e . hojd a lli ·openad appa
recu um ou outro navio h espa.nhol cvuoo novi· 
dnJc. · . . . . . . 

Tenho Bía la d~ ~ust.enlar 11m .. al·tigo . additivo 
qu.e 1\)&nllol .á me$&· âcerca .de .du&S ;loterias que 
corrê(llo. oo, .. Ma,-aoblio.·. e . qu~ tor-ã.:o. dadas·peln 
asse~nbléll proviuc ial daquello província om .b.,.. 
llelicio d;tS. obr~ . do eonv.ent<> · d tl Santo A11tonio. 
· O Sn. Pa esrl'>o;oNTE:'-Os 'artig.>s a<lt\itlvos :\in.da 
não ·llstlio·:e•tl'discueslto~ • ., · . ·.· · · · · ·· .· 
· o SR. ME."l-oEs l>{AL.llle•D~F.~Deseià.v:~ ; . si~. prll· 
sid.ent~. q11e .. V • . 'Ex • . . me c;o,ncei.l~sse. dizçr; ... t«J. 
~e!lt~ d\l.as ; p~;~bv ras . eii! : d~Cdza , ~.llsse, . n~tigo; 
1iorq11 : . tatv.e~ n!io . ~nbt\ . 011tr.a , occ.~i:\0 . ,-de o 
faz~·~· '!is~~Jjile ' receiu qJ,l& .. f1!e nii.~ ca,íba P., pll· 
la:v~& .q~~,S~.ndo , entrarem em dtSc•tssao os . . ·art1gos 
aJd_~ti~os: .· · . . . .' · · • . , .. 

o: Sr>J ''PBEi!IDE:(Tt:: ~~ Póde' 'fazer· alguon11 con" 
si<l.eraç.io· •·eb thamente {o quantill : de· que ·falln· 6 
artigo; ·:mas :noio· sobre a sna rnat.eria/ · · 
. o s~. ·. ~e~t'> :;;s'·: 'De: ~[.)(R:iJ>A.: '-:: .~P.q~as· c .• ~~ i 

breves ·. re~~xoe.-; p!!rli' que a cu.o~1nro. ; .c~ :rop•·eh~nd~ 
o ·que· vai· v.>tar. . .. : . . ,. .. . . , 

Sr . . pt'<lshlet~t,é, 'ilf\o' :podend<> a. a8slirtl,h\éa ~~~s· 
Húi va,:de .mi'nha pro vir)c~â · yotat· q~S:ritia .. atguma 
para cone~··tar . ~ 'ionp •rtonto. edifict!> . ~o. epnven.t~ 
dll. San·.tn Aotógoc> ~oll\ 'Orde.m .. dos .Franctsca nos,. 
pela _ de4.c1e , oci,l '· d~ ~ti.asxen.Jp.~ •.. r ásulV,e!J. a . re
qo\l!'rlm'ontO' do gua•·olu'i•> do m &Sfl\O :cou.v~n~,con~ 
ceder-lhe duos tote.riM. para essu ·. fim, ·na. c.>n· 
vicção .le ·que pa ra tae$ · lot-.;·iâs . 11ii.o teria 
appl\C:ÍÇil<l 1& C•ílJrançll .~·o'"iori p•l~~O·.,d,e ,8 .'%. : eiJl 
v 1rtoJe tlo . nrt. . ~ da .le1. n. ' l)H. d.e .. 2,~ . de .. Ou . .-. 
t'ubro de· 18 lS, · q~~ l~ent11 ~ ,imp >,;~ ,Aa JoteriAJ; 
concedldos _ pel•~< aaselllblóae . prÇ>.vi~ta~; a _;favor 
de esta'li.rt~clmento3.: d~ ·:Çllriao4e,,.e dol .',urt. l .24a 
lei. ,n, f>S8 d~ : '(; do ,Setem~ro> 4e. 18.10,_ quo .. d.~s.~ 
pen:~.R .. ta·nl>em. llcs~~ lmpost.ol. 1\11 l().ten~s. ·co!l!l8~ 
diJas · pe('!9 lrt•JS ~~~~~ anenl.blé!l~· ,c ex\ral,idaa_ .nas 
respcct1VI\'Í .ptoVil)eílls, por.a eiilti.ct.çilo e obras d.o 
lgroij~. . . . , . 

'ft·ut ilc~o pol'l.lmtl) de·. uma . ubr • de .. igreja,- de 
uma._ ol>rll, IJia, . P.lll'qunnw .rua CIISQ:I. de orações 
das ordcn:t : J'eligto&lla qmul. q1_1e . ao Mo ·Pó<le 
concol>er o couvenw .11141111 • a IIJrelll, o Yiee·vorsa: 
trn1ava-se . do . um e&tllbelecitoonto . de caridade,. 
po1·que os com·ent•o& .da ol'deuL . .do S. Francisco, 
ordeJn .ealieueiltlmenle .wenJicanw. rocebem-e d ia
tdbu~m constaut~JIIent'l e$mol~&, . Cueon e. -recebem 
e11riJade. · : .. , ·. . ... · . ·. ·. .. . . .. .- ... 
.. P ttbl iCOÍl:ae .. o plano ,deSeas, .loterias, v~de~~ 

QS ; bilbetc&.-.. e correu. n · .priineira S0\1\ :llbsl.aeu.lo 
ntguut; .~od~ uo, ;, Mar:aaJ,t~·• :. est.avlio·: persuadidos 
de ·CjliO ts,es,l"ter•as ·PodUIO . .eer· • eaubeçadas em 

~~~~~\~.r cJ~~ej· . . a•·&ig~s. de~ '~\ d,'~ _. .~ue ~~~. Ji~ 
... Depois ,qae f;H· .e:dn~luola 4:.J;>l'Jinorra, .ex•~to o 

proctu;a4or .. ,.Jiscal da , the~rarul qa~ o, ~ee<oll· · 
r~i'G d~RSIU ·.lr , erill•, cid.o.Ji\0 ,quo· de bom· grad.o e .. ~: cStipe •!dio :~lgwn u;.~SI:', ~ ·pi:est.âra, pa,r&: 
obseq11iõ.r; aoS,· t~lij(i\)Sj)!l , , ,dp . cp"·'!e.~, lll)~nl!la!) 
para. os .. corre&;uaçion!l-es.· c:olll . a-.llllP~~Iancu~;,.;;~o 

. líllpolSto,.,d~ . 6 ~ •.. sns\ent:m<!.> q11o · &.:leL;só· .ae,r.e ... 
Ct!~ll, a . ob1·u, d~:.,lir~ja,. tando . Jl!l ~~ia.s:sido 
daill$-.. piU'a :.as .. o)>ras do,, c:Q~)Te~o -;tl~ ·Sal\to, An
tpnii).,,<JÍle, .nã?. , t~ra · a.. prop(Jil : •greJa... ~· ; " '' -~ ,, , .. 
., .A, · · ·ec\amaÇIU) - ~SSI'I , .empregatla. fot ;:aeOUúda 
pel~> i nspector da thesuur.•na, o~ u ot!le1oso the
squri'ÍI'O, qlle p ll_.!l l$.1 .r.t[tO . CS!-a\":1 : prepar~.do, (oi 
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Dtinl&<lO plll'll entfol( C()!ll a impvrtancia d o> im
posto qua.udo os prc!mios jll havili:o sid·• ' pagos. 

Gomo era ·natural, a a c,unam· o prevê, <) the
soureiro Op!\óz-se, .e a ·q11~;,t.ã,<> foi levado• ao 
the!<D:uO, :que sustentou a opintoio do pNe•t•·adur 
tisea.t ~ " hoJj.a estilo-se col>r,,n·l-o no Maranhiiil co:n 
\Odo o · apparat.O fis~al esse itnpo<lu, que vem a 
absorv.Jr a maior plll'te -d11 sornnu~ tJe !Jile n& 
obrli.S do conveut.o poderili•• · utilisar, e mutili· 
sado o pensa:nent·• ria &!~Sonllléa provincial do 
Mao·aulu\o. A importancia dc!SSe imposto a.nola 
por 3::!00SOIJU. 

Comquantn sej-a para. . mim onui · respei \avel a 
opiniiio do :tribun •1 do th.eMtlrO, p1u·cce-rno que 
nilo vai do eonrurmid•tde eo.n o espil'ito dos· dons 
artigos que citei, guiaoclo-5e mtLis ~elo sentido 
litteral t.las e:s:pre-'SÕ~s do art. · 12 ca lei de 6 
de ~tembro de 1~. np que f?i um pouco l"i&·>· 
roso; vorquanto, a lei o que teye em vista roi 
libertllr do impost.o de 8% as loteria~ .quo~ tiv~s-
sem .pi;>r -fim obras pias. · · 

Ora, paree:~-me .'que. o convento de Santo An· 
tonio do ·Mal'anbiio, pertencente · tL uma ordem 
meodiennte, que estA ligado a uma igr.~a, e qae 
fórma mn . toolo indepar.wel, c'stâ nas circu:u• 
stancias de · lllerecer o favor da lei , Sempre se 
Cúnsideroll .obra pi11 :t edifi.caçli.o de conventos, 
que e, cotno n cam'lr:t sabe, : uma. cua· <.lesti· 
na<.la. t\ habilaç:io d" iudividUúS q11e s e empreg:io 
no culto· d _ivino, e as.~im considerandu. fúj quo 
n assembléa prov inehl do Moranbiiq concedell 
essas tlilns--loterlns . ' ptLrà as' obras desse con
vento, conce~siio qni: n·ão teria feito .se pensass~ 
que se teria de exig i•· o imp.1st.o .:I e · 8 %: · . 

E' por isso que eu peço â camara toJa :l :llla 
bénevolenclà para · o ·artigo additivo ·quo a este 
respeito mandei ;i mesa, corn outros eollegas 
meus, Jlais que ·se· a s duas. loterias· a que me 
re.firo nã o forem libertas desse onus, "oJII) l>lo 
pnju1iicnr as ôbras da urn editi.cio · impor~ute, 
qne aformoséa ·n capitnt· ·do tninha proviucia, 
vem a pr.,j.uJicar a uma ordem que muitos s e·r· 
viços tem prestado, jil cedeoido ptLrte do ~JiliCio 
d!l u:n convento para o.: semi"ar1o eplsCilpál, é 
não pouca,·vez.es pat•l aqu:U·telamento 4e tr. ip&!!: 
e em fim a um e:dad ió honesto, born p 1i de f••· 
rni\ia, · que · nenhum interéssa· pes<oal teve na 
e:dracçiio ·de taes lot~rias; e com o tll~i'ou'Mfro 
està, com todo o rigor fiscal ~ sen-do 'derriandado 
pela lmportllncia. · olo respectivo im~sto, af61'11 
uma injus ta r evalidaç1io de ·seilo de bilho~tes, qu<i 
sobe ll 24. COtltoa ole réis, quo " Nnli•nr -se, o 
que n/io : ~spero,- abiCOI"veri toda Q. SUa fortuna. 

Quudo n lei falluu em lgL·eja~ 11iio · Q11i:z; l'd· 
feri~·~ s6.uente ao edillci<1 ogr('ja pt•op:·ia
Jnentc dito, mas a tudo aquillo -que colllplc:tn n 
igreja o ó dependenci .. natural: o~ conventos, 
por cxomplo, sllo do!)enJcQçlas nt~ttlrnda das 
1p;rejas das ordena religioaas ; e neste enso t un· 
bom esti'!o ns sncristias, titc. As igr~jaa dns ur· 
dens l'el\~;io$rtS , pclú q'uo me consta, s.,mllre 
forão odifii:ada• conjunetame nte com COilYcntos, 
lluQea es tas estiveri'io isolados ; os- conven L••S 
erno e ainr)a si'io as cosas destimutlls ao t~lorja· 
mento U!l indi\'iduos que se · Jedicão · 110 serviço 
do culto e q11c. devillo vive~ reclusos; pur c<in· 
seguinte, ·os conventüs fa~6m pu:te dessas igre· 
jas, n ão se ·podem separar; o se se quizesse hze•· 
distiru~çlio er1tre-convento e :igreja, enHo, repito, 
tambbrn _ se p l:>dia f~Uer a mesmo disthiCI,;OO entre 
Q socristi!l . ~ .a propt•in :- i~rejn;. ·Ainda mesono 
que o 0p1naao ·. do · tbesouro nactonal deva , prc· 
valecer, me pare<:e q uu o cor po legislativo deve 
du in~reprel.ao;,io a esse artigo da lei (reftro'mc 
ao 12 da lel de 6 de · S..tembro · de 1850)'; afim 
de .que' não seja considerado sõmente pela •sum 
letra , tnlll tambem pelo-- seu ·>llrdadeiro espititCJ 
com q~e foi diet.aJo e approvsdo n eet 1 e:tmára 
e no senB-lo. · 

Sr-. presidentç, agora ~r-ia oecrusião .oppertuna 

dol responder ao 1.obre dt~putado por .Per11ambueo 
que me p1·eeedéu, c q"e s,e declarou aqu~ apost':'l~ 
docíãido da protr.cçoto; mas n hora ~;stã. murt.> 
.-.dinnU>da, c e>\. não p~d.J (ia t·espon..ter c~ ono. dese· 
java 1\s t·vlle~>es qu~ (~?. esse uobre deput u.lo, so. 
breludo ern uma questão t.'l.u grave coono e.'!>'a _ dil 
protec:c,;.tu e eo.nmeNio lh•re, e lttloa julgo_ sqpe; 
rzor As minha:i (<>rÇtL!i : enh·et~nw sempre du·e1 
il.lgnma eous" ~ respeit<l <lus C()n~idc,ràçõ~·s por elle 
nq11i· ennuncia<lu, e n q•te em unl aparte de ul· 
gumB ·sorte contradictei. . . . . 

Ea tliss~ que .. o nobre dcpu~do · cst~"~ e~~ eon
tr.ldic.ço)o qnaodo, sust.:•llaodo a conven1encJa da 
po·otecÇ.'t'l aos arti>la.s· brazilelros · qu11 . se empl'G
gii•> em fttZ~l" IDHVCÍS, . l'OUp I . e CQ!Çil.dO, havia 4R• 
tes sustentado n couv.:niencia. <te se ditninuir o 
imposto r~lllt ivo á venda ole embarcações estr&ll· 
geiras qu~ se tive<.~em ·.de · na.cionalis •r. Pu eco 

· quo . o uobr·e d.:put,aJ,o ~ -Plll'a a~r, l_ogic? devin 
eoneordnr na lllllnuteriçao .do -pnme1~u 1mpo~to. 
pot·quanto est& impo<tO ~o;rnp<ir fim. proteg<!~ aos ar:
ti>tds brllzileiros que ·se uo:die>'io á construcçij:o 
de navios, . e tanto direito · tem á proteeção na-

. cional coaw o·s · ou!ros,. Foi . po·t· isso que 811 en· 
tendi qu.o o .nobre deputa.<!'' · estna 6!1\ contra.· 
dicção; vist'l que em um, easo era {l'Ce i,·aàel·, e 
n.> .outt•o Em\ pi-o~cci•lnista ·exccs~ivo. 

Fo:z· o nobr<! deputi.dü aqu i a · defeza do sy3· 
t emtL pro.tteccioriista ; m ~.:~ .;ll;~.hnen~ ni\o allegon 
úina raz:ro· valbss ,para susto~ntar- e_.;se systema• 
ao menos em relRCiill ás circll•nsta~•clas do nosso 
patz, gtl<l det"era . til•' _convesiil\•itemente estu!l•do ; 
elle não Jez · tiul.is do ·q 11a dizer qn:J cún vinha pro· 
te"e•· os artist.'\s br:IZt[eiro>s, ·se .n tet; em -eollsi
ue':-aç:ío OS JireitoÍI da graoido massa dos C_OÍ1SU7 
miuoJ'eS qúa foi'miio O pai:z;; fo::z::se. tLDli!S · c~TgO 
de citou o• exeu1ple9 de paíze~ e3t_ran~eitos, no 
que me parece q'ae riâó (oi muito fd1 2:; . por9Ujl 
se o syst~mn pcotecc!'ltlisto. Cos:1~ . se nil.u a un:ca, · 
a principal CSlt~ dr) ellgra_nileeilnento da -Ingla, 
terra, eotlio toJ••S os paize~-. da Europa, que. Lê~ 
o musmo syst~ma devina estar DtL mt~sml). srtna· 
çlio de ptoS)>IIrid!ldo, por e:Lell?plo, ~ Frauçl\, a ~U~ 
pao1ba ' e a Hlllllln•lB e outros estados dB ~nropa. 
que ndo só ~~~ o uioJll_si'io prnteGCoortista~ co~ô 
mesmo prob,btclonhta•'· No eltame Jl\tJ CI\Usas da 
espantos 1 prosperidade da Inglaterra . devi!rfa ha~ 
VO!r mais cri te \'lo. · · · · 
· A.tém diatv, Sr. pre11i<lon~e, o. nobre deputado 
éo1n os •• baervaçõc~ quo fez, prutenolendo co1ubater 
a opiniito do h onrlt<!•l mlnle'tru da Cazenda. eao 
sy~tema que o go)Vtlruo sogue, f.,z~lhe antes vm 
eto~io, 11orqu.c •• RI'IVtt'Jlo · n4o é n otn (h1e t.-a<!-e1· 
nom tamlletn pt•ohibletonis~a. O gov~rno tem ado. 
ptadl) n11 auu. · ma1·eba littl\ttecit·ll o ayetoma pro. 
tcecloniata lliDI.iemdo>, q~o ~ aquelle q ue maia pll· 
toee eo:wlr ao noadCI Jlaiz. . · 
· So o Mbre dcpt.lt tdo é pt·o~eecionista mcderade 
ilea~e ca~u devêra acompauhar o govorno M seu 
ayatcmo, que é' .o maia· ll:llclonal para o estadú ~o 
Brazll ; mas o 'nobre deputad<~ se apres~utou um~ 
camonte proteccionist.a excessivo> ole eorta cl.as$& 
de 'tútislas sem npr~sentar factos, sem. dizer €1)1 
qne .ü .protecçã6 que o gGvermu H não'ó amol1191"; 
iJ,io'mostro~t : como o com:nércío-. ~shan3e iro> l)ll~ri~ 
fi<!a essa . indu&trja· ;'· e f àl)ando> em·. g~raJ,. S!)Íll 
i<nilraÍ' ·em exame · ddalhado,. disse sõmen_\e-.9~ 
a : indttstria ,,naci.mnt n;~•> . er" :p1-o~egio.l:t -~rqu~ 
uno ·se · _sobreca.r::e:;:a a md11stna._ estran.geu_·a .-d~ 
gundes e 'pesados 1m postos. Ao no\lrç deputaúo 
pouco ' lhe jmpo.-~.to os so!friJ~entos. de. grande 
massa Ja _popl11ao;.1e, que .v)na a ·_carregar. c<~m 
itnp()!õtl!·s.:; · · . · . · . 
. O. Sa.:, .À.PRt<'\io : .- F•>i·um& · declatn&ção. 

O Sn. MENDES DE· Ax.~ci.~ : -Quanú A· i·mpu~ 
gnaçiiQ qou fez " nobre depu tudo por Puru&lllbi:CO 
a ·· respeito do {'lltle ·dos · jomaea; ~llro · qns' · ti.QI~ 
bein nllo tem raziio; e parcce·me que o~jorn-,oa nada 
wl!.rem com a diminuta tala d.~ ll}·ra. 'POr folha; 
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hoie estabelecida, o nem cc;m isto padece :\ in· 
st~çito' em ··nóssilf-paiz; ao menos :\ VP.rdndetrn 

.o · qúe:~·õs · desejamos para sM felicidade. 
· Ainda ' n rsti! ·-ponto .. o. nobre ·: de-putado 111io foi 

muito expltciro,: p orque falloo.•· em g~ral ·eootr., 
essa taxa; •c; · me · parece, pela sua argomentaç/io.>, 
Gue· :\ ·e llti. se ol'p'linh~ 'por eom~iderar a lmprenR'\ 
c•mio uma · indastria: :· ·'mn-;;·, · so· 111e ·uao illudo'; · o 
nubre · d P.putado;· · parS:·"ser logieô, deVia pedh' que 
se liilll im puzesse :~bre-·industria alguma, · para 
collocat-as .em· igual posiçüo, ·porque nãl'l é muito 
justo protege_r -se a uma ~~- · em p~rtieular. · 

O exemplo dos out"'s p111zes, · que . o nobre de· 
pu tado .. troux;~ em sua ·dofel'.a, é contr•lprodu
cente; creio-. qu~ •o :.Bh1zll e1'11 o· tiuico.> · p aiz; ·l1a 
tre·s 'armo!!, onda O$ jornaes • ·podião se:<,•tt·an
sport![dos · sem vaguem· a · :portngent, dos COt'reios. 

Nll_.,i, presumo-que .essa diniinttta ta-xa que ·pag•i.o 
ent r o ·ilós os jornae:-; sirva: de grande ·embaraço 
ao d erramnll'ento d:l · iustrucçAo: que p6de rest~Uar 
da leitura 'dos ji>l'!laes :· os>es· males·q·ue- -o• nobre 
deputado enxe•·gou .-sito •imagiuario< ; · t(lnt•>.' IDais 
quanto e·u · · er.L~udo ·que . a v~rd.adeira ,··i nstrueçoo; 
a 'quem n1ais .eonvêm•.ao n osso· e'- a -·tod'os <Os-paF
zes, · nãn .Sol. cclh!l nos· jornnes;1· A:; i nstrueç;lo •nd~· 
'jUirida nosjMnàes,-senl' ,n~nhum method6; in te i..: 
ramente· ir'regui&T nlio.pócH!. dnr - bGno ·lfrueto~ .• ·;,,; . 

-~. ~iE ~l~~rtz;~!~i~J~:~~~:~~ü~J;1:~~nrt~ 
do--.~. ~lustt:e .. · deJl.ut::l··· (!,o '.'. pel.~ ,. ,B.a~1. ;1 ;, ,!lrn .. ·:v'! ... . 'd .. ~d·e .. ma1s tlOCtva . . que lienefica umn se·melliant'e tn· 
~tru.~~.o~ :ti~. s.ó .' poa~ ser: a.PP.~'.i~c!t~~:~ p~t:, que_!Tí 
J!Í• tem .um c~l'to fllDdo de. c·onhl:e•mentos ;· -e· nno 
bàveiido: nOs leitores' ~ufficieiite ' eriteriô para dis. 
tiJ,\'gl,tir!ae ·.o_ ·j oio ·do .trig9,·. e:m 1ügar. de~. 1ipr;o~ 
,yeita.•· .P?~e t\réju.~kàr; ' E . P~!s quem.. póde; uoi, 
c.nme?t!l; $OO:~e~~<.il)l .. est~ t!Hi-a. ~iin .Mu.eUe,s )<irnae~ 
,que P.f\'Citrilo mcutlr .no pa1.7. .tdi\as .pern1cto.sas,. c 
9ne· po_r:sii?- ·riyr~ c<i.r.S?}.h( t~m: · r~i~o· ir~Mo ,·m,n!; . 

f>J: •. : ~-~~~ell~; .... C.'I!, . tl.e>4erla ;.ef\lrllr e !O; ~i,orcs 
desenvolv1mentos .comliat,el)do ... ns . ideM do nobr d 
deputado. 'por PeTnnmb'ucêl, üúts ' a' hora e~t.ú muito 
adinntadn, e ·niío. ·.vim para .. lstci pi·.é-parado; j:lor

. que. ,n~o ,.te1li:ionava :_ieba~er_.· .it& . idéil..<; 'po1· · ~ne 
.emi UhhtSr ·:G· n:io .. o .faria, 110.: ólle .:.me:·. niio .. · C:QR" 
.masso .n . terreíror-&. sómeu te :.me .. tinha. disposto 

· .para -sustentar »&-artigos. addi.tlvós :,que··. off,rcei . 
Limito aqui n~· obset:v:>Çõeil qWJ Linha .·.n fa~er. 

l'O~erv.ando . para ·,a . di~CU8si'IO: dú.S llr tigos .. n~di · 
tivos, CIISO me tn(lue ·a .pnla v.m, dàt. maior de,;. 
envoh·imento. ás minl!ns idéas. . , . · 

O Sn. PAta .. \ (.1A:<I>Ioo· : '-.. Peço n palavt'l\. 
o' Sn .. Pnr::smEiõTl:o:':: - Tein 'n plllavi·a .. 
o l!ih:·- Pa.~1a. c.:à~cJ.tao.::-s, .. . preside.nro,- .n 

importancla das. materiu é do ordinc t·io nvaliada.. 
peto !~rvor · o attençno. eom que. ~iio · eseuta.dns 
p!IOS interessados, c Diio v~jo· ninguolll , nn casa. 

. Alem disto. o m~z do. A.gostQ é .~ ul!•nt o da. ~~s~•io; 
a ~~ric)lltum niio tem . sido .. diseut.idn Cfltno tem 
dire1t<J a ex igi[ ; a -instrilcçi\1) 'publica· tem :sotrri· 
do a mesmo. sorte : igual .. esquccimenro . tem .pe
sado· sobre, a .saud~ pu:;lice, :.,qu~. exi!{e.d!tandes . 
cuidados em ,t?d!lS ·O!l p().ntos: .du .imperio. ·,·E corno 
tenho . uma :pequen." ..• cspe1·ança ·,que .. ainda , SQ!ire· 

· estes ... ditrer~ntes. , l'Jiffi(IS .. nlgJ.lm:•· GOusa. . se·· p<~le 
dizer· :nll -discuSS!lo_tloS •IU;4igos Additivos,- por .j~so 
me .determino ·a. : -pedir :: a; , ~- .Etc; <1uo. -8.- .-digJ)e 
consnltar ·J1. camar~ .;&"- ann.u.~. -- :n qne . a· P.res<mte 
<liscus~ito . seja . enclll'rt~da,,., __ , ., _. ~ ·• .·.' ··•: .• ... . 
. 0 · Sn. PnÉsrodrio~:·: ...;,.. Niio. é ltoje ' eon!lu ltnda 
a · camàra ·8obre ·o requerimento- do''uobre -depu 
tndo, po•· n iio existir na cas•• n umero· sulliC:iMJto . 
do S:s. de11utados ;. porém nm~mbà aerh u.tisfcilo 

. o seu pcdtdo. __ . . . . .. . · . 
.A diacuaaito: Jic& . ~dia•h .pe~11 hp~a. : . · . . 

': O Sn. PRBStD~· designR" '&: ·ordem·'do-.. dia -e 
levanta · t1 -i!.o i:s t~es lionu; d!l 'tarde. · · 

TO\f'l l . :· . 

Ses$ãu ~- 4 _ ele Agmoto 

l'llBSm&liciA· nO $0\-. · : >CACIEL llONTEmo .. 
SuuxAai; . -ECJSpedie~tte - Pareceres dt: ePinmis

·s<J.:.,.--Ord•Jm do'dia . ....;Augtn.etUtt'd'e:deputQÇõet; 
Discurso :do .sr. ,..tguia1•. · Votliçao.-O,·çamento 

· da. · ,·eceita. ·:Votaçtlo. ~Artigos _o:dltiti?!Os- ·p,.o. 
t•ogaçào da s...ss.ao. · ni.:!teurso~ - IÍ/.1.~ Srt; ·l".a-ula 
Cand.ido e ·Wilhem 'de ·}lfalttu. · 

A'.; de?. hora.<; f~ita a ·. chamada. a chlto·se- pre, 
sentes os Sr.<. Maeiel Moutliro, Wilkanl-,. Ribeiro, 
Lindolpb(); M·>galhiü:s- •Castro,· Ribeiro da Luz, 
Lui7. cJ" Artlujo, . Bretll~, Aprigio;_ ba.rllo· de.:AIA· 
l'otm, . L·lal, -.Fleury, B:u·bo~a •Ja . .Cunha,:.Paula 
<Jandido , · Angeh · Custodio., ·,;Fe·rnlllldes;, Viei_ra:; 
Ag!linr, · P acheco, . Macl!ado, -Oetav:iano.~: Pare ira 
Rócbn, . . R.apOSI'I d ··t C.lm trn, . Phnenta• .!lfagalliàQ.tJ, 
W a nd<!rlwy,' ' Pae~ .· .B·UTtlto, ;~ ~Alb11querqne, : 1\{:a • 
eedo,' Seâra., A.ln1 ei<.la Albuquerque, cTaqu·es:, P!i" 
r:toaguá, Theophilo, C~~ondi.J,, MenJ •!S;' Oa11rtido 
~'ge~: . Vieira 'tlll : Mutto"•. P.!~relra ; .. ~au,Ja ,B_al!. 
t•s~11; · .B.:zeTra; F <:n·nz;·· Tetxtirjl·!ie--:·Soll%3, : . .Mi· 
ra·"d" , , .·'S•lll~a ·: Lc:io ·; : P<ir~ira ·. Jorge .• · · ·:suz:aiva, 
Bl"llsqi.te, ·. : Qu..,iroz,' .. BeHo • . Nebias; ·Ferreira- · ·dil 
Abr~o, .. Dutra: ROcha ; · G6e·!l' · ... S iqueira',, : P.oehll, 
SatitoS' e· . .A!mnida,: SiNeirA: da' Mott$, Ptutlâ :Fot1· 
seca, · Belf<Yrt,;: Vorin.tó;"· Illend~s · d;l Costn, ,.Paula 
S.\ntos;· ... ·, _. '":'. ' . :· -. :;-._ .. · ·· . .. -, .... : ._ .:. , 
'·.' E h'av~ndo'· . :.iníU"•l legal, ·o .S•'·. imúiidentii ·abre 
n. sess:1o. ll$ hl)ras 'lilP.'rios .um -quarto .. ·· 
.. T.ida, e . ap~n·ovnda 'a ·acta ·.d'1 : s'essiió 'ante'ce· 
dente; o .sr . . :l •. secret:lrio .d t\ conta do segtiiot.e 

• E:tPEDlE.N'CE , - .. 

.:Jfth, 'onlcic! tio. Sr. : l)lini~t~ .da' ta;r;e'riâa reoiei
J;en<Io .. copia: dt~ .. corisn!l.!l-. . da s~çi\9 <l.e, Jazt~ndu 
do ~ons~l.h!> ;<.lc. e~~aJ?.}k ·2U:· do., Março proxiu}o 
passado,., sobr~ .. as .I e ui .. p~;omulgada:ll\5. pelá .. IIS· 
B~'ÍJbl~a ;pr~f.i!JÇÍ;!!o.l .jle 'M,inas, nos anno:s. de .18\jl 
e ... :l~:l, , , ;po t: : .·c.ont :rem .:Rlg,uns. parnl{_r!lphos ... das 
leis .. do . orça1neutp·. provincillLdiSIJQsi~o~s . que Pll.· 
recell) , C:Ontr..ria~( à . cunsmníçlio~-A . çommissão 
d o aso!flmbléa~ · pl:))\'inciaes •. · • . . , .. ,. · 
' Do ·unl~m~; .. r~n>eÜend>l ; Cúpi1la ' drU. consultas da 
secç.io • do fazenda -do C•)nsetho do. eatudo elo !Q 
de ·Maio do -0.11no. proximo pasa11do, ., · 12. de Ja.lho 
ultimn,. · W:eL-e·t da ·1~1 - da a.saoJnblúa p rovinGial 
rio Uiu Grancitt do ::lul quo -o.•tttbcloco no ·: 11rt ~o, 
~ 8•, um impoetl'l parlt o fcllll'ioo tla honll·m&tto 
nas lu;n·a e.1 JlUbllcu; que 111to 8:\o de pt·opriodado 
J)rovindal,, afl:n ele · que ~sUL camarA tome· nn 
dovidll eou~ideratiio.-A' commissi\o de lla~em· 
blóas- pro\·inclues. 

Do da guot·rt\1 nnV'iand~ o roquoritntnto Ci':l q_uo 
o rnajlll' ull · 1~ l'eglment.:l .do ··· cavnllllrla ligeira 
Jose Luiz ' M&n'na . 'Barreto· p-ed~ que-o· tempo 
pa 1-a · :;e ir· nce;)s,o· se]il' cantado ·desde' a · datO!_ dll 
p romnção ·t\· graJI1açii•l .: do 'P!•sto;· que. oecuQ&. · e 
Jttndo M mesmo tempo -11\for.mações .. h -respeito. 
- A' ·commissiio. de . mnl'i:~ha· e ·guernL" · •,· 

... l)o <lo iínpetio, · enviando os ínfo•·mações P.Ór 
'e3ta ·cnmnra exigidos · á~rea. · do· ·r equer.iment.:J 
e m. que os em_pregado~ do co.r rt.íll'.da cOrte ·P\!· 
:d <!_m .:augmento ... . de oseus .~ordenados.~ ::'"" A' ~:m. • 
nus~ao de,· .. pensõed e ..Ptdsn ·Jdos. .. ... . - . _ •.. • 

· Um r equúiÍncht·a . do baclr:\{·oi Ber•.~r.êló';'t~l
xeira. J e ~orMs J-P.i Le Velho, .. <L AnLoa[o ;-.M~·iel 

'~rd~iro, em• : qt!-e p,edem-·· em:·beriati,c.i~ ~a c_Ça
;eta. · . . à9S .. ·T1~bur,aes, . jor-nal_:· .de sua.· r.ed.!J.cÇi\o, 

·diversos ·C..vores:.-:- :Vni· {t. •. pcimoii'a .• ~mmissão 
. de. orçn:ncnto. : .' ;' . . ··, . ... .. . .. . '· ., .. .• : . ~- . . : 

·Acbct·sc ·sobro - a :mesa;' -~c·á · .: el)mrniasfin·. de'-fa· 
· zonda 6 remettido, :o ·mapp.'\ 'd CmYinstrativo ·genal 
.... das· opent~es. do preparo, · . asSignlltura --e :sub
, SlitniÇilo do papel-moe<ta na col'tc :c · milnicipio ..... -: ... . . . . .. . . - ·, '·s ... · ·"·. 
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58 SESS10 EU ol OE AGOSTO DE 18t>3 
do mo J:>neiro·, li ca rgo da ]a,•ta administrMiva 
da "~•ixa dn nmortizHçã o, desde 21 de Dezembr.> 
de 183."1 ate Sl d~ Jttlbo de 18~>3-

S:to jlllgad<>$ objectos de deliberaçiio c vão a 
imprimir os seguintes: 

tt F•'i presente á cornmis~:\o de camaras mn· 
nicíp&6s com o olficio do minis Lt·o do imperío 

· as posturas •ia Cúmnrn municipe.l- dn cúrte <le 
18 de Junho ullímo. 

«No dese111peuho J e u m dos seus iml)(ol·ttultes 
encargos tratou a camara de propôr "" lliPios 
quo 1J1e pareeêrilo mais con venientes li evi tAr 
os pernicioso,; abtt~os que, se d:XO n~ alimcn· 

· to~ão de recemnascido~. abusos que, qt~nndo nilo 
· compromettem immeuiatamcnte n vi da, detodo· 

r iio mllis ou menos }lrofunàam~nte a ~aude, o 
a tornão pnt-n sempre fraca o l':loillan t~. 

" A commissão está convencida de que seria 
do summa com·enieucia social determinar cspe
eificadnmcnte os cas·•s eu1 que a al imcnta~iio 
matl!ma possa ou deva ser substítnhla pela 
m ereeuaria, não s6 porque as gerações qttc S•! 
succedem seriiw i;;entss de 11111 •em uum.-.w de 
males bcuidos com o primeiro alimento, o que 
d/1 etn resultau o nwn população frou xR e anti· 
cipadamente .lccl·epi!;n, cou.o porquo as Ca!! 'S de 
caridade on · úe expostos 11ttO C!lrl'eg'llrii'h> com 
tão · avttltado numero d <:l tngeit·lllO!', que uma 

· -verdadeiro nvs•·e1a soln·e ellots faz recahir, em 
uesfavnr mui~as ve1.cs do vcrd:uleh·o i>Qbro ott 
do desvalido. . 

« Se as postura;; porém de que se oeeupd 11 
commiss~o niio podam saLisfa?.er a todas estns 
·l!xigencias, co1nt\tdo cst:~belecem a conveiliente 

· polio:ia em tchttiio llo estado s:lllit at·io das amas, 
a qual não póde deixm· ~e produzir beneficos 
resultaJos. ~ e m relaçiio ils tnediúas s impla.;
m ente policines n commissiio não encoutra senão 
mouvos de louvnr pru-a a camara, .c não tem a 
menor duvid<\ de ·â.n.r-lbe a sun acquiescencia, 
niio ocredita t-ntretanto que se pOSSIL jnstillcnr 
na actn,llida<le a imposi~ão de 20~ · Q.ue n ca1:1aru 
pretendo ln,çar l!Obl'C cnd:~ um 1 ama em f .vo t· 
de 11cu cuf1·r.. imposição sobr~ tn.JI) que. po1· 
s ua. gen~1·aliuau.: ir D. 1·ecahir t:uul.lcu1 .sobr~ .oo 
que h-rcmcdiav~hnenLe s..'io obrigados a r~concr. o. 
I.Oes seniços. Em vista da; razões a!J()nt.ndafl é a 
commissáo do p11recet· que se adopte n scguin~o 
resolu~ito: 

" A nssombl<la geral legislativa resolvo: 
« l!'lcüo nppi'O\'u<ins n;; poR~•m1s d a Illm. ~.,. 

msrn munieipol do ns. 1, S!, 3, 4, 5, 7 e 8. 
"Paço da c 1mat·a dos depnt11.;os, :; de A.gosto 

. de 185-3. - Candido Bo•·aes. - Tei:&eil·a de Sou;a. 
- JustÍ!liano José da Roc/w. { vencido . ) ." · 

• cc Foi presente .à commisMo de jusHça civil o 
· requerimento de J o!lnnes · Voigt, natural de Lu

bek, pedindo dispenst\ do t~mpo, que lhe fnlta 
para compleLSI' a itlade de 2õ at~nos, que o co
â igo commercial c~ige para ns funcçõ's de ngont11 
de leilões, visto como 11\0stm pelos documentus, 
que s nnexa ao sobredito l·cquerimento, ser maim· 
de 21 annos, -- e til r todas lls habilitações neces
sarin$ para o bom desempenh o de taes func-
ções: . · .. 

.« A co1nmíssão r ei:ouheccnc.lo a vcrdatlc -d46 
allegaçõos do suppliea••te, e sobretudo que ucn'b:u!Tl' 
motivo ..-nlioea autoJ•isn a oxoopção· do ;,.rt." .' OO 
do referida codigo, nn parte etn que requer a 
idnJc de 2á annos para as !uncçô.ls de agente 
de leilõe3, pois q•u~ e~t<'\S n llo St\o p<:>l' sua ua· 
tllreU\ t:l.~ maiot· dift!cu.ldade e fmportancia quo 
n~ dos conlmissnrios em geral, a cuja claE<Se 
naturnlmente perl.elleem, mns pnrR • s 'lttaes cn· 

t rat mto) s•i basttl · a i<ln<IQ de 21 annos ; é de 
pa recer, do confol'lnidadc eom o disposlo em 
outt-o:s eodigos cornmerciaes de nstões civilisadnl!l, 
que nã,, exige.m para as f•tu.cções dos aglmtcs 
de leiliiP.s maior Hladr. Jo qne pa.-a as do com
m~t·eiante em geral, se . adopto o &<~guio te pro
ject<> de lei, que . tem a honra de off•uecec ,; 
considernçiio. da cam~r•t : 

« A nsilettlbléa gel'al lugislntiva r eso1ve : 
« A1·l. uuico. ""F •ca t·evogado o art. 6S elo co

uig'-' do COU\IIl~•rCÍ00 em referencia ao art. 8[, ÓO 
mesmo cod ígo, no porto em que exige para as 
funcçõ~s de ngent o de loi~õcs n idadtt de ~) lln· 
nos, que d'ort'l em .diante fica re,luzido n ~ l 
annos. 

cc l'nço dll cam:ll'l\ el•>S <leputaJos , em 3 ue 
Agosto ue 18-)3.-Btwbosa.-As>iS Rocha,.-L. li. 
.i\[. ./i"iu.:ur.. '' 

" A commissiío do camarns munícipaes, •'l qttem 
foi presente o oD!çio Jo llli••i•Lro do imp el'iO, 
remettcndu a esta nugusta cu mar 1 lli'l'<)rllas pe
tições de \'Cssoas que pr~tendcm ellCítrt·~gar-se 
da l impe:m da cid tde tio Rio de Janeiro, com 
as mulL•plic,.tla~ informações, que áeer~a dell·•s 
hnvi-1 colhido, attonden'do a que -todas esttls unn 
nim~s convergem em recommenJaJ\ emborn com 
!llCdific>J.ções o cautelas, .n adopçào dti proposta 
elo ohludtio br •zileil'<l João Fredel'ico Rllssell, n 
qual aliás oào importa ouu~ algn'm para o pu
lllien ; porquanto nMa prétende ellc recebel' em
qúnnto não realisal' o S<!n·iço que oJTerccc, c 
ainda entiio sú pede .'t!ma p1·cstaçiio infel'ior tê. 
vnntag~m tlest~ serviço ; attendendo igu:tlmentc 
.n qne cumpre dnr ·quanto ante.; sol uç!1" a . -e<to 

' negoci<), pois depende dle de avnlt·•dos capitaes, 
quo diftkilntbtlte serl\o NI.Lnidos, se· UiiO fõr apro
,-eitaJ a a oppoi'tunidadc, c r econbecendo que com 
o puueo tempo 1ue !alto. para che~ar o pra 7.o 
dn sossi\o ordlnnrin, é ill'lpossivel dtscntir e re
~olver em lei especial cssn rnnter i(\; 

rt E ' de parncar qua no orçameuto s o dêm o.o 
go\·erno as seguintes o.utoris11çõ~• ' 
· "Art.. O go\'el'i'to fica autoril! id<l pnro · contrll· 
tsr com Jono .Fredel'ico· R~tssell, ·on eo1nt quo.l
.q_uet· ;outro, o serviço d 1 llmpe:r.a das casll8 destn 
c1dn<le, e esg<>~ das agua& pluviau, rdalisando
se os · trabalhos por <listrictus uo,;ignlldos , pA rn 
o que pod~1·à concedet·-lhel 11 isenciio dos direi
tos do impol'tação de t.odo.o os objeetos nec&s· 
snrios n:t fôrma requerida. 

" Art . Nos dlstri~toa ~m que se {ór s11ccessi· 
vanttmte t·o:.!isa tldu o servi<;~, d~ que ttatn o 
o.rtig<J nntecl'ldento, fica 1ambe1n antorisado o go. 
..-e1'1l•> pa 1·n ele\'nr n d~cima urbonn nll prOplll'· 
ç.ão neces~aria para fazer fnco l1s dcapc?.a.s 1lo 
couh·llcto. . · 

" S tll\ d!ls comrniuões, em 1 d e Agosto de 181).1. 
J. J. da Rocha.- Teixo!ira de Sou.:u.-G<mctido 
BOl'!J~.$. n 

« J oaqnim Ribeiro da Avellar, um dos ·pro
prietarius do morro •lo Santo Ant...>nio des ta cór
te, queixa-se de haver sido violado pelo mini stro 
do impel'io o sea. dit·eito ue propridado em parto 
do diLó- mon·o, que houve por co:tlprn. fe ita ao 
m·o4ti:lro J" Sanl.o Autouio, por ter o mesmo 
'ministc~> mandado ·:s<>br'estar uo nr~·uament.o, o 
. ~nstrucçiio de cdificios, que projectna. · 

" A cotflmis:;ão de -justtçO.· eivil, a quem foi 
distribuída a sobr edita qneix·\ , julgou· lJreciso 
pedir ao gove1·no informações n t·~.speilo, e n este 
sentido deu o seu pueccr, que fo i npprovado 
pol' t"Sta augusta eam 1ra. 

" Satisftlzendo t\ esta roquisiçãri, o go\'ertiO in
for.na, em dRtâ de 18 d~ JuJibo, qne tendo o 
visconde do Bnlmcena solieitaclo nutorisaç&., p ·•ra 
orgn:.isàr umn empr~za pt1ra o desm~1·onamcnto 
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dos !f~Orros de Santo Antonio, o CasteLLo_. e rnnito ! pessnal, e não vi l?ublic'ltla osta ~~il9!iilliii 
co~vtndo esse desmoronameot.o á s_nlubnd~Je pu_- no J 01"?1al, rcclatnet para qne -ella fosse pa-
bllca, ao nf<>r!Uoseamento desl:' wrte, e •• ~·•e•h- tento. Quando o fiz, porém, tive a cautela <.!e 
dade d<> lran~1lo entre seus dtll'ereut.!s ba1rros, 1 declanr que nRo attril.iuis. á redaeção do Jo~·nal 
mandou npphear pvr dQCNCO ~- l!S] de 4 de do !_Jom•nc•·c!o proposlto úeerca de algumas alte-
Jull~~ do ~orrente nnno as <hspostçoe~ do de raçoes_ que ~~~via notado na pllblicação do que 
n. 3~ de 12 de JullJO de 1815. . me dtz respetto ( o7• ! oh! ); podia ser, como 

« A' vlllta dest!l informação, e dos pllpeis au- disse, um stmples acaso, e cu não me reéu•ava 
nexo,; á queixa do supplicante, a commissão en- a per6uadir-me disto, queria apenas desp~>rtar c 
teotle que o governo _procedeu de confor~tlida.de attenção d~ Jo•·nal do Comme,•cio para que -se 
com a _lei,- c com os '"tet•esse~ publicas; o .por não repetisse•n taes alterações ou omissões. 
tanto o de p~recer que M !e! do orçamento se O Sn. Con!uh DAS NEves: - Entiio 0 JQI'nt!.l 
ndopte o segumtc nrt1g.J a ddtttvo : do Comme1·eio é 0 acaso ? ! (Risa-das.) 

·."Fica nut'.lrisado o governo para despcndet· o o s B ,. .. . c . ·. N- · 
que fór preciso para n desapropriação decretada . ~- ltZL[.a"- AV.I.LCA..'>Tt • - ao se t a que 
do morro de Santo Antonio. . p10po$tCO vem este aparte . 

• Sala das commissõds, ~m 3 de Agosto de 1853. 
- Lui.z- !Jat·balho llly.nis Fiu;o.. - lgnacio 1Ja1·-
bo;<t.-Assis Rot·lw.. » · 

o Sr . Bo.<orra ca,.,.u.to u.n.tl :-Sr. Pl'C• 
sidente, nma not.a da rednççào do Jornal do·aom
me•·<'io em ref•rettcia :i rcclamaç:lo que fiz na 
ses~ão de segunda-feira ( se mP. não engano ) 
obngu-me a pedir a pahvra para_ pr<>testar- con
tra !l inl•wpretaçiio tnaligna a que ess!l nota se 
pódc pros tar. . . · · 

o- Sn. Cauz 1.IACU-~OO:- Nilo esf.á na orcle~ 
l'&ehunando aq_ui .contra uin jornal, e · contra um 
jornal qu~r _;; muit •J Imparcial. {Apoiados.) 

O Sn; BEzEaRA CAVALCANTI : - Para guardar a 
ordem aom•enienta restabelecerei o fado sobre 
quo versou a miuba raclamllç'ão, e de·P<JiS pas
sarei a a preciar a nota da rcda~o do jornal a 
que me refiro. 

Na ~essão de sabbndn, quando ainda se li·l o 
expediente, o nobt·e deputado, presidente da Pa
l'ahyba,· o Sr. Sá o Albuqtte•·quo, p~dio a palavra 
em tempo~ f~rmtlla . p·tra mim c_~tranha; ''endo
m~ eu llS>ilm precedtdo em occastllO em que tinha 
todo o interesse de occopa•· a attençit() · da c l· 
m1u-a sobre negocios que me dite111 re.;peito, e 
á pt·ovinclll quu repr~sento, ntiO me rest•IVa t•e
cut·so al~um 8ll niio pedir, como fiz, a · palavrA 
pela ordem depois que o nobr& deputado pedia 

.n ~amora nrgeneia para discutir 011 negoeios da 
prc~vincia do qui) ,j o.dministrador. . 

Me parece que havendo llm inten·.lllo entro o 
pedido da urggneia e a di$cnssiio da tnateria, 
para a qnal. ae pede a urgencia, noue intervallo 
cu ou qu11lquer membro da casa tinha o dil"(ito 
de PO<Ilr n ralavra pela ordem; 111-o, t, Cl)mo 
jli dtue, o meu tt•n era pond~ra1· tambem à 
ctlmara que eu linha igualmento> negocio tu•
J:Cnl.e; o!lo que npl'tlci<~SSll as I'BZWs quu so dnviio 
do 1•arto a pw.rto, e dtis!IC 11 prc!oreneia a quem 
llt'•t merecesse. V. Ex. , po1· motivos quo ~em du
\'idu. jusLillcarâ m11ito bem ••• 

O Sn. F. 0CTA.V1A.~O :-Joi jusliticon. 

O Sn. BezEIUU. CA.VAt.ÚNTI : - ••• dei:~:ou do con-
ceder-me a palavra. · 
· O Sn. Oauz !\hcnA.Oo :-Em observaneia dv re

gimento. 
O Sn. ll~::zEB&A CÀvAX.C.<NTt: :- E•i _não _quero 

f~zer obser vação alguma de presento a r espeito 
do acto de V. Ex.; mas o que ·é verdade é que 
essa circumstancia de _ter eu pedido a pala,vra 
pela. ordem, o de a niio ter . obtido, ~evia ter 
apparccldo ·no Jornul, porquq creio que o que 
so passa nest·\ casa deve chegat· ao conhecimento 
do paiz ... 

. O Sn. Coaa!l:.. DAS NKv&s:- Prouvera .a "'Deos 
que assim !os~c. · 

O Sa. BEZERRA. Co~.v.u.cAWTlt - · E' verdade; 
pro1weril a Deos que &$8Ím fosaB , na eou~ 
imdarii\o melhor; m .. como me lntcrCIIS&Ya iato 

O Sa. ConntA D.\ S N •~vEs : - Porque o n ol.H·e 
deputado, t1:ndo nttril>uido as inexatidões ao acaso", 
og'.lro qu,crdespertar o Jornal do_Commercio. 

O Sn. VI aUTO: -0 J ornai dr> Comme>-cio é mui t-o 
~xncto e impnrcínl nas public11çõe~ que fa2. iMuitos 
<~poiados.) . 

0 Sa. B EZ ERRA' CAVALCA~Tl: ~Mas O discnrso 
do nobN deputadn âoorca ·do pt"Ojecto "quo aug
menta âs · deputaçõe~ é uma Pl'O\'a de qtle se pu
blica. fielmenLe o que aqui ~e passa. 

U:li!A Voz:- E:!lplique·s~ . 
O SR. - VIRIA'!"O:- Repillo a iusinua<;ão; o ;r"Q, •• 

ncü publicou o que .cu· disse. 
O SB. FERRA2:.- Deixe:n· o homem · Callilr. 
O Sn. Co mil:.\ D.\s NEVES: -Cada um -faZ s~;us 

concertos- · 
O Sn. PAULA CASJ,>WO: - I!iso não 6 culpa do 

Jornc<l do Comme•·cw, mas Sim dos · orador~. · 
o Sn. BezKanA CAvAic.-..Nn:- E11 tei1.ho todo o 

cuidado em não molestar a ninguem .. .. 
O SR. VIRU.TO : - Fez uma insiuuaçiio. 
O Sn. B,;zEnR.\ CAVALCANTI:- Se a fiz, o senhor 

primeiramente incitou-mo interrompendo·mc. 
Se me dei~assem fallar com cahna, lo::o q ue eu 

f esse advertido eom raziio de -haver faltado ás 
. conveniencias parlamentares ou aos· pr~teeitos da 
civilidade, ás r~gras da delicade:za, etc., eu im
medintamonte retirMia qualquer expressão que 
fosse justamente censurada: ·mas o que ti verdade 
~ quo nnnea mo <l~ixi'io fall •1r, provocíto-rne com 
mnnmcros npnrte.s, o perdend'l-se a calma não ó 
r·ossh·el que homem al:;nm guarde ns devidns 
con 1·cni enci as. 

Mas, Sr. preside nte, ia cu di:eendo que tinha 
interesse em que appareces~e publicada essa cir
cumstnneia, e como n:io appar&COu· t•eclam<~i ; disse 
que •Hio suppunha n isso proposito, quiz. !lpenas 
c!P.spertar :\ aLtençiio do Jo1·nal do Com~cio 
a este r espeito o~ra que se nito repitão omissões 
t.ael!. A redacçãõ, porém, molestou-se com a minha 
t·eclamaçAo, niio sei -porque, e e ntendeu que devia 
i n~erir em suas p·1ginas um·\ nota, que sem du
vida concorre para depreciar as poneas ·palavras 
ttne t.mho dito nes ta ellSa, emborn ellas por .si 
já não t.lnbiio mel"ecimen~- algum. Lerei a ilotll 
pa ra que a camara aprecie. 
·. (Cruzilo· se tJa>·ios apa•·tes.) 
Como en disse,- Sr . presidente, esta not'l con

corre p.n·a depreciai' as poucas palavras que te.nho 
dito nesta casa, palavras que por si já ne·nhnm 
merecimonto tem, não só pela minha . e~sez 
Clu antes :!efieieneia de lu~es. como porque nllo 
.tenho podido faUar nest& casa sobre o pouco de 
que enter~do; o uma ou outra v~z que me tem ca
bido a tJAlavra, sempre em ooca:lião in11onveniente,. 
tenho bdo o infortlU\IO de f,.IIM !lob o ptieo ·da 
confusão e <lo tumulto , que uito me pcroíUte 
dizer o quu ponsu. 
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O•·a, a ,·cdaeçi•J do J Onhll .Zt> Comm.::rcio esta rã 

no ca.so de quet-..:~•· p•·esta.t· uul s.e:<"'~o ao goviJtno 
queb:·audo uma la·.,ça contra um melllhro d:. ml
llQria.... (NM «poi<<dos .) 

O S!t. Su.vmR.~ D~ Mol'T" :z;; or.;n:o~ Sns DBPt:· 
'!"AI) OS:- Isso e uma insi nu~cão. 

O :Sn. F. OGT,\Vl.\:<o:-E' u101 grande iuju~ti~a, 
pois qtte o Jo•·twl do Comot<e••,;,io sempr.J foi c é 
muito independente. (MUitus apoiadQ:t.) 

o s~. Be.z~(J;RA. CA.'\"".\.L~l\.~·1'\:- 'beria UU\t\ rcpr~
salia em respost11. a uma liljustiça. 

O Sn .. }'. Oc·r.,v!A!\o : -Ent(Lo Y. Ex. reconhece 
qt\e é inj\lsliça. 

O Sn. B):;ZI>llH.~ C,\VALCA!>"l'I:- Se [lOr \'entura 
o é, falt'l no sentido condici<mo.l, fui ag,;;rcdioio. 

O Sa. F. Oc-rA ,.!.\SO : - AggreJido não; c:-tíja 
tts notas tacl1y~ntphicas pat·a provm· que rtílo 
tem feito isso que se di:z: nessa nota do Jon1al. 

O Stt. B~;zerut-' C.w.\LC.\:>"l"l:- .Pnco o que todos 
fazem ; exija. <> noLre deput,ldO tambem as nr.tas 
(]e todos OS diSCUJ"SOS que aqui "" proferem, mesmo 
dos dlse-il·sos dus ·81'S. miuist•·os, pat·o. a e .mara 
ver se .em todos niio ha alterações. 

O Sa. F. Ocr.w:t>;,(O:- O nobl'il deputado que 
o e:tija. Se o Jorna-l do Commerdo menlio, pe~;a 
~s notas tathygraphicn.s pa ra serem exa:niuada.s. 

O Stt. B~li:ttn.~ C.-.v_\LCAl<TI: - Niio faco senão 
o que tnzem todos. Eot~etant.o n(J quo ia dizenJiJ 
ftgu•·uva apenas un~a l•ypo~hes~, a que eu mesmo 
res pondena negativamente. 

Entendera mlvez o Jornal aa Comnu:;·~io que 
se Iaz um set·viço a1:l govgrno gnebrnn<lo uma 
la,~a contra Ulll me•nbro da mínor1a? !Niio.apoia
dos.) 

O Sm. PAI<AK.O.GIJÁ:- A. minoria não se quei~a 
du Jonutl do Commc'>'aio. (Apoiados d~ mimwia.) 

o l)n. PAULA B~l>TJSTA' -A maioria está s~lis· 
feit\ssíma com o Jornal. ào Gommcrcio. \Apoiados.) 

O Sn. s~.Ht.~:-Sim; e a minoria não se com
põe de crianças. 

O Sa. B1:z1mnA C.\\'ALC,\:SN: - Meus se11hores, 
iellUliO a UOlld ode de C()luprcheuder O quQ eu 
disse, e. níio estujiio a tirar illarüns de minhas 
pahlvras. 

O SR. Dunl.< Roeu"':- A. mit1rrín cst,. r~cl•l· 
mando a ftt~or do Jo,·nc.l. 

Q Sn. BEZt:!\a.~ l..:.\V!.Lé .~:>;l'l :-Th•e o il}fortuni•> 
uo não ser elltrwdido ..• :l-::\o qui~ gorlcralisar a 
quest.IW actu<tl n todn u minoria; nuls creio que 
me posso chnmar membL"O da miuorill ... d!sse: 
« o J ol'na! do Conollen:·i.o en tend~<rlt que so. fll~ 
mn ~crví~o nu governo quo.uao ~c quebra Ulllll. 
lançA contr:\ um membro da minovu~ ..• » isto 
U1io q uor dltct• que <1 .ToJ•nat do C<)I1UlWl'ciO 
tellhll ofl'eadino 11 tocin a tnin.,ria; queixo-me 
por tnim. Entrctant.>,. como di~ee, f!gu•·nvn uma 
hypotbese .... qne eu mesmo r~spoudel'ia nega
tlvame••te; não attrí\)ao uma t~l inten:ão ao 
JQ.J'11al, Seria Llam qud me deixas!lem conclllír os 
meus peasamentos para então me responstlbih· 
sarem por ellcs. 

O Ss. SI~VEt~ tJA MOT-rA :-Se a redacção ·da 
Jo....,.,c.l do Conmte,·cio e conuemnavel, e por dar 
muita Jiberllade ao5 'tugmentadurc!). (-Jjlciados.) 

O Sa. DszER~A C!>VALCANTl :-Mas, Sr·. presi~ ' 
dente, sem coutestar a nota da t·edacção do . 
Jonr.al ào C'ommercie>, DO fs~to que r~ftore (J~ 
me Sl!l'em cvnfiatlas Bll uotas tacbygraphic:>s, dn 
que ell as coníjo, etc., pol'que iato não é um 
f•lvor, não é unm deferenóa eapecinl üa redac
~o do .1 ONU!! para ~omrnigo, mas sim uma obri
gaç.iio a respeito da todos. 

O Sr:. 1•'. OtT.\I'JM.;o :-E' um favor g(mll. 
O S!l. Bat-:RR.~ C.w.•r·""~,, :-Não é obriga· 

ç.ão?! Poís os dis~m·sos podii\o ser publieadus 
taes eom<.) os diio as notas tacbygraphicas? .. · 

O Sn. lo'. OcrA'\'Ii..:-tO :-Sem <luvida, e assim so 
p •·atica na In,t:latetra. 

O Sn. .BEz.ERR.&. C.W.l.LC"\1:1'1 :-Oeste modo os 
discursos que aqui se proferissem •. ainda que 
p:<rtísoem dus mais dístinctos úra_dores, appare
ç~rí•io anle o pait. eomo verdade1ros mon~troo;, 
isto por uma l'HZi'i<l ~aturai, pol'que a tachy
g•·aphia ur•o 6 um•L arte infRlli':el, porque .o. t~
chygrapho não póde t~r memcr•a t.\o prod•g•osa. 
e t•ap.id~z el~ctl'ica tnl qu<J pudesse apanhar com 
toda a tideliJaLie o que da tribuna s~ profere. 
De, •eria ser par obriga~ão, ou ao menos d de 
convoniencia u necessidade de dav aos on.dores 
o diréi~ de eonigit os seus discul'so.:, e .·quem 
os con-r~e o.ltera naturalms.mte o qM contem as 
nota$. (NtlQ aJ>Oiada;.) B' uma eonsequeucia ~o 
direito de corrigir o dir~ito de ~lt.era~, supprt
mil\ ougmentat· uma ou outra exçre:>S<Lo, mudar 
uma pl:trase, a forma de um peusameuLQ, c:tc. 

\lia «In apcwte. l 
Mas, r•ergunto eu, e ll!!:St.e momento app~llo 

ptr·a a justiça da camara, por· veotu.t~ eu j;\ 
alterei nl!;uma v,,z a stl.bs~ancia dos p~qucnos 
di,;cnr~os quo tenho aqui prnferid.,? A substan· 
ci'' nunca alterei, appúllo p~u-~ ;;;. eamar~; e 
quando o· fizesse, a q1tem com'!)etie. reel!lmar? 
E,·,., á r'edacr;ilo do ·Jar-nat do Comm<wcio? Nilo, 
sonhares, era a Qs itht,lres m·~m~"·os desta casa; 
só a nós mesmas compete tt'm•1l' colltas <la pro· 
ceder de nossos dignos collegas; não é isso at· 
tribuiç1to da redaeção do Jornal. Peco á csma.ra, 
e á maiul'ia especialmente, que me apoie neste 
pollto (:Or intereS$c e honra de todos nós. 

YOZES:- Não! não ~ 

O Sn. Sz,,fUEI.M Qut:moz :-Até estll fvra dn 
ordem. 

O Sa. BJ-.:l!ERR.\ C.WJ.LCAKTI :-Nilo ó ti. eamara 
quo eompett> rcclamttr quando haja alterações na 
substa.ncia dos discursos ? 

UMA Voz:- E'. 
O Sn. Bt;/.ERRA. CAVAl.cAXTs :- Poís ô sohr~ isso 

quo peço o seu apoio.. . 
Ent<.md~ndo nssim, Sr. pres i<lente, e crellúo que 

n redacçào do J Onl.al do Contmeo·cio exurbiLou 
um pouco, quando est~mpo1L essa insi.nua<;~o, 
que sem duvida me sal'ia ltljurio~n •.. 

O St:. StQtJ),;lt\A. Qu.llmoz ,_ Alr ! jl\ o.elt•• · lu
juria1 

O Sr.. EJ::Z(Cltltol. C.n•.~or..C,\NTI :-:.. 'l não SC1' 
convenientemente ~~plietLda, c~:~mo o ucaLo de 
f«Zer, dcv1:l deçlarat· que nào supp~ouho quo l•nj" 
do pnrto do Jo>·na! ·ào CDmm<lrcio " p•·oposito 
de alter11r o que aqui sQ passa, c que tt!Jencu; 
qui~ d~spertar a S<tl1 attençio a esse z·cspdto. 

Condulrei dizendo que não tenho !!m vlst.a. 
en~eUtr umg pol~mieil sob~e a qu~st:1o qu., u1.; 
oeeupa, e nem ·t~ quer~rel eu,;tcutar. ·F1~ um::~ 
reelamaçiío jtlsta, o Jo1-nal de Comme.·cio fez 
uma observação que me o:trandia, e acabo de 
explicar-me, tendo, segundo creio, a verdade de 
meu lad,.,; uão deve· pois resultar uaq11í uma 
polc.rnien · .CJue uão quero, e nel>hum íuter~sse 
tenlia em sustentar. Por estarazno·Jimito-me agora 
a .esta· obsel'va.ção. 
o· .S ... .Arat.jo·J: .. iiW.ii>. (pela· or~cmj: ~ Bnt 

uma . da~ s~ssões pas~~;adas l:iavi~ e1.1 pedid<> p~r~ 
ser·pabli~d-o no Jon'11.a!·do Commerno um officio 
do Sr. minístro do imperio, relatL'io 1i desapro
priaçrio .do tnorro de Ssntc Antonio; e obset·vando 
V. E:c.. qu<! para isso snia preciso ~ma deela-
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t·ação ou ordem dn camari>., esta, sendo consul
tada, de-eidio "· impressão desse officio. Entre
t'l.nt.o se meus olhos não me enganil.o . não li 
:"linda' semelhante officíu no Jornal do Commdrcio. 
Re~ito, poi~. o pedido, que fiz a Y. Ex., ,;e é que 
razoes impcriosns , de que nâo tenho conh~ci
mento, não se oppo~m a isso. 

O SR. PaEsim~~n: ; - ESses papeis esta vão em 
poder da commissl'io parn. interpôr seu pareeet•; 
J?Ortanto 11ão er~. possivel qn1l fo~sem m mdaJos 
l' typographia. Mas a commissao já f•>rmulou o 
seu parecer, e em l~re\"6 serii') elle~ impt·css<>s. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE:\1 DO DIA 

Continua a segunda discusoão do ru·ojecto n. li.i 
<le 1852 que augrnentn a dcputa~ào de Set·gipe, 
com as emend.lls relativas ãs oatras pt·ovincias. 

O Sr. A~u I ar: - Sr. presidente, em diff~· 
rentes sessões a camara se tem occupado dest•! 
11rojecto, e eu estava d~liherado n vot~~ symbn
licamente, porque enumdia, e entendo, que me 
fultão os asclnrecimcntos necossarios para entrar 
11a precisa apreciaçí\o desta matel"ia. Julgo que 
I! preci~o ter·se connecimcflt<'s multo espcciaes 
da estati.>tica d:~.:; dilft>reoted pr!>vincias, P!lra que 
se j?OSsa com segu1·ança npprovar ou reJ~ttar c 
proJecto a algumllS das emend11s que forào offe· 
recidas. Entret9.nta a . nobre Jeputad:> p~la. pt"O· 
vincia de Matto-Gt·osso demov~u-me des•e pro
J\Osíto , e· bem n men pezar son forçada., niio 
só a repellir, porém t~inda a protestar contra 
urna propo;,içãv assaz oliensiva que o mesrno 
nobre deputado n-v:1nçou ne~trl C;lsa. 

Sr. presiclente,_ o i1lu5tte n.embro a qnem me 
refiro, ten<Jo de apreciar algum 1s emendas que 
s~ ach~o sohre a mesa, quando chegou o:\queJh.a 
que augrnenta de mais n11t mAmhro a . deputaç;!o 
de Pernambuco, disse 'lUe votava contra essa 
emenda, porque em g~rat nãn de$ejav& que se 
augmentass6 as gm!.ldes deputações, que de ordi· 
na.rio são íncommodas. 

O Sn. VIBIAl'O : - Niio disse isso, 
o Sn. -~GmAn :-Eu niio ma impot·taria, Gollho

res, que o nobr<l deputado, limitando-se em gP.ral 
as grn ndes deputações: , fizesse com que todae. 
e!las carregassem com o sau desafllvo•· porque em
fim, ref~rindo-se ellc a. todas, vida cabe;· uma 
pequena parte do estigma a cada uma de!las ; 
n1as o nobre deputado parece que de propoeito 
quiz tornar mais saliente esse seu dcsf&vor â 
provinçis da Pernambuco. 

O Sn. Yinti."N; -Não_ npoil~do. 

O Sn. AGüiA&.: -Não eonte~te o nobre depu
tllllo e<$' proposiçin, porq119 prineipa.lmente dit'· 
lhe-hei que n CllSI\ e:.<L' perteil.amente lembrada 
do que o nobre dcputadp disse , tanto que de 
todos os 1 ados se levantarão vozes reclamando 
contra essa pt·oposiçiio. 

O SB. Vxm .... -ro: -Eu não disse. isso. 
Yozv;s:- Pisse. 
UMA Voz=- Esta ·a,· .. ependido; 
O Sn. Aauu.n:- EnLão ,, c!!so é ouit'().· 

O Sa.. Vrnr.a.'l"O : - Fi:o: ('Xcepção ti& Bahia o d~ 
Minas. · 

O SR. AGtriAn:- Tanto peior. Q!lando apparc· 
cêrão essas reclamnções, c 110bre. depatado enten· 
deu que devia dar .satisfoçii<J ás Mputações do 
:Minas e Bahia utliCIImeute, deixe.t~do a deputa
ção da Pernambuco sob n pressão d&15sa propo
siçiio desagradav.d. Cc>nfessa o bonrn•lo membro 
que niio se· referio á~uellas dn:u; d~put.,~·ües: 

logll, a quem s~ rcfQria t}!Ulodo Íúllava das grnn· 
des d~putaçõ_es "? 

O Sa. VIRL~·ro : - L~a o meu disc11rso 4!1 v!!m . 
qu•l .. tlelle nada h~t de olf~nsivo á Jeput·,ção per· 
nambueana. 

O Sn. AGIJrAR:- Hei de ler o discurso do nobre 
deputMo : mas cumpre-me dizcr·lhe que tenho 
m~iLo presente a s~a proposiçãç. 

O Sn. VIRuro:-Ve,·lnz nolcmt, scl"ip~ manent. 
O Sn. AGt:LH:..: -Eu· podia repetir eada uma 

das proposi~ões do U1>\Jre deputado, porq11e as 
tomei .fielmente ; mas, como ellc di;e- que, ou as 
ni\o p<·onunciuu, ou eu não ns entendi bem •.. 

O Sn. VmtA."I:O:-Como i\ muito provava\. (Riso.~ 
o SH. AcVIAR;-... o que e llll.lito provavel, 

como acaba de aC1:rescentar... • 
O Sn. Vtai.<Td :-Attenta a ft•aqueza do c~pj

ritc humano. 
O Sn. AauiAn ,_,.. não insisti roi sobre isso, 

e o nobre deputado ha de pern"!ittir qua eu in·. 
sista sobro a•JUillo que se acha es~ripto o<n seu 
discurso (1&): . « A deput~tçào de P<lmambuco é 
tiio numero~a que sua ir)fluel!cin nos tem incom· 
modado murtas Yezes no passadJ. » 

0 Sn. V)mA.TQ:- Apoí11do. 
O SR. AGU~A.n.:-A.ceit•l e;;se no passado sóment,.e 

porque nli:o quero questionar. 
O S•t. Vnu.\Tt) : -E pürctu"e deve. aceitar. 
O Sn. ÁGiliA.lt (contin·1ia a ler) :-~<Eu não me 

r.efiro a deput~ção de Minns nem á da Bahia, eu 
sernpr·•: tecerei ologios á prllvincia de Min,la c á 
da Bahia, porque qntendc, e sempre o direi, quo 
as deputações de Min~s e Bahia não siio exi· 
gentes. >) . 

Tatnbem comp,·ebende que isto se refere á cmen· 
da pGr mim apresentada.? 

O Sn. Yml4To:-Lô:a o meu didcurso, senhor. 
O Sn. Aom,\P.:-Estou lend-•; o noure tioputa·lo 

ref~ria-se trnieama!lte O. erneuda •. 
O SR. Yum.l'o dã ainda outro aparte. 
O Sn. Aauün: ....: P•ois bem, uma voz qtul u 

nobre deputttdo explica por e~ta tórma o seu 
pensamento, não re~ponrto mais, e sóme':1t.e pe· 
dirBi li~cnço. li camara po.t·a fazer uma só relle
xào em sustentação da emenda que apresentei. 

O nobro deputado estabdeccu aqui Princípios 
que realmente não pod~m s~t· 5UStentilLios. Por 
exemplo, fal!ando da pro\'inân da Parahvba, e 
comp~t·~ndo-a com a da M~ull11hlio, disse qnc 
aque!la não devia da~ tanto:~ deputados como 
esta, porque a capital do Maranhão eta muito 
maior, e as eapitaes, de ordinario, attestlio a 
grande:~:a o a,tliantamento das proviucias .•. 

O SR. Vtau.-ro:-Fall'li em c·•pitaus 6 viUas. 
O Sa. AovrAR :-Poi~ bem, as onpitaes e viltas. 

01·9, se o nohre deputado ac~ita ~sta proposição 
011 este priocipio como v~rdadeiro e regu[.,dor, ha 
de tambam. concordar em que, não sendo a cida
de do Recife· um~ das menore$ ca:pitaes de pro· 
vincias do imperio, tendo a prilvmeia de P~r
nnmbnco muitas <Jntras villas e cidades p.>plllo· 
J>as, é ela ro que a sua d epntação o f. o se acha 
a~tunlmente nn l'"azão des><a mesma populaçR:o. O 
nobre deputado até avançou como principia inva· 
r·iavel juri.s et jure, que · a população em geral 
crescia constantemente ... 

O Sa. VmuTo ;_:E•\1lna verdade, quando ni~ · 
h"' causas excepcionaes como ~s do Ceará. 

O SR. AGUI.U : - Logo, se a popalação cresce 
constantemente, como o nobru deputado entende 
e BC(\it.A, é claro que a.provineia d~ Pernambuco 
<l•)Ve dar polo menos mais um dcpu.tado, par~qo 
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d~sdc o dcereto de 2G de Mareo de l il:!-t-. que de
signou provisol'iam crltc o nume~o de deputad~s 
que devi.io dnr dilfcrente,; proYinc\as, nunca mnts 
tevo nugmento d.:: d·•putaçi\o ; p •>is l11<1 huvend~ 
sido aunrca:lo o munero de 13 membrcs, ate 
hoje uuncn mais fo i au;::m~lltlluo c stu nutncro. 
:Se flOI' .ventura, •·epito, n p t>pu1aç:io te ndll .con
stantemüntc a crc.;ccr : se c. nobre depnhldo 
nccitn .. stn pro;pnsiçlio~ . .JLc.la.t.o_qu c e~t:í. nt~ ri
got·vsn nec.;;ssídndc d e ''•·tm· pela em~ndn qu~ 
concedo um deputado . 

t,: est~ at·gnmeutaçiio que faço a 1·espeito do! 
Pernaml•u ·o é applicavel a todas ns outra> q ue 
se ncharem em identi~ns circumstancin.;, pc>rquc 
se por ventum ni\o témos 11 Lose ~~gura paa·a 
fil:at·mos o nmno•·o ex:>cto do deputados. 'lue 
cad!l um.1 das províncias deve dar, eutiio força 
ü cstAl' polo pl'incipio <lo h•mrndo m~mbro, isto 
é, ['C:l<> augtncnto progressi,·o da populociio. 
. ::>o ha !!\l aunus a Pemam\Juco C>Jbi~ dnr 

t.reze representantes, c rc<cendo a popnlaÇ,ao üo 
modo que o .IIObt·c depu!.ado udmitte. ~ evidente 
que ttctuahnentc nijo se acbÍ\ de\'ido.mcnto •·c 
]lresentndo, porque n sua pO[•Ltlac:io deve e•tn 
muito além do numero .los de:mtodo<, 

tHa um apa1·t.:.) 
Não sei so Minns dc,ve dar 2:> ou ilO depu· 

ladOS, o q110 digo e que cJe\'O ÍI\ZC!' applicaçilo 
do n:esmo principio a todas as outras pNvio
cias q ll<l cs tl\·crcm na~ m esmas circumstancia~. 

Ett decl::arn Ql•O » <:,sla questão não posso ..-o 
hu· co rri muita con~cicncia, nem a camnra me•· 
n•o póde fazêl-o ; lomvo-me n~s id•hs que nqni 
são expendidas, e es pccidmen•,e na boa ré da
quellcs que . apresentAo projectos c emen·.las. 
l'arece-me qua vroeedendo desta maneil'a nt
tendo :~ e~se. !H'incipio l'igorflS>l a qu~ o nobre 
deputado> qutz dar !.anta 1mportnnc•a, c que 
sómente negar esta importancia à pro:~~·lncia de 
Perna mbuco ..• 

U.lrA Voz : - E ú · da Parallybn. 
OoTru. Voz : - E á do Cet•râ. 
O SB. AOUIAil : - Portant•l, ontendo que a 

emenda a t·espeitO do nugmento dR repr<'i'en
taç5o de . Pel'llatnbUe:) .deve ser approvada, em
bora se approvem outrns ígu.1es, porque tlm 
verdade contra ellas uuda tenho qne all11gnr. 
(Apoiaaos.) 

MuiT.\5 VOZES : - Vol•lS ! Votos! 
O Su. ARAUJO J,Du: - A rr:al.eria merece sc1· 

mni s di!<eutida 

O t:;u. Al'lU<J lo ( pola :ll'dcm) pede o eucort·n
mcnto da discuss:lo. 

A camarn app rova o enc<lnumento, c procede-se 
á votação do projt>cto o cmcndns, os quaes, sen
do npprovadorl, pu~:;ito para 11 terceira uiscussiio. 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

Rt.:CEITA Gt!RA.L DO Ull'EltlO 

Sou::a. Ledo. -"L c. Se<Íi'a.-Sebasti<iO do Re!]C. 
-li'i!Juein< 1le Mello. » 

" FiCA habilitado o porto dé ).f!lC>iO, na pl'O
vinda do R.io Go·an.:I•J d.1 Norte, para a entl'>tda 
<l:ts cu:b~rcaçõ&s cstr~n~eims. qu•J fordm em 
Jnstro c:ll'rega•· sal. - E' tambetn pennitticlo ás 
~mt>(u·cações cslr :•ngci•·a s can·e~;arem sal do porto 
de !lf:1cào para as pm-rincias d ;• impcrio.-Ficlio 
L< cn~s dv imp(lsto (\e nucoragem >\S embarca
ç~e• estrnngeiro.s quü fm·em carregat· snl no 
perto de llfuc:\o.-Raposo d~t Cam,wa.. " 

" F ica u governo autorisa do a despe•lder a 
q :111ntia de l2:mos na con tinuuç_ão da obra do 
cl1ca do Varauouro na pnwmcm da ParRhyba 
c.lo Norte. - A. C. <le Sd e A liJuquel'!J'-'6.-Co•·,·êa 
da.- .Veves.-Assi.< Roclw.. " 
· « Fic!l o gon••·no IIUtorisad<> n d~spender com 
i\ obra do melllo1·amemo d.o pc.rt•' de Pemam· 
lmco mais 130:0001!, al~m d-. con;ignação j i'L mar
ca·la na t.-.bella a nnexa ao orcament•) d11 mari
nha. - ,1. de Olivei•·a. - A. C. de Sá e 
Allluque•·qtee.-D. de .Sou•a Leil.o.-F. X. Paes 
JJa•·relto.- A. C. Setira. -Paula. Ba1>tista.
Si!IJa.stiãn do Rego.-Pinto de Campos . - A1"auj o 
Lima.-F'ígl!~i••a de Mello.-J. J. F. de AfPeia1". 
-Si lr>:.z Tita•·a. -O<YSado. - Do mingues Silr;a .-'-
J. J. Pacheco Jagua,ribe. " · 

« Aeeresconte-s<~ ao adài t i vo o.flerecido pelo 
S•·- viscon~<l de Bacpand}• e outr<ls.-A fàzcnda 
prorincinl liea ii:ent11 doi impostos '"'erncs, qual
qual' qne scjo\ a 6\ll\ denomiuação.-'Y. M. rV<UI • 
de•·ley.- F. lo:lencles dt1 G. CorrM. -Aprigio 
J o.<é de Sou;a.-Ba•·ao de llla,·oim.-Matheus 
Cesado de .1.1·auj o Lima A>'71all<t. - AFSis R o-
cha. » · 

« O go,·ea·no fica nut•Jrisado u •·e•lu2ir progres
si vomeute os dia·dtos de exportação, á medida 
qut'l os recursos •lo the><ouro lh'o permiUlrem 
até a completa extineç:io dos· mesmos direitos, 
dnndo prelcrencia n essas . redttcções ti cxporta çilo 
do ossucar, al~odão c productos de industria 
fabtil.-J. M. Wa11derley.-SilM F~•·ra;.- F. 
de Paula, Santos. » 

O Srt. PnESID&.,"T.e::-0 81·. 1<> secr~tafia pedia 
hontem o ~nCC I'ratnento da discussão do artgo1 9<> 
relativamente h t•eccitn publica. VI)U consult.D.r 
a camara · a este re.<p eit.o. · 

A eamara vota o encerramento; ó proeaden
tlo•sc á vutnçf(.> tllls divors•s verbas da receita, 
suo todas apprt-vadaa. 

O arti:;o lO õ appro\':11.10 sem dobate. 
Segue- so n di~cusaão dõ urtig-} 11. 
V~m ;. n.o~u c silo apoiados o~ scguiuw~ ar· 

Ligas addili\'os : 
<t O ROVCI' ll•1 ftcn ouloriaatlu u dospond~r p<Jla 

vorba da~ obt'll~ publica-; gN'Il~S u. •1unuUa quo 
(ór nucossat•ia para a cx ploraçtlo do '.L'oeantins, 
e doa uffiuentes do Amazon11s, pmlond<> con
tractar com qual•Juer' companhia para este ft tn, 
ou pros~>gnir uos tl'ILb&lho~ debaixo de ~u~ ÍD'•
I!Iediata dirocç1\0. 

u O g->vct·no fica. autori~hL~<> a eonr.raetar 10il} 
Vem it mesa e silo a!Jviados os seguintes artí-· a o.etu al eompnnbt·L crae•len··• :de paqu11tes a 

go~ atlditivos ' vapor, ou com outras que melhore. .. vantagens 
u O go..-erno ficfl a11l<}l'isadll a cont.rnct~r a otr~recerem •i navegaçiio eu1 toJo, ou em pat te, 

c~ilstt·ucçào de uma linha Jc t~legraphos eleé- de paquetes >i vapor. que commuui quem a · ~a-
tricos, _gue partindo do município da côrt.c, . vá . ·pital cOtll as ex.tr(;.n iJ:ades do litoral do impeno, 
tc•·m~.1ar tta cidade do Recife em Pernambuco,. ·:·CODl . esca\•1 · pelos portos iul.ermedtos , q uo se 
passando pela.~ ~:avitaes das provinc1as intermc- · :-julgarem mni; _con\"Cili_entes : l-endo o gove_ruo 
disrias, concedendo· para este fim. como ga- em ' vista n mawr raptde,-; das commumcaçoes, 
rantia, até o juro de 5 •/o do capital emp1·e· e ,commodiJad~~:: rlos passageiros, e · podendo, se 
~r.tdo, assim como as isen ções coutidai!· !lo •rt. lo lhe~ parecer vant·•joso, realis!U· e$t.a navegação 
da lei de· 2G de J ç.lho de 1852, qu e forem ap- em um ou mais· portos por vapot-es de prvprio-
plicaveis ti obra supradita. dAJe naciou11L-B A. ·de MagalN:les Taqut:s.-

" P aço da camara, 4 du Agosto de 1Sl3. _ Fausto A. de Aguim·.-.-1. J. Herwiques. » 
.!-'aula Baptista..- Sá e A lbuque1"que . - D. de « O governo pagal'li. desde j:i. a importancia de 
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CO::IS ao juiz de uireit(l José Joaquim Geminian() 
dd Moraes Navarro, pela licença qu., obteve 
P•>r seis mezes C<>ru o .vencimentQ n~ qu~Llidadc 

-de juiz de direitQ .Je Goyaz, como fora reconhe· 
c ido esse seu direi to em sessito do an n ,, ,-::ts· 
sado.-Salva a redacçito.-Gomes Ribeil·o.· » 

« Artigo. O governo é :lUtorisado a extiuguir 
as contad•Jri~s d~ rnat·inha da IJ,lhia, Pernatn
buco e Parâ, e >& t·eorgani~a•· as intendeneins, 
n~><ím como a contadoria ge1·at de m"ll'talla, har
Uloni&ando·fl. com o >Y~t.ema de centralisação es
tabelecido no thesollro publico nacional. O sol'
viço á. c?.rgo dus repartições extin~tas · s~rá. 
rlesempenhado pl:llas r"spectivas thes·~tu-arias de 
fazonda nos termos do decreto de 22 do ~o
,·ombro de 1851, e os empregados d~llas pag. 
saràõ a servi•· na~; mesmas tlJe~OUt"Hrlas, ou em 
outras r'3pa•·tições, independentemente de con· 
CU!'~o.-Mendes de Alm#da.-J. A. r.k ]Jf)Zg<Llfu.i.es 
Castro. » 

« Artigo. O governo ficn autorisndo a alterar 
n tabella das c'>medol"ias de emb:u-que, promul
gadn pelo decreto n. 913 de 10 de Fev.eteiro da 
1852, comprehendendo niio só oe officí,1es d!l 
artnada que ~mbarcarem uos navios armados o 
transportes, como os das differcntes cll\sses an
llexas em um o (ttltro cnso. - Me1ule.s de A~
meid.a.-J. A1'ttonio d<JovMagalllltes Castra. " 

O s ... :Pacl>cco:-Pedi a palavra, ,,:;o para. 
<liscutir larr::amente este artigo, puis ju1go que 
por 'VaRO nuo se presta a 11ma uiscussão, mas 
1micamente par.a pedir algumas inforn1nçee,; aos 
membros da illustt·e couuníssão de orçarnauto. 

Por e~te artigo se manda "que fiquem em vigor 
todos os n~tlgos, tod·as · as disposições do orça· 
mento anterior que não fôrem agora exl?ress~:
mentc revo~ados. Parece·me que, tendo SlliO no
nleada a illustre commissão para emittir o seu 
peliSam.,nto ácerca do orçamento, er .• da sun. 
obrigação ehamo.r- a n•n seria C:X:.t\llle tode.s essas 
disposições nnteriores que clln pretende que 
contin11em em vigor. 

E' verdade que a illustre -commissil:o refere-se 
ao or~;~mento anterior,_ mll<l este tambem se l'e· 
fere a outras muitns disposições a•lteri"r!ls, .c 
dest'arte te.nos de vota•· sem qne saibamos o 
que votamo~; é um perfeito cbaos. . 

Não venho fo~er disto Ullla questão ; llpcnas 
desejo, como disse, que o& honrados meulbros 
da commis&ilo nos dêm algunill explita~ão a este 
l'espeíto. Grcio. que pnlll habito dlls sessõ~s 
pa$Sadas, D illustre commissão n•io so d~11 ao 
trabalho de chamar a u•n ex •me todns essas dis· 
posições; mas no menos fique illt~lligenciada 
para qote no fut11o'o ~o dõ n e<ta tr,obtdll•), o 
apresente no or~ame11to osso.s di~posiçõ"s elo.ro. 
o ex presss.n1entc. 

Psrecia-mc me~mo mais pi'Oprio que a carnar 1 
adias~e este artigo, e enviasse O. 1llustre com. 
missão, para ella trazel-o de nuvo no conhecim<lnto 
da ea.nHlni, seguindo a diSclls~âo do or<;arneaw 
nos ou~ros artigos. 

Attenda·se bem para a multidão de Jispo3ições 
que 56 cncerr•lo neste artigo, das qulles nó~ nem 
temos noticia; attenda·se pera ns immen~as, an· 
torisa~ões que.so ha dados.o g .. verno, como s~ja 
para reform.u· alfo.ndngn~:~, consulados,. a tarif~. 
etc., etc., sern que saibamos qll•l uso s~ tem feito 
<lellas. Asseguro que nenhum do nõs sabe quaes 
~ão as disposiçõe' que estão em vig01·, q11aes as_ 
que tem caducado; se qu~remos poi~ marchar em 
ordem, se queremos mo~trar algum prog~es.so no 
systema repre~ent•ltivo, cumpre sujeitar estas ~ou
sas a melhor exame. 

os.,.. Ferrq,., :-Sr. pr'éSidente·, V. Ex. sabe· 
que :iou novo na cflsa; parece-me q,ue de mi:n é 
que · deveria p!lrtir o pedido da ex.plica~ões, e 

não do nobre deputado, que tc\"e assento lla se.<
::~iio pas~ada. 

Que ex.plieaçil:.:> uederei do.r ·ao 11obre deputado 
ácei'C" deste at·tigo ? Ell.; eomprebende todas 
aq ucllas ,usp,)si<;ões que esta vão no orçamento 
qn0 f•>i votaJo n anna vassado, e que não eS· 
t.ao l'Xprcssa,uaute revogada~ pela presente lei. .. 

O Sn. PACH~>:co ~-Para que se nomeou a eom· 
misdào? 

O SR. FER!tA.7.: - Quando a commissã•J t~ppro
V'lU este artigo, q11e vinha" na proposta do go. 
verno, não seg11io mais do que a furmula geral 
de todsfl as leis do orçamento: " fic:i;o em vigor to
das as di;posições da lei do o1·ço.mento .onteeedel'te 
que não versnre•n particularme•l te sob•·c •\ fixação 
da receita e da de~pe~a,e n:\o tiverem sido expres
samente revogadas,» 

As leis ordinaria~ dizem : " Ficão revogadas to
das as disposições em contrat"io.» A differenca. 
aqui é muito salitmtB. Fica em vigor tudo aquitlo 
que niio versar sobre a fixaçiio da re~eita e da 
despe~a. mas que di~ r~speito a li&caliS:lçâo, a 
medidas acloptadasnas l<>isantllrior~s. Creio mesma, 
como o nobr~ deputado dis,.e, que esta di5posi
ção por_ uma sequ,.ncia Je l~i em lei abrtmge a 
reforma da tat·ira, reform 1 do regulamento da 
alfandega, regul:lmento do consula•lo, do regula. 
mento ao sello. · ·. 

Ora, tlbrangendo estas r~f.,rma~. não pode eLt
volver cousa a ')_l\e o nobFe deputado não de o 
seu as~entimenlo, porq11o niio são autorisaçÕe$ 
que dependi\•)· de um· arbitrio dn governo, 51'io 
autorisações que se te.n dado M governo para q·u~ 
es>a; rerormas se fação:~ por meio de medidas 
qlle tenhão acquiesccncia da casa. Se esses re. 
regulament\JS deflois de pnblicados não sito alte
rados, a culpa e noasa. porqlle devemos exami
nar- se <>lles em ver<lade são c•mveuientes Por 
e:1:emplc·, o regulamento do sello foi pnblieado em 
consequencia do uma pllhlicaçiio da camara; veio 
á eam·tm, e nós devíamos rnzer sobre elle exame 
convc!l·iente. 

O que eu posso dizer é qnc esta dlsposiçlio 
não póde crear receita nem des,.eza; que alguma 
cansa: que. ninda possa ser tomada em eonside
ra~ào para melhora~ não só a fisealisação, mas 
remediar algum mal proveniente de algum lapso 
do.; regul~tmentos. tem àll ser disou-tida no5 lU"· 
tlgos additivos; ns3ltn, jti a Co)mmis~:io off~receu 
algnns artigos que t.~m por fim certas providun. 
cias a est" re~peito. · 

E" ~~t l a c~plien~ii:o que posso dar. 
O Sr. :r .. cboc<>:-Quando fi7. algumas ollser· 

vações acerca do artigo em di•cns,;:lo n:\o antrou 
n<> meu prop,sito dil•tgir a mais paqueua cen
sura nos nobres n1orulH'OS da commtssào. O m&n 
fim (;)Í unicamento Ch!\mar a attouçiio ue tilo 
itlu$t<ados coHegas parA um melhorament'l Íll· 
luro. ·:>erei -:ntswo franco. Pt·ovocnndo esta pe
quena di.-;cussão a par do Ulelllo•n•nento lem
brado, julguei l~>mbem eritnr hoje a discussão 
dos lll'~igos !ldditivos, qu~ 1ulo póU.~ ser satis· 
ft!ctorin. · 

Senllot"<;s, mtnca esta cam11ra S() mostrou tiio 
sof•·~g., contra a üiscusgüo como n' ·presente ses
são (reclamações); o encerr: . .,nento que ainda ha 
pouco se votou é uma p\·ov-a bem sali"ente_ desta 
vel'dade. Nem sempre ns dós~s a!Jopathicas de 
iple o .nob•·e 1~ secretario usa. (j•f.sadas) poàeráõ 
prodnzít· bom· é"Jfeito" : nem sempre a~ dóse~ for
tes .curaráõ o mal. O • .mcerra•nento hoje -roi nm 
remed!.o "\'Íolento. A discuss;üu da .receita e c ouso. 
de· grande m"agnitud·c; 6 import·\,.tissima; nos 
annos anteriores n·unta oc~upou ne~ta casa menos 
de 4 dhs. · 

Respondo a um aparte que ouço, que o juizo 
d.J hour,ld:J membro friio é que '"llhl para deei
dir se foi boa ou má a discussão ; o.cima de nós 
tomos o jo.tzo pul.>lico·; o publico ha de ü~eid\r 
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um dia se en• ,·erdad~ se diseutio ou niio bem 
n quesLilo. Cró!i" que ~lguma co usa se discmio, 
e se· melhor não fo)l o debate, " culpa fui olu 
maioria, •.tuc 'niio aceita a di<cussão, c que sú a 
sabe en.·errnr. A sofre~uiol~o que h oje mostrão 
OS nobreS deputadOS é filha da incuria QIIC Le'I"C 
n ms ioria : esqu~ccu-sc no começ•> d c._dnr_;,l.lld.a 
mento aos trabalb,os ; Apresentou -so •nuito tnrde, 
o ngr,ra, vendo·so no ullimo u•~z. quer tudo p1·•· 
cipitm·. 1-ódc-s' di2cr que em dous dias do cJis
cus;:1o, comeco.d:. depois do meio dia, a mntcl'in 
tiio impot·tante dos rendas publicas ficasse escla-
recida? . . 

Deste iuopportuno encerramento segu'l·SC que 11 
discuss:io dos artigos adt.lith'0S apanha·n·•s ue 
sot·pr~Ztl . Nós niio ssllemos quaes as m •terias des
ses Artigos. E' yerdadc que foirilo ·impressus, mas 
forõ:o-o destacadamente , em u ifrerentcs jurnae;;; 
a nttençiio distrabio-~c. e eomo dlsr.util-o~ as.sion1 
Qunnoio soube do encet'Taulc ... to fui ú )lleSI\ para 
'Pedir esses artigos. e PI!-Ssa•· sub1·e ell~s os olhos, 
e o nobre secret.ll'IO d1sse-me que .. nao SA .ach:o 
>'iio na casa porque o nobrd minisLro da fazenda 
os tinha le'\'ado. Ora, se S. Ex., tão pratico em 
taes qu~stões , se vê na necessidade de estud!ll' 
e~ses nrtigos ndditiv~s. como é qn·• nó •, os d"
putados d.:l minoria, que não temus ii n ossa dispo
sição os d~cumeutos neeessarios, hnv~mos poder 
discutit·? Cc>mo ti que, no lllCt)OS eu, que sou 
o primeiro a C<JDfessar que preciso e~tuclar, hei 
de imprvvisar? Deixo .os sal:lios improvisos aos 
nobres· membros da maioria , que s .. bem tno bri
lhantemente àí>cutil' mat..:lrin~ linanceh·as ai nua 
se·m ·estudai-as. Eu, que niio le:1ho os mesmos 
recursos, a mesma ~>ciencía da m~í!>ria, careço 
de consultar o que ensin:l a scicncia. 

Parr.cc-mc poi~ que es~u .a1·tigos addltivos se 
deveráõ résen-a r para amaul.ut' S>l trataJ.' delles ; 
nfi:o me atrevo a apresentar nmn proposta neste 
sentidl), porque receio que ell-l não mere<;a a 
nttenção da tlobre maiuria, que se mostra sofr~ga 
de .mai.,;: por· isso preferi o meio de pedir algu
mas explicações :10~ nobrc3 deputnJos n1embros 
da comn1i,;são, e c o·eio que c•sa.; mf,>rmações niio 
são de ti\o> pequeno interesse como purec~u ao 
nobre deputado) que se dignou responder; pare
Cén·lho qne ellas n:Io valhio a pcoa.,. 

O Sn. Fmm ... r. :- ?\:io disse· que u:io \':tlbio a 
pena. -

O Sn. PACII&Cil :- . .. pelo menos sen·em eS5Qs 
'infvrmaçües · pOl' mim ped!das para cbar11ar u 
attençüo da. ·camnra 1~0 ftrturo. Eu cruio que ~erin 
melhot· ndoptar-~e o mcthodo de se fnzer cxpressot 
measão daqui em dinnt., das dispos ições q ue .<~c 
q•Jercm qae. ,·igorem, porque lendo-se as lds do 
orçamento do anno passado c a dest~ nnno ni\o 
S(l vê expressamente o que se ma11u t vigorar. 

Disse o nobro membro d!l commissiio que ui'lo 
l1avia peri~o n essa dispos!çuo; qM se · podo:rin 
·.•ottu por c»sc artigo scrn mllior exumo, por•lttO 
nilo se autorisn\'a cousa que atreclasse o aug
mc:ltol ou 11 dimin'l.'iç.iio de r~ndn: eu nüo po11So 
·assim: pelo contrario, e me persundo. qtlo os•u 
artigo I.Cm po1· fim nút11risar o governo a faze1· 
1·eformas na l al'i{a das olrnndcsas, e assim sendo, · 
póde este o.rtig•> aff~clar grandemente . a receita 
do impcrio, visto q uc ·fica o mirüstro autori~ad•> • 
a alterar como mais conveniente fór ns tarifas, : 
podendo des$a · alteração resulta1· ao!m~ção nu . 
augmento . oa dimluuiçào da receita; logo allect.a 
grandemente n :reuda publ ica. · 
· :No · augmeuto. das rendas ·de um estano como 

o nosso não é o espirito ·fisc:ll qua -p6do it1Íi11ir. 
A boa fiscalisação vale algume. cousa. A bo \ 
:!l;;caHaaçiio evita fraudes; mlls não faz que a 
producção augmcnte,. e d(! s,u:;mcuto da produc
ção da riqueza publica nasce o nngmcnto da 
re~eita. E · paya que haja_ riqucz:\ publica ~ de 
:lillster que st<Ja por creaçoes ute1s, que me,ht.las 

g-•Vern3 tivas animem o progresso natur~~,t: N~o 
h a ~endo esta animaç:\o, q·ualquer augmcnto nao 
é devido tio goverao, ·embora· clle, como o aciun1, 
nos. ntr<ie 03 ouvido.~ com o · :~u:;cnento da receita 
do imp~rio. · · · 

A alteraçiio 'da tarifa dns · o.ifandeg:1s póde sem 
du,ida eoueoro-e•• pat'n ·o crescimento .1n rendn : 
se o gc>vo•·no tratnr bam d.:stc objectl), resultado>s 
pr,,ftcuo< S<l po<iem colher. · 

J!\ ui'l•• é h<'j. f probl~matica a grunde questão 
· l'(llQ so tem agit:~do 110 mundo Ja liberdade do 
commercio; o.< princípios n pr.)! dessn li herdade 
alnd 1 hontem forão propalados por · um nobre da
putaclo d•l Ma•·nuJr,lo , t!lnpregario ·do) thesouro. 

Depois do facto .que se deu na Inglnterra, onde 
o P-Oipe dado· no systemn [>I'Ote~t·Jr trouxe aug· 
mentu da r ccei t '• é o.llfficíl s us1onlar com successo 
a ophlii'i.t> contn~ria. ·A. modicidade dos impostos 
p•·udentcmcnt~ npplicada hll de trazer-nos me-

- lhummontos n". receita. · 
Par'tl m'm, a ··~gl'R é õ rrincipio da ' liberdade 

do ·commei-cio, prot•cçào e apen:~s eltce p~ilo qne 
de\'c ser applícada Sflt!U~do os circums~nci:rs que 
se derem RO . paiz. Sendo esta minha opiniílo e 
dando a•te a•· tígo 11mn au torisai;ào, pois q~e con
firma a. que t<'i foi dada ao g<>ver .. o parti alte
rar as tnriftl.S, é claro que a presen~! discnssão 
póde ser ue mais importancin Jl) que so anto
Ihou. ao 'honrado . membro; importa ·até · ·uma 
qu•stão de confbnça. · Eoot~~lant.> não nlougarei 
o_ de bote '; guardar-me-hei . pa1·a os ar~igos· addi 
t tvos. · Truux~ np~nas este ·argumento para mos
trnr'que n'io er·u inutil qualquer discussão sobre 
esse artigo. · . 

o Sr. F'a.ulu. Santos • -Desde ·que o nobre 
deputn_uo.' por s .. I>aulo, <pú , irriJ;ÍugnÇ>ol o artigo 

. om discussão,. declarou q ue suas obscrv••çõcs 
tinhiio p•>r fim chamar a :>t tcnç1lo da cqmmi~são 
para Q futur.,; julgava-me dispe:rs:tdo de tomar 
parte nesta discusslio, porque- eu niio sei se 
ainda serei .membro da commissão de orçamento 
no nnnc ruturq.. , . : .. : . •. 

Cc>mo, porJm, o nobre deputado censuroU:>·oa 
rodacçàl) o.Jo. ar ligo, . , redacçi\o que m~ _.parece 
m uito cuo'ial, entendi que tlovi·t dizer : àlgilmas 

· pala\'rns c acct·escento.r algumas considcrnçvell 
I~<JueHu que forão p1·odu~idas pelo :meu nollro 
co!lega da comm issiio, com o ílm · de l!tlstentar 
a evnvcniencín dn red:~cçilo uo nrt.igo. 

O nob1·e dep1tla'do por S. Paulo que•· quo neste 
artig•o se l'ecapitulem todot~ ns dispoaicu~s dns 
leis do or çn,uento nnt•riol'es que ticuo em vigor. 
Semelhante t•·ab:tlh·>, "e n ii•J o illipos•ivel, ó s~tn 
tlavi:ln muito difficil, inconvcuitnt<~, c perigoso 
me:smll, pois que nessa cumpilaç:lo de dispo5i· 
çõc~ fuci l sc1·tl. omltth·-se tu na :ou outra, guo por 
c:3se rncto serA c<lllSidcmdlL como rc\'Ogada, sem 
que seja . ~sso o pe11samcnto do legis!udo•·, c em 
arnve prejuizo UI) $~r.,.io;o pui>li~o. S a por ventura 
eu fo1r <la c.:mnnissiiu, rne opporei SQtllpl'tl t1 um 
sentelblllltC mcthotlo, :\C menos omquanlo não 
f,jr altcrnuo o S)' sto!nn ntó· ngora s~guido d_o _a c 
c<>nsign<lrcm nas leus de "()•·çamento d !sposlçocs 
~raD>!ltor l t\s e penmmentcs no> mesmo tempo,:sys
tema quo nlgun~ cont.lcmnoto e quo constdero 

· nuuto util " conven!ent.o. Em11unnto porém não 
Iór t~•·oscripto esso systema, julgo. multo rliffi~il - e 

. .inconv~nienttJ o methodo lemb rado p elo t:obre 
do•putad•l .. 
: Ulu. V cz: - l $sO ê urn trabalho q ue não> · excede 

á.<; forças humnnns. 
O Sn.' PAvt.\ SAl.--ros: - Nem cu o contesto: 

· digo apenas que é um t rabalh() difficil c inccnve· 
nicnte. Demais, essa . reda~ção está d~ accordo 
com os cstylos da i:nsa ; 4l. em t•Jdas as nossas 
leis de •lrç:~mento h a um. ar~igo nn 1Llgo a este, e 
esse· estylo t ein sido senwr~ seg11ido &llm - incon
veniente algum. 'E n todn a nossa legislaç:\'o h" 
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SESSÃO Ell -~ HE AGOSTO DI~ 185!1 65 
um artigo semclltnnt~. que rc,·oga disposi~ões 
Bem toda\"ia recupitular ou reproduzi!· a~. e nem 
por isso se tem sentido iucouvenientcs. O go
vento, a quen• in(Uml!e a cxecuç:io das leis, con
sultando as disposí<;iies di veNrts do or~atrtent• •, 
não encontrará. certamente difficuldaJe em Jar
ll>eS·· U~•>"'--<n:.~~{~-conv.,tliente. Cruio que corn 
estas ollservaçõe.> justifico a redacç:io do artigo; 
e pela minha part~ declaro a•> nobre deputado 
que, como membro da commiss:to do orçament••, 
não adopLarla o metllodo por elle l<lmbmdo p>lra 
a !·edacçiio do nrttgo. 

O Sr. Ar.t:>ujo X..llna: -Sl·. presid~ulc, á 
vista das r:~zões qttc tê:n sido produzidas na casa 
pelos no!Jo·cs deputados Qlle sustcnWo o nrti:!o 
em discussào, cada vc~ me convenç<> noais <la 
inconveniencia delle. Rererindo-me a•) nobre de· 
pulado quu acaba de sentar~se, disse elle qne· 
era trabal!Josn, qae "'"1. perigoso, que ora im
possivel r~digir-se o nrtigo de que se trata por 
outra fórm ~. 

Ora, fi curteza da nlínha intelligencia não com· 
prehcnda a fot·ça de s~rnelhante :ugum<!ntnç•io. 
S! é tr.abllhosO, SJ Ó perig.;sa parn uma commi~· 
sao que 11. camara encarrega lla estudar uma 
materi11 cspccinlmentfl, cmittí•· com :.. devid;l es
pecificação o seu juiz~. s. ~br,; semelhante mntaria, 
me persl1ado que essas consideraçõe~ t\evem re
dobrar de peso com reiação á camara, qae em 
regra g.,ral nii.o póde po~s ui,. as hn bílitações que 
se suppõe na cotnrnissàu cocatrogada de•so exauw. 
E se é impossível nintla qud a eommissão dss
embru!lle esse cabos, corno ó que a c"ma•·a ha 
de v .. tar conscienci<'l<amente sobt·e urn objecto 
cuja impossibilidade é pot esttt {órma reconhe
cida? Por conseguinte, ns consideruções com que 
o nob•·e Jeputndo justifica n contiuu.ção desse 
artigo mo parece -qne são intci•·o.mtr.tç contra· 
pt·oducalt tam. 

O SR. Aun;J.,·ro DE ÜEIVEIR,~: -Apoiado. 
O SR. AMUJO Lu!.\ : -Se essa argumentação 

é valif'lsa, a consequenei~ logica seria qne o ar
tigo devia desallparecet• da lei uo ol'çamento, 
porque, prescindtnd.:> do mais, tl!1o é couv~nisnte 
haver volllçiio sob•·o uma muteria difficultosa, 
perigo.sa, o mcsm<> impossível de conhecer e pre
ciRBl', segundo o mesmo nobre deputndu o 
affirmou. 

So porém, Sr. pt·esiJente, dAs cnnsideruçõcs 
que o nobt•e depuUid~ u_prosontou cu passo n 
trntnr de outras que forno expcndidas no. casa, 
os meus escrupulo~ subsistem awdn no mesmo pé. 

Em que so fund•l. a p~rmanencia <to nrtigoJ de 
que se trata? Nenhuma outra razão ouvi, pi'O· 
dur.ith nn c:>sa, saniio quo 6ra isto de estylo, 
<lc uso, nns leis desttl ordem: porém, Sr. pt•esi· 
donto, os estylo!l c Hsos. que.ndo silo irracionaes, 
me pet'Sundo quo nno dc\'Olll se1· eouservudos. 
Orn, (> esty\o de que se tt·attl, na veruaue, n:1o 
se funda em boa r~7.iio. A c<.~ntnra s<tbc quaes 
silo. ns disposições divern!ls, multiplicad tS das 
leis d9 o1·çnm~nto~ Dllterio•·es que ficüo em \"ig•;r 
approvandu este nrlígo? Haverá na casa quem 
o saiba, quando atà llm illustre metnbro da 
commissão dadarmt qu11 esse conhecimento era 
irnpossivel '! Actddito que niio. 

O Sll. PAUL.4. .SA::lTOS:- E11 disso que era diC
ficil. 

O S~. Atv,uro Lt~A: -Se pois o nllbrc depu
tado, muita digno. e illuslrado membro da.cllnt• 
míssiio, nüo sabe quaes são as di.iposições das 
leis do orçamen.tos anterio1·es que ficiic subsis
tindo por este ai·tigo, en, que sou o primeiro a 
l'econhecer a minbé. inreriortdatle· com relarão no 
nobrd deputado, estarei habilitQd<J par;, d .. t. J meu 
voto em um 11 materle. de que não tenbo c •11be · 
c i monto? Creio· ·'!ue itão ; p9r C.Onseguinte, se ê 
irracional qu·e uma camara -.'ate um·1 Jriateria de 

>OMO (. . 

que nà·l tem eonhccimento, essa consideração se 
Yel'ifica llQ hypOtheSe aetuaJ, porque, repito, pa~.· 
s~n<io o urt_igo q11e dectaN em vigor «S _disposic 
çocs das !sJs de orçamentos llute.riOt'es nos tc•·
tn<?s de que falia, nem a cttmara, nem o pro
Prl•> noho·" J-:putado .sal.le .du q11e. dispo>i~es 11Ós 
tru.t0.n105 

Além. Sr. pt·esidenta, desta consid<~ração de ir· 
racionalidade pela defici~ncü1 de coulleciinentoa, 
apr•arece nind_a uma _outra de muito. pe3o, e ó que 
as dtve•·sas dlSp•lSJçoes que se C.Ortlem nas leis de 
o!Olllhlnto, a cattuu·a ~umprehende facilmente quo 
sao adoptaoias pel<1s Ctrcumsta •cias que oceorrtlm 
1.10 tempo ell\ que Sol f,tzem essas leis. Ora, póde 
a. cae~H\1'!1 a!Hrmal." <J'lO as circumstnncias que se 
der;lo para uma. Ji;posiçiio n;l lei do orçamento 
~e extircicios pns~aLius dão-se presentemente, t9to 
e, póde ~ c::un:u·a ,,ffit·mar permanencill de. cir
cumst::meulS que aut.,ris:írão certas disposições? 
Act·~dlt't que em IJo,, Iogica não se póde aflil:
mt\1' As<im, ain(h pGt· esta uutra consideração 
a disposiçn•> deste artigo n:l.> póde pas<ar e~o~lo.: 
hadament•> como estl\, porque, repito, a.s aut0nsa, 
~ões ~0nceJ~das nas dil•e•·s11s leis de orçameuto 
& mu• posstvQl q•1o o tcnhào sid ·• deb><ix.o do 
imperio de ~it·cumstnncia.s qt1e sn dê,u na actua
liJadc. 
~~m, St·- -pt·esid~nte, me parece vali<>Sa n refie

xiio que ~pr!!setlton o nob~e deputado pela Ba
hia, a. qnem sempre ouço com o maiol' respeito., 
d!! q11e era de e~tylo. 0111. todas as leis, em o ar
tigo ultüno, revogat'uln-se as lei:=; em contrarlo~ 

~~:S~~lse n~yL~~~!e 3~P~!'~~~~/~s Pf!~t~e~~t!r'i~~~ 
uão se Jeclaran:l3 qu:1.es s•\o ~ssa; leis que frcão 
rc\•oga·làs, é combat1~o. e com razão. O b"m sys
temá de revogar uma tegislacão anterior é decJa.
mr expr~ssatr.·~nt~ qu:tl é e,;sa leglslaçiio (apoia
dos) ; por ~ssa f a rm~. o pov.> que tem de fi. c~ r 
sujeito á a.cçí\o d•\. legi~la~ão_ no1·~, sab~ em qlle 
po•t.to~ •. ct~ que arttgos a legtslaçao ant1ga dei:::a 
iie Sllb<:SLtr; ao pa$>0 que com a prcglli~a. do 
:egi ~~ ador, que ci em que se funda esse systema 
de-uc:io re\•ogaJa~ as ]QiS em cun ~rario, - eom 
essafór.uula gorai, não pó1e n população, ou nqltel
las pessoas qne têm mais interesse de eónhecer 
a lei, achar-se a.J curso da dispo~;içito l~gisla
tiv"' a qne ficão sujeitas, ao menos tanto quanto 
seria pat·o. desdj ar. A.•,;i m es~~ estylo não póde 
ser inv~c:tdo, porque é om si me~l'oO combatido, 
é pOLLCO regular, e é irracin na\. 

Agot·a not·>rei aindu JH nob1·e deputado a quem 
me rdflro, qne a con\•enienda e a irracionabilidade 
desse cstylo sóbe de pontco na materia de que se 
tt·n~n. !jUe P. por sua natureza. complexa. 

As le•s ..Jc ot•çamento compr<>hendem multipli
cns c variadissimas disposiçues. Portanto 11 pl'O· 
prta nntureta dessas leis v~.ia com snperiori
dtda do mziio quo ll ell11.s se applíqne esso. !ot·
mnl~, quo ~ geral nn re\•onaçiio dus mais leis. 
Aqui, nc• ~nt·icdade, na multiplicidade <lo dispo
sH,;õe,_. crcscetn 11.$ difficu!..l""~s, e mesmo impos
sibilidades, como se ~xpressou o nobre deputsdo 
t!tembro da commissã·J, Je ;e conhecer Qtl:•l a dis
po~i~ão das leht ant~~iorc:s que fica subsistente. 

0 Sr. PAULA SANTOS: - Difficuldade, e não 
impossiuilidade. 

O Sn. ARAuso Lr""" : -Isto, portanto, J•epelle 
com. mai~ força a applicaçüo d~ssc e~tylo que se 
qu.iz fazer ao. ca~o, actual. . 

TambdtO, Sr. pl'!JSid<JJtc, não me pnrece bem 
rundnda a -<:onsiileroção com quo o uobre depu
ta..to impugnou a argum~nta~ão do outro nobre 
deputado. dize.ntlo que n.i materi·l em questão 
n:\o se trata da rece1ta ou da despaza, senclo sim· 
pt.:.smente uma auto•·isaçiio par11 o governo p~ll
ticar estes ou a.~uelles acto~, us :qune.a por ulti
mo deviito ser approyados cu regeitados pela 
camara, 
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::.i"ác ;, seuho1·<>s , !'Oulente quamlo "" h-ata da 
r eceita ou da despuza, quo: a caJIIRI":L l!eve 
mostr:.r te\osa uns. prerognüva~ <JIIC: lhe são 
couc~di.las ; ui'ío ,; .svmente n ess<! krrCll•> quo n 
cau,ara telll d~ dcsen1•olver a a cç:1o que lhe c ;Jl"?· 
pria; n cn>~lar"':_ sabe milito uem o •tue ':ev··~·~ 
e,;sus :mtor1saçoes rr<!quer.t"s, essas aut,.lrosa~vc-

-· i ndefini<las p3ra-as-<)u1it!S·:não ·b:r·-nm.h'!1nlll 'bn~c ; 
Úl'<linariamente demonstm.o P.llas que a S••c•"· 
da.Je .-st:\ a dcsr<>sição (]e um poder. ll·:~potic", 
ou quasi c.lespot:cu, '!HC o cort'" }e:;rslalJVO ES· 
quect!-Se de desenvol ver a s uu a~'"''o lHI u:lph.-m 
(la elfectiviJade que lhe com pete, ou como •tllC 
se nul\ific·•· · 
RecorJo·m~ que quando se tratou cnr Ft·a•ll;n 

iln refot·ma da iustrucçào, on du ·~oll~~~~~~i-.•í•> Ja 
nni\·er~idttd~, o COt'pO lc~istnti,·o nntot·&:-~un o 
go\•erno pnra fm:et· U!ll~ refom1n ')Ue j<>:;:-a,·n c·••u 
ouje~tv d11 ·m ,ior importaocia em. t_rc< .. a qnnt~u 
artir•us du l~i ; mas a Hnttu·cz,\ tlllmltntll\. l~ tl;L·J 

espcciOcada des,;a autori~aç,\u re,-dtl o cs_t.ulo 
d•t socieJadt) fmuce~ 1 nc&s·t <'l!JOCII, Isto c, a 
dvmiuaçflo de· um poder dcspotico e 11 nnllitt~n
çiio do poder l o·gislttt ivo. E' t,;t•l tntnbeon o '1'"' 
infdi7.mente nppnL··:oe ~ntt·~ nós. 

:Isto Ólt~St\'~' qYt.o em 1nete1·ins de !lutol'isn.•:l,:~ o 
poder legisla ti\·o, sob pena uc . }lllllilic : r~-·c, d.li'C 
mostl·~r-~e 111uito escr upuloso, c.e,·c c~ tglr que o 
poder e:o;ecutivo Ih<: apresente as baS<!S, os pr,u
tos mais illlpurt:•n •cs sobtc q ue d eve ,-~rs:u· a 
reforma, pnra 'lll ~, couh~cidns essns hss~s on 
CSMS po11LtJS curd êtiCS, p~.-~n onf.:'Lo o pud~t· lo· 
gisl~t•vo <.lei""'' li. apreer·•t;iio do podct• cxec•lih•u 
aqu11IO que .ti a cddeutal, c il·cu m~ta-ttcinl, aquilto 
que mlo pódc tornar em constd~rnç•\• •, u que 
p~la naluroza dali co>usa,; dO\'C comme•tcr 1Í 
accão do podet· ~xecntivo. . . • 

Assim, pos to qu e no art• go em qu.~st:tn na<J 
hajiio· dispusicôes relativas a receita n~nt í• dcs
p er.a todavia niiô c isto H\7.lio sullici.,nto }'nrn 
qu~ ',, cnmara se mostt·~ um . pO\lC•J c.lc~ld~•d_ll , 
ou não tenln\ o esc.-upulo cltJ\'lt.lo 11r1 aprec1a~no 
dos disposi~ôes de~sc artigo ; por'lu~. r~pito, 
essas :lll t<>risaçõcs i uddinidas n:1o ro\'Ciih• s•m1\0 
~ domiullçíio qe um pode~ de~potico c nnllitica
çâo do podei' legislativo. 

Entt·ett.mto, considerandu :, matet·in 111c:~mo sem 
rela~flo c<~m n r.:ceibl a d~sp~7.1l . de\'O not .u· no 
honrado deputauo a quem me ::-cllro CJU•1 cs:1e nr· 
t igo exerce grande intluP.ncia com rela\'ii:1 a css:t 
mut-eri·1. A camara comprellende muito bem q ue 
segundo as relações que ordit!al'hml.•n t ·J se -e~ tiL· 
belecem ent re o p'ldcr lcgisln tt vv o o c~ccntwo, 
o poder l egislativo s~mpre ru:.;c ou ~\' 1(1\ tle. 
e ntra r -em luta com o e~ccuti\·o rcpNYnndo os 
seus netos. 

Ora, o qu.~ resulta quando pa<siio :tutori~nçõcs 
dessa ordem? Nem tnais nem menus isto : o 
P.vàer executi>o, em ,·Jttude da auturisa~:io qnc 
lhe é c:onccdid••, formula um l'Cg"ul·wlentu •1ua 
de urdill:ti'ÍO envolve crec.~ã.o de despcz:n, a·• PI\SSl) 
que, qu ando este regulamento é " u l>utellitlo ,,o 
conllccime!lto d o pvcte~ l~gisl !ltivo, <'Sle, para nt•o 
Ee pôr em luta com o poder cxecuth·o, a ppt'<J\'11 
o acto - qu~ !be é ap1·esentado, embor:x n :lo u f11ç11 
com toda a esponta neidade, ernbvra s•jn isso 
levado p ela consideração rC$peitavel de c \·itar 
conftictos. 

(Ha una apa>·t-:. ~ 

A .:eiá~ão que tem isto com n q uast iio é esta ; 
àisse-se, sustentando o a.rtig": a Elle nlio c'>ntém 
embaraço nenhum, p orque ve r s". sobre · aut•Jri · 
s ações que o gvvcrno ba d e tradu~ir c n1 de · 
eretos , d~c,·etos quo depois h:\o de se.- s ubmel· 
tidos · á appruYaçilo- da c1mnra. " Est011 pois 
mos tr:ando os pel'igos dessas autor:sa.;ões-, pOl'•JUC, 
fe itas. ellas, e tenda o governo feito obr:~s pt>r 
ell:\5, as camp.ras muitas ve:r:es se vêm obl"ig_adll9 
a appro_V.ll' . esses netos do go1·ernt>, para nno s• 

cnllocarcm em rlr.sbarmnnia o•1 ursnr.cortlo com 
elk 

As.siul 9 81·. presidente. nu! pal·ec~~- que o ttrt!gn 
qn" se di scnte, embora p:l,Se, d"vc no me~o,; , 
s t!!.!n n ,J ~ a discussfi·• qu•' s;·,ur~ elle te111 IJa nJ.>, 
~olft·"r no futuro o.qui!ll:~;; m ~Jifieaçõcs <JUe n 
op_t~~~:!Q_!p~:esm~_ta.~üo __ coU\'.él'n pn~ -fi•a·•na n t:· 
u ftunHL Ql\e contu1ue a. hgu.-at· n~l lea do . o n;n · 
m~nt· • o arl i.l{o de que: st! .lrat~. qntJ couta uuem 
a ser c•>ll cc•hJas as :111tonsnçues q ue elle l'll· 
cerra, p•JI·qn;uto, repito, ': isso p<n·feitum~_mc 
h·raciou&l, ê p~rigo~o. o. tH! tli:Uma das C•'n~lti~· 
mções com qu.: os hourauus m embros t.lt: mnJOI'la 
o :<LtSten\ÜO "tn·eseutu aqu cll·l pesD qtte sodn 
nct~ssad\1. 

o Sr. Llsbo~ S<>r••·a. .-Sr. pr~sidentl), não 
ó miu h:l iut,~u~;1u fctzu r urn J iscurso n~1n· CO J! · 
trot•i•u· 'H o!Jservaçõo!i< flllrêSI)utllJn~ pelo nt>brc 
depnt.tt.lo, que e .n g .,,·al n:io ,; .. lfrem contestuçiio, 
pur·plo l:ifíO po r as-' iu1 thz~r nxio1nas d ~.t tl t)SSc> 
dir~üu consti tucional. 

Est ,,u em perfc itu ~tcco1·J.o C•>m o n •Jb t•il U. ~pu
tn.Ju cnt toJos os p ri ncípios qu<l til•> _lon_l;amen tc 
éxpóz á c.tsl\: o qtte n~:::o é a apphca~ao dclles 
a esta qncstão. 

O arLif:o il:\o tom n importaucia (] tle se l ho 
tom < ~ u.~ t·tdn d n\·, c di).;O "'lJln~5 qn~_ en.a. impoFo
s iv.;l q ue vot.o.ssem••s uma Jtsposiçan !f11Rlqt1Cr 
qnc pn.Uosso ~> .• t rnriul-o. El\~ mlo se r~furu :~Ú· 
»ucut~.! a :tutorisnçücs, não ó súmente encJit.J.al ela 
coo/hulc,~ ao gove rno (apoi<H(os) ; essa n r·Ligo <liz 
tami.Jt!ni r e"peit.u t~ dispo;i ~ões permanentes n •> 
legi<laçiio do paiz ; e n•!o <l em uon art igil de 
lei d e ot·çamemo q11~ •.leve01os r evogar tuJu 1~so. 
("1poi!!d t>s . ) . . 

Setlhor t s, esse nrtigo é sy .• ony•••o dnqllclle ouil·o 
qa~ cost umn a.:omp::> ~t hllr t ., da;, as uossas dolii.Je ~ 
t·açõcs-fic,io r e\'ogadas tv<las as dispo;ições e m 
C·Jiltrado.- &1 poi~ n comut i:>são n:l.u le~asse _sei\ 
escr upulo ao pont.l ull c>crever cs~c nrt•go, 
neuhum•l <luvid:l nppal'eceria, pnrque ficari!io rc· 
vogad:os t·•das a~ disposições q ttc imp lic>{o com 
0. c.iesp~za e l'CCUÍI.8 que UCi\UIIU IO~ de V_ot.ar ; mas 
sóuwntc essa s. · . .. . 

'h1a.s, dndo o easo de quo essa ·.d.isposiçii\) .~Jl
' 'olvcs.;e sómeute aut1.1rbações ao. governo, •ligo 
aind L \jUC 11ft0 era pOSSÍVCI S<lp'pr ii·!J, . e. di[O·O 
I.J,.SPaJo ml's pruprins razoes np··~s~n~ad~s P.oi•> 
n .;!Jr e u op tl tnJo po r S. Paulo '1-UC pnmcHO un· 
ptt~UO\\ O nrtiga>. . 

O noüre d.:putado disse que :l'>Siln proceucu 
prinéipalmcn tc em •·a~ii·> da jp·andc mudança qu~ 
se tinha "pc r·ado no estado das questõc> econ<~· 
mtcn,;, depois q uo essAs attr ibuit,,.3cs forã.o co!l· 
cedi<.l r.s pdo corpo lc~islatrvo, o 'l"'l pod ,~r·n 
i nllui r· p ara que hnje toste as jul:;lasse inconve
nientes, c 11s stl pp•·imissc on rcvógns,;e. 

::lhs, tl igv cu, po1· foo ·~a dos meus principio>s, 
o u essa~ autorisnções j;\ proJ.rtz ir.lo ~ seu effei to 
ou uiio; se j à' produzi rii.o, torna-se indlspensav~ l 
con tinual-ns para en,endarem-se os erros por 
,-cutnr•• pratica !os em c11ntr wenç:1o do~ n<.vos 
pm..,.re~sos d~t sciencia uinda então desconltecidos; 
se p.:n·~ru, como me ineti no a cr e,-, essas nnto· 
ri saçõt!s estno em nndamen to, m••S ahtc.la nit l,) 
pr.:.duziri\o toJo o So;:\1 clrcito, da sua reuogação 
r <suitada ficar o govern•> inhibido de abandonar 
as antiga; a crr:tdns prntio.,'lls · hoje in~ustentn· 
v~is, c iutrolluzi<' nos regulame ntos, ~11nfa.s, etc., 
os melhoram~ntos da époe:~. 

O Sn. AIUuJo LntA: - Devem set· espccificadns 
t<•das es,;as leis qnc o a t•ti:;•J q11er faz• r vigorar. 

o Sn. L I SBOA SEnaA : -Seria pL:eciso faze r um 
pequeno cudig,l, rorque nílo s~ trat>t sómente da 
l~i dd orcamcuto cnt v igor, trat.l-se de tudo 
quant? tem si<l•> : disposto nas nnt.eriores leis d? 
orçam ento, e que tem . s iJo sempre cousc~va.Jn s 
em \'Ígor ' pelos gran de:< i'n'con vcn íc'ntcs que podii\0 
r esnl t;1r da "Pratl cn controria. · · 
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O :Sn. A!iAUJo J .. Jlu : -As disposições pllruta
neutes tem essas declarações nas propria.s leis. 

O Sa. · LtsEOA St:RR!. : - E :oire nós nuncll foi 
de!inido o que erllo disposições perm01nentes; em 
rigor não se dP.vi :io i•tcluir d i, po.>i çõcs pennn 
nontes tH\S leis do Ol'Ç8mtn~o ; mas uão é em um 
arti:;o dn lei do nrç11ment•> q ue havemos de fazer 
·cssn--refortne.---r:niical ,· qn:m.lo ··ó -'tun facto· do qtte 
11ào p•>demos recot·rer, porquG o~sss disposições 
existem como leis do paiz. 

St·. presitlont.<,, na<la mni< direi, porque n 'io 
quero consumir tempn á cn$::1. c entendo lilH1. clla. 
o aprov.,iiar'i. melhut' pass undll á d iscu$s:\o <los 
artigos atlditivos. onde esta que,;t.iio póde ser r•· 
produúdn. O que e•> ~(o mero te quiz foi d~mo11stmr 
daramente quo es; o ~ artigo nno tinhfl o ~lcanca 
<Jlte o nobre de p11tado tux~•·gn nelle. 

O Sn. ARA~Jo Lua·,- Ninguem sabe qual o 
alcauce que t!lm, purque ninguem sabe o que 
cstà em vi~ol'. • 

O Sn. T~Isno.. St.mu~ : - Se C•l atlutiti~sc e•sn 
obscrvnção do nol,-e tlepntndo, udmittu·ia umn 
cen~urn nos membro~ d n corpo legislativn, que 
têm .o rig•n·o;;o dever de ~onheeer a legis !a.~;iio 
dn pai:i:, c mais do que quaesq uer out ros cilill· 
lHios qu e não tem a missão especial de f,•z~J·, 
refot·mar e r evoga;· as leis. 

Na..ta mais t<nho a · dizer sobre " 111atedt1, quo 
por s i mes.ma protetsta coutn1 qnulquer dis· 
cussiio. 
Os.-. Au::>;uste de OUvoira:-D" todas 

ns discussões de que ~c occupa o cot·po legisla
tivo, n que eu reputo> a mnis importante, a mais 
sérin, a mais grave, c segurameot~ a do :.rtigo 
dil receita, que c11umern os dh·ersos impostos· 
em que t~m de ser tributada u popultlçào pnrn 
sntisrw:e r·se :1.< despezas do estado, porquant•> 
nessa discussã•> trata-se do n atla meuos do que 
t.lecretar-se · qual essa grande porç.'io de s•t11gn11 
•ltle se cxi~•l do povn, nfim de que, couveniento
ll>enLe uistribuido por di ver sa,; veias jü determi· 
lindas e conheei,Jas,· s irva para man uteuir o nosso 
cot•po social po!itic•>. 

Julgando pois , Sr. pres idente, esta discussão 
tão iutpot·Laote, V. Ex. ltle perm'it.t i rá que cu 
C!>tranbe <)UC a uobr a •uaioria tenha encerrad•> 
semelhante Jiscussii.o~, tendo ella soll"rído apen.ts 
dous di as de del>·•te . 'E n ão sú estranho este 
proc~dimeútiJ da nobre maioria, C•'IOO lamento 
que uo nosso parlamento n :to so de a esta rli!<· 
cttssiio a de\·ida impur t..tncia, porque . como V. Ex. 
sabe, em outros pal"lameutos esta ~ a mais hn
J>Ortante de todas. as discussões, st>ndo ell a con
sitlera?a a verdfldeil·a base do systeUI ~ t·eprc
scnttlttvo .•. 

o Sa. l!n~~::m.>l:::'i rt~: -O regimento vroh ibll f tllar 
contra o ve ,lcit.lo. 

O Sa. Aü,} US'l'O »"' ÜLII. ElR.l ::..... Não ~sLott fal · 
lanlill contra o vencido. Os <lradores que me 
precedertio ll\)t.ârilo todos u · inconveniencin do 
encerramento, mas a mim não é permitlido faze r 
a menor nl1servução. V. E::t. continíta a ser i nexo,. 
r avel pllra commig,>, e talvez bem pr•>e~do eu 
se pot' vc ntur" me !<Cnt·lr. Já ontro di01 V. El<. 
me pt•obibio fallar S;)bre o corpo d~ snudc, •Jue 
é u u1a tba Yerl>ns do orç.amento dn mat'inha, 
mllteria que estava em discu~são ; hojo jnlga 
tombem que não posso fa\ hu sobre a r eceita. ·, 

UMA Voz: - Não ·e u receita qtui se tl iscu te. 

. 0 SR. AUGUSTO lm OU~&RA:-0 a rtigo que 
·está em discils~ãu refere-se· a tlisposições de re· 
ccita o dcspeza. (Apoiado$.) L:~.mento. e lamento 
p~o fundamente que não s~ ·tenha admlttidol entre 
nos essll e~tyi•> qu~ s•~•tem outros parlamentos 
de pai.zes os mais ci,·ili..ados, ond e, part'' s •l pode r 
dar um Y•.>to consciencioso em ;tS;;umpto tão 
tra u.s,;e:u.lerite, c pennittido e t1carar-se a sitth\~>io 

Jo pov<> dP.baixo do toonto de vista u'ais lato, 
qu~r P.con .>mico, seientific,, ou politico. 

o. Sn. Gó~s S l 'l'OElnA d~ nrn a part> que ntio 
OUVImOS. . 

O SP.. AuGT:oiT•> DE Or.IVt::[llA: - Se o nobre de
pttlado 'lUC me dá o uparte quizet· recorrer aos 
.:lntutes J e.oses-·parhun enl<>s. pr incipa lmente os da 
~~~~latert'a, VP.rá 'JUO a discussão mnis importante 
e sempre a do orçament'' da rece ita . • • 

O Sa. F.:muz:-!:.las leva ·sc até ama rtlü com 
:\ d ISCllSSiiO. 

o s~. Auut;.;TO IJE Ouvt.tnA: -Bcm, prllponha 
" · nobre depntado ne~tn parte n refJrmn do re
~nnento: d~daro .~••c hei Je e~t :u· '"]Ui al~ :to 
hm da sess:•o: ~u~ ha o nubrc depttt ndo que n:1o 
sott dos mat~ r emtsslls . 

~:io sú, Sr. pt·esit.lente, f•J i cnc~rmdn o discuss>io 
dn receita ~~m que os •li versos ora,Jot·ns cl ' minot·ia. 
pudes~elll ext:w:Jnrtet· as su11~ opiniões (bem que 
fos~o um do~ inscriptos. r<lC<>nh~ço qu~ sott o 
.ulfm_os ~pto _em .materia de tanta r elevancio.) (n ão 
a.potado~. nao so se encerrou "'lllell•\ Jiscllssiio, 
como ntnda se 011ea•·rott no s~gundo d :a a do 
orçamento da •na•·inha quano.l•> cot a cabava de 
petlir oxp!icaçõc~. ~':'br6 facto~ o~ •na.) ~ gra\"eS quo 
se t·efenno ao nll rl!stro ola rc~pccti vn repart ição. 
E!:'pcro 'JUC o nobre ministro dê esta; ex:plica
çoes em tmn_po cnmpetcnte : mas qllnndo po~ 
ventur..t elle JUlgue Que. nit•> &Oll digno rle uma 
l'eSP••s ta, espero qu~ o nobre presi deute do con 
selho me ntteuda a esto t·espeito . •. 

. u~r.\ V •.>z :- _PóJo estar certo quo o n<>bre mi· 
•n;;tr<> dn mannha dará resposta satísfactoria. 

O Sn. . AuGus-r.:. IJE Ot.rv:;:mA :-Não quero sahir 
da onl om, apeno~ f<lr,o e~to reparo, porque· c o
nl.t~ço _ 11ue V. E~. ó um pouco rii;oros•> para 
comuug·>; eom'] unnto só deseje td bular tnuito 
respeito a V. l:':lC •• o vote A sua pessoa sincera 
e cordial sympathia, tot.lavln sou obrigado a t•e
conhec~ t· que Y . Ex. ltim siol l) '>Or div•lr sa• vezes 
dema.siaolaonente t·i~tor,lso. F •• Uan.t<> a ',;;im telibo 
em_ lemllrnnç:t o proc:edione:tto de V. Bx. q uando 
qUI>!: co> rt:lr· :tlC · n pala na t ra t.ando GU do corpo 
de ~aut.le na occasião em que se discutia o or 
çament•> da 1\Hlriuha, ond, se ronsi:;rno quautia 
pn~·a c~:o se corpo. E tanto mais fui Y. Ex- injusto 
eo:•mmig,J, qua nto uuqudla occasião era eu• per
tur?a~o continuad<tmente por alguns membros da 
matuna com seus apartes. alg uns dos quaes bem 
P•>Uco ag ra<laveis. C ntheco que n:io t..Jnho os 
talen to~ sufficieut~s pa1· 1 agrad:'.lr á nobre ,, il
lllstrada maiori a: entr<>tant.o pcmtitla-me Y. E.:. 
'JUe lhe diga , sem querer i rrogar-lh·' & meno~ 
offensa, que V . Bx. nessa o~casiâo trans:;redio 
o regintcnt<J, pm·•1ne nilo podh• interromper-me. 
Om, V. Ex:. suud qtt~ um o•·~dor da minha 
ordem, fraco, sem o l:abiLo <!a h"ibuna, natu
raln!ente perturb<l·SJ com esL••s interrupr,Õ•s •. .• 

O Sa. W.L~D~>RI.I::Y dá um aparte que uão 
Oll\rinlOS. 

O Sn. At.:GUSTO UE 0LJ~EilU :- Achavn m~lhor, 
St·. pr~,;idente, que V. Ex. ceJesse o Inçar ao 
nobr e deputado pela Sabia, na çert.~:ta ao: que 
cu havia ser. muito · obed leute ao nobra depu· 
tado qnando esti~dssc nessa eaileira, como sou 
nesta occasíiio :t V. F;x., porque consagro s. 
maior sympathia á sua pessoa, e conh eço que 
o noore ueputa.do é o primeiro poten~do nesta 
cas.t . . . 

O Sa. PaESrot>!\TE :- Peço ao nobre deputado 
que se c!itj< á matcria 

O Ba . · AuovsTo DE OLH'I!lU : -Desejava dar 
uma· r •!Spostu ao nobre d~putado ; dcs~bva que o 
n••bre <ldputao.lo •ue indicasse qu .. es r~gra.s tlevo 
·scgair c111 •Jaal•lll•!r Jisca~são. E' \'Ct\ili.ue qu e 
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se for a se;::uir <'S bons e)<empl•ls do nobre d<•pu · 
tado faria peior do que e:~tou procedendo :l::!•JI'!l ; 
creio que nilo trat" aos meus uobre . .; coUegas 
com :~quella durezA de que se serve algullla\1 
yez~s o nobre deputado, que so considera nesta 
casa o decnri:1o-mór em tódas 3~ discussões, 
cham~>.ndo á ordem este ou aquelle Sr. depu
tado ... 

O Sa. PRESIDENTJ; :-Ordêt\\ ! a disCIIS$i\O não 
)Jóde cont!uuor por es h fónna. 

O Sn . .AtGu5-ro DE Ou' 'Ein.l :-Bem; pcuit·ei no 
ao n obre deputado particu!anr,ent~ que 111e com
umniquc ao regras por que se deve dirigi r qual· 
quer ot-ador ne~la tribuna, e prometto obede
cer-lhe. Par~ce-me que u:io se póde ser m~is 
doei\. 

As explicaçues que ncabãt> de ser dadas á c~:3a 
pelos illustres membros da comll!issiio d~ orç01 · 
menta, longe d.; sulvet· as duvidas que existem 
oo me11 espírito, uiro fazem lll&is que comp!i· 
cal- :l~, porquo;nt.o u nobre comulissão é a pn
llleira a rec<>nhecer q ue o ntigo é redigido de 
uma maneira pouco clara_ ou mesmo obscnr&. 
u~u Vo7. :-Muito clara. 
O Sa. AtrGUsTo DI:: ÜLtvwnA : - Ningue:n sabo 

o que se· vota. O fim dos commissões é senl 
duvida · apusentur á easn trabaULOs com todos 
os esclarecimento~; por isso, quando o trabalho 
que ot·a se ~xige Cusse demasiudamente pesado, 
a nobre commisstio deveria peJir, como adJUtorio, 
outros membros, ou mesano um·1 commL;siio 
externa. 

Eu entendo que um trabnlho completo 11 este 
respeito póde ser muito util, não so para nós, 
m~s ainda para os tribunaes •tdmini• trativos. 
V. Ex. ba !fe conceber que um p1·ocu1·ador fiscal, 
ou aqu~lle que inleriruunento vem ex"r cer es te 
cargo ha de se v~r sempre emt>nraçado p:~ ra dar 
qualquer parece1·, tendo de consultar 50 leis do 
or~amento- Assim, em minlla opinião, a illustr e 
commissão devia ser a primeira a inic ia ,- um 
trabalho a este respeito. Quando cnnhccesse que 
semclú:wte Lrabalbo era superior l!.s suas for~as, 
ou mesmo niio eo·a proprio u s sua missiio, po· 
deria pedir lÍ. C<lW·,ra, cvnaO Ui8Sê, Dl&iS alguns 
tnewbros, ou pt'<•p<ir que o mesmo trallalho 
!osse confeccionado por uma commi~;s,lo externa 

Ta~• to é vea-dade que votand•}-Se assim artigos 
sem se especificar as di.,posiçõcs que elles encer
riio resul t.no grandes inco:ov~ni~l:ile~. qnc N l vou 
ler o seguinte. E' o art. 113 da lei do or çamento 
de 15 <lc Junho de ISi,o, que assim se exprime: 

" Art. 16. A nutor isação concedida pe lo decr eto 
u. r.o6 d<! 23 de Sctem b,ro <le t818 fica extensiva 
ás clespezas com a desaproprinçãc} dos t errenos 
:;enerati'l"os da$ aguas potaveis que abas tecem a 
capital do imp~rio , e com a ccustruc~íl.o das auras 
n~ces_s~rias pn1·a seu melhor suppt·irn~nto e d is· 
lribuaçao. >> . 

Ora, votei por este lU-Ligo .! :~m itos dos meus 
collega~, mas ningucm suppunl:a que olle conti· 
nha umn · uutot;s,çõo p,•·a se gastar 2,000:0\lQS 
C<lll) o encanam ento d" Maracanã. E' desta ma
n~ira que se .-ot.;"lo leis nes ta casa 1 Ninguem 
s~be o que cll'IS contém . . • 

UMA· Voz s-E porque votou assim! 
O SR. -\CGUSTO llll ÜLIVEIR'- :- Declnro que 

votei, mas porque cahi 110 priu•eiro erro, quero 
evi tar ee1•ia· e u1 .s egundo 

A camara comprcbendê bem os g1·andes incon
veniente~ que resalltii<> de votar arLigos sem se 
saber o que elles d ispoem. s~guramént•J eu. não 
negaria ao govertlo autorisn(iio para . xbastecer 
a c>'pital do imperio de agua potavel, mas quer.iA. 
que pasS:lsse es ta a utorisaçi.il) em k rooos muit() 
expressns e 11íio tio ob scuros. Note-se que ao 
passo que se e:tige qu~ a capital do imperio 

teuba o eucan3meuto f~ito p elos cofl·es publicos, 
o que existe ali> ~niuha provinchl foi construido 
por uma t>mpreza particular, o po \·o paga alli 
a agua que bdl<J. 

UliA Voz:- E as 1·endas ún capital que vão 
para as pro••incias '! 

O Sn. A~:ausTo DI:> Ou·:J!JM :- Não mo oppon!to 
a =methrrnte wedida, quo eu alib r"puto muito 
util; mas, querendo que 11. capital do impet·io 
tenha a~ua polavel , desejaria tambeu1 que Per
tUitnbuco, que cont.-ibue para o. communbílo com 
5,000:000S, gozasse do mesmo beneficio. l'\ão qltero 
fnzer ceust.tras ao governo po1· t.)r <lotado o mu.
nicipiu neutro com cs~e ben<lficio, pelo conh·ado 
d~s(•j" que elle to·ate c) P. todos os melhoramentos 
matcriaes de quo precise a capital do irnperic., 
que .a eleve ao gré.o de esplenu•n proprio . da 
capital de um ·tão vasto hn perio ; mas desejaria 
que, conceJendo-se es~e beneficio do enc~namento 
de ngua á capital d•.> imperio, tambem ·se esten 
d~ssc o meslllo beneficio fls capitaes de a lgumas 
províncias sempre e~uecidas . . . 

U11.1 Voz :-Dê·sP.lÍ. e&J,lltal do imperio as rendas 
que são chamadas provmciaes, que cllr. não pre
cisa di,to. 

O Sn. Auausro lll; Ot.lv.EIItA.: - N ilo quero 
e11~rnr nest'l quP.S\iiO, quero que · a capital tlo iru 
P.erio tP.nha tudo de que necessita; proponha a 
11t ustre deputação do Rio de Joneil·o quaesque1· 
m~>did~ s com este fim. e c.,n te o.om o meu hu
milde voto. Antes sin to disposi~ões pat·a censm·ar 
110 gvverno por niio cuidaa· dos melhoramentos 
desh caritnl ; lamento, c muito. que uclla uào 
exista um câ~ ..• 

0 Sn. Pao:smr;sr~õ: : - Eu pe~o no nobre ·depu-
tado que se cinja á ma teria. · ·' · 

0 SR . AUGUSTO DI:: Ü .C.IVEIIU :- Estou mos trando · 
os inconven ien tes que se dão quando se vota sem 
mnior esclarecimento .. • 
· O S n. A.ov.u•o LIIl~ :-E o que està em discus

são é um artigo indefinido. 
O Sn. Au.;usro DB Ot.t \"\,!lllA:- E' .. vardade, 

lembra bem o nobre depuLa•lo, discuLc-se. u m 
artigo indefinido. . · . · 
M~s, Sr. presidente, eu dechro que· vou .propôt• 

um adiamento (emb <'ra elle não .passe) par·• 
que este a rtigo seja discutido depois d os artigos 
additivos, c is to para que n illustrc commissão, 
ponderando melhor sobre o caso o. ue t raL11mos, 
l embre o meio de rem~diar os incnnvtnieutcs 
que euxergo no nrtiJlo. Se a illustrc comn1issào 
entender quê o t rabalhc1 e snperinr ás "'"'s f•> rças, 
uiio pelo lado da capacidade, mas pel•> !aJo ma
terial, votarei por <}Ualqu?r me<.I!Jn uceessaria 
para sntisfa:ter :.L tlespeza <JU~. ro~ ~onvcn iento 
pa:m esse fim; porque •!Uanto a ITI;;'ndar o go
verno compilar a l egislação . adm_inistra~ivn, rc~nlta 
niio sú interee$e para nós, co.no para os h·illll· 
nses administrativos; porg.un devemos pensn•· un~ 
diffieuldades com ·~ue t.)m dA lula•· um oa·ncltnt· 
dor fisenl que tenha d'3 dar' uma decis•lo qunl•fll&r, 
e q ue ~e veja r.a neee$$ldade do rocon <!r a. ~~~ 
OU aO leis do orçamento; e e55a8 COn:IÍ•leraçÕCS 
me parecem assaz valiosa11. 

Vem li mesa, é apoiado e entra em diacussão 
um r~querunent<l do Sr. Augustu lle Oliv~ira 
p Jra . que n ma teria fique OlLiiaúa pOr UOU~ <l\l\S, 
scon prr.j u izo da d i:.cussiio dos outa·os urtigos. 

O SR. V l Rioi.TO: - P<lçO a palavra pela 0 1 .. 
deiXI.· 

O SR. P aESIDENTJ; :-Tem a palav ra. 
o Sr. Vlr Jato (pela ordem) : - S r . presi

dente, notand<a <lUO ns nobres depntados; por 
maiores esforÇQS e t.ratos que tenhão <lado á 
sua intelli:;encia , não têm achado pretexto ÇOU! 
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SESS..iO El\1 4 DE AGOSTO llE 1853 
9.ue possão prolongar n1ais esta discussão, por 
l$50 proponho â casa o eucerramento della. 
(RecZamações.) 

O SR. PRr.>.SIDE"!H"E:-N"t;o S•l pôde ~ncen·ar a 
discussão, porqu~ o adiamento ainda nii•) foi 
discutido;-- .mas .:lesejp que o nobre deputado 
me diga se o cncen-amcnto que propõe ê do 
adiamento ou da questão principal. 

O Sn. Vnn.-.-ro:-E' da questão pl'incipnl. 
O Sn. PrcESlDENT~>:-Estã em discussiio o adia· 

menta. (Apoiados.) 

O Sa. BA.NOIHIL\ D~ M.t:LL·); -Peço a pabvm. 
O Sn. PRESIDE~-r~:-Tem a pala\•ra. 
O Sr. I:Sand.eJra ae 1\-:lellQ :-Sr. PL'C· 

sidente , sinto ter de dar meu voõo contra ~ 
adiamento proposto pelo m~u nobr~ amirrn. RP-· 
conheco gne é precis~ mudnr-sc de ~ystema, n'lo 
6_ possivel continuar e,sa confusiio, essa obscu
l'ldaclo; ee1·to votando esse artigo 11Ós não sn
bcmos o que votll.tno~, :: camar•• não póde dizer 
que dá o seu voto com conhecimento de causo. 
aos objectos que esse artigo c<lm pre!Jende: el!c 
ahrange uma sonamo. tão grancte de tnaterhes, 
que aquellcs mesmos que rn;lis têm-se applic:ado 
a_o estudo dellas, q •H~ nos empregos administra. 
t1vos em que se têm achado, tem Lítl•> mais oc
casiões de conheeêl-a~,. du\'ido q"e pos,;ão dizer 
quaes ~~ objeetos a qna se rt~fere semelhante 
artigo. 

O SR. LtSli_OA. SEnnA:-0. ertig.;. diz ~penas que 
a cnmnra nao quer na lc1 do) orçamento refor-
mar toda a legisl3çiio. · · 

. O S_a. B.\?IDEIIU DE II'IllLt.O:-Mas mesmo psu·a 
asso ~ preciSO que ella forrn•l um jnizo clnro a 
respe1to. Se não sabe s~ convém ou. 11iio que 
essa legislação seja. reformada., como declara•· 
que ella fica c m \'igor ? 

Diúa eu, Sr. ptesident•~. que convém mudar de 
s~stem~. e estou convencido disso, purque se 
nno· pode negar qu~ o orr.amento c uma lei 
annua, e por conseguinte muita~ disposições qu~ 
neHe a c:una_ra votil como- artigos addi.tivos se 
r~scntem ma1s ou tuenos d •s circumstancias do 
tempo dentro do CIU&! ~ssn lei deve te( \'ijl"OT. 
Sem duvida a cama\·a quando -vc.ta e>se> arttgJs 
eom_prehende talvez 110 seu pensamento, entre o; 
mot1vo~ de sua resolução, vari-.~s considerações 
que de1xiio de ter a lllEsma i~portaneià, o mes· 
mo valor, [Qgo que ~Jao ref~rtrlas a. um maior 
espa~o de ~mpo, quero di~cr, a um tempo que 
exeed•\ ao annr. da lei do orcamento a que se 
ligão as d ispositões vot,ldas. Isto resnlta mesmo 
dt? f~eto de decretar essas disposições em urM 
le1 ll.nnua, e po1s uüo parece raz~uvel que seja 
monlidn _uma legislaçã~ \jl!_e tah'<:z em al17un~ 
casos, _pn~sa•lo o anno, Jl\ nao esteJa no esp1rJto 
do leg•sln<lor, que atten.Jeu por ventura a cir· 
cumst1nctas adsttict til a es<e anno·, 

UttHI outra consi~raçào ·ainda tenho a npi"O· 
sentar, e ó. que muitas dessas disposições appro
vadaa em a~tigo~ additivos, e que não se referem 
oen. á recerla nem á despeza, f;:n-:io determina
das pela con6u~çu que se tinha_ no minist.,rio, 
cot,fiançn que pode ter desappnrecido com a mu
dança do mesmo: o c.>m•> poi~ ndmittir um sys
t~ma 9u_e vai coutr!1 o pl"i_ncipi<> que dictou ess11s 
d;sp<>s,çoes? C'"""eDt pnts reformai-o, mas e•l· 
tettdo que nesta di~cus,;:lo n;;,, estamos prepara· 
dos para esta refonuu, revolvenJ•• todos es.~es 
artigos additivcs, qu~ não ve1·são sobre receita 
ou. des peza, e se achão nas L,i,. <mterh>l'es do 
orçamento; porém ê neces~ario que a ~.,wmissão 
att4lnda Íl inoonvenienci~ de semelhante svstetna 
para o alterar no futuro. • 
. Ha. ain~da uma raziio que 

4 
assi.m t) exige: ê a 

fLscalu;açno ·~ue o corpo l~gi.<latn·o deve e:<cr~~~-

sob1·e os actvs do poder ex~cutivo. Observa-s~ 
muitas vel<eS em consequenda do artigo que 
discutimos grande ditlicutdade em poder detel"mi· 
nar a legalidade dos o.ctos ministerí \es, sendo 
preeis~ am couhecimentu ei!pecial de todas essas 
di:>po;ições que li:m p&.ssaúo nos or~sm~ntos 
para se pouer saber se o lllinístro estava ou 
m\o autori;ado para praticai-os. Portauto a fis
calisação que o eorpo legislativo devo exercer 
nos aetos do poder executivo c~tgindo que se 
facilitem os m-·ios para que possamos tomar 
conhecimento dos actos de~se poder, reclama 
sem duvida q11.e desapparo~ o imbrogtio que pro
cede do a rtigo que discutimos. 

Finalmente p edirei á c11mar;>, q1n at.tenda· á. 
necc.,sillnde dessa rerorma, implicitamente reco
nhecida o nun•J p 1ssado pela lo i do orçautento. 
Er~tendemclS o anno passado qne convinha nfas
taL' da discu>s!\•J do ot·ça·neut, todos o~ artigos 
adJitivos que enttlo forilo proposto". porque com
preh~ndeu-s~ l!Ue não podiamos discutil-<Js com 
a madureza e circttmspecção proprio~ do legisla
d<lt". Ül"l, so est~ razão nos determinou a seme
lhante exc!u,iio, e visto que íl continuar o sys
tema seguido isto nadA menos importa <lo que 
coutinuarem por muitos aunos providenchs que 
r:rriio decreta•tas no orça.ment•) so;~m o eJ<;ame, 
sem o debate preciso, o que ~vitámos o anuo 
passauo n:l.c> votando artigos ntlditivos. 

Lembrarei por esta occasíiio a convenit'ncia de 
ob.,el'vMmos de novo ~stc preeedente, excluindo 

do. lei da a\·çamento que discutimos todos os ar
tigos ,,t[ditivos que se <lChâo _s~l.lt·e a me,R. Este 
expediente a l!l!Uorin oppr\lvOu em o anno pas
sado, e eu _julgo que as razões qne então a de: 
te rminàrilo :linda milit>lo para que o mesmo 
e:í.p~diente, a mesma segregaÇão tenha lugar 
este anno. 

O Sn. FF.ruul: :-Então j:í não quel' a discussão! 
O SL<, BA.NDEXRA. DE MEt.t.o ;-Kfio a quero no 

or~.amento para n~o. dar lugar a esse passado 
tcnebro~o que va,nos creando para as legislatu· 
ras .vindvur••S; quetu que tudo aquillo que diz 
respeito á receita e li. depeza se}\ iniciado e 
discutido ea> pt•oíecto$ separados, que se acl~pt-! 
o 1uesmo sysl.ewa que o anno passado se seguro. 

O SR. FERRAZ :-Os artigos additivos pela mai~l' 
pane diz•~m respeito a isw. 

O Sa. BoL"'IJmtaA. DE .?.ú:I.Lo :-A isso o que ? 
o' SR. FE!lRA.Z :-A' receita ou despeza.. 
O Se. BA~DEIM D& MJ::Lt.o :-Mao> aquoll~s que 

não so ref~rirem ã receita ou dospeza sejão se
parados do orçame"to. 

Portanoo, s~. presidenloe, eu uiio dou o m~u 
voto ao ndiamento proposto, porque julgu qu:: 
a occaaii\o niio é opportuna parll a discussão 
de todos os objectos a que allude o artigo em 
questão. 

E4sa minhll,; eonside>·ações têm unietunente por 
:fim · r~zer seMi r n· convenie11cia, o mesmo a ne
cessidade de mudarmos de systema, d" 'encat· 
!'cga\'tnos u commissüo <"Ompetente de iniciar um 
pNjAct.o compr~bensivo de todas essns disposi· 
ções anteriores que devem persistir em v 1gor, 
para que n no<sa confianç \ uão continue d"po· 
sil.ada em pessoas qu., no ruturo podem 11ão 
m~L·ectll-a; p:tr'' ~ue razões oecasionaes e do mo
mento, que outrora nos determinàrão e. tomar 
uma medida legblativa, não tenhlo a ro'rça de 
nos obrigar 1\Ímla hoje a manter já talvez sem: 
raziio sufficiento a . mesma medida. E', pois, 
nesse íntllÍto que eu voto contra o adiamento, 
esperan~o que no futuro este artigo não figure 
ma is n>~. lei do orçameutc-. . 

N ii<> havendo mais quem peça a .Palayra para 
fl>llar sobre o requerimento de adiamento, ju1ga-se 
Ll is'eutido, e J:M\tu a voto;; é rejeitado. 
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70 SESSÃO fu\l 4 lJE c\GOSTO JJE Hlã3 
Con!inúa po1·Lanlo a di~cuss:io do arti;;n. 
O Sit. VJRI.\TJ (pela ortleml : -A~nm c•·P-iu quu 

(: occasiâ<> de pe.dil' 1\ V. Ex., ;:ir. pr~sidente, 
'lue r>ropouha o cnccn·,unent.o da Jis~uss:1•>. 

O Sr • . '-u::>;usto de Oll,·clr .t [l)e!norJem ): 
-Dcseja1·a, ::lr. presidcnll', que Y. Ex. me infor
masse, pnis cstu'' muito pouco a~ r~cto d" ~ -,gi· 
ment•>, se é permillid<l pedir-se o cncorrnmcnt·.> 
da .:liscuS$:\o de uma malno-i:t qu11lqucr s•ml qnc 
o deb:t~c tenha dut·ad-• pel•> m~nos d oJUS dias. 

O Sr<. Pn~CsJDt:xn:: -Nn 2• discussão póJe-sc. 
O St<. Atio t:sTo n~ Or.n·EtRA : - AI Jm dhtu, 

pnrcce-me inlci rmu et~ ta dcsnecessarhl o CJllCCt'rü· 
ment·l que rC•lUeruu o nobr~ lcputado, visto co mo 
ningucm l ll lll pedido a pala\ :·a par., faHnr sobr~: 
á m:~teri:t. 

O Sr-. Vnn>TO: - P,is eu podia atli\·lnlu:n que 
V Ex. nii" queri~ falia•· scgunla wz, ou outro 
t!ualquer Sr. tl t•pt\tnd·• ? 

0 ~ll. l'RU:>ll)J.;Nl·E:-S·!.Ú cst•l R thwi,h, C<JU.<III• 
tarc i n camnr·1 ~·: <lá a matcria por sullicicn tementc 
discutida. í--lpoiado~·.: 

C'J,msultndn a camara :\ l.'stc t·espeito, decide 
elln affirm:~tivament~. c po~to n votus o :~.r~ig •> é 
appt·ovado. 
s~gue-se (\ discussfto dos artigos addith·os jio 

apoia\los. 
\ 7êm ã mesa são liJoa o apoiados mais estes 

artigos additivos. 
« Os pr"prios da cam·wn n111n icipal da côrte 

fic iio · des~e já isent•>S da <Icei ma url>Rnn, e exo
uerada a ·mesma camnra de qn:1lqu•r di\·idc, n 
que por semdhante litot!o ~stejn ob1·igada para com 
a f•Lzenda ntcional. 

• Paço da cnmat·a Jos deputados. -1 de ,\g.::;l.ü de 
l SJ:l . -Candido Borges -··Pcdo·eiJ•a. - V. de J1ae-
21Cndy.-Jface,lo.-Si queil•:t Qu.eiJ·o,.. " 

« As cas as d e cotnmcrcio urazileiras estabe
lecidas em paized estran;,:•J iL'os podeL·i!lo importa 1· 
no imperio atê a quaulia de 400:000S000 cada 
uma, com deducç•1o de 5 o/o nos respectivo~ 
d ireitos, pl'•n·nndo: 1• que t~m fnndos , ur!icien. 
tes p •ra semelhar~ te im~rtaçiio: 2• que compoem 
uma :>ocieJade eommereml entre negoci:lntes buzi· 
l~ü·os matricult~.d•lS : 3• qne têm ·4 cai:oteiros brazi. 
le io·os.-Bandeil·a de ,,fello. » 

A-[uitos Sn. deputados pedeR\ a pulayrn. 
O SR. P.\CHBCO observa que o .. rtigo 12 do 

projucto de orçamento uno roi aind:\ V<)tado , 
pam pod~r enliio tel' lugtu· a di<cnssã~ dvs artigo.; 
additivvs. 

O Sn. PRI::>;U>:>JST~: C..z ver I)U~ o ~rligo n qnc 
o nobr~ depuüttlo se refere <i ~I'C S<lt' vot•td <'• ~m 
ultimo lugar, seguudu os eslylos, pol'lJLl~ ê aquello 
'tUe mnnda rc \·ognr todas as leis e uisposiçues 
l'lll con trnL·ío. 

O Sn. PACJtt::ç o insis te (:lll sua opiní:io e pedo • 
no Sr. presidente •ltN cousulte a camnra n este 
respeito. · 

l.Jonsultada a çamora, é rejeit·tda a idéa de se 
' ·ot.:H o urtigo 1:~ do projecto antes c! a discnssão 
e \'Otaçiio dos addiLivos. 

•Lhla a inscripç:\n uos ora•l <ore ts, o ~r- presitleut~ 
da a palavra ao Sr. Araujo LinJP, 

O Sn . An.u;.To Lnu: -- En pedi a palwra a 
fa ,•or. · 

O Sa. \V.-~nlmLEY; ~Se não ha qu~m tenha 
pedido a pPiavra contra, e ntão vamos v.otar. 
;Apoiados.) 
AL<HJ~ij Sns. DEPUTADOS: -Votos, v otO$! 

O St·. B o zc••ra O tn·atcantl (pela or
d..lll : : - Sr. presido nU!, tendo de Wrbar a d'" • 

cuss:io sobre uma immeusid~<.le de arti~os ad
diti\'os, P. uo emendas coon relnçào a todos os 
orç:\ntentos. cn p~diria '111~ foss ·•11 umas e ou
t>· .. s impresso; H•> J o>'>!al qnP. pttblica os nossos 
tt·ubnlhos. par,, que se puuess.: cstabel .. cer um 
d<JI>:>t" <:ircuou<tnnciadv e eselarccidt:~ a rospeit.o 
das diften•utes ILintedas d o taes emendas c ar. 
tigos. 

p .• rec;~· ;;,~; que eKtc tem siJo o c<tylo s eguiuo 
nô'\ casa : ~ no1~ St~l'in pos::;ivel mesmo que pu· 
dt1~~ontos: ftlZ4:H' o oxa.me e obscrva.çÜI!:'f. con ve
Hiünte> ,\cercn de I •Lnta< disposições qnc embora 
Len!J,\u s iuo j:, p11l>lic·Hlns parc ia lmente em jvr
uaes aulet·iorcs c tlispers •S , todavia ningue n1 os 
c:oascr\'a na IIHllWJ~lu . 

Além Llist•• !ta liO\'<IS nrli;.:.,s a lditi\·,,s qnc ele 
cert•l não p.>Jcdõ se1· bc~n eoasitleraJo~ em um 
mnmentn tio lc iturn ;· tanto rn:~ís quanto r.no · 
temos temp<> par11 isso p·n· c<tar a hor" dema
siadnmerotc ndia .• tad(l. P.-•. ,ponhu poo tanto o a:lia
tncnto .... 

O Sn. Cnu:t. ::\L\<.: liA w : - JS: ,1o púJc fazer essa 
pl'••r>Osttt senão:> quando lhe couuel' a \'ez de fullat· 
soore a mat.,rio. 

O Sr.. Bl9.t:nnA C.• Y.\LCAX1.'I : - Desej o saber, 
S1·, PL'~sídente, se. p•>sso> propôl' (l.gOrR o adi:~
m er.to tendo obtido a pnlavra pela <•rdem. 

O Sn. Pni;$IDL::~T.t: : - Ao devutado .. \1 qnem 
cabe a palavra pa1·a full :u· :ic~rca d3 mnt.,ria 
em diseussn,, é q11e tl pennitti,to propvr mlia
mcnws. E' n dispo~içiio do r~gimcnto. 

O Sa. BEz~::tnu ÜAV.~L\-A:>TI :~Pois bem, peço 
a paravra con tL'a sob•·e a ma ter ia. 

O Sn. P &ESIOJ::X"!'t: :-Tem n palaua o Sr. Pau.lll 
s~ uto>. . . 

O Sn. PAUl."- s.,~·ros: - E11 a pedi · a favor. 
O Su. PuesiOE.'im : - N':io sei se uo nobre da

puLad<> toca a pa lavra. 
O Sn. Bez~::na.• C.<vAL·; A:-;n: -O Sr. Pt\checo 

a t rl'COU comn1igo. · 
O Se. PR~;Siuo,::o:TJJ: : - O Sr . Pacheco disse que 

cedia a palnwa. -
O Sz:. - PAcli~>CO : - ·Nüo ê p.-~eíso fnzct· questão 

dtst o, po1·quc se o nobre dep,ltta<IO · ~ o unico 
que te:n a pal11va·a C<.l :> ll'l\ a elle t~c11 a. fallar. 

( A cadeira ela p>·e~·idencia. é occuoa.da pelo 
S:· " iscon de de BM ['endy .) • 

O Srt. Bt.:Z~o:nn.• CÀVALCAXTt : - P.;.;o a V, Ex. 
que tenha a bond11<IO de mandnr-zu~· os artigos 
nohlitivos e cmcnJas . 

(Ha lon{j(t p.tusa c;<tqua llf.O 1ta we:ttt s~ 1>o•M• 
.:;n ord~m os paJWis que e.cÍ{1e o 01'·•<loo•.) 

O S1t. StQut:ttu QuEUIOl:--Elt quer ia •tuo V. E~. 
me infornuos:;c se é pel'lnlttio:lo R qualquer Sr. de· 
putado pedir a palaVl'••, o sob pretext<> de estar 
R cspel'll J as cmcnda!l. ficaL' de pé, sem nada 
di~er, tomando as.1im tempo tí carnara ••. 

O Sn. BL::Z~::mu C A-VALCANTI : - E <tou ,·endo 
'JUC é i sto u mn injuria !. ... 

· O Sn. StQumn., QcF.IR\>:.1: -Sim, é u01a in· 
juria p:~ra '"luciles <JUI'l nos mQndúrão parn aqui 
a olvog .. r os seus direito.; : estRmos aqui para 
dar s utisfa.çiio ao pai2: iutei1'0 ... 

O Su. PAOH~<'> :-0 senb•>t· é que niio <!&t.á na 
Ol'tlOIIl. 

O Sn. SlQt;.t:l!lA Q uJ::JRO:G : - C1·eio que me c p er· 
mittido perguntar. se póde Ulll Sr. deputado estar 
parndo .. -
Voz&~ : - Se as emendas .o:lo estão impres 

:;:ts ... 

O Su. SJ·~~~::m.;. Qlimltoz : - E:; tão . ilnprc:;sas 
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n<> Jm .. wl dll CorM;,~;·i'io. Julgo que não pó<le 
um dsputado pcd:r a p:1lavra para estnretn todvs 
a olhar pnr,, elle .•. 

o s~. BEZEHIU CA\'J.I.CAl'Tl:- Que implicAn· 
ela!... Eu e::;tou com a palavrA., 1.! o - ~.,nhur 
nã<> me .. p.ld;, i~tte t·rcmpet• ; alé.n disso "•'-" , .. L. 
lnndo sem ~r obtidu a pala"ra !. .. 

UltA. Voz: -E a dcmorn é da mesa. 
() Sn. PACHB<:O ( 1•m·o. o S>·. Ottei>·o~ ) :- O 

senhor t\ que U>tO cSII\ lla ordem ... 
o S~t. PAUL.\ c~:sowo (l• secretario J: -Aqui 

viio '2:,; nrtiPos. O nobre deputado nno foi muito 
exncto dize':!Jo que não estilo impressos; todos 
estão, excepto os qnc l:oje · foriio aprcsentad<)~. 

O Sll. B~zER[l.~ C,\\'.<L.~,\~'rl : - E~t não disse 
que n io cstaviio impressoS, disse que tinhão 
sit.lo impre~sos dispersaoncntc. . s... prest.Jente, este gra11dc maço que me !o< 
remethdo, alé:n do u~tros artigos e cmen<l~s qt!-O 
se Mm ainda otrerec1do, prov:io a convemencn 
da medida que tenho de propô!', isto e. o adia· 
mcuto até que estejão ttnpressos todos estes 
artigo~ e emenda.; . 

Eu poueria 1·enovar as COIISiderações que· já 
expend1 quando fallei pela ordem, mas outra 
razi\o se me ofl'•rcce pela qual esses artigos não 
pódem se1· jâ lli,.cu.tidos " vola ,los. O 1• artigo 
que vejo me fornece matena para o que acabo 
de dizer i \'ejo como m·tigo o.dditivo o seguinte : 
« Com a fundação de um cstabdcclmento para 
surdo~ e cegos lã:OOOH. Este artig., l>:lo e-,;tá c'>m 
a n01a de a~iado ; por c Gnseqllencia não podia 
ser discutido. • . · 

O Sa. PAuLA. CAXDtoo :-Foi apoiado. 
O Sn. B~;zEnRA. C.\\'A~CA!<Tl : - Como aqu i es tlio 

lançadas a s notns em dltl'erentes artigos, f! uito 
'!ejo essa nota naquelle a que me r eflln, por 
isso duvidei que estivesse npm,ldo. 

O nt,brc 1• secreLuio niio mo tendo talvez ou· 
vido bem, quando fallei pela ordem en1 relaç.io 
a Pste objccto, arguio.me do ler 11\'iiDçll~o uma 
inexaetidito; eu me exprimi da mane ÍI'a seguin· 
te: « Posto que esaes artigll» c emerdas tenh:\o 
sido pareialmeote inltJressos em jornaes dlsper· 
so~, todavia mio os podeudo ter todus presentes 
par;l tn~tltt:.il•mos u~ cxmno c~rcumstaneuulç n 
respeito delle.s, con,·1rin que fossem de >lovo 1m· 
presos niim do que pudes~emos. bem <l~nulinul-os 
c vota• tle 11m modo conscienciosG. u 

Vt\ pois o nobre dcputtulo que, se<n faltar .iJ. 
exf\ctiddo, tersho u.mn r>':tuo pla11sivel pal'a podu· 
o adiamento nestes termos : «que scj-l adi<adft a 
'\iacussão tl~\ne mot~rias nté que d o novo se 
ímprirnilo no Jo>·twl do Commccio o~ arLigos 
adtlitivos e emen<las sobre q 110 ter;l do l'crscu· 
11 discussão. " 

Nõo é apoindll o adiamento P!OPOStü _pe_lo 
Sr. BJZttrr;t CavalcAnti; por couscguwt~ conllnua 
a discu..siio dos artigo~. . . 

Niiv estiio presentes muitos senhüt'eB a quem 
cabe a palavr~. e o• quo cstno na ctua cedem .. . 

O .Sa. YrcR· Pnest tlE!iT.E:- Niio hnvcndo mais 
quem falle, vou põ1· n votos .•• 

O Sa. PAc Heco: -V. Ex. fa.-.rne-hR o · favor 
de inr~>rmar·mo a que hora~ se llbrio a SC!!!iio.- • • 

UliA Voz:-Um quarto aDte~ das 11. 
O S~t. PACHEco: -E quer V. E:x. ob.rigar a que 
~ falle em ma~ria desta ordem qul\ndO· o.pl!na,; 
fultiio einco minutos ? 

Ull.i. Voz:-E' do regimento>. 
O Sa. PAcH~>co:-Poíç be1n i usarei Ó<\. p~l~vra 

p:u-a propõr uma urgencia • . • 
AwuNs SRs. D:el'tiTAOOs ·-Naio pôde. · 

71. 

O Sn. VJCt:·Pn~:St!>E!'lT.Il.:-Perdóe·me o S r. depu· 
tado. Eu ia c"n~ul& .r o ca:~a se, não ·haven.lo mais 
q_uem ~[\·esse a pnla\'t·a, julgava " maJ.~ria diliCit· 
tada, 'l ~·n tli() " .no>.bN 4epu~:l.tlt> pedi•• a pala na 
:;obre a n.ateria; 
· () Sn. PA.cn .,co: -E' ver la:ie, mas po~so deixar 

uc i . .ll:tr ~oba·e a materia, e urna vez q ue não 
inLcrrOill!><> niuguern, po~:J·l pedir o lldiamaHtt> 
desta discussão, para eot1~tr outra materul quo 
me parece mais urgente ; c sa é preciso qne 
pe~a a pal<lv ra pela ordem pa ra Pl'llP•'>•· noga· 
cio uq:entt', fal-o·bei. Queira V. Ex. consult.ar 
a casa. 

VOZI!S: -Não púde . 
O Sn. VtCE · PttESio•El\ .. rli: :- Ern oceuiiio co:n. 

pctent& Sllh,neltcrei ,\ casa o r equerimenl;o do 
uol>ro deputndo; agora tem a. · palavra sobre a 
mate rio.. 

O s.-. P.~checo:- V. E:•. me pertnittir:\ quG 
ea obacrvú qne e:>tou d~ntrv do r&gi on.e nto,. se 
tendo a palavra sobre a · uaateria P·~dlr ·q<l<'> ella 
seja adi:lJa p<lr qualqll·' r mot i\'o, ou que seja 
prderida por outr.. mais a rgente. Pa•:a. mim· c! 
isto liq<lido. V. Ex. deu-me a palavra, c verclade, 
sobre a mat~ria :. mas vendo que apenas fal tão 
5 ou 6 mít~nt<ls para dat· a h(lra, que não tardarãõ 
3 horas da t.lrde, c lJU<! ~stn d iscussão e de sua 
n:.~ureza long t, porque \•er.;a . sobre muito~ e 
vlltindos artig •• ç, pnreein·me m.;lhlll' aprovertar 
cs;;es 5 minut<Js e .ma. decislto de qualqU:er objecto 
desse.-; que estii~ ·nn ordem do d ia, porqlle d o 
contrario terllmos de levar aqui multo tempo , 
com incommodo dG todos, c ttdo vejo ueces 'idade 
deste saeriticio. 

Todos os dia~ oesta ca•a , quando f~lta menos 
d~ u~ quwt~'- para .a ho•·a dâ·se o tr.1balho por 
concluod·•· Na., se1 porque desta vez V . E". 
não se quer mostrai' eomp!llcente. 

Soa o prime iro a recouhecer qu.e me falta a 
capacidade, que n:1o tenho t:rlet. to pnra· Callo.c 
bllm nas ma terias ; com tudo, pnra entreter algum 
tempa a casa, não me. s1n·a tnui to difficil CO f!· 
seguil-o, dizundo algllma cou:;a so,bre os t~.ddt· 
tivos; mas como me parece que é •nconv.,.m~ntc 
est~ proeediment·J que se qner ter coon a . .mtno
ri<l (nlio apoiados). c mesmo com UIJ:\4 unida<.le 
t8t co·mo cu aou, <tU& nilo tenho até o pre· 
sente c~usado o m!lis pequeno »tropello nus tra
balho$ da casa, p&r~itta-;e-me alguma res~stencia 
contra ess~ pt•ocedtmento, c ~t:smo c~losmt.a·Se· 
me que ~"" last.imc qrte a ma.1or•a h&J•t ··cbeg:ado 
ao estado de l ançar mito de meios sewelha.n• 
tes. 

E o que. mais n~miro é que V. Ex .. S•·· pr~· 
sidcnte. deve ndo :·econhecer quo em e111CO mt· 
nutns n:lo nto <! p <>ssivd nem ler, quant,, mai,; 
t.liscutir. til.ntos · a•·ti~os, queirn obrlgar·no~ · :1 
faltar, ou do C<1nt•·n•·•·> rnzor que se encerre u to 
sem diàeu~s:1o. P •l id bem : !aliarei . Mas peço a 
V. E !!: . que a o menos •nan~• ler os lll'tigos ad· 
dítivvs que esl.fio sobre a mesa. 

O Sa. 1llcs·Pn&sroEx-rr.: - O nobre deputado 
faz·mo uma ineropação que· me parece lttjusta 
(tzpoiados), porque ll~"'le que me sen to nesta ca· 
<leit·a a inda uão levantei a se:ISào senão depois 
de da<lll a hora (apoiaaosl i c. quer tenha do Cal· 
lar um membro da mlllOl'ltl, ou da· mlllorta, 
se•npre lhe .o.lou a palavra, porque cnteull<> 
que neste 'lugar em quij e,;toa nâ.o devo fa~~l' 
distineçiio d~ l'~s~oa alguma. (Apo•ac!<'s.) De1 a 
palavra ao nobre depntuuo eomo dnna a outro 
qttalquer~ 

Quanto ao pedido que faz, .\!te observarei que 
o ~r. l<> secreterio pelo t·cgi1nento tem ubrigaçiio 
de let· todos os papeis que vierem. é. mesa.. na 
occasino em que tê m de scr.em apoiados, e •sso 
se fez; mas I~l·OS todo:; agora é disposição q!le 
o re~::i~ento niio de~rmina; O que p l)sso fazer 
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é enviar n.o nob1·~ dúputado todas as emcn•las 
que Sol achão sobre a mesa parlt; se quízer 
euminal-ns, assever.ando-lbc que estou prumpt.o 
a con~n·ar-me aqui todu n t~mpo que o nnbo·c 
deputwlo quizer. 

o S11. PA :a:Eco:-C >d:l. vez mais me vou cnn-
~ ~-'"encendo . ...que esta <iiscussiio --~ .: · uma··~ d iscnssão 

de acinte. (Apoiados da. mittoria.) O Sr. S(!CI'e
t.ar!o t.m apenas os artigos ~uditi'."os :lpr~senta
dos b~je na casa .... 

O SI<- 1• t>ECRETAntO: - E os outros tunbem 
furão lidos. 

O Sn PACHEco:- E' verdade, Coriio lidos nas 
ditre.-entes occas\ões en, que se apresentarão, e em 
outros dias; •. 

O SR. 1° S>::çRETA'!tiO: -E' o qun manda o 
regimento; u llà.O tenho t)\>rigAçiio de ler os qtte 
já se achão imp1·essos. 

O SR. P .<CJIECo:-CFolgo de,.~,- quo• aquelles ~ue 
influem n~ maioriú dest4 easa insinuem proce
dimentos menos regulares, sem razão jus~ificavel; 
iU.o p.-ov'' que a maio~·ia nfio conü .. nos meios 
paeificos: que o seu poder cstt\ cahindo aos 
pedaço~ ... [ Recla;maçõe$.) 

O Sn. APRIGIO:- E' isso mesmo; ap.~iado! 
(Risadas.) 

O SR. PACHEco:..:.. A receita mal se disentio 
ho,tem e antes de hnntem ;·alienas fallárií•> contra 
do11s deputados da minoria, os Srs. Pl!.ulaBaptist~ 
e Brao\d.ào .•• 

. ull!A Voz:-Encerrou-se porque n1io havia quem 
t1vcsse a palavra. 
. OuTJU Yoz: :_Havia, lla~·ia muita gente que 

ttves$e a palavra. [O•·a, oro.) 

O SR. PAcuEco:- Hontem, contra a e:«pectn~ao 
da minoria, se pedio o encerramento, e h••je • s~ 
-votou I ! F: jt\ quereis lwje cncen·at· por uma 
especie de sorpresa. uma discussão que oinllo. niio 
começou~ ! 03 omdords do go'."erno cerlmn n. 
palan-n, e quer-se obriga•·, faltando só 5 minuto>$, 
<\ que os outros !aliem ! 
~uppondo que a d iscussi'io tilresso corneçaLio 

bOJe, porqote a quere is por esle modo inu~ílisal'? 
9u~ teon que cUu fique para amaubil? Não é 
JS~o o que acontece om t•)UOS os parlumen tos 
quando urna matcr\11 ó complíca.Ju? Está ç\arís· 
s1mo que a maior1a. di~ pensa as discussões; que 
s& recusa a ellas, e l'ejeita o concut·so dos opiniues 
dissidentes. 

Com o pouco quo acabo de dizer vejo qu~ j&l 
se esgotár•o os taas :-, minuto~; n qne~tilu tem 
pois de flc~r Plll'B.~mn!lhã, ~e JlOr i~~o J'eqnciro 
~ue os artog<>s SoJno mser1dos no J cwnal do 
Vomme~·cio: é esta uma 111edida que so tem prn
ticado orn os a nnos nn tcrtn res; e nss í lll purl o
l·cmos •nellull" entrar na ui•cussiio. 

O Sn. Yrc~o:-PnEsror;:sTF. : -A mesa tomar,\ em 
consiJer,lçiio o pedido dú nobre deputndn. 

O SR. PAClH;;co:-Peço a Y. Ex. que ponha 
!l votos o meu 1·cq uerimen to, porque desejo que 
elle tenha urna soluçiio determinada, e ni'io urna 
simples promessa de v. Ex. 

O SR VrcE·PRESrDEXTE: -Observarei ao nobre 
~eputado que i-.>so não é preciso, porque a mes·a 
Já declarou que o toma'\"& em cousideraç.'lo. ' ~ 

A discussão fica adiada pela hora. 
O S_IÍ. APRIGIO _(pela ordem) :-Proponho a pro

rogaçao da ~essao, 
O Sa. VIcE-Pnr,:srDENT&:- Vuu consulta1· a ea

mara. 
O Sn. A.aA.UJO L.llill.: - P~o a palavra pelA 

·O{de.n. 

O Sn. Vxr.R·Pa~-:smENTE : - Sobr~ este assumpto 
não h• pal••vra pela or..lem. 

I) Sn. Ar,~m~o Lt ~'" : - Sr. p' esiuonte, na d í~
eussíic ele· hojr. niio tem harhlo a regularidade de
vida; peço a palavra para fa~N· uma obs~rv~iio 
a bem da ordem. . .. ~----------------· 
O~ sfl: Vx;J~,;:p.-RESln~~:;~;-:=·rem 11 palavra. 
o Sr •. "-.rauj o Lhn:~: -Sr. presidente, a ob

sel"''llção 11ue tanho A f>tzet' é r•l9.t ivamento ã ma
neit•g, por qu~ \'. Ex. dá andamento ,\~ discus~ões; 
~epms de haver fallado o Sr. dcputad•> por 
~- Paulo, V. E:~:. deda.rotl quo a rnateria estava 
adiada peh llora; dllqui se seguo que nã,) dc
verh V. E~. sujeitar a consideração da casa o 
1·equerimento que aprcserttou o honrado deputado 
pela Bahia. 

O Sn. YIC:E·Pao::sxm;::-.:T:&: -0 nobre deputado 
está completamnnte engana lo; é justn•ne11te 4P.
po is de se declao·ao· '1 ue a discus~ão está adiada 
pela hora que tem lugar o requerim~nto de pro· 
a·ogaçiio da sessão. (Apoiados.) 

. O Sn. An.~c:.ro. L nu : - Eu teu do da maneir~~o por 
· que me expnm1. 

Consultada " camnr~, é approvado o requeri
mento do Sr. A.prigi(). 

E' lido o apoiado o) seguinte artigo additivo . 
u O governo fica aut01·i~ado a. auxiliar desde 

já a~ publicações do insLitu.to biitoricD: geogra
phico brazi!ei.-•> c" m a qtumLi!>- quo niio exceda. 

t:ooon, nlêm da sommn votada no paragrapbo 
''spectivo.- Dr. Jose de G6es Siquei1·a, -J . 
l't[. TVatlàerley, -Siqueirn Qucio·o.;. -L .. JJ. M. 
Fíusa.- Perüeh·a. -Silva p,,.,;az. -.Oa;ulic!o 
Boi"{JU.- Ap1·igio. » ' 

O . Sn. FIGt:F.lRA DE M.:x.r..o : -E' um abuso da 
força. 

{H a mais alguns apat'te$ ~i 
O S n. APRIGio :-A maioria esLà frenetica! 
O Sn. VrcE- Pnr::3.1oENTE :-Tem a pnl::.vra o 

Sa·. Fe•·r,oz. 
O Sn. FERR~z {com vivacidade) : -·E' uma ·v;o. 

lencin fazer·S.J·mc fnllar n e>ta hora 1 (Apoiados 
d-<t mino1·ia.) · . 

O Sa. WASDI';Rt.E\':- Orl\ isto ! Chamal" vio
leucia a uma disposição rto regimento ! 

O Sn. VrcE-PaESIDE!>TE: - Entii.o cede a pa.7 
lavra? · 

0 SR. BEZERRA. CAVALCANTI:- Declamndo q11e 
é um a violencia fazel·u fali ar n esta hora. 

O Sn. VrcE-PRESIDENTF.:-Tem a paltna o 
Sr. Paula Ca.ndidu. , 

O Sr. p,,uto. Cnnd.idn:-Sr. pt·osidente, 
eu ontendú que o pnit tem diroito a e:-<.igii· 
desta cnmam o sacríficiu do seu tampo, e por 
i»so eu entrarei eon discus$àO, visto que o p~iz 
exlge de mim o cttmprimento de minha obri• 
gação... · 

O Sa. FERIIAZ {dú·iyirnlo-~e ao S1·. Paula 
C4nc!ido):-. Ha. de p3rdoar que lhe dig,l que não 
aceito· s lição. 

O Sa. PAUL.\ {)ANDtllo:..-.:PóJe niiô ocdt.u, nlio 
me dirigi ·pessoalmente a ningnem, l'efir()·mc ás 
circumstancias em q11~ tenho de f>~llar, estou longe 
de querer iucrepa~: a qualquer, muito· menos no 
nobre daput!l.dó. . , · · 
· S~nhores·, ·O certo Ó qu~ eu m'io VOU entrai' 

nessas irnmen);idades da p.>litica ger·ll, e nem 
procur~r prefA!x.tos sómente -para fallnr; -vou 
deela-rar·tn~ contTa o~ artigos a<iditivos em geral; 
tnlve:z: com uma ·só excepção; e estou~ na -ordem, 
pot-quo enoondo que~ mais· teria ganho o paiz ·sé, 
em V~7. de elevarmQ·nos á maneira dessns ag11ias 
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ou dessses icnros que a<:pirão ás regiõu aqueeídas lhorar esse estAdo de c:ousas, · dariamos mesmo 
e perigosas, nos tivessemo3 limitado a tratar motivos a. essas. nações que se julgdo s•reríores · 
da i••strucçito publica, n<>>J tivessemos limitado a é. ~ outras pela sua origem ou pela: ""a raça;_ ·e 
trntar da a_gricultura, que mal é P•?tegida ~mente po_r i~o mais q~e es~s ndinnti'i.o-se o proa~ao, 
por essas 1sençoes e .outras medt<ias aqut !em- JUoto quo: eu nno nce1to para a nossa patna;-
bradus, as_ ~~..Jlll!!!>~m .nil9 .P.;I.llte>to_ Jbtl. p,>de~- --Os--pr<>eessos -ugrieOI-as-"Sdoptados· ·no·in~iol'ao· 
rern-muTt:o·· aproveitar ; melhor seris · que nos uosso pal:r., eoon alguma exce~iio, " e•tA eõme•1te 
tivessewos oceupado com a s<~lubridllde publica: nas regiões de beira-mar "stllt> .ainda naquella 
sem duvida mais conveniente seria isto do que t·utin•\ antiga de 'IUe us~rão os nos~os avós, -a 
nos occnpnrmos dessas ~ublimidades sbstta~tas qmll rotina· eont\,uada eega ·nente em terrenos 
de politlea gàral, que em ddinito nada apro- exhnustos só se.-vem para reduzir, para conservar 
veitão. na pubroza milhares de !amtlias, se-o& no3&08 legis-

Senhore3, não tr'!t vantagens algu.mas â agri- l11dores não abrirem os olhos, não as livrarem · dos 
cultura o diz~r-se om geral : «. Protej11mos a obstaculo8 que lhos pr .. hibem melhorar esse estado 
~gricultul'<l » ; é preciso descer-se âs .especialidades, de cousas. (Apoiados. I 
fazer ver o Estado desta industria no nosso :paiz, Ora, S3nbores. não é o . clima fl Ó que infltie.'na 
confrontar esse cst~do com o da . agricultura dos prudueção agrie.,la. Tenho ouvido muitas v~zes pro· 
paizes mais adiantados, ell:,_ftminar o qlltl nesses clamar-5<!; dentro e f6ra deste recinto, a ul>el·dade, 
paizes se tem feít.• a resp<~ ito ·d o seu progrees<> a lnmtidade d<.> lJOsso clima com a cau!ia quasi 
e melhoram"nto, e tr.ltar de appliear- ao nosso ex:elusivo de sua f~rtíli<lada ; onas essa uberdade 
o quo nesses paízes · se tem reconhecido "orno e lmmidade achã<.>·se em toda,; as pa r tes do mltndo 
incontestllvelmente vantajos<J . . Ma .. ni\o 1\ isso em quo o sol, aquecendo ,sulficientemenie- a terra, 
de que trat:io os artigos a dditivos, nem nas c.lilatar. o ar e proJnzir. assim os phenomenos qno 
discussõ~s bavi:!llS ; eutra-se pelo vasto . terreno a isso são inhea·cnte~. c<Jmtanto que da parte .da 
-das discussões gentes, motesta.-se nos. Srs. minis· . terra coneorrào .outr as condiçõe~ não manos in· 
tros, e qunndo. so ped~ o. encerr•tmenLo de dis.- dispensaveis: e pois nro engano .pensar-se qua .o 
cussõe!.'l tãu inuteís e até pt·ejndici.oes, grita-se: calor .e a humídl'.d 9 .s:io . o~ principaes agentes, 
Aqui d'el·rei l A maiorill não permitte -que haja ? U os oxc1usivos, d tl pruducçlio agricola.. . - . 
discnssào.l · Não é tambem só pela escolha de sementes, 

(C"-'=üo-se numei"OSbS apa,·ies, que não ê pos- segundo_ geralmente a inda crêm alguns dos nas-
siwt com•or'se pela con{u:ao que 1-eina ; e 0 · so~ agnctt!to.ros, ;~ue !uwemos . de melho~ar .a 
Sr. presidente .. eclama a attençâo). , . no~sa ogncultura. alem . do. calor e hum1dade, 

_ · · . . . · - alem dtl sementes escolbrdas , ha um elemento 
O .S~t. - ~ruoto:-,A. minoria està frenetica. sem o qual a Pgr teult•lra ·niio póde prosperar ,·e 
O Sa. FtoUEJ:R.I. DE 1\ú:LLO: - E a ·mRiorin e;; Lá pro,s_redir·. . _ 

d espotiea· NM quero cansllr a cas a com d<!scnpçoP.S mo· 
• . . . , ,_ . · desLns e rasteiras, ella que es tll. habitualh 11. es~es 

O Sn. PAtJ_LA. CANJ?IDo:-Frquem certo~ qn!l. en vóos sublimes áa. oloquoucia ·; : nã o me compete-a 
não_ peço o coJ><J d agua, nem vou definrr nu11ha ousada cloquencia de ftgur~r os .. g,,ll\noos nas 
posu;ão. ·- ar:v<.~res o o javali nas onda<J; preferira, pelo con· 

O SR.'Ps ESIE>E.'ITE :_ -EupeÇ(? ao n!!_br~ d e putado se!ho d!l ~oracio, <i "· serpit -~mi tu.lt~es, ·.ni-
que se cinja ~ mnterio em dlscus!'õao. rmun ttm~dusque p1•ocetlte : " hmttar-me-het poas- a 

• • . • C9rtus raeteiras eonsideraçõu a que em gâal 80 
O S.s . .. PAULA. CAXDIDo-- Um _dcs mottvos qu~ niio tem Btten<lido .no pniz, e que se nil.o tem valor 

li] e. 1izera? . pedrr n palavra contt a todos estas at- na actu>~lidadu pvr~ muitos pontos do imperio, 
ttgos addttlvo~ em geral, s alvo um ou. outt'?, é breve vir& · 0 tempo em que o governo, pelo de-
porqn~ a matoL· parte del~es- vêm da~trahtr a ver de pl"<)teger a agrieuttul·a, a ellu ·recorrerá 
at~enÇflo da ca~nr1\ para ObJe~t~ que nuo são de i rremP.d iuvelmente. 
P! •meara- nec:esstdade , c:om pr~)UJ:to ,\e outr~ Qlte A c11mara s aba que. guia•loa pela i•lén· de qu e 
eao _urgentemente t•cclamados pel1.1s 11ecesstdodes a -terra cansa, os noes011 agric:ultoros mndilo coius-
pubheas ; c me parece Q:J_o ostou .ua ordem pro- tante~nto o lugar da aun hvoura, aeredi tando 
va~do que,_ ~m vet de d1scu~mnos todos eeees que a terra rea·tllilla·ae de novo, cUscansa , !ie• 
artogo_s ad.lttrvos, melh~r serta _que trntaaerooa ~llnJo ••lles di1.em, como ae as forçns natu, ae$ 
eopecaalmente da pr?tccçno iL ogncultur~, que vol: J<\mai t< canQass~m, corT1o BQ n terra pudesse por 
'lre'lsemGa · nossas v1s~as para a aalubrtd.\de pu si sõ .adquirir oll ger1u um atomo além dos 
bl!Cd, ~te.'· etc- (A,po&aàos ,) . q11jl e lia oncoo·ra t o~ nossos agricllltor;tll ·eroquantc 

Pret endo, Sr. presidente, oft'erecer um artigo esperi\o do tem~ a revlvil\c.tçiio do t er reno que 
additivo porn q uo o_ governo lncnmba-ae do, pelos deixí\o ds cult tvar , ct.l0•88 · B novos -trabalhos 
meios que julgar convonlentn, dar outra dit•cc- para pre pararem outro.i 1.erronos. ó -ter com tuui-
çilo á no:~Sa agricuttnrn, cscl•trllcendo-a, prole· to 0 que ·se ~Jia obter com pequono trabalho. 
goudo·a .por outra ~órma que nito &eja s6 n d•> · Grande qtlantadado do tenenos eonservito-se desta 
simples lsençooa do direito, a da.-i i ntr·oducções e so1te impl"<)ductivoa ir. espera que a Pro \idencia 
mellloramentos das m~chinlll', e a da diminuição ou. qne o tem~ os -venha fertilisar l -
dos direitos de exportação, etc., e pois c nlend_o Senhores, o olomento r. que h-~ p ouco ane ro· 

. que nii.o é esse o melo un icc> d~. pr~teger á ugn- toria .silo os -$<U$ contidos nn terra e qne co_ncor• 
cultura, nem mesmo o .que. mata andlspensa_vel rem paro:~ n vegetllç lio. · 
lhe é 1 Depoie de breves ioe1Jexõ~~o~ A esse r espetto, . · - ·' ·- · da. · 9 . v . Ex. me pennittir! que fulle_ subre .um artigo u!I[A Vuz: .,.. Está oltscuun .. o ru; ,eDlen S.- -
additivo · que aqui.-se. acha, .r~lattvo; ao eagot_o das o S~.t . l'AUL.\. CAND<I)O: - ~ nobr '! deputado nao 
aguas pluvlaes, á limpeza o asseLo .do ~1o. \lo gosta de$tsS .que~tões rnsterras, SO· ~o~tB ·dessas 
Janeiro. . : . . . . . . sublimidades, que, como ha .p<.>nco _d_rsse, metem 

Senhores; ·se. percorrendo o nosso paiz, obser- · ·medo . ·- ~ . · . 
varm011 .os u ossoa processos ag!!eolas nelle \lS&· A M&SMA vóz ': ..:.:._TambiÍm ii:io. sublimes e8sas 
dos; .. princi~m&~~t<l nas povoaçoe_s :centraes; 0 os quciltõcs · 1to cbimica: ·o doi pb'ysiea. :·· . . , · ·. 
eollfront&rm<l1l com os. que têm 1nd•> -adoptndoa c - . · - · · · ~ - · . ·' · : 
se, ·açbiio em pratica nas naçõee cuUas, de «rto {) Sn. PAUL:\ .CA.o;r>tt>•>:.,. Qual, sno _da natu· 

. que teremos . .mcüvos p11nr. eilrttOr~cer, _e p·l,t'a .s~~- reza da<)Ue~l&lJ que :o nobre deputad~ _por . S • . Paul~ 

. 4)0r que 0 n<l)>So plll7.- não é_ auscep~Lvel de ctYI- me., att.nbu'!. e~mo a llopatb.la, 011 ll:lo sei (lU e es 
llsação· moderna.;· se· por. um _u~sta._nte 1108 _co .. ven- pecu~ . de P~•hia-- · · ~ - · . . • . -- .. 
c essemos.:de que -:não. será ~ftmaas . pos:nveLme- . A~ a nalyaes mostrli&, .R niio haver · a menor 

10 
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d ttvi<la, que os \'égCL!l~s. sobrél <h.hl us ,testinn
dos :\ alimentação dos an imaes, cuccrr:io certos 
sãcs quu siio oil tnesmo$ qno se achào no corpo 
humano ou <los animaes. Esses s:lcs cn• dimi
nonissimas proporçl>es, en> prooorçõ~s mllliouesi
nlll$, s•1o comtudo de necessiila~c ind~clina,·cl 
para. a pt·oducçilo a~;ricola . e, eltauridos ellcs .. 

-·pel-as · colheitas; e ·tP.n'eno · torna-se id'êmissi"el
·rnentc ínfceundo. 

Orà, se nós seg11i~s~mos o <l"crnvl•> dae outras 
n3çoes, que em ve~ de esp<lrnr a rchobilitaç:lo 
das ten-as unie:1mentc do tempo, Y:'io estender 

. esses ing•·i!diente~ nellas contidos, vnra 1·esti· 
tui~-lh'os u obter com pouco trnbal.bo e dcspezus 
ricas colbeitnl>: de certo que em lugar de julgar 

,.;,s terrenos ennsados c es perar do t-empo q11c 
elles d.: novo se fet·Lilisem , procedel"ia mos cumo 
essas naçü~s qole t·estal>elecem " rer ti l idade tios 
l;ellS terrenos intro,luzindo nel!~ principalmente 
es~es sá.e:;; em pequeninas •tuantioJt\<lcs, por um 
processo que ür.i\ muito barato. 

Kào é isso, senhore~, umtt dM hléns abstm
ctas, uma d<)So!IS· esp~culaçõcs thcoricns. L~m
bN-lllC de um caso notavet acon~eCÍdo no. Ingla
terra. .'\lli um certo. vnli! nfiol produ?.id tril(o : 
falta'\'fl.·lhe n siliça, · mtts tinha nlmndancia de 
outros súes ; :1 certa profun<liuade, porêm, acha
va-se arca, quo é um sal de "illça, e um do~ 

. sãos iudispcnsavcis á vegetação do trigo; re
commendou-se que se r e•·olves.>e esse terreno · 
par.a pOr a a rêa. ao a lcanc9 · das. raizes . de t r igo : 
e foi isto sómentc bastc.ntc para tornar fertil 
aquelle vallc . E is cvtno nesses paizes se tlirigc 
o progresso da . o~rricultura. . . 
Poi~. so nhore~, se é àe uma pequena porciio 

de arêa que dependeu a fçrtil idade daquelle; 
campos, porquo •·aziio ni'io. estudam os os sáes 

.que· :i ramo~ dos nossQs t e t·re iroll pdas ~olbeita.s 
elo cafê, do millt_o, do .arror., etc.; e D!io s r.o n
selllawos a os . nossos ,, gricultot·es que hmcem 
n esses te n·enos a diminuti~sinút quantidade d~sses 
sá~s de q ue · carece pnrn colher~m n•illlües c 
milhües d e nrroba< em . prodnctos ? (.1poiados.) 
. M::ts este obiecto n .'lo tem ' nt'erecido do nossv 
paiz altençiio alguma; . porque s uppuc-sc •em 
gcr,\l que o que podemos fazct· 6 d•minuir os 
direitos de export ·oçtio, .muito · bem ; facilitar os 
m~lhoromentos d e maehinas, os proces~os, lnUito 
bem. Mas eOtntutlo isso sóm~nto niio p<:>dercmos 
fa~e~ com quo o. torrll. prod:1Zil. ; os sáes s.i o 
os ingrtdlcntes indispouso.vois; o mais, os vege
tnes 1 e ce bem do m· ... 

O ·sn. P.o.uL.-t s.~:-:To< :·- Qnncs cs~cg s1íos? 
O sn. :P.,Úr-~ C~:-n>I IJ~ ·, - Sác;~ do cotl, d~ po

tn~s~. dG soda, da enxofre, da fen·(l, dn 11ilicia, 
de llllllliOOia, de pllospl1oro, tlu oo!um .. ~ •.. qt10 
&lo o;; st\ ... s qne 11e ou~nnLnto em l.O<l!>s o~ ter
l'unos f!lt·toi; e quo pela a~íiu da aLillo~phct·a, 
pelo uehlo carLoniC<), ele., MO toruito 60/tt~.:i.< .: 
(J.J>Sitltilaw~' . lts plunt.as. Mas, cl!gotüdo~ e9se:i 
súu p~las culll<:itas (!llll os ~iriio dog t.:rr~uus, 
est~s torncro~~? immcuiatamoa~~;;.e esL•lrci~. b. plU'U. 
que sel fertlhscm <lo novo u ucces~ario mtro· 
duzit• uellca os siics que se lhos roubou : s ilo•; 
rPpito, em diminutis~!m~ quautidada, mns ,;em 
os quacl! niio lH vegetação, 

:Se, desp'rez&:ndo es tas lições do nosso ~eculo, . 
da sl!iencia moderna, cototinua~nws a dc\'as(a r 
te,treno_s, pa~a poc;iermos a char ten·a (o>· le · para 
produ~a· çafe, .m t lbo, cannn,. etc., ha\'emos ne
cessaruunente chegar a um t&rmo, a esgoLar os 
terrenos ; os tet·ren~s de matta virgem não são 
fecunuos senão porque· nenhuma colheita ainda 
os esgotou ; nos primeiras annos elle~ augmen· 
to1o me~mo de fertilidade po1·que os seus sáes se 
t ornüo mois soluveis ; mas os súes pa.u~o pura 
a s eolLeiLas, . o terren 9 Jlca• cansado I ! Como 
pl ant!lr café . <:m u.m terreno assim ·cansado ? 
Observai a. extensão da:~ nossas m~ ttl\s quo são. 

hoje campo• infceun•lo s , ..,;~lo n pcqur.nn p<>pn
lação que ahi pcrsc\·er~ porque <.s mais pr?cu
~:lo terrenos a!n:la. nao CSf(vtaoos, c attentlet ao 
que ac.mtccerá no futuro. A i !ldustria d~ café, a 
n:lo mudarmos de rumo relatiVamente 11 prepa.
roç:lo dos terrenos que hoj" jâ. nnd:>. pr"duzen\ 
~ __ do!> .. que .. s~ .. .Y.:1p_J ,lJldo pc,r c a n ssol o..«,-<i.;filtharll, --- -
as mattns se <:golar~õ ecmpletnment~. 

E' este um olljccto tão estuda.·lo na~ nações 
cultns, que uiio sni qulll é a tn<l ior <.las glorias 
da sciencin, ~o ter io>,·eutado. esses ~rnndes meios 
de cmnmunic&çã o cnnoiJrecendo a s;!m o caracter 
do 110mem, ou ter do prescrutar os arcanos da 
natureza, arrancando da terra ·esse;; meios indis
Jl<!n o>:~veis e itnmcdinlos á viJfl. do homem. 

E ste object.o, que t em s itio estuda<lo pelas na
<;uos cu\t·ts, e estl\d;ulo de nma manei ra a fazer 
inveja u Lotlo o hotncon qtte se dedica i s seien
cins, Hgn-so a tim outN que con,.litue a mate ria 
rle -u m dos artigos ncldilivos que se nchão em 
d i.;cussi'io; refiro-me uo ar~igo qno trnt.a dn lim
pC7.:\ c do> esgoto das aguas pluviaes da dda..-l_e. 

Sem que pareç~ haver entre estes dous obJe· 
c:tos ma1or lig(lçiio tln que po.ierin quslquer achar 
eu tl'o os olhos de Hel~na a 11 guerro~ d~ Troyn 
( '-i~<tclns;: s <mt me sor preciso aproveitar <lo que 
tenho npr cmdido nesta casa, para p oder e m qulll
qaer artigo 1ldditivo ou sobre q'ualquet· mMeria 
che~:ar á innocencia do Abel c ao cr i•ue de Caim 
{1·et1obrao as risadc.s); sem prescrul.ar cosas t·e
la.ções oecultas, só J>roprias de geni" s que na 
di;;cLtssão ele qualquer projecto . rcuoootiio-~e logo 
ás sublimes questões das liberdade$ p ublicas, 
dos direitos do> hom~m. etc. (cortf.intu1o ·a.s ri.
saàas)! t c.-.mtuuo descubro rela~iio e11tre a lhn
pe~ - • ou o•seio da~ cidades e n ngrictt!Lur6, po~
'lUtllrto os sáes quo Lcm de fecuntlnr os terrenos 
~:lo precisó.mente aqucUes q u e nns mesmas devi
d cts e exnctissimas pmporções se nchão uos 
ueS\)Ojos ou des pojo l1:1s cidades. 

D1z uma das maioras inte lligencins do seculo 
uctut\1 , Lillbi{1 (fallo em scicncias naturncs, por
que n·•2 outt'as scieneins sel'pO kum i 11ttus;: 
• que looj•l à vista d.> nvançamento dns •cien
cius chimicas ó dos conhecimc.,lcis agr ícolas, ·não 
é ol~sculp •vel o g•>\'cn•o que não pt·ocura a ppli
CUI' em LH'O\'GÍ l u til\ agricnltura · a llmpe~a da ci-
d:~,lo." · 

Em hnrn1~11in com o pensamonto de Llebig, 
~ulro ~··and~ homem, c pur assim dlzcr, o con· 
~clhciro d•) S'>v~·l'llo ingl<:Z em semelhantes ma· 
i~rl~~. o D t·. Plnyfnir mostrou quo ·os súes quo 
l.n1ns itii11' coo u1 os nlime ntos pelo corpo do homem 
ntlullo, ;;i'lo cnp:l7.CS d~ l'cpro<luzir, quB.ll<lo np· 
pl i.:ndos ú. veg-.tn~ tto, l o<.l<> o nliin~nto nccossano 
ú vida uo mlJsmo homem: chej:a llo ao estado 
nolnlto , o homem nchn-se crn perfeito equilíbrio, 
ui1o conserva oxeesso algum nos princípios con
Hiit•ltivo·s do 8 •:u corpo, niio creRCa mais, c por 
consos;uinto tJilo · pólle rctor cousa alguma que 
~<l t\ccumulCl 110 sett cot·po, n recdtfi anda pela 
de •peza (l·i.l·adns): o cntiio <levo ncontccer que 
Oli despejos das cidades encenan1 todos- os m
R•·ediente~ p•·~cisos ptll'•l !Jroduzit•om, qu11ndv ap
plicRdos "· á. vegctaç~o. a alimcntM•io do ll Oill Om. 
• Ora;-· ·9: '"'Ligo additívo a que rnc ' refiro é o 

· mE.~ó projceto qu e foi aqui <·ft'~rccido ·pel a coill
miosiio 'de earnaras muni.:lpa.es pnra a llmocza 
<la cidade ; elle · liga-se estrcitamettto à· agricul-
turn. . · · 

.Nesse projecto, porP.m. n :io se diz específica
<la menté a que fins de\·lio ser destinados os des
·pcj os -da cidade, o que é enencialiseimo, segundo 

·· acabo de procuro~ de:uonst1·ar.· Abi apenas se 
- à h · qae . o ltOVct·no fica. aut?rís odo . a C<)ntract·w 

com Jo i\;> Fre~ ~rico Ru.sscll, ou com qualquer 
outro, o serviço da limpcu. .das ,casa~ destn ci
daue, e do esgoto das a.gaaes pluviacs, rcnli
sand~ os trabalhos · P'T diStrictos designados, 
c~ncedendQ·se-lhe certas isco:ções, e nada mais, 
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SESSAO li!l 1 DE AGOSTO DE JS53 
:.~::.:.~.:~"'~-~.::~·:.: ~:.:.: .. ~~ ~=.::.;:~~~~ 

l<l 

p :?rt. c .. ~umo B·•uG.:s:- X o parecer d(\ cem· 
na5Sao é que se da o destino. 

O SR. P .... UL.\ 0.\!<I>Il>O:- Mas s<> acaso a. \,,; 
não impu~er esta condição co•no indtspensa,·cl 
ou ao menos a não recommendar, uão sei o qu~ 
a conteceyá, P<!sto que .au sailJ'l q•1e .o Sr. minis· 

. --· ·-~~_.i.o _!!nP~!!l!.,~@ _ isto . .':J!Ll. _co.ns.i.d.!l.~:acª9·--··--
.,r. pt·eslaeme, tambem passei pelos olhos ésse 

pi'Ocessl!. Russel ; é . preciso que n camara saiba, 
nelle ,rw,o . ha nada de n•JVO, nenhuma ilwenção 
d? pnnctptos. ~esconhecid?~• niio ha mais do que 
c~rtos prmctptos conhectdos !lll scioncia, ada
ptados na In~ la terra como en,aio me•·a.mente; 
l~as note· se. a.ulda q nc o pt·oces,;o proposto não 
está em acttvldadc na Inglater,ril, nem em paiz 
algum,. salyo .Pm alguma pequena aldêa. Se o 
<?Oi!tl'arl~ s.e dt~c ao l5o·. iuinist ro, ongam\riitro ; 
c lnlpOSlVe~ que a · Ingl~tterra, a Franca, que 
Londres, Ltvcr pool, Bermmghnm, Gla;;gow p ,,ris 
e outros paozes da Europa, ardenLes em' admittir 
tndos o~ melhoramentos, não tivc.,seO\ ger11lmente 
abraçado esse p_rocesso se clle fosse fá demou:.· 
trad.o pela pratica corno util e vau l!<JOSO. . 

DISôe·nle .unu• pcs;oa que apenas esta\'& om 
activldade em uma pequenina cidade da In<>ln- . 
terra, e ~ de admira• quo a jrrande cidade"' de 
Londr~s. a despeito. dos conhecimentos vessoaes 
extremamer.te vastos que têm os cidadãos dac 
quclle paiz, ainda. não tivesse r ealisn.do um tal 
systema so sua u tilidade fosse i ncontest.wel! 

Os jorn~es que dalli rec~bemos todos os .me
zes, não . dão ttinda s!-mdhanlc svsLema como 
admittido em · Londres, n em nas ou te <S cidades . 
que inoncionei ; o engenhei~o ' municipal de Li
verpool combate mesmo esse systoala, não que
reryd? que ello alli ~e admitte sem grande e 
prcv1os ex!lm.es,; pareco pois . que tRmbem não 
devemos admtthr no ·nosso -pa1~ este ou qualquer 
out~~ processo independente de severa averi· 
~m~o. . 

Reconheço que ·a commissão foi muito prudente 
quando quiz que este melh01·amento tivesse lu· 
gar por. distrietos õ •. não é . de espera•· que u m 
ost1·ang•llJ'O ou naetonal qu1:z:esse fazer entre nós 
um. ousaio d~sse 110vo processo sem alguma 
e~perançn de bom ~esultado, e, apezar disto, 
mnda convenho que o govemo , carregue com 
al~mas · d.eapezas para tentativa, o o projecto 
sat•zfaz nte cerco ponto estas cooldições · mas 
como deput~do; e corno o homem que ~erec~ti. 
a confiança ~o governo, imperial pnra velar so
bre. a. ealubrtJade pubbca , e como tal in~•t'üS· 
sado que este serviço se faca com toda a~ c ir· 
Cllmspocçii.o, niio posso . deixar do no menos 
rei'Juerer ao governo que no estnbeloohnento de~~e 
conlrac~ tanna as maiores cautelas po;si~·eis, para 
que >l ao so comprometta a adoptar o systema 
em maior es<:nla sonào depois do bem avcri
gu~do~ os primdiros cn~aio~. Ha mesmo um 011 
ma1s tndividuos que so propoam ' ot rolili&llr este 
serviço: por C<ln~eg:ninte ensaiemos os differcn· 
te~ processos, aa ctrcumstancia~ o oates concur· 
sos nos dão toda a facilidada_ 

Hll neste projecto · umá promoRsa que, fran
camente, eu n11c posso conceber; é aquella que 
dtz que o homem encarregado da limpeza da 
cidade incumbe-se lambem do esgoto das. agua..< 
pluviaes! ! Pois é possivel que um homem ou 
uma _companhia_ J!<l~a in:nrqbir-s.ll da giga~t:,sca 
empre2a de dar du·eeçao ~s aguas da 'chuva 
D!!Sta, cidade ? Â camara não so lembra ,que 1;8 
amda pouco tempo uma quantidade espantosa 
d_e ag11as de chu!'a inundou esta cidade? Have
rta alg.uma . eompanbin que pudesse dar esgoto 
con vemente a essas. aguas ? Nã~ ·segnramente. 
o~ podere; supremos do estado podem decretar 
le1s por tal fôrma quo esse esgoto seja possi
vel ; mas esperar q11c urna. companhia· de esnoto 
ás agua.:; jlluviacs d'csta cidade, pelo proc~sso 

que este homem propõe, é o mesmo que querer 
agarrar na !11 t com os dentes. iRisa;da.s .j 

O e~gnto da~ agua.s pluviaes envo!'l'e • nmu mu
dança, uma inversno completa do nh·clamento 
das •·uas, dos pavimentos das casas, etc., obje· 
ctos contm os quaes só a mão podorosa do 
g<'lverno e do tempo podem t«r aMão·! · · 
-xão ~ posslv<'l-que , rece!lcniloaeca<f&'Cii:sil-
20~ por anno, umR. companhia vá tlesempenhar 
um trabalho que envolve i ttdeclinuvelmeate as 
questões de nivelamento da cidade, declive das 
m~.•. . . 

U:>!.\ Voz :-Se n:lo fizer, não 'se perde nada. 
. q Sn. PAULA C.<xnmo :-ll1:ns Jicho que é muito. 

rtdtculn qnc o governo do Bra1.il acredite que 
u'!l homem po•sa ra~er semelhant~ cousa. E' 
cn vcl que ttm homem se incumba 'de dar diroc
~ão ás. nguas pluviaes, além de outras · grandes 
mcumbcuc•as .• P.or 208 por .casa] E' irnpossh·el 
completalllento 1mpos;;ival.. . · ' 

U= Voz :-São 240:0()0,~000. 

O Sn. PH:t •. < ÜAt<DrDo:- 2vlas 210:000$ para 
fsza.r o ntv~lomento da ctJ.ade, ~arn ' tn'lldar os 
pnvtmunLos <las casas, elevand<.> Nos,· rebaixando 
outros, paro. ba.rmonísnl-os com o nivelamento 
o regular declive. das ruas? ! ni?-o o posso crer, · 
a menos que se ·quetra abstralur ·d& tudo; sem 
at tenção aos commodos dos cidaJnos e á salubri
dade da cidnde. . · · · . · 

. Ao go"t"erno csL.os empenhos são in ais faccis ; . 
po~o por umn le• ·llludar .n altur!l. dos pavimen
to •. das .cnsas, como se . procedeu na ci.Jade de 
l?ans ·c. outras com a largura das tuas; com 
alet .e çom o tempo pôde fozcr-sc tudo isto, e 
com !lllliLo.met,or despeza; mas um.a companhia 
cstRr!l hab.ll •tads para fazel-o J De cot·to ·qao niio. · 
Pot· consequencla .eu. não acre:ii.t6 neste es<>ota- · 
menta dt1s ''guns pluviacs. : . · ·· o 

~ll!titdo s e a companhia s'IÚsfizcr · sómente a. 
pnmell'a rarte, se fizer o serviço dos despejos' e 
•) esgoto aas aguas da Sl)rventiu do interior das 
~asas, de modo que cllas nt'io a~umulcm, e. por . 
1sto ;>o pague 20/i, n:io se importanJ o. com a!S 
~gua!! . pl.uvi~es , da~ei $Õ ~o r •sto meu v·QLo, ·por· . 
que Jtl .o um gt·anao serv1ço, . um granJA mBlho
r.unento s~ ello se elfactuar como so. promette. 
1\olas acredttat· . qlll! em tompo das ngu11s tode. a. 
mass 1 ~c nccumule em um clepo$ito, pata ahi 

· ser Jc~mfo~tad11, o ~eceber a· dtNcção para seu. 
esgoto .? Nao é voss1vel: a grande diftlculdlldo 
cth outros po.izos, em applice.r csto melhora
monto, ó pt·eci8'll!lcntu o!!_~. é quo as aguas· 
da SBl'V<Jntta partu:nlnr sao om qualltidado tiio 
grande, 'll;IO. n .de .. infeccii? s" torna extrema
monto clithctl, cu~toea; coiUv ó pois quo ~ 
ngna~ da serventia particulu se ~uer j11ntar as 
aguas da chuva, o contuplicar a ditliculdado ·? 

h to st\o com tudo meras reflexões qui! 11 vPntllro. 
neata ,cnsa, porqtto ~a~ou. porsuadido, pela letra 
do otlicto Jo Sr. muustr<~ do inlperio quo elle. 
~ue. tod•>>~ o~ en.saius o riscos a Cllrgo 'do em pro· 
sart~: de~CJO . poróm que se não acredite qtte eu 
levei 11 mtnha crença a ponto de eapacitar·me 
que essa cornpauhia possa dirigir tod~s as aguas 
pluviaes por um modo conveniente recebendo o. 
que ella pede. · · . 

St-nhores, n camaril sabe que creando·sc uma 
j 11uta jleral de ·hygiene publieâ oeeasionada sobre· 
tudo pelas .circumstanei·ts C>l!amitosas de lSiiO 
incumbio·me o governo do. imporador no. direcçã~ 
o.ios resp•,ctivos trabalhos. Ainda ndo pude' · toe 
uma só occa~iii(}. -de prestar a esta camara as 
explicaçoes qn" enteado dever·lbe, nio só como 
delegado do. governo part essa .. medid"' como a 
pessoa que tomo11 · parte na <:iscu.ssão :da· lei, devia 
sua consideração. ,, .. 

(Ha apâl·tes.) 
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E ; tes objcct,,s c.lttl e lfeito me p.;rê~ q ue não 

mereeem o. consia eração dos not.res deputados 
que fuem reclamações, mas Ell <tõ.~se que o fazia 
unieam&n~ CC>IJIO uma especic de dev<!r. 

A camara sabe que a> causa.s da f.;br o~ amarella 
te m sido estudadas em todos os p~tizc~ J>Or ella 
devastados, e começou a sêl·o oní.rc nós; todas 
ns diseussõo.~ n es(<l respeit...> dei:.av;lo uo1 vacuo 

--qtte er.t neeessgrio-llrDe·nchcr~· l\nll ou em pro· 
curei sati,ofazer a e,;ta necc6sid•ldc do paiz, e 
como não pOs$0 1 não. me é mesmo pcrmittido 
entrar nesta discussão miuucio:~a ... 

O SR. PAuL.\ R<PT.ISTA llirige algum~s pahn:rns 
que nào ouvimos. · 

O Sa. PAIJLA ÜAN••mo: -Ajl'radeço o conceito 
do nobre deputado, que me e em extr emo lison
geiro. Acred1~ porém a eamara que 1\à•> foi sem 
grandú tro.bnlho, niio foi mc~mo sem a trrunta•· 
preconceilos que bcbeulos nns escolas, que me 
!oi permittido o.velltnra.- novas ídéas . c submet· 
têl-as ao criterio das pessoa5 de saieucia. Essas 
idéas se acbão transcriptas no me u r elatorio 
offareeido ao Sr. ministro do imperio. Nada dimi 
pois a este respeito• ·para não cansar n attençào 
ua camar~. L imitar-me-hei a um r esumo, di
zendo que depois <le um rlgo .. o;;o e~tu<Jo das 
eausns mherentes á cidade, ás ltabito.ções, ao 
porto, às embarc~ções, . ás agn<ts, ao modo de 
vida, a tudo emfin> . quanto pôde cahir debaixo · 
de minhas observações r esulta o seguinte: que 
a causa do ent•·etenir.-umto da !ebl'·J amarella 
reside nas imm.-ndicias que !ta muitos annos 
são ac;:umuladas n us praias, pelo intet!or da ci· 
dade, das hnbitações, etc., depois que a popu
lação cr~u ; a ceuululanllo-se assim as e•nana· 
ções em· muito ma ior proporção no mesmo volume 
ou quantidade de ar ; es·~c rosultado flua!; quanúo 
um excitador , isto é, 111118 embarcação :offectada 
da tebre, veio ·p<)r estes· comlmstiveis em con· 
1lagraçuo : e · que são estes miasmas, tstu Gma
nações de qae e s ti\o impregnadas ns habitações, 
que dando-se certo gró:o de humidade, de calor o 
de pe•o da alrnospnem, entretêm a f~bre ama c 
rel1a. Tran><j>V·,.~; ·esses miasmas aos · oavios, sua 
sorte será a d ,, cldaJII. 

· A· obser-vação mostrou de. maneit·a i.rrefragave.l, 
porque \'ersa sobre·· um grande numero de facto~ 
í:iurante tres annO.il consecutlvos, que a huluidadc 
da atm'osphera, a . llllmidade · que t'e iun no· Rio 
do Jo.neiro · em certos •ne2os, ê uma dru; eau"as 
·n1ais poderosas d,. ·pYoducç.ào da febt·n a marelll\. 
Cou~ultando a lll&rclla rneteorologica desta cidade 
com a ·marcha da · febre amarella, "ê· se que 
qnando aug'menta-so :\ bumiJade no Rio de Ja
neiro augmeuta a febre nm 1rell~ e qunndo di
minue essa humidade diminue este ftagello ; vê-se 
mais qu'l a mortalidade uo Rio de Janeiro uos 
mozos · eliml\t~rieoa de Março, Abril, Mai!), ~ 
qnasi o dobro do que é nos outros meze~, e é 
precisamente ne.sses mezes que o ar do R1o de 
Janeiro acha-se m tiS humido. 

Foi esta a derradei>·a cunsequencia a que 011 
ehep,ueí e pedi ao Sr. ministro do itnperio 'lue 
incessantemwte procuras.!Je estabelecer os me1oa 
de prevenir <lU Llcll~rt~titStlr a ncção ,lest18 
cau.saa. 

Ora , um dos principaes meios que propuz, 
era justawent.e u limpeza da cidade, e é e~te 
um motivo mais por que hei dtl dar o meu 
votn, direi mes no enUmsi;IStico, para qut!. p9..8SC 
este ·artigo, oa esperauça poréiJI de que " Sr . 
minist,·o · do impe.-io, tão circUtn$peeto e c·•utel.J&o 
como é> ·niio · ha de compr<.m11tt..r os dinhcit'Ol.! 
publico&, uc~it.ndo 11ma proposta sem exaote, 
nem comprocnetter· a S<Jrte do mernno estal>ele
cimen~, visto que :se uma va falhar é tnais dif
ficil haver quem o queira e mprehe nder. 

Al!')ra tendo tern•iu~t·lo este objecto, pedirei 
~icença á ca•uara p •ra lhe otr~reeer um a rtigo 

additivo afim de crea•·-se · uma reudll p.~ro. o hos· 
pita\ que o governo hnperial mandou .estabeleçer 
para cstl'llllf:t!lros. . _ . 

As emb;m:ações estr,.nge1ras p ag;10 aqn_1 ce~tos 
direitos para serem tntados os seus marUlhetrO'I 
nas :>nas enf~rmiLiades. O governo pelo de~roto 
da fundação· do hospital àe Sa nta Isabel it1· 
cumbio a este bo;pi tal d2.tcatatnent., das tápula.ções-

os t1aViõs estrat1gel"rõs; c pareee mui~o ua\ural que 
os direitos quú os navios estra••geiros pagão para 
o trnt.amento <las suns ~ripulaçõcs sej~ desti· 
nados a este bospltal. 

O gove1·n,, mandou fundar este ltoS,Pital , o 
deuu<is mandou ~sta.bebcer um vapor parn ir 
Juas vezes por dia quand·• ha epidemi11, e uma 
ve~ em tempos mai.i >er~nos com_o actut~lm!lnt.e , . 
visitar *"das 1101 ·cmbarcaçoes que h verem o 5~gual 
de t erem uoentes a bordo. Esse vapor va1 to· 
dos os dias a bordo · dos navi~s. eond1~ os 
doentes, e aftirmo á cam~ra q1le_ s~o t ;·atados 
.;om o maior des velo posstvel : sao ·.evadas no 
\'apor par.~ o bospi~l da · .Jut:ujuba, onde o 
mai~ earidO'IO e d-.svela.lo trntamentc reeebell\ 
dós jovens medicas que alli 8 11 aehão . 

Todos est's melbor.,mentos são promovidos por 
uma cllmmissão sanitaria que o governo nomeou 
para diri ... ir o hospital do Santa Isabel, . com· 
missão que ó compost • do presidente da Junta 
d~} hygiene, do capitão · do l!orto, · (\e· um ~t<lgO· 
ctante uaciunal, de t\m nell,!;!ctante· esLrangetrD e 
de um dos sr·•· cónsules . .e.sta< medtdas decre
tadas paio governo imperial devem ter levado 
ao esplrito do Sr. ·ministro, que cumpri.<> assim 
os desejo~ paternaes do S. ~1. o I~~rr~dor, 
gt·a nd es_ :!atisraçã•l pelos resultallos que ><e ob~t
verão. · .. 

Eu faltaria a.o mais ~agrado dever se niio 
rendesse nesta lugar. em que, nã<~ · o meu me
recimento, mas a generosidade da provibeia .d~ 
Minas, me eollocou, homenagem a ·essa comuns
são, que pal'a satisfazer_ as . vístas do gtlverno 
imp~ •·ial, animada uo ·Illator zelo,- ex.cepto o se11 
não ui"llO prosidente (na~> · apoiado$], tomou a 
si o m".l.lot· trabalhl), esqueceu. todos os eommo
dos, deecen á { •mais iufectadas -embarcações, não 
poup.ou o ·meno\' soeego, \ol'U·.mdo · n sua ·missio 
reli~wsa para satisfuer ns VIStas do .n1ona~cha 
hr,•zileiro. Pois bem L Foi eesa comm•sdo· qu e 
deu o t·::anisaçilo a· es:i'l 1\o~pital qu~ ·real_isou a 
incumbencia · ~o n<~brll munetro ·do 1m peno, ap
plicando um b;II'CO de. ·vapOr para a etmdnCI,;tto 
dos doentes; e f<!% outros melborauoentos ·no hos
pital da · Jurujuba, p~loe quees melbor~•uetltoS 
pos~o atlirmar á. catnara que 011 esLI'Il iiS~•ros do 
mar n ão ce&~ão de abençoar o gover no t:up.lrla\ 
pe lo afan C(lm que · procurou alliviar o&· seus 
m~tlt~s. (Apoiados • .'lfuilo lHim.) 

O Sn. VIC.Ii:·Ps.I>>W:IltM'l'&:- Tem a J>ILlllYra , e<in· 
tr••· o Sr. Wilkctl~ de· MaLta~. 

Ulü Voz DA . M!NOJUA: - Enl.tW niiu ha quem 
fa.ll11 a favor T: :Ent.io o adíatnento é in.tellUido 1 

O SR- FIGusia.L 0 2 MELLO: - E sem O St'. wi· 
nistro da :fazenda estar preseute ! 

.0 Sft,. P~CIJEçO ; - Isto é Urna CllÇOQull l 

· O ·Sá. F'xGu~u n& Mu.LO: -E' um d eapotis.mó 
inaudit41 · · · 

o a .... WJJk.en,; <lO :\S:at~08 : - Sr. presi· 
den\.e, tendo ·~u ofl'ereciJo, qus.ndo ~e l!scutia o orça· 
tn~uto do i111pe1·io, Utll .. rtigu additivo C•JD!Ignandc. 
um auxi\to do 2.?:00011 em lJenefiGio doa co!re:i du 
provincia · que r apr uento, ?orria.·me o dcvor ~e 
dar ••gora, que me é c:ooc;.ilda a p ••lavr~, c r az"!J 
porque assi111 procadt, vwto .que não ta_vc a feh· 
cidaile de podêl-o fuzer naqueUa ocea::niio ; nuas 
apenas me servirei da . p!4\avta P.Brll. just.illear 
com algumas considerações o pedtdo que vo1l 
íazer á casa. ·par& retirar esse artigo- addilivo . 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1510112015 14 :27. Página 1 ae 20 

SESSÃO EM 5 OI! .o\.GOSTO DE 1~53 '17 
A nobre commissão de orçamento, quando tra· 

tou dos arti~os additivos , :~té ent~ olferecidos, 
posto que nao se achassem em di,;eusaão, nada 
Qiese a respeito do meu; mas o nobN ministro 
do· lmperio, tratando ligeirament.:. sobre cada um 
delles, emittio a opinião de que « não convinha 
por cmquanto dar auxilio às províncias, _aind~ 
~08 recorme-clll-qulr""aigumas---aellas precisavão . 

esse beneficro, pars nao abrrr e~emplo ás outras 
províncias, qne, julgando-SI!" em identicas cireum
stancias- reclamariilo em seu f:Lvot· ·o mesmo beae · 
fieio, por se julgarem com iguaee direitos,» 

Es•a razão np1·eie1Hada ~lo n obra minist.-o 
féz p~so .no meu lin1mo, c desde logo me acon· 
selhou a r etirada deSSQ artigo nddilivo : mas 
para. qu~ esse acto mau não ap parueesse semi 
um motivo , n Ao aqui, onde os nobres depu
tsdos sabem muito bem como eu procedo , não 
só a respeito do governo, como a respeito dos 
trabalhas d :t cr.sa, mas na prvvincia que repre
sento. e par:t não _parecer coutradietorio, pedindo 
um auxilio de :renda paru os cofres da tuinh:~. 
provincill,_ e depois r etiranJó-o sem dar os mo
livos que a isso me levArão, entendi dever agora 
apresentar estas breves considerações . . . 

Em verdade, Sr. presidente, considero qae niio 
seria b;lm exemplo dsr-se conslgnMoos em favor 
dos cofres provinciaes, comquanto en .r.econheça. 
que os da minha província Slio basta>)te. tisieos 
suas _rendaa . mui d!minutas, •(nem _poderáõ. lia~ 
me.smo constdcra-vet!, po~ isso que os generos 
allt .qua.s1 · nada {lagao. Quem ha de aproveitar 
com o deseuvolvuneoto e progresso da província 
do AmazonaS ba de ser sempre a. província do 
ParA, onde vã.o ter todos os generos da expor
taçào, 

.'Alé.m,_disao .cansul~ci par~ic_nlarmente .a respeito 
a 0p1mao de.nlguns Srs . mm1stros, a quem apoio 
o· quo é mais uma ·r a.ziio purs· ·não ir de encontr~ 
a~s st~us "en$ament.o~ ;. e~ -vi~t.a do que me obser· 
vário e da razãv produztda.F!llo uobre ministro 
do -imperio resolvl·me a .pedir à CflSD. seu con
sentimento . p~ra retirar esse .-.rUgo aJditivo. · 
· Tinha alguma a ·considerações geraes ·a fazor 

sob~~ o .r,ninisterio da justiça , e mesmo .sobre o 
do 1mpeno ; porém me agu(irdo -para a terceira 
discues~ do orçam~rito, . se· ma- couber a pa• 
lavra. .. . · 

A hora o~otá muito adiantàd'l, e, comquanltl a 
s~ssão fosse prorogada indefulidamento para . con
tinuar a d i&CUa&ii.O doa artigos additivos, não e 
posaivel que ella eontinll'ol atê á noite, e eu nlio 
contiuuarei . a enfaJar aos nobres deputados · 
me!!mo porque não serão as muitas pahvras pro~ 
fendas nesta. casa, •,em os longos d1scursoa que 
hão de r,•zer com que -o poder executivo dê'me
lhor direcçãa aos uegocios publicas: mas a nossa 
eonstanciA', o nosso apoio rr.Uleo e Hincero em 
tudo qua~1to fór auxiliai-o no deselllpenho de 
sua nussao. 

Sonhare<, o actu·1l governo ~m dado exubo
ra!ltet!" {lrova~ de su~ boas int~nçêlea, -c d•J de· 
.seJo e 111teresse que tem de felicitar o paiz ; pelo 
menos confesso, com a m:lior gratidão. que n pro
víncia do Parà, onda tivt! a fortun·a. de nascer, com~" 
çou a recebet· ben~Seios reaes maia positivos depois 
que a ~litica t.l? ~ de. ~tembro tem. dirigido 
os negoc1o~ publ1cos do· pa1z ; o com_o "liOJ8 repre
.sento os interesse:~ da pruvincia do A.mazonas 
posto que ea> unidatld nedta casa e · com mnitÓ 
fraca voz, nutro a eape1·ança de que o governo 
não se ha de esquerer de !la. sen.lo 'isso mais 
uma nzilo para quc eu so seja Cóherente no~ 
11?8Us p~n.cípios de nduea:'io, e r .. ti re·, o meu ar-
tigo aildltiVO, ' . . 

·"Foi durante a admi :. istrsação da actual·politica, 
Sr. presidente, que 5>3 celebrou · com o conunen· 
dador Irenêo Evaugelista de Souza o coutracto 
para a uavegaçio a vapor nas agua; d·> An~<IZO• 
~as, e o es~~leeill!ell~ ~e co!onins, o •tue p1-

tentka o intnease que o governo toma p1U3 o 
engrandecimento dessa província. Esse cootracto 
já aqui foi impugnado, e eu prat-3 ndo cuuar . Da 
s:.~a dis.::USOiiio" em o«ru>ião opporlune.. . 

Sr. pregiden"'~ n~ tomarei m·lis tempo á casa, 
e concluir~i pedlodo a V. Ex. que a. cousu.lte se 

n we na cetjrado do meu artlge> additi"Q 
O Sn. VrcE-PRESIDE~:TE' -Nilo ha numero para 

se votar o requerimento que o nobre Jeputada> 
ncaba de fazer. 

O Sa. SzQuBmA Qu1m'toz (pela ord em) julga que
deve-se adiar a votação, continuando entreW.nto
a discussão na conformidade da prorogaçiio que: 
se venceu. (Reclamações . ) · 

O ~n. VICE·PlU!Str>E:l'o'T!l: -A .. P!·atic l ~iio int~r .. 
romp1da na cnsa tem s1do suJeitar-se 1mmed1a· 
tatnenlo á votaç:iio o pedido de retirada de qualquer 
cmendu, e nao have:1do precedentes em contrario, 
julgu·we obrigado a adia1· a discussão, vis~o que 
não ha casa para.se votar. A discussão fica (Wis 
ad\atla ~ela nora. 

O S~. F&aa.u:- P~la hora níio ; pela _v<aiiado 
de V. Ex.. oa psla _.eClergencia que appare~eu. 

Designa-se a · ordem do dia e levanh-se a liles
são ás 4 hora~ da tardo. 

l'aRS\DESClA. :Do S'k. )(ACll!L !iONTElRO 

· SO!.I~ato . - E:x;pediente.- Ap•·esentaçlíes -de p•·o
jectos.-OrJem do dia.-P,·orogaçao das ses • 
s7íll9 diaria.s. Dis_cu•·so do Sr. Fe.,·a:z • . - Rs
q:J.erimmto. - Supp!tmtes por -S. Paulo e· por 
M-inm.-A•·tigoo additillos á. ~ei do o•·ça~to. 

. Discursos dos Srs. Pacheco e Perei•·a da Siloa. 

A's dez hora:~ feita a chamafi·l, acbão-se Jll:e-
sente~ os Srs. .ieputados Ribeiro, Macedo, Wíl
kens, Viriato, Candido ' 1\lendes, Aprigio, Paula 
Baptista, bariio de Maroim, Laiz A.tnujo, Ferraz. 
Vieira de Mattos, . Men<ie~ . da . Costll, Maciel 
Monteiro, ~lmeida Albuq11erqae, Belfort, Pereira. 
da Silva,. Pa1tla Candido, Aguiar, Siquei rr& 
Queiroz, Asgi~- Rocha. Fiusa, :\.n!(elo Cu$todio, 
Octaviauo, Pimenta l!ihgalhàes, Wanderley, Fer
nande• Vieirtl., Pacheco Jordão, Joaquim D el
tino, Teix.,ira de Souza, ronego Leal, Domingaes 
Silva, Br11Sq11e, Jaci11tho de Jl.íendonça, Souz:l 
Leio, B lrret.o . Pedrodo, Henrl~uea. Silverio. 
Faasto, Amaro, Bello, Pacheco, bóes Siqueira, 

. Pedreiro~, Mag&lhàes C11stro, MirAnda, Gomes 
Ribeiro, Pa~• Barreto, Paranaguá, T aques, Cns
tello-Branco, Gouvêa, Sá e Albltqaorque, Ne· 
bias, sayão Lobato, Theo{'hilo, MaChado, ~ata 
Ferreira, Luiz C.arlos e v1gario Silva. 

Havendo nuwerv legal às onze l1oras menos 
d~z min•1tot, o Sr. presidente deelara aberta a. 
sessiiG . 

Lida e approvada a acta da aoterior, o Sr. 1• , 
secret~rio üá conta do segtün~e · · · 

EXl'EDLENTE 

U m oftiéio dn Sr. ministro do lmperio, ~ando 
as i!lfonnações por esta C'lrnara exigida.i .cerca 
do requerimento de Joiio Innocencio d·;, Lemos, 
J)roprietario de uma fabrica de chaPéos.-A quem 
fez a re'luisiçào . . 

Do me~mo. communieando que per pânÍci~~ 
çiio que r ecebera do presidente de S. Paulo j' 
se expedira diploma ao · deputado· pel$- ·mesma 
província o Sr. ~ci8co José ·de Lima, e que 
IY. ~es~Qo seº-hor ~a acha em prepantivOf! 41J 
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viagem p~rs. esta cõt·te.-A' colllmissão de con- « A assembléa geral legislativa resolve : 
sLituição c poderes. « Artigo unic·•. E' o g<werno autorisl\do a man-

Do Sr. depuLfi•io Francisco .Jose de Lima, par- d.tr p:Hsar carta Llc nuluralisnçiio de cidad,<o bra-
ti~opnndo q11e lhe fôrn, pola camau lml~>io•pal úleiro ao subdit·• pMtug-uez Jose Mttria Pinto 
d~ capital da rro,·inc•a de S. Paulo, expedido -:J 

1 

Glte,·ra, n:vo::;ade.s :ls dispo~ições e1n contrario. 
dtplo~a de <lepnta51o pela m~sma pr,.v,nc!a, e « Paço da camar.1 do~ deputatlos. em :i de 
que _fic,wa l!a dlltgcnCil>. de com l\ ~rcvtdn~e Ago;;to ele 18~>3.- .T. A .. àe Mtrtmda. -J. C. 
posstvel partlt• pnm tomar assonto.-A commts· Bandei>·a cl<! _\fellc. ~ --------· 
:;,\o de eonsLituoçiio c poderes. · · --· ~--~ · 

Do Sr. ln secretario do senado, eommunicando ". G••bri"l Jo_,,,_ <I e B.n·ros tem frequ~nltldo ~o?'o 
qu~ v s~nauo adopton 0 vai dn·ígir !t sancçiio otl\·mt~ o prnnctro a,,tt-> do curso de medtcma 
imperial a resolu~ào 4lle fixa ns forças de mu na escola d~:stn côrtc. 
para o ~n:w financeiro de 18~1-1855. " Fez em tcmp1l "')à(•S <ls exames prepara to-. 

Um requerimento Jo Dr. Ricardo Gumbletou rios qu•: são de mister IHtm fl matricula da re· 
Da"nt, peJindo p•Jl' p!l.t'te d:~. irmaudlld~ do f··rida escol>~, c01ll excepção dos df.' geouJEtria e 
s. Benedicto .ta cidad~ de Ilú em S. P.ll11o, au· arilhtnalhicn, pal'f\ ~s (}ut\cs s•: achn hnbilitaào·, 
torisaçào para possuir até 0 v.1lor de lO:OOOH c rede '}Ue so lh•J conceda matricuhtt·-se uo cor-
em b~ns de raiz, e qlt• ' , se fór ella compellida rente tmno, satisf~zendo este, o pllgQ a compe-
a coJn-erter em apoliccs da divido public<< este tente matricula. 
vo.!OI', seja cx.c<•ptuado o· terreno em que eotã. " A. comrnissiio entende, à vista <los documentos 
situado o s~u cemitcrio. -A' commissiio <te ía· apr;;sentados que proviio o ,seu assertG, que se 
zcnda. npprove a seguinto resolução : 

De José G<>m~s Marti.1s, snbdito portuguez, .« A assemb'tca geral leglslaUva re•olve : 
pedindo dispensa do interstício qne lhe falta « A>·tigo unico. o governo fica antorisado a 
para ser natotrnlisado •;idadão brasileiro. -A' pcl'mittio· qao Gabrit'll José <lc Bart'<ls seja nd-
<:oml'oliSsão de constituição e podel'es. mittid0 a fazet• o$ exames das mnto~hs do pri

PA.HECEl:U:::.S E PRO.TECT03 

São approvados os segUintes p.1receres: 
" O Dr. Joae Custodio ela Fonsec;\ Pole~, 1• 

cimr~íiiCI do corpo de saude do exercito, pede 
se lhe ma1lde contar o ·tempo em que, con1 
aprov~itllmento, o,;tudou ua academia medico· 
c u·urg• c a. 

« E'· a commi>são de mariuha e gufrrra d<! pa· 
1·ccer qn~ se peção ao govcruo os esclaa·eci' 
mentos necessarios. 

~ Paço da camara uos deputal<>s. em 5 de 
Agosto de 1853.- !. A. dt: Miranda.- .4.. C. 
Sedra.. , 

" Vit·gilio Fogal)a da Silva, capitiio da 2• com
p!\nhia do corpo de arti'fices desta eórte, poda 
p•·ovideocias .legialati~>as <Jue lhe c~ncediio mais 
a 5• parte do seu soldo. · . 

« E'_ de ptoreecr tt. commissii:o de ntat·inhn. c 
guerra que seja n. respeito ouvido u governü. 

« Paço da camar;l dos il~putados, em 5 de 
Agosto de lSà:J.- J. A. de !>linl.».da;. -A. C. 
"'édra:. " 

« O coronel grndnad•J E~as Muniz Tello ele Sam· 
paio pede passagem do estallO·lllaiot· da 2• classe . 
para t1 arma de cavallaria. 

" E' n commissii<> de marinha c guerra de pr:· 
1·ecer que se ouça· o governo io respei~o. 

•< Paco da camara àos deputados. em 5 de 
Ago<to de 1853. - J. A. de Mil-anela. - A. C. 
Seúí·a. 11 

Siio julg<\das obj•ctos tlc deliberação as seguin· 
tes rese~luçõcs : 

' « Jos~ Maria Pinto Guerra, snbdi\o portugucz, 
pede autorisáçi\o para que o governo lhe manue 
pas5ar carta de naturalisaçii.o de cidadão lH·azi-
leiro. · 

« O peticionaria resíde no Bmzil ha ma.ís dP. 
26 annos, tem prop<ie<ialles " eapitaes nesta. córte, 
o ode ó negocia a te o goza credito, sendo por isso 
um hoancm util ao paiz. - Acha-~e no gozo de 
seus direitos como snl.Jdito portu!{uez, e tetu feito 
no regis,ro da c1mara mnnicipal2 d%larilçâo com· 
petente •. 

" Entende a eommissiío de con~Lituiçiio a po
deres que ello cstã no CAsO do sor dcf-.rido com 
a segui11te resolw,;ii:o : 

meiro anno do curso de modi~ina, pt•ecedendo 
os competentes exames e appro\"ação em todas 
as ma~l'ías e estudos p<eparotlorios que para 
t;ll fim se re'}UOl'ern, e a fo·~quencia das respec
U\·as aula~ como ouvinte, ua fórm;L exigida pelos 
respectivos estatutos para os que em teuopo se 
matriculãc>, dispensadas deste motlo as lets em 
contr!lt'io. 

« Paço d·\ camara dos deputados, em 1:3 de 
Julho de 1833.-Sil!)q Fen·,~~.- Dutr .. Rocha. " 

E' J ida e e o m urge nci a 'remettld:>. >i. eonu:n issão· 
ele poderes a seguinte indicação '· 

<< Achando-se presente o Sr. Dr. :i\rartim l:"ran· 
cisco Ribeiro -de Andrad~, snpplente pda provill· 
cia de S. Paulo, a quem ·~omp~to tomar assento 
nesta casa, em falta ào ulttmo deputado , o 
Sr Lima, visto que o primeÍl'ú supphate já to
mou asseuto. ·em lugar d·• Sr. CarneiN de Cam-. 
po.•, •. , srgun•lo, o ~<.-Rodrignes dos .Santos, de· 
clarou qne não p·:Hli \ vit· est.e annu, e D ter
ceiro o ::;t• •. Tobias de. Aguiar, na ordem <h vo
\açi\o, saltio empatado com o mesmQ Sr. lliartiln 
Francisco, ícz jgual declaraç;io p:n·,, o. caso em 
']Ué O Ue~Cffiptl.tO lhe fOSSO favoravC], indicamoS 
que seja o dito numittido a tomar MSe<tto.-F. 
O•:tar;iano.-A.prigio José de Sou~u.-J. J. F. 
de .4.guia.,·.-Arat~jo Bn!.sque . .,... Barão. de !Jt.a,
j'iim.-F'. A. de .4.guia,·. " 

o s.-. F<a•ra>< :-PuJi a palavra para f,tzor 
nma indicação afim de que se tome uma medida. 
rcgulariteutar que· previna a· nnllificaçii:o do uma 
p'lrte do .regime.ilto que mand'l que as \)l'Oroga.
çõe~ das'sel)sões destn camara tenhito lugar pela 
vota.ção · d!)S · St~s. tleputados presentes, qualquer 
que, ·sejá. o seu nu1nero. · 

· Ju\go q:ue essa medida do regimento ê provei
tosa em cert'l.S drcumsbtncills, e que ella não 
deve ~or iino.:~J,;,dJ, ou nullificada pcll\ simples 
''untado de um ou outro membt·o da camara. 
Hoútem, l::aveud<i na c tsa pequeno numero. d·~ 
S1·s. deputados, f<li, conforme o regim~nto, pro
rogada indefinid~m~nte a se5sâo ; mas, pouco 
tempo depois, o Sr. V.Tilk-ens de MatLa;; pcdio a 
palavra para retira~ UtllS sua emenda; e esse 
racto fc, eom qne por falta de numero para se 
vo~ar se adiasse a discussão, a P•)r consequen
cia. fl.ca.,o inutilisada a. prorogação. Ota, se hontcm. 
isso teve ln;;ar sctn correr risco o. ser~iço pú· 
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blieo, póde-sc d:ar o caso de, com grand!! _pr e
juízo para o pai:, um J?Cmbro da oppOSI'{><O <•f
fereccr uma emenda, e ele 1mme~lintameute r~tu·al-3 , 
c assim in"Validar a dispos1çllo do regtmento. 
(Apoiados. ) · 

Nilo quero por !órmn algumll censurnr o acto 
- -do-nobre-vitt·l'TCSidww . q<rero- un:tcamétWI qn<\ 

se est,.belcç.:~ um aresto para prevenir mal~>~ 
f11t.uros. 

A minha indicação ainda contem outra parte, 
e é para que não se adll!ittào prorogat.ões indç
finidas, afim de que nao s~ volto< contra nog 
mesmos o tiro que hontetn •hsparamos. A;s p~o
roga~<ies devem ser definidas , ou qu.mto u. d1S· 
cussào da ma teria, ou entfio por t•\ll tas horas, 
011 por corto tempo. 

Hontem, Sr. presidente, ~eu esti~esse r.a OJ?· 
po,;içiio, como estlve de 18!4 e!l' dlnote , !ert" 
materia lJo.st:mte p~ra levar a d1scu,;são nté 10 
horas da noite: M e tantas emendas sobre dif· 
fer.lntes assun1ptos· estavão. sobre a mes~_. c eu 
poderia (;ozer 60 e tantos dlscut·sos (apo>ados); 
por corisequencia jil se vê que as_ prorogações 
indefinidas sómente servem de casllgo áq11elles 
que est.~io na mesa, ao Sr . . p1·csiclentc c aos Srs. sc
c~etarios, se estes qnizerem n.cc mpanha.r ao Sr. pre-
sidente. · · · 

Quero tambem indiea1· uma out•·a medida, se 
acaso· V. Ex. n ilo puder toml!r . por s! nlgu!,!J:I 
providencia. Hontem , antes de levantar-se ti sessr•o, 
apenas doue ::!rs. deputados. o meu illustre eol
legl\ o Sr. Wanderley, e .o Sr. Vh}ato, pedi!ão 
n paln.vr•\; mas oulrOi! mu1tos, d~pots do Sr._"Vtce
pr.;sidente ter largado a eadetra rodeárno a 
mesa c fo rl'i.o ir.scrlptos pelos Srs. 3• e 4• secro · 
ta.rios. 

O Sa. GóEs· SlQil'EIRA :-Eu a t ioha pedido 
muito · anles. 

O SR. FEaRJ.;o; :-O nobre deputado a • tinha 
cedido, assim como o Sr. Pnula Baptista. Não é 
por mim que assim' fallo. p:,rque lli'10 me importo 

.. com isto ; se eu desejar faflar em qt~nlquer hora , 
emhora os n obres deputados não me qucirão 
ouvir, c nesb. dita discuss ão ainda h oje posso 

• to r a palovra, porque posso pediJ-a. contra; mas 
. des,.jo que haja regularidade uos nossos traba.
. lllós, que não se estabeleça um precedente· tão 
mão da til'ar o direito de l'alll~r aos outros depu· 
tados (apoiados), fazendo-se a lnscripç1!o sem ser 
em devida fórma. . 

Senhoras, o {lrimeiro dever meu, o :primeiro 
dever da cnsa, ê \'elar na observancia <~O t•ogi-

. mento · o primeirv dever n osso e fazer com que 
88 nossas di~cussões andem bem (apoiados), e 
que n mesa seio. llscalisadora do r egimento e niio 
a su·\ info·aetora . . Eu pois reclamo . contra flssa 
parte, o V. Ex. tomarilas providencias que !orem 
de mister. (Reclam a-ções .) 

Peço aos nobres deputados que estoto inscriptos 
que digão se não rodelniio a mesa dcpoill de 
levantada a sessão (apoiados e ••eclamaçves) ; peço 
ao nobre vice-presidente que declare .se antes t.Je 
acabada a se,;sã•• nlgnem malg ·pedio n palavra 
nlém do!'> Srs. Wanderley, Viriato e algum outro . 
Eu mesmo testemunhei isso, · porque quero·e do
seja que á· mesa da ·camara, ~os ::irs .. deput.ados 
não seja uma mesa de parocma. (Apoaados.). 
· PeçrJ ·que me mande papel para fazer a minha 

indicação. · 
o Sn.· AProGlo :-Peço a pllavm. pela_.ordcm. 
ó s e..' PIU!S~OR!!.:·T·!;: ,_ N·1o posso C<lUSCmtir 'que 

se institua um debate sobt·e uma indicaçã o · qu.; 
só póde $el· diaeutida depois que a commiss~o 
:respecti'l"a der sobre ella · o seu pat·ecer. Senn 
isso . uma irregularidade, e acho bQm que se 
ponha termo a algumas :rregnlaridades que possiio 
b:1ver. 

79 
O Se.. Vts.;osnE DE BAEPF.)':DY .-Peço n palavra 

para uma t:!Xplicaçilo. 
O SR. PRESlDE::<õTE: - Tem a palavra , jlOrque o 

Sr. deputado qne acaba de íallar t·eferi?-se ao 
Sr. vice·pr~sidente da casa. 

<• s.-. ,. l-.eon.d<> de Ba.epeo.dy: Sr. 
prc"i<lc•lte, o nobre deputado não increpou a mesa 
de haver proc~dido irregula.rmeute at~ levant-lr-se 
a sessão. 

O Sa. FERRA?.':- Apoind~. 

O SR. "VISCONDE DE B.u;PS~I>Y :-Pelo que se 
passou depois não pos>o . responder : mas não 
acrodi~o lU esmo que. qunlque a· dos meus collegns 
da mesa. eommettP-gse o· abuso de inscrever a 
alguns Srs. · deput·1dos d epois de levan tada. a 
sessão. {Apoiad os. ) O que posso affirmar à ca
mllr~> é que na occasião em que eu la dar a 
ord<:m do C:ia mutt~s Srs . deputado~ pedirão a 
palavra, e então disse eu ao·· :>r. s~cret:1rio que 
u1screvesse os seus nomes : a pparece ndo depois 
um nobrn deputado pelo Ce~r!l . de cujo nome se 
me permittirá que laça. mençiio. o S•·. .Araujo 
Lima, r eclama11do ser inscripto por ter ·i.gua.l
mente pedido a palavrn, i vista dessa roclamaçlto 
disse no Sr. secretario que t.aonbem o inscrevesse , 
e ignoro se o fez c.u não, porqu.e me reLirei lia 
cas o. · · .. 

A minha. eonsclencia estâ 'tranquilla quante aos 
aetos qu:e pratiquei. neS$>1 cndeir.a. (M~itos apoia
dos.) 

O s~. APluGro :-V. Ex. nuo ouvio cu p1ldir a 
p!llavrn? · ·· 

0 .Sn. VIsCONDS DE .BAEP.ENDY:-Jâ declarei 
q u<! muitos set:J.hores n .pedirão. 

O Sn. SNJ:ElRA Quullo:z: :- '.rllmbem p eço a 
palavra pa~a uma explica_ç.'!o. 

O· Sn. PnEsiDE:.O"TF- :- Já deelar~i que não posso 
iotstituir um. debate. a esse. respeito. 

o Sa. SIQUEIRA. Qu.srnoz :-. :l\-Ias eu. fui .lcc:;sado . 
O Sn. FEIUIA:z:: - Não accusci a ninguem. 
o Sn. SlQUElR<\ QutnROZ :- o nobr e' deputado 

disse que a mesa desta cam:u·a niio era mesa 
Jo parocbia . 

L<l-so; npoia-se e vai. á commissito 1·espectivo. 
a seguinte indicação : · 

• Indico :.1•, que as prorogacões sejão por Lempo 
definido; 2•, que as prorogações niio possiio ser 
aonullndas senão 11e1o ence rramento da discussão 
rcRpect.iva , e j•'u11e1& por faltn de numer;;, para 
votaçôdB de questões. incidenLcs.- Sil~a Fe.-.·a::.» 

f<EQUERl:ll.E:STO 

o ar. Augusto <le ou .. ·oJ'l'Q ípela ordem): 
- T<!n<lo eu, ::;·r. pt·esíden te, pedido alrtumas ex
p!icn~ões · ao Sr. minist ro dt1. marinha àcerea de 
faetos mui g•·aves, e ha\'C111do sido enearrada :l 
di,:cussiio do ·orçamento 'da repartição da' mari· 
nba s~m que ·S. Ex. se dign o.,:sc r esponder-me, 
incideute que niio procurarei · agora m or alisar, vou 

-pedir á casa a . concessão de uma u1·gencia plrO. 
eu propôr um requerimento pedindo a remesSll 
de certos documentos ãcerca desse$ facws, {Lccr~a 
elos quaes não desejo instituir hoje' um debate, 
mas uni~tnente . proporcion>~t á camara um meio 
della poder ·resolver em t~mpo .opp()r tuno esse 
nesocio eom. pleno cc;,hecimento do causa. . 
. Estou parsuad1do qu~ o _!ltlbre !"inistro da fl!ll · 

rinlla. ha de · d~r ·.expllcaçoes mmto saLlsfactonas 
(a.lJoiados); mas para que essas explici\cões possao 
ser· aceitas devemo& .. te: na casa todos or doeu
ntentos r.ela.üvos. aos factos a que elles se r efe
rirem , 

Eis v meu requerimento (W) : 
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80 SESSlO EM ;, DE AGOSTO DE tsr,!l 
o Requeiro quo se p.;ça ao go"t"erno que rem.:-tt:l 

com urgeneia os seguintes documentos :- Cúpias : 
1•, dos contractos celebrados em Loudres para a 
eonstr.reçiio de 2 vapores que alli se estão fazendo 
para a repressão dn trafico : 2•, das instrueções 
dadas ao capit:io de fragata Lamure para o ~es
empenho da commissà!> de que fOra encarregado; 

--4,--de--todas as ordens expedidas nito só p&Ta 
. eonstrueçã.) daq11elles- dous· ···v.lpN-ett; como dos 

outros do111 cuja cons trucçã o tambem fOra orde
na•lot: bem assim C<:'mO a cópia de todas as 
illformações c propos tas que recebeu o governo 
antes de dcfinittvamente res.llv~r a encommenda 
d~ $emelliantes vapores.» 

Ji vê a casa que .as minhas intenções são as 
mnis innoeen tes; sómente quero que a camara soja 
habilitada com t'><ios os ~clarecimcntos basea
dos em documentos para. fa,.er: justiça ao Sr. 
mini~tt·G da >narinha, e ijU quer.., ter a honra ue 
ser o primeiro qne o defenda nessa qucst.io. 

VozEs:- Não pr<lciiJa dessa def~a. 

0 Sn. AUGUSTO DE 0LIVEUl.\ : -Bem sei que 
elle não precisa do auxilio da minha tra~a vc.z 
na defeza da sun honra. 

Vozss ·:-Nào se trata de questão de honra. 
0 Sn. A UGUSTO DE ·0LtVElaA :-Não ncv,o qne 

as explicaçõe~ de S. Ex. sejiio satisfactorias; 
maa os nobres deputados nio querem que a .easa 
seja. habilitada a formar um juito ex•cto em vista 
dos d..,cumentos? 

Portanto peço a V. Ex. que ~onsulte a camara 
ãcerca da urgencia que peço , lia certeza de .que 
só entl·arei na discussão se a isso a maioria me 
obrigar, desejando antes que e$Be meu. reqne>"i· 
mento S('ja approvado sem debate. 

A urgencia é rejeitada. · 
São julgados object.os de deliberação· os seguintes 

projectos: 
" A asscmbléa geral legislativa resolve : 
« Art. t. o São concedidas &. matriz d e N. S. da 

Concei<;ão da côrte 8 loterias, atl.m·de ~uxlli11l·a 
nas suns obras. 

« Art. 2. • São-lhes applicadas as lei~ em vigor 
sobre lo terias. · 

« Pl!.ço da cam1na dos tleputa<los, em . 30 de 
Jnlho de 1853.- Pe>•eira da Sil~:a.- Vitconde d4 
Baependy.-Oa1ldido Borges.- Ped•·ei•·a.- Ba•·,·~t:> 
Pedroso.-D. Teixeira de /o{acedo.-J·. A. de ~:C.· 
l'outda .- F. Octa.eiano,-Ignacio Ba•·liosa.-Ro· 
drigt/.e$ Silva.- Rocha. - .Belisal'io. - Fausfq.
Siqwira, Qu.eiro:. » 

" A. assembléa geral legislativa resolvr. : 

lecidos far-se-hiio as honras funebre~ devidlls aos 
officiaes de 1• linha. Je iguaes patentes. 

o Art. 4. o Na falt \ absoluta. de officiaes de 1• 
·Huhn para Mrem nomeados mojores dos corpos 
d& guarda nacional do imperio, ~erão estes postos 
preenchido>< por oftlclaes de ipferior patente _da 
mesma guarda, quando t.:>nhao as necesss.na.s 
)lallililações. 

" At·t. ú. o Fieão revogadas todas as disposições 
em contrario. · 

« P.•ça da eamara dos deputados, em 5 de 
Agosto de 1853.- Candido Me11des de Almeida. » 

« A :lSsembléa ·ge.ral legislativa resolve : 
« Art. 1. o As -primeiras dignidades das igrejas 

eatbedraes dn imp~rio, com exeepção da do Rio 
·de Janeiro, venceriõ a congrua annnal de 1:20011000. 

« Art. 2. • As outras dignidades, qualquer que 
seja a sua eateg<>rhl , vene<:ràõ a de 1:1()()8000. 

ot Art. 3.• Os eonegos veneeráõ a de · l,OOOfiOOO. 
« Art. 4.• As meios prebendas, nas catbedraes 

onde existem, vencerãõ a· cougrua anm\Ql da 
700~000. 

« Art. 5.• 0 :1 beneficiados nas d11as eatbedraes 
do M!tranhii<> e do Parã ''dncerãõ ann11almeutc 
600S000. . . 

« Al't. 6. • Os capelliies cantorett terão o orde-
nado de .400$000. · · 

a Art. 7 .• Todos os mais empregados das mesmas 
catlaedt·;les veuceráõ mais nm terço do ordenado 
que têm actul!.lmeute. · 

a Art. S. o .Os provisores e os vigarios ·geraes 
terão de ordenado annualmente 6008,- e ' q·uando 
re11nirem ambas as f11ncções l: OOOSOOO. : 

« Art. 9. • As congruas ·dos vigarios d~a Ire· 
g11ezio.s do imperio llcão elevadas a 600$000. 

« Art. 10 . São revogadas todas as disposições 
em contrario. . . . 

« Paça da c.\m1ta dos .deputados, om 5 de 
Agosto de 18j3.-Candido Mendes de ..tlmeida •. » 

a A assembléa geral legislativa resolve. 
« Artigo 11nico. A igreja matriz da viUa do Li

moeiro, na provincia d~ S. Paulo, poder~ :POS· 
&uir em bens de raiz até a quantia de 40:000S, 
revogadas para esse fim as leis em contrario. 

" Paço da camar~ <los deputadcs, õ de Agosto 
de 1853.- Dr. Síl~:ei,·a da .Volta. » 

« Á assembléa geral legislaUva tesolve : 
« Art . Lo F icão concedidas ·duas loteria& an· 

nuaes em beneficio da construc.cílo e manutenção 
do hospit.'ll. mar!t imo de Santa Isabel. 

u Art. 1.• São couc:edide.s em favor das obras 
da matriz do Nossa Senhora d11 Oonceiçilo da 
cidade da Barra do Rio Neg1·o,. e do semiuario 
epi:seo~_Ja.l c:reado Dtl dita cidade, duas lottlrias 
extrahtdas nesta côrte. ' 

« Art. 2. • O governo determitu1rá a ordem em I 
que deveráõ ser extrahidas , applicand.)-}bcs as 

" A•t. 2. • O governo determinarà a ordem 
para serem estas. lot.eriai extrubidllS como julgar 
ms.l:> convenieotfl nesta capital, e scg.undo as reis 
em vigor. 

~ Paço da canJara, .. 5 de Agosto de i853.-Pa~la 
Candido. » 

!ois ora em vig•'r a respeito. ..SUPPLENTE POR s. P .\ULO . 

• Paço dR eawara, (,ID ã de Agosto de }8.)3 • .-: I o s~ .. Barbos a <I.Q. Cun.hf1 (pela ordem): 
Jo([o Wilkens de M.atcos. » -Constando-me que existe sobre a meaa parti-

" A asscmbléa geral legislativa r esolve: . cipação do pre~idt!nte .i\ provincia de S. Pa~w, 
• . ·~ : declarando que ordenára A eamara da cap1tal 
. • Art. 1._• Os .filhos _!los offic1aes .da guardu na- (jUe expedisse diploma ao Sr. D1·. Lima, .e. bem 

cao.;r.l . do 1m peno eerao reconhecidos r.adet.es !fo assim um officio do meemo Sr. Dr • . Lima diri· 
exerc.ito, aegundo aa gt'lld~llções de ~ua pata, gido a esta camara; communleantJo · qne breve· 
reguladas com as dos o1ll.c1aea de 1• hnba. moute teria de compareoor, requeiro," que estas 

« Art. 2 . • Oa o1Jiciaes . da guarda nacl~'!al do -part.ícipaç~ acjào rem~tlidu á commiss.ão . de 
lmperio do comprehP.nd1dos naa dlapoa1çU« do cOtlltiLtüçdo e poderes para lhes dar o devtdo 
1 IS• do art. 7• du regulamento do 00 da M11rço apreço <ill&udo tratar de farmnlar o seu parecer 
<te lil~!l, pnra podere"' passar proc11raçl!oa de ~u s obre " iudicaçlo que rol hoJe apreaontada para 
punho. 119 dar aasento ao IOr. Hartam Franciseo como 

" Art. 3.• Aos mP.smos offiei~s depois de fal· eupplent.e por S. Paul.,. 
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O Sn. Pni-:~1 r•Es·rr-:: -Estas paa·ticlp.t.çijcs j :! 
f•>r:io rc mcttidas á commiss~1o. 

O RDE::\I DO DI.-\ 

All'l"lG<IS AUDrtlVOS ,\ · Ll)l ' DQ <lltÇ.\NEXTo 

C·Jntinúa :t discus~ão dos artigos addilivos ao 
projccto de orçamento. 

_Vêm ~ tuosn os s0guinLes n•·tizos aJditivos, c 
sao .a p01ados : 

«Se pas;~~~r o artigo auditivo du Sr·. PMeit·" Ja 
Silva. ~onsign •ut.lo a quantia da 50ü C•>utos pa•·a 
dcs~zas '!I! colonisnç.io, nppliqncm-se 50 cuntos 
para amuho d:H despazt>g d" importnç:iu de 
colonos para " pr<:.l7i~>cin do Rio Grai1de do 
Stil.- Arauj o lJ>"USque. - J acinll<o de .'lf ~'ml.onÇa. 
- Oliveka Bello'." . · 

« O governo ó ••uto•·i•ndoJ n cceal." na cidade Jo 
H~cif.1 um curso de infantuin, c c:•vnllaria conl
P<'Sio d~s tnnt.ri:>s do 1• o 5• nono da ~:scola 
militar, .e cleso!lho, corr~spondr:rite a estes imuos, 
sob >~S mesmns bnses <J cli<posiÇões dn reso\aç1i<> 
d~ .20 d<! Setembro de lEnl.- Fíguei; ·a cte 1\J:ello. 
h'; X. P aes Bal"i"e!o.- A. C. de &; c Alúuqu<w· 
<J••e.-Pin.to .. de .Campos.- D. de Sou.::a·.L eo.o . ....._ 

. ~'4'endon~u C. JJ.- A. de Oli~•ei>·a .- J. J . . F .. ::le 
Ai)uiar. - . Sebastião.·do Rego . ...,..Domingucs Silva. 
·- Theophilo. - Mac.hàdo.-Silva ·Tit.á,·a.- ·costa 
Fe>-:reir.a.-:- 'Vieira. B~l(o1·t.~ .Arau}o DJ"tr.squ.e·
Bm·bosa.- .Gomes. RibeiJ·o - B andeira de ~{ello. 
- P<\ula Bapti.st.:..- JJe::erra Cm;alcanti. 11 . 

« Art(jl'O · . 0:1. O~phiios, C p~SSOaS _mise,'ayeis nll 
expressnu de _da~eato, _n·1s ~n.usns c!vc_is, em. que. 
.for~ul pao·~s, n no sao. SU)flltvs · o.o ampost.., da 
·d•ztmn, o a•> pagamento de sellos c· · .:ustn~ dos 
·tHüo~.--. 'Vil·iato. " ' ·.. · · 

. . "·Artigo . . :éicii.o eliwá.uo~· ilesJe. jila Z.II00$000 • 
<>s ordenatlos d"s l~ntes da acade111la militar· e . 
de ma.riuhs.- Vi1-iato. , · 

" Artigo.· . O prov~dor d:L saud~ d~ por·to de :llfa. 
rauhão tern desde J :\ o. mesma gt"D.tif!.:o.cllo · que 
tom o proved.,r da S~tuole do porto d~ Pernam-
lJuco. - Viriato .. >\ . 

« Artigo. O ·governo llea nutorfsndo J esde j ;\ 
purn despende•· o que· r!k necess1rio em prnmo
V•lr a mn·al)'nc:io •• vapo•· pelAs nguns do P:u·,,. 
-guny, e rio Ouyo.bú. até n cnpitat tia. provinci'l 
de 1\o!utto ~~·,•sso, ou por SU•l inu••~ài:ata · Jirec~ão, 
ou por meJO U.) rtwol·es conccclid~s (l pessO:lS, ul\ 
co~npnnbiss. q·nc paru isso s" orgnnis:1r, o pnnL 
·nmmnr. n colonisaç:1o nn~ mao-gemJ d oS5CS rios.
·Viriqto. " 

« ArtillO Dddili\'0. 0 itnJlOSto SOUI'Il n roup:t, 
ulçado, Dtovels, etc. faiJricndos em paiz~s estmn

. J!eiros, e importados .no B1·asil, .ficn clevad·> u 
00 °/o.- S. R.- }Jmndiio. 

· " Arti~o nddl th·o. A"' folhas perioll icns nReio
na~s licrto isoutas de pag·u· porte llcsdc · já. -
.l;l,·andao. » 
. " Ao r\d<litivo que isenta elo pe.l:nmont•> da olc~ 

c1mn urbana i>s pl'<.íprios da carnnm municipal 
dn. curte, nccrescentu-se.- As Jisposl~õcs oi••Sl<: 

·artigv s>to <'Xt<lD!livas ·ao ~ot1Pgio de Pecho' II.
: V~conde ele. Baependy. ·-'- Gamlido ~o1·ge.t. -'. Pe
,·ewa. da S ilt:a:"- Ped1·eir·a.-'- JJa,~·eto '}'ed,·oso; 
"D . T. 1.e Jlfaceao.- 11'. ··octariàno • .:.... R . ~L ele 
'.lf. Taques. , · . · · . 

" P1~iio t.lcsdo já isent.os do,; · direi los _do im-
. . porwçao . 'odos os .. instmment.n.s, •unclunas, e 

qWla,;quer ·.outros ubieclos numt.lmlos vil" d!rocta 
.J>lente dos pnlzes, e~.trangciros pelos ng.ricult, rcs, 
,~ ·cri11dares pura u~o do~ seus C$l.nbeleclluonto~. 
·-:- Brandtzo, . "· .... 

·consultada 1\:c"mo.m sobre. a reliradado a...ti~o 
additivo <to :Sr. Wilkens de Mattos, que nfio pôde 

'1:0~!0 ·l 

81 
lc•· lug,u· nA. sc~s:1o dê hontcm por não lm\'cr 
casa, d"c[de pela· ·affirmatiya·. 

o· St:. PRt:'SHil:,.n: :- J'e:n a palAvra o Sr·. Góis 
Siqueira. . . .. . : . · 

o Sr. Góo,. Siqu61.rll.:- S•·. president.;, 
si'io> tuntos os •>rtigos additi vos que se . :Jehlil> 
subnielLidO$ n consid.!ração da camara, que diftieil 
é discriminai-os ·a .b<lm estudal·os. {Apoiados.) 

Alguns .d essos a1'tigos sã<> J" Uastante utilidade, 
e ~m•oh·cm •no.terius de tant<> iu•p()rtoncia que 
po1· si sô uc,•iii•> c:on•tituir. um projecto para qu·l 
a camal':l particuhrmente sobre elles emittissc 
o s•u j11izo. 

.T"Ive1: conveniente foi!se separnl-os. reduúl-os 
a msoluções, para que · em tempo . <>ppprtull() a 
cn•nara ·medita;se sobre cllas, os _ es!.Úd;•s.>e; e 
desse u sua opiuiãu com segun1nça., ma.~ infe-· 
li1.meutc em o nosso ptu·latnent(), .est:l admHtidt~ 
a praLica de, na d í~~ussão+dns l e is .. ue orça!Pento, 
cnda um d~s . ::lrs. d€puta..Zos apJ·ese!llflr :u·tigos 
addit.ivos. Eu, .pois, apnJ\"eit..-•ndtJ·ule dn J.lalavr3, 
f.u·d algu oua3 ol>scrvaçõe~ sobJ·e aqnelles quo 
mo pnrecem de .m·tis utilidade. .. 

'IiontE>m, S1·. ·presidente,·• eu . ti1•e · li honra do 
mano.lar !I mesa um artigo additivo. ·aut.orisa!ldo 
o go1·e•·nQ · n .a~~oxili ,,. de3t.le já ~>s .pu blica.ç.ões do 
Instituto Hl~wric•> Gcographico Br:tzileíro · com a 
quantia · !!e mais .I: !JOO,~. além Ja soonma ,·otada. 
Creio qne o b.,nra.do );r .ministro. ·da fazenda·,e 
:a. cama•·i• dos 'Sr• . .. deput..tlos não se recusar.&õ 
·a <.lar o seu· nssontime .. -to· ú mat.eria .de~te artig<>. 
E" um objeeJo <.lc summa utilidade, S r. presid<mte, 
!! se .a t.!stol'i l Cftl g.,ral é. segundo . a , .pl11•asc 
de um homem not:tvel, a mi'ii da vt~r·dade, :se.jS 
o. t~stemt!nho ·do passado, 0 ·av(so do presenl.e, 
e· "' n.Jv~1·t~meia do futuro, julgo quA dllvemqs 
nnimar p .;1· este; ' todas aqnellas .. nssocinç'3es·3:jU~ 
se ()ccupardm da objectos tues, mõnnente. selld'? 
,.r<JlaLivqs .a o . n~Ss · • . P·tiz. ..· .. . . . · · ... 

O In~tituto 'Hist·orico e Geographí~o Br:úiilei~o 
acba-s<J. encancgad0 ,uesta missão, de cotltgír 'es 
documentos ·e · mntei·iaes precisos· á n·ossa bis

. torfa ; e pllis, animandO'o, prestnmo> ·um ·ec·rv{r.o, 
afim de quu os illust,·es v • .rões que compP.etn 
aquella <~Ssociaçlio, despro~idos da.· l'ecursos, •. nãu 

· d"sh;tà:o <.la· etnpre:<a. que bào t~;nado .. sob.re se11s 
hombt os . 

P•·est•> meu ·\·olo, Sr. pl·oJsidonte , 0.() artigo 
u.1dilivo oíf<•·e·ci..l-> nela illustr·e C•>mmisslo, auto--

. úound•• o ·gavllmo· a despender· a q~:mtia de 
lii;Oo~n com a flln()acão d~ um•·instituto par,\ os 
cégos. O nobt•o minisll·u do imp~rio, em selt 
rclntorio, fez ver ll necessidade que···ha de fun
dar-se um · estabelocím~nt.> desta ot·dem. ·T11.s 
est·obclecimentos s:l•• filhos da philantropia, filho,; 
vetJ:~do:ira •ll(l lllO d•IS idéns religiosas (apoiados~, · 
c cu c•·ciu g_ue n có•·t.: d? i:uperio j li cstü.. no 
ca>o do possutr un• c~tabtlecimont.l' deste~, quando 
n:io .n.. p~ em que se· a chão outros ,_ "A~ · menos 

·just..l e quo comecem a lnnçnr as primcirus ·pe· 
drus de um iustittltO onde esses inrelizes vão 
recebet• nma cd ucnç>i:~ con1•cniente. e não ~q·uem 
totalmente P.el'didós p \r a.a sociedade . .. (Apowdos_;) 
Esto11 po·is con\·enerdo· dQ qno cSt:l uutor1saçao 
que é JndCI co .g•n•cr'no ni'io $0r'Íl . recusada pela 
carr.nta du~ . SJ.·s .. deputados. · 

}{a um outro artigo additivo, Sr. presidente, 
olf<~rccldo pel<l hour~tdo Sr. l o s~rctarlo,. âlltO,ri
Mndo o ··governQ.'a tomar: todas. 11o1 ·prvn•~"'.nctas 
.rcclnmllllas peiR · salubridade publica . .. E' este, 
l!l'nbor·e~ um objeeto t.n.l1•ez de ru·imeh~ ·.neeessi

.dade, (Apoiadns.) H:o qnnlro .annos qu"st ·qà<l ., 
no.wo · pa•z foi ~~eo•runcJtido de ua\ ltorrivel- ~a· 
gcllo, a t~-bre amardla: (Ue ha trazido lounon· 

· s"" estragos, ceifaull<l muitas vidas, tem• nos feito 
derrnmnr rios de lilgrimns. Oroio .put.s 'qi~.e·é · .este 
um objecta que alfecta 'OS mter.essea· socJ.Ms pre· 
sentes e· fulutos. ·que aft'ecta •os nossos· illteres
ses commet·ciaes,. que afrectu. eq~ftm a. blll:Qani· 

11' 
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àadc. (..tpoi.:>Jos.: Sol n.'.s sc~i:~.semos o fata lisn>o 'l :1. J. ygio"c !ll.lblica, y.-,.-te ')Uil r•Ua inlnt·c~sa n lu-lo, 
à<> arnbe ({ue ollla com incHITereuça para to&u; ''"d" quo R vid\\ do 1\<)me!n d~ve <le se~ poupado~ 
a>~ c&!aulidu.des, então de..,iu.m<:>s ~ruznt <JS bra~a~ ll>(ll"que e. o. h<>lne•'~ :> pTlll'l~lt:ll •lll>õ n queznll, c 
ante esse horrível mal; mas nno d~\"cillos pro· ell·~ o prtm~m) cnpttal. ».f.4powdos . ) · . 
ced~<r assim qu~ndo por meio de Wicllidas conve- Se queremos qull a cnllgraç!io ccmcorr.1 pa r a o 
J'lientes podemos neutralisat a ac~ão •les~e mal nosso paiz, que p•·o~ure es te s,olo tão _ ~e~u_nõo; .. __ 
e fazer arrooar este flagello do pa:z. (Apotados.) l que _ _p,~ •:.. .... nJ,gllJila. .~•u-pro<ffitt~ó-ne·cessJfaao 

Sr. presidente rugir. espavor~..W·.fn~er.dío nao- " 'ti'<ilialho <lo honl~rn e do seu suor, ni'io d csprc-
é n :maneiro. de' <oxliltgu\1-o, negnr o mal aue llc zeUJos estas p•·ovidencias , porqu-: relibnen~ é 
aggravl\ não é n m·1neira de cuntl· o. arredur os d~lovoso 'JU•l nas nossas~r~ndes Cl\l'lta\!~ e em todo 
olhos da .::hagto. qLto se gnngr.-,nn, etn lugar de v nosso Iito1·al se.l:lo ceiradns tantas vir.timas pelo 
J>e11sal·a, sP.rà dar pt·ovas .J& s ensib!iid\l.de, mBs tenivtll llageH•> da f~bYc !lm&l'ell:L... (Apoiaclos.l 
não de h•nnanidada. (ApoiadO$. } Eu. pal'ollio a qni Eu pois, como rnedi.:o, pedirei ao g ·lV(!rtlO que 
es;ms e~pressii<'.s de 1~m publicisttl 111otlerno. . n!~uu1n consa f>tça llt!Sle sen tido_. pe<lire• _h ca· 

Um gaverno intelhgent~. urn gover·no sa)Jtn, cnmarn <los Sr3. depntadoR, pcdrrer ao parz que 
quando ,maoifesta-;;~ um fta~:ello Jesú> otd~m. url•J m,,is lllt~n~iio prestctn a semelhante objecto, La· 
cn11.a os Lraço~. ao contrario apre~:cnta-se na mar1to, senh.<>re9, que obj•letos de tan,a~ha im· 
es tacndn, toma o,; conselhos dos horoüns da pol'Ulncia sejiin es<juec.idos , e lnmento ig ulllmento, 
o;c:icndn, e põe em pratica aquellal!. pNvidenc\:\s pcrmitta '' camata que a?roveite n oc.casillo J>ara 
reçlt.mlldas pela hvgiene publica, porque '' hy· dil(~l·o , que ltomons qne estilo ec>llocttdos flm uma 
"iene puh\ica, senhores, não é 1nais do que uma u.l t 1 P<'Siç~o queirão lançar o r idicul<> sobre a 
d11s faces dll eivillsaçcio; elln, ~eguntlo a opiniW:l mer:licina, scienllia tiio ntil, t:\:o il1tet·essnnto á 
•le um !lome111 sabio, iimit:\·se a d uas palavras: Súciedade; Lunento qt1e paneo llprer,o lhe pres-
mornUdade a aba~tançil. ;Apoiados.; t~m. 'luo eoneorrno l)ara f>Woreeer ~s ehar!a tdeg, 

SI'. presidente, Cl):n A invssilo d•> tel'ri\'et fia. quu os epig••amm~ d~ Voltair e, de M<Jlich·e, do 
geUo à a febre ntnareih• alguu1ns prüvid~neins c Bocage c o11tros sejna at irados sobre dla l •.• Fe· 
verdade forâô tomlldas. Em lSW, trnt.und()-se de li:mcnte íaUn perante uma eamara 1>nde e:ti.slem 
uu.lcrísar c ~o'>etllO pn1" tomar mo.! ida$ t·O)\nti· com· as;ento m~díC.\S muito illus trados, e pe~soas 
\'aa a evib r () fiQgelh que e!ltil-0 se desenvoh·ili (jtlu em ~erlll preH!lt'M a-ssentimento ir.~ mi1\bas 
~orn a maior intensidade, ea dlsse aqui destes ex.pl'etwes. \Apoia.Ws.J · 
han<:o>s que n<Js tinllamo3 o <!efeito de cham!lr Sr. IJr~sidente, sendo ex~cutadôs os grandes 
pelo santo da nossll deyoçt1o wmente na o eco.- tr,,balhos silnitHrios que r eelama n hygie~~e ·pu-
siiio do perigo, o passada ess1t occru;iíill csqne. blica, de<'o nota~ o\nda. <l\•<l o odimatamento dos 
ciall'IO·llos delle. F;' ums. triste vcrdad~ ; no mo- estrangeiros. se niio iornarit tiio difficil porque 
ntllOI.O <lo perigo ac~rclamos eom todo o "Vigor o ho•ne:n de um Glima opposto no noss•> que 
do letbat·go em que havemos jar.ido, pot·<\m depvh ·aqui Yenha residi r l11ta cootm n 'IICÇ1to de 4ous 
nos olvidamos de tudo. · · pode~osos 11gentes tlestrui cl ores , as nwlestiPS pro~ 
Apparec~riio · nessa época ulg•unns i!lé>s. sobre n prins ·.,\ sua nova habitação ou localidade, e ns 

. bygtcne p ublica. o go,•erno procurou ouvir os modi!icações fuuccionnes que n acçli<> do nosso 
conselhos dos homens da •ciencia, toJ.c,s elles clim" tende· a. detcrnünar sob~e o organismo. 
prest!l.rão·se a coadjuYo.l-o ; m~ts to•Ja~ as pro - T otlai as medidao;; pois que tenderem para nen-
vidcueias entiio Jen,brada~ ficlinlo infelizmente trnlisnr, pam mocliftc•n a ncção des~es agent.e~ 
em papel. Umn unicn p1·ovitleneia reh\tiva fl b)' · n•,uraes, siio de ptiml>lra necessidade ; e o c.~ trnn· 
~;i~ne publicn ton:ou-sc, c foi nquel\a que cousi:s- geir<> assim jul~o\r·se·ha mais gnl'antido. 
tia na inbum~ção d•>S nossos reatas mortne11 etn Sr. ].'residente, outros consf<lerações tenho 4 
cemi terios extra ·111uros: todus as out>·ns n:lc) fatet' .1ectcn de um âl'tif!;•l addit i vo oft'et·ecido 
for üo nalissdas. O nolltll Sr. l• sectoetarlo, tão pelA llonruda conlmissii.'l do fe.y;enda, que ó o 
illustrado ec>mo é. occupa!ldO dignamente o luge.r seg1lin~e : « o governo fica nutl'l l'isado n r eduzir 
de presidente da junt.~ de hy;ietle publien, em progro~ssivament~ o; di~eitos de e;~:portaçiio, â 
~~ Se<lS l'elatQI'ÍO~ tem propoSIO providencia~ 81\lU· 1'UaJ!da que OS re~I\C'SOS d o thosouro p~>tmitti· 
tdt·es; pllrém todas eBí\S h>lo lid() u mesma rom, ~tti! u. comple~a extincçiio dos mesmos di· 
sorte, .; p<>t falta de recurso; niio têru siJo reitos, dando pre!erencia nesta red ucçào a o as. 
po~tas em pmtica. Rtlcar, R(l nlgodiio, e produetos dn indu.stria. 

Como ~istem ess.'ls ruas Ja capit:tl, essas fabril. • Creio qu11 este nrtigo é muito bem pen· 
c.àes, essas prain~t ? Em um estado que ~cn\ du- sadt>. e <lign·• do acr nppro,·nuol pel•~ ce.mnr:\. 
vida contrtsla o cora~iio. (.tpoi<cdos.) Eu p<Jr· So :lltend~rmos e•n geral pam o estado <1:1 n•ls~a. 
tanto, ::;,-, presidcnt~ , umígo do go\·~mo, ~ P• es· a~ricttl~ttrn, Ye1·emns quo olh n~u tem rec~bidu 
taudo· lhe um apoio leal e sillcem, cJ,amo 11 sua nnhnnçiio muito dlrecta dos podel'cs do estalo; 
attençào sobt·e ~ste objecto. Se ,queremos que a o lllVl':tdor póde dlz~r:-nóa pagamo> t11ot.o corno· 
emigra,.iio amua para o nosso plit:!: , se queremos loJas ss outr.ls classes dQ >~oeiednue : poràm 
que o nosso p.aiz rest ·tbi::lWI\ o credito de san- em ec>mpenSAç.i.o t•ec"bemos tnenos . -A nossa 
davel q11e gozou até certu época, é necessario ag.·icu~lu>·a cstâ e.u\aaçada de passar po'!' uma 
quo alguma cousa faç:1.m09 nesse sentidQ·; do con. crise tnúlt.o gravó S ol : pOt venLnrn niio fôr aní· 
trar1o, senhores, u estrangeiro vHildo que 5•)\Jre ma da ; e.Ua. já., luta ço•n grandes •m barnços ; 
o Bco.zil pe5a o horri\'d fiagello da fcllr~ a.ma· falta-lhe. instrucç:l<~, faltão-lha capi~aes, fultl<o· 
rella, e qu.~ d eixando o seu paiz par!l ~·ir resi- lllo b piÇo>1.. ; " : . 
di r entYe nbs t em de ser ceifado por ella, Ora; quanto à iustrucção, ell. direi o 'l ue disse 
níio quenrú por certo arriSc:ll' SU<I existencia. uni ant igo ro'mano : a ha em Bmna, d1zia el!e, 
(.tpolado.s,) . . · potieo mais ott menos o !!eguinte: aul&a tnwa 

Sr. presidente, perm•tta a cumara que ou faça tudo, nulas pa1·a pintu1·a, pMa po&sia, para el<:~-
aindaalgumaa re.Oexões a este r~speito. O de•pu:o quencia, :~.té pa~a o cnbellelreíro,. •nas niio bn 
dsqueUas proví>~encias que si«! r<~lativM &·:.!lfl.lu- nulas p•1ra .a a~ricllltura. "' O mesmo, Sr. pre· 
bridade publica tr11z resultados fune•ti8Bimos. s idente, se dã eott'O nós~ · 
(Apoiadoa.} Pa•zj!S que out;r'ota ern i\otescentes, Eu uão qu11ro dessas cseo t:1~ simplesmente 
onâe o commerâo Ju•ultava, o::d11 todos os pro- thcoricas: mas desejav:\ esc•llas praticas. onde 
greasos lle oper&\·io, com o dcspre2:o da b\'gicna o !a\'rador vh baber conheciment,.)s, ondtl vá 
publica biio retrograd&do con&lderavelmeute: Apre· ap•·ende1· methados e processo« por me io do~; 
sentarei como cx~mplo o Egypto, a respeito do qnaes elle ecm>igll., uào llÓ àperfeiçOAr, tnelhorat 
qual um distineto medico ft·aru:u d1"tia ao p;a· a quali·dade dos ~;eus pr<>ductDP., eomo m c.smo 
wrno d11qu~lle !.aiz : « Tomai providencia$ sobre augruentar :1 sua qna•ltid;tdo ; onde ,.á apree•t41}r 
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a ~couomis<tl" os brn~o.; ou sulisLiLuic,ào das acur_ad21mente de promover a colot1i:õação c de 
forças viv~s pehs forças mortas ; julgo q~a al- reahsar go·andes melhoramentos materiaes. 
gumu. cousa devemos fazer neste senttdo ; e . u m E j õ. que tratei da colonisaçfio, direi que não 
mei.:. de· anim~ção ct11prega:lo em outros pa1zes, n~opt1> essa eolonisação 'lStipendiada ou subsi-
c que póde produzir excellentes rEsultados. Com dtad"; ct·eio (IUG ella não produdrá bons resul-
a ditru~ào de conb~cim~nt~>s ~>dapbdos, os nos~o~ lados. l•1PO•a.dos. ) Sobte e~ta ma.teria têm appa-
lavradot·es poderão dtspor ~- outt-o~ecu~-~-~s ___ rccl~-~-t:I.Q .. .P.!!!La!g'!.l)~ .. escrt_p_tgs __ qne • .po.dem .. seJ:. .. _____ _ 

..... qu<:-·llctualm:ent'c--1h'er-ta1til:õ. 1iãos com vanLagem. Eu entendo que só a co-
A respeito da cnpítaes, ::>r. presidente, nínguem lo!tlsnção exJ>ontan~a é _que pod.erá produzi~ van-

Mntesta que o Janador para 1>btêl-os vê-sa tiiJOSOs resu tados ,apotados) ; e pela colorusacilo 
mu1tas vezes fot·~ado a faze•· os maior es sacri· espontanca, pela col•:.nísaçiio livre, que viráõ 
ncios, entregando-se ús rniios dos u~urari_o s, es~al raças robustas, 1ntelhgentes ; esse hom~ns 
daquelles quo cspecul:io com a necesstdade, e fot tes qua, l!mpregando-se em rotear as nossas 
as$im tudo quanto elle póde produzir e alca nçnr terr .1s, po~siio esperar do t~!Jlpo_ a rep~raçll<? dos 
c pouco. para pagar el"vnd~s premi os, nlio nwt· seus . ~offnmenio~. I\ eol<>!ltsaç~o esttpendtada, 
t eudo em conta a amortização do capital. Desta subsu.hada, emque.nto a UllUl oao deve ser ado· 
arte o 1av1·ador sem recursos, não podendo tentar ptada ~!o gG\"erno. .. ella e~tá reprovada em 
ensaios nem melhorar o seu estabelecimento, outros patzes, e mesmo entre nos. 
ent .. ega:se ao desanimo e nã" dá um passo U:\1.\ Voz: - .Jó. est.ã condemnada hoje 
para diant~. Não direi que o go,•erno deva jê. • · . • 
1nieiar pt·ovidencias relativas a es$&9 i1utitui- O Sn. GoEs SI~UY.m..-. : -Os. ensaios que exii· 
ções dv ct·edilo territorial que exisLcm .cm ontros tem 110 _no~o patz do':em -servtr do regra; com 
pRizes; creio ,1u e ainda não estantos prepAradO$ a eolomsaçao -s~bvenctonada haver.1os dt: esgo-
para i~so, porem é cer to quij um meio terwo 11a, tar ol! cofre; publtcose o resultado seraquas: nullo. 
que alo-uma medida con>êm · toma1· em relação (Apotaàos.) Tratemos de promover a segurança 
a este o objecto. individual, tratemos da se:;uran~.a da prop~ie -

Quanto a braços, se pOI' .orn ai oldn nio . ha dade, tra~emos . ge consolidar a orde~ J?UbllCll, 
grande Mrenela delles, comtudo·tl'istl• futuro nos e de dar. á auto._tdade !1 força eonyemenJe par~ 
aguarda se niio formos cautelósos. Emquau to ~u·~ possa gara.nttr a ytda !! _propr!edade do Ct· 
existia o ~rafego, o~ nossos lavradores renov11· ndão, qu_e ~ estrangetro vua aq 111· se estabele-. 
vão const-antemente suas fubricas de escravos ; cer. {Apot<>d s.) • 
e n.ssim o vazio deixado pela mortalidade era E' á sombra da ot·dem e da paz~ é realisan~o 
s ubstituído por esse meio; porém com a sup- os _gr~nde . melhoramentos_ m~tenaes. do palZ; 
pressão do traf~go niio · sei onde os nossos la - abrmd1> v1as de commumeaçao , es_tabeleeeodo 
vradorcs irão procurar braços, se po1· ven tur•l ponte~, estrad~s, et.c., que nl~uma Cúusa po<!e-
não se tomarem providencias relativas -á coloni- remos cQnsegu•r ti este respetto. 
saçito. {Apoiados. J _ S•·. presidente, amigo do governo, prestando~ 

Por ora; · Sr. presidente, a l_)Opulaçao escrava lhe um apr~io. muito sincero, ~u votarei pQr to-
em nosso paíz ainda é suffictente; mas atten- das "-S _mcd1das que se e•leammbarem a um tal 
damos que daqui a 8 ou hl annos haverá um fim . Neste · C•lSO tambem está o artigo~ offereeido 
d eficit immenso deixado pela mortalidade. Diz-se pela nobr~ eommissiio de orçamento rolativo á. 
em geral que· a raça aft·ieann é -uma das ma is navegação dos rios 'l'oeantins e AmatQnas, ob-
proliliens. E' uma verdade, ó um fncto qne está ·j eeto de palpitllntc · necessidade, que jámais de· 
verificado, e além de outr~s exemplos ap1·esont~- veremos esquecer pelos alto~ intere>ses que alli 
~o o que ac1>nteca nos Estados do Sul da Un illo temos. . · 
Americana, onde essa raça ba bnstante produ- E squecia'·mc, Sr. presidenlo, tratando do nrti;:o 
~Ido; mas em nosso p~iz obset·vão-se factos olfcr~eido pela Mmmi·ssão de orçamento dtZor 
pelos quaes eupponho que se não da~á este phe· qual a _railio por que o adaptava ; fnllei em geraL 
n·omeno. Aqnelles quo liDportàrito arnca110S para das nec~osidades e embarn~os com quo lut.a a 
os EstadóS do Sul da União Amel'icnua, preve- ogricultura no nosso pai10 ; mas o artigo f.tvcre-
uindo o futuro, trataviio de fundar os seus es- cendo mais particularmente a cultura do algodio, . 
tnbelecimcnt<»t agr1wios eom certo metbodo, com do fumo o aMucRr, me p:.ueeo f11ndado em toda 
certu ordem, e attendiãc, mniLo paro. n igualdade a ju~tiça, e que a enmara o adaptará; dos ramos 
dos sexos. Entre nós, os portuguezes e hespa· do cultura entro uó~ si'ia osses o~ 9ue inevita-
l!hócs, que nos t•·ouxcrno este fo~al presente, vélmente mais p•·eeisi'io de anioltlÇMO c favor. 
ni\Q at.tendilio para esta circumstancia, nlifts Je A lavoura dos cafés Vt\Í em mais· prosperidade 
primeira ordem ; elles conslderaviio o africnuo do que 11 do ussucnr, a do algodtlo e :\ do rumo ; 
com~ um \'erdadciro homem·machinn, !H)rtniltil- c eBtado do Rio do Janeiro em relação ils pro-
1\0·me a pbrase, e quaJ?-~o iiiC? a~s. ll:tel'l:!ldos os yincius. do • norttl ó m_uito signílicativ~ • . c Eor 
llO~$Os lavradores prcfer1no os 1ndtv1tluus do sexo ·~so dotxo c. e fa.z~r mo1s nlgumlls constdor~oes 
masculino, visto que podido com mni~ r.gilidude sobre s•melhaute obj~clo. 
~l it!'egat•_-se a trabalh?s r~s"dos. A fa~til, pois, Termino aqui o meu discurso, não me oocu· 
::>r. pres1dentc, da rectprOcldade, 011 de lgu~li!!lde pando com mais outros ·objectos e menos com 
de sex"s _que se ll<'ta em nossa popul11ç11o es· politica geral, por cgobecer que a occasilto alto 
erava mu;to concorre para que em noseo pa;z é propria, e por entender qne a nossa attenção 
nlg esperemos observar o mes~o phen~raeno nll:o se deve abs~>rver tod~ com. essa politiCll, que 
qull nos Estados do Sul da_ Umão Amertcnna. tantos prejuizos e desgostos nos tem caa.sndo 

Entendo, pois, S•·· presidente; 9-ue ·a nossa po- (apoiados) -: cuidomos, sim, da prosperidade do 
pulaçiio escrava tenderá a dimu;uir considct·a- palz, cuidemos de consolidar a ordem e e•tabe-
velmente, sua procreaçi'io é limitadissima ;. e . ~e lecer a autoridade. em b11ses regulares,. olhemos 
o1barmO$ pat-8 sua mortalidade, veret11os que é para a educaç:'io publiCá : e tomando assim uma 
muito crescida. "I:ambem o trabalho toroa-'!e. âs posição mal~ . elevRda, . cuidando dos interesses 
vpzes excessivo, e a alimentlicão que se lb~ dá reses da sociedade, poderemos transformar · esses 
11iio é àas melhores. (Apoiados. ) ~ · · lnst.r_llD\entos de desordem e agitações, . os8a poli-

C.1nvirin jlois q11c os nossos l:~.vradores, pre· tica perniciosa, esteril e mesquinhll, em ia!>tru 
''Onindo o futuro que os aguarda, attendesscm mantos ~e - ordem, de . paz; .e de ~bo. ·Desta 
muito pua. es l.as circumstancias, e que ·nós da arte Ã' que o paiz ha. de .ilorescer, é dest'arte 
IIOS>ia parte tomassemos ·ou&ras medidas quA são que elle trilhará as. vias fecunda~~ do verdadeiro 
indicad•ll:l pela boa politica, que Lral.assemos progresso. (A p oiados._ Muito IMm I Muito õem! ) 
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Sl;t•i•l..!;:>:T t·: POI: ~. t•.\ t.: LO ., ron ll i:SA~ j Y··jnmos ~' pa~·liáp9ç:'i•) ollici.tl do ::'r. Dt·. ~itua, 

<l"" <liz o SPguu>te. (0 ot•adn,- l& W ?\ orfi.c!Q du 
Entr.t em dJS~USSiiO, por ser ne~<lcio u•·geute, Ort·. Lima, qa_lado d.: ;!.j de Jull!o, "m g;w: ~te 

seguinte parecer: se;th <>>" pa•·t.,·l~ ha r.c,· 11esse dw •·ecellido seu 
« A. commissão ole cunstitui~ão c poJercs, d•plo.,_ux, e que se p>'epara pao·a t:lr toma;· as-

teu do de tlltllrpõr o seu pare~et· so!}t·e a indi ca- s~nlo. J - • . _ 
çi'io apresenta•ia pdos Sr~. Oc~aviaM. Ap1·igio e Po_rlanto, S<!llh01es. por_~~"!!S. _partcl!.~ffi~.!-ª~ 
outros . _ af!!!!..<!.!L.il~i.lL.:l<luútl.iol.....a--tA•~- ·~-=ri-Jka-:-:_qtte--o~ • .ut!na re_cUicu <> dl· 

-iiãílti5-como snpplcnte peia pr•wincia. de s. Pacalo ) ploma .a ~ de Jt~lh~. t sto e, untcamentc ba 
o Sr. Dr. Mnrtim l~r.mcisc" Ribeirv de Andrada, onz-! 1!1as . e pArtlllJpalldo elle nessa ~o.ta a 
em falta ,i0 uftimo deputado p•h· ll')llella pro- ~ esto. camara qne _apenas reeeb c11 o seu dtplomn 
vincia, 0 So·. Dr. Francisco Josó d~ J .. ima, cn· .-,solveu-se_ a_ pa~t•r p~ra esta c?rte, ni'to "!: se-
tende que o. indicação deve ser ndoptn~a, p•>r ~ue quo C>t•>Ja unpo.itdll, c ll <!~Se _cnso nRo se 
i•so que estando nrilicaolo ser 0 dito S•·- ~'lar- Je\·e do.,.; ~ssunto n u'!l supplen ,e ~ar11. o-:cu.~~r 
tim Lo!rceiro s npplente empatado com 0 Sr. To- I u~ lu:'nt ni\o unpedldo) (1 cc~~~~~ções~: e b•O 
bias de .~gnia r, csM declara por cscript<> que 1 e-tahelucer ~·m pt~cedente pet ntewso ,, ecla~a-
toi po·cseute il eo>mmissão niio poder \'ir tomar fi'ie~), pe~nrctoso . porqu~ em outra$ occs~toc s 
n~serlt•>, acoutecend•• ontr•> tanto o. respeito do sera , ell~ uwocad_' l'ara_ so dar as"ent.o a quem 
se!!llndo SUP.plenio 0 Sr. Rodriguas 1Iil~ Sant-os, a el;e ~~o tem. Ju·e r t~ mcon testn:veL . 
acltando-se J!\ cvm assento 0 segnndo 0111 faltt\ n •. mat~, suppon:l'l· .. e,. mesm<~ rmpcd1d<> o Sr. 
do Sr. Carnerro de Ça.mp'oS. L~ma, cu_ !'oto q_ue o St. R~ngnes dos Santos 

E · , . ·a n :\0 pai"I.Jclpou a casa "e•t Impedimento, e ' 'CJ'-' 
~ .- posto qu~ talllbe~ .ossll rmnetll o ;\ com - npcna~ uma c:trta dellc, di~cndo ao S •·. Dr. Mar -

nuss.>o '!m _offic_. o do ultrrno dep~t.ad'l _qttc s e t.e!_n um Fnu•~i~co quo•, 110 caso de set· este ~nhor 
<lc substtt~tr, d•z?nd<> que F~z •a • l_oltgollC l<~S pnra vtr prcreri•l 'l ao Sr. 'l'o)bias no <\esemp:1te, elle niio 
t:o!lla!' as~ento nmit nrst.;\ ses:.ão. J lll.,_a a com- vit·la tom~r as~ento· e · per,unt•> poderá n 
tmssao nno _p~der _ sell_ldlr·•nt.e dcel~raçao. emltt\· c"sa. v •.• tar' um p'firecer só;no.•:te a pela' pr~sumpçiio 
racar n .Jeltbc_Ta~ao Já tornada P•Jr est.l cnsa de impedimentos const.nnles (!e cart.•s pnr-
qu:ndo d~~rmtnoru queise ch~·nnssem su~p~entes tieRln>-~$·? Cr·elo que nlio. A.té aqui ddib~r-.1~. 
po~ toda, ns p ovn~c as que_ não se aclhlo nu çõea como a que consivna 0 p at·ecer têm sl<;to 
Cawa plenam_o~J tc 1 ep~esent~a~. . . vota·l~,; u nicamente em vista do porticipa~ÕM 

«A commt•são p•tt tanw ~ de J>n~ece1 qu'l o officia'lS, e por isso m~ parec~ pouco cunal que 
Sr. Dr. Martun Franct~co .SeJa :ldn_1>tbdo n tomar s~ faço cxcepçfin a favor de-ste parecer . 
assent~ ne .• ta casa.-J. A. de Mtrm1da.-J. C. Na presente se,;são temos um pr~cuden~e que 
lJa-ndewa. de ")fello. » tc:n intoira nnalotgia c ma materia deste parecer. 

o s~. Ba.a·b:>S.L <Ta Cun.ha:-Sr. "preSi- Um nobre deputado indicou que so dés~e assento 
<lente, a caurara se recordará $em duvida IJne au Sr. Lima c Silva, 2• snpp!Htltc por Minas, ~ 
fui eu que indiquei que se cltam,s<c suppl~ntc a c»mmissiio deu pat·~cer a fa,·or da . indicação; 
para completar a dq>ntuçiin da p • ovincra de· o po,·ecer foi combatido por um nobre deputado 
::;. Paulo, e esse facto é ltast~nte par,, dcmons- por Minas·Geraes, e afinal rejeltlltiO p elo fun-
tt·nr o si ncet·o desej•> que tenho rle ver completa dameuto de •lUC niiu s~ podi3 dar assen to a o 
a .:lep utoçno d 7 mi nha p ro,•ine'ia. E11tendo porém Sr. Lima e Silva sem q ue sa ~eri ficasse <> iinp2· 
9-ue nli~ se pôde dar a5$tl'ltor nesta c11sa senih. dim•~nto do Sr. A utunes (' ... >rr8n, to suppl.,nto a 
aquelle supplcnte que tiver d ft·~ito incontes- quem se tinha chamado. Em vistll de tal pre· 
tavel, e por issv nã·l posso dei:tar de me opr.ôr cedente, como pôde hoj~ npresentai uma decisão 
ao . parecer da commi<s itu de constituição e pn- em contrario? 
deres que se acha. Súbre a mesa, pc.r.tuc elle se l<'iz estas bt·eves observ rçÕe$ para satisfnzr.r D 
basêa sobre fc••damentos que niiv m~ parecem minln consci~nci ''• pois <empre ODI!deço á minhas 
pvccdentes. convicções; e, fnn,Jamentando a cohorcncia do 

A. cammisslio Ut'~sc P'•recer conclue qne s~ dê meu v"to, tenho o11mpl'ido o m eu dever de de; 
. assento ao Sr. D.-. Mnrtim Francisc•> Ribeiro putad•), A ca<~~. vo~.u·ã c orno mtto:rder, c•t votarei 
de Andmd:t, que na ordem da votar.ão c ter- cont ra o parecer dn COU)missiio. 
ceiro supplente, e terceiro sut>vlente ·empatado o Sa. F. OCT.I.\'JA~o:- Peçfl n pnlavrn. 
com o Sr. Raphael Tvli~as •le Aguiar. Orn, 
nesta eirct1mstanch, para que elle po.'lsa ter as- O S••· PIU!ti liJE:-iTI" -·l'om n palavm. 
::.~nto nMta cllsa é prccisu que se tenha v~rifi- o So•. :t<". Octuvia:n-:.:-St·. pr.,si • .lcntc, <k· 
cado o impe.Jimento do Sr. Dt•. Lima, que é S()jn que se nií ·> aco!me cela cnsu •lo iuju~ta c 
tlcpulutl•l a quem clle preLcnde s11b~tituir: e pa~einl, scmpt·e qno S<l tnl!a <J,, t!it·eíto •I~ pcs. 
neccs:~a .-io que cSt<'ill impct!idtJ u Sr . RoJrig>tes ~o:u; qlll: nilo to:m 1\ ll\c;;ma eou>etll•lltri" de itléns 
Jo~ Sanws, que .: segnnrlo> supplcnte, e finlll· com n sua maioria, 011 antes tota\idad~. Por-
lllentc qu_n su tenha procec.lido no de~~mpaLe tnnto nestn dt,cuss:io deve-se enh'BT antes com 
untt·e o dito ·sr. D1·. ll:lartim Fr.w cisco e o Sr. inclinaçt\o a um favor do .<JUC com .o .• imo cl~ 
"fobi·l'i de Aguiat•, c isto peh fõrma legal, para bostilidadc; Lt>tlavia lllt'J é simp\.,llmerr tc pm• r,,.,.,,. 
se conhecer a quem cabe o lugar de terc~iro oo· St·. ·. Martim · Frartciseo, quP. se acha · coul set.t 
supfllent-., que '' ~orte podei·la Olltot·gar ll•> dir.!it•> liq"idi> de So .supplcnt•?, que entro na .Ji~-
Sr. 'fobias. 'Vcrillc<\t-àol-se por \'entura essa;; con- eassão; . é: sõtncnte por bem da v6rdad.,., j usti· 
dições lndispensaveis de impedimento ? ftcaola nos docum.,ntns quo servit·ão de hase ao 

E;~;amlr)ando-::e o ll,•rct:<lr vê ~~ logo qll! essas parecer da cotmni~s:lo. _,. ~ . 
formalidades nao estno preen chtoias Forno ·rre-
sçntes á cotnmissiio algun• documento"; · eín - O Sn. BAnBos .. DA Cu~nA•- ·CRrtas partículat·es. 
v ista dos qun•-'S pa r·eee-rnc que :.. c•mclus:io · <lo O Srt. F~ Ocnvu!N:-, Eiáminenios & IJUes liio. 
parec•Jl' de1•i a ser ru tr11. O primP.iro docum•!nto O :il', Dr. Martim .Franciscil _é ·o ao snppl~nte " m 
é o se:,'llinto n11ieío do Sr. ministr.t do im1oerio, emp•lte com o Sr. Raphael Tobi-ls de Aguiar; 
dirigido a est t cam:rra, e ']UC diz " S~"'uinte. a cRmara muoicipal d~ capital niio quiz.proceder 
(0 oro.dlJ.- lê um otficío; . do qua.l const~ , por 11.0 ~orteio para o des.,mp.ate, e o Sr. T<>bias de 
l)articipaçt'lo do p1·esi.dente de S. Paulo, em <Utta Aguinr escreveu ao Sr; Dr. Martitn Francisco 
de .2;3 de JmhtJ, que a 2;) d(> dito me:: a ca- diundo que, mesmo nG c&so da sor:~ Ih•! ser 
mera mu,;icipal d.e S. Paulo ·ea:pcdira dir,lomn d~sravoravel, podia vir tomar assente, porqt!t> 
ao Dr. Lima, 'JI.U se prepa.-at~G a. segui>· j>a1·n elle ' ' n iio fana. . · 
a c~•·te.) O Sr. Gabriel Rodrigues dos Sanws, •1ne era 
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SESSIO EM 5 OE AGOSTO DE 1853 
o_ segundo s upfJlentll, escreveu n<l mesmo s·cr;
b~o, ~~!arando ao Sr ; P.ibd r i> de Andrc.dll qu.e 
nno vn•n á cnmara e que se servis~e dessa s ua 
d cela.-ação em tempo e h•~r competente. Ora, 
achando-se J:"~ o Sr. Dr. l'achcco 1• supplente, 
J!rccnchenll.o n. '"aJ!a do .Sr. Oamci_:~ ~~--9~!1~§. 

• --.C--O---Sr-.-M-&i' llm- PniTrCisco-··1ruertl s11 nc1111 u as 
eircumstancia~ de tomnl' ass~nlo. 

O Sn. B.,nuos~ _OA CuNIIA.:- Não hn declaração 
official da'Jllellos ~enho rcs. 

O S R. Cao:-. MÃC.HAOO:- Umn· cnr!a ll•oclar'llldo 
ao outro 1mpplente qne põllc ,·ir equivale a 
lSSO. 

O Sn. F. Ott .. \'iA:-:,>:-Diz nauito bem o nubre 
devutaJil. a cru·ta d o supplentc c de qunlqucr 
depu tado e um docuon<mto official e sempre se 
tem julgado ll.S:lÍin. 

Portanto, d •zia cu, com prcemfueneia sobro o 
Sr. Martim Francisco acha-se simplesm•mte o 
Sr. Dr-. J.ima. Ora, off.:uder-cmos tio direito do 
Sr. Lim~ dand•l assent~ ac St·. Martim Frnn· 
e1sco? Dtl tllodo ~>enloum; o Sl'. Lil\\a nl!Ü1dou. 
participAr que SoJ est>\ preparand•', qLtc estó. fo 
zendu di,ligencins para t'>mar assento ; c d eve
l'emos ·nos pot• um m"tivo ti\o fri volo ncjlal·o 
I\ o legitimo ~upplcntc? Niio s~ poderà dizer.· que. 
so!l'!ns 1-vad•>S po•· espírito de parcialidade? Receio 
mmto isto, e pol' e-t..1. rilZilo nãQ pude deixar 
de tomar a palnvn n este debat<l. . 

_Depoi ; , SBI,' h ol'es, _trnz-se um t<rgumento que 
nao tom pllrtda.de :tlgnmn. com o caso P•'esente 
o do Sr. Lima e Silva, n 1·e~pcito tio qual neu; 
:\0 Dk D nS a CO.tnara lllLllliCijJal (diSSO aqui lia 
discnssão; eu niio fui dessa oplnilio, mas sal\·o 
a de_ci_siio dn ':Unioria),_ nem ao menos n camnra 
mumc1pal bav1a p~rtiCLP"-dO M supplente mais 
vot•ldG que viesse tornnr assento, c sómente sê 
queria qu~ " Sr. Lima flls<e cbam•1d0 pela. raziio 
de se nehar na eõ.·te. 
. Qll"'ndo, senhores as cir cum$tftncins pern•it· 

t•rem q ue ., S r. Dr. Lima, depois d11s diligencias 
q•te . ~st..-\ flueudo, venha tou1ar assento, ·o Sr. 
Mart1m Franei~eo se. retirará ; mas n ito soa lho 
negue o direito qne tem em virtude da decisào 
dest_a c·o~ara, deci<âo. que oito teve ontro fim 
srnno net1var o zelo dos deputados proprietarios 
que não tinhão grande fervor em cumprir o oeu 
maod1to. (Apoiados.) 

Pois ê precisei grandes dilillenclas para um 
d eputndo d~ S. Pau.lo vir a esta côrte 1 

_ O Sn. BAnnos~ t\\ Ül1tmA:-Só a 25 de Julho, 
1sto é, a on1.e dias foi que o c:~m:1rn munici p~l 
de S. Paulo unv!ou · diploma ao Sr. Dr. Limo. 

O Sn. F. Ocuvs.u•o:-Apreclei ·e acompanhei 
o son~hncnt.o generoso do n:>"Qre dep nt.ido q nando 
requereu qne se ch:trasss e um supplenle · e 
u_gorn prço·lho que,_ em harmonia c:>m esse ~en
tunmlw ~c genemsiilade, não negue nssento e. 
um d•s tm,tv r eprcseutante de ~ua ptovi ncia . 
(Apoiados. ) · 

Eis <l S razões que teu h o p:il'a apoiar o pa· 
recer da eonnni ssi'io. · 

VozES:-Votoe! .Votos l · 

o :sr. Pncta c c-~=- Se a m1ioria· n ão de\'e 
por f-tvor ou . def•!l'eilcia dar ent•·ada n esta casa a 
p essoa., . que niio estejii·• nas coudl~lles Jegaes 
t~mb~m uito de\'e lan•:n~ •uno de meios qué 
!!lr viio Je obs U!I.' " a .lJ\IIS'ao de p~s-oas que t.ôm 
a seu favor o dirdt.>, c n'l_ ca.-;o d<: duvida deve 
ser fa cil em QU t·.:r o CNICUI';" · <la s dilf'lr'entos 
opioiõ~s. P eço, pois, il'l nobre · d t-pu tado por 
S. Pauto que se . 010 ,tre um pouco mais gMDroso 
nestn quesUi_o. 

O Su. B<\rtllOSA DA 0oNÚA.:-Mostro:i-me quRn-io 
Yequerí qutl se cllamasae os supplentc~. 

o sn, PAcm;;<:.o":-Não estt:m•l•' arutll•.lo tl <l jus-

tiça , não opponha ohslaculos ao Sr. Martim 
Frm1cis-.:o, que tew o direito de ser admittido 
nesta e.1sa, co1n<> é faeil ver. . 

A __c:amara se não approva•· <> parecer em dis
cussa., , •nostt·.tr se·La cont1athctoria. comsigo 
l!lí!.S.ma ,_3nn.u.1Luá-a--sua-...primci-ra·-·-decisão,-~u-e---· 
fol sab1amente tomada, qllRIIdO approvoll o re
querimento ou ad<1itamellt'l do honrado membra.. 
qu~ üC{LQ!\ ue &cntar·se, lnll.Dil~n<10 que fosse<Il 
C·>mpl~tadaf tod~s as dep\lt-lções das dJjferentes 
provincína qu~ ainda nao I)Stlvcssem c<Jmp!eLa:>. 
A_ cama••:t com isso quiz, não sõ que us pro-. 
r~nP.tanos ~e apressa<som a tomar a ssento,. como 
Llrat'·lh•" tambe•u o . arbítrio q l\~ sG tem e lles 
al'l·ogodo de nem compsrecerell>, nem con ;enti
rem qne venh_iio os supplentes que legitima· 
m~n~e _de•·om v or tomar llS3ent.o. (A.poiadOs.j 

F o• J us t.:>mente o que succedeu nesta questão. 
E rn deputatlo o hoje CaUeci<lo monsenbor Ra· 
malho, r1ue foi escolhido. senador. <.;om este facto 
d_eii·Se . uma vaga_ 10a deputnção, e o Sr. Fre.n· 
etsco JoRó de J J1ma do 1 ,. supplente passou a 
deputud,,; a camar1t municipal da capital. de 
S. P>ntlo,- que é da cGmmu nhâo política do no· 
h~e dcpnttldo, que !)(n·ten ce ao pcu·tiJo q11e alli 
d•z sustene&r o go~cl'no, n1io mondou diploma 
'''! s.-. Lima,. c isto_ como q1,e p:u·a desculpar o 
nao conlr>a•·ec•mcnto d-.s te senltor • mas logo que 
esta C!<lhaTR determinou q ue sé Cll~mo.sse Um 
Sl:lPPle.nt~, _a camara cone, e expede diploma ao 
d1to Sr . L•m~, o este officia que fica-se vestiudo, 
ou prepa1-anclll para vir, c n >drt de chnmnr ú. 

~uppiMte : . d nas bnt·.:=as têin chegado, e . o 
:SI'. Lmu1 · In o >tã. Qut:!m uão vc uma dessas 
tocticas vulgnros que esta camara de.ve re· 
pellir? 

O nobre. tleputaoJo, . é ver<l 1dc, rllquereu ha 
tempos q· t~ se . chamasse . um supplente; mas, 
p.u·que « tt oppÕ•l ó. entrada do Sr. -Mattiln? Pela 
certeza da viuda do Sr. L imn '! O -nobre depu· 
tadu não a tem. · · 

O prooedhnento setio a regnlar e r •• o St•. Lima 
te!' olJ\eiatJ ,, l<>go em principio que não vinha , 
on.J o fez, pllrque se ,-jo talvez t~aluaraç•do . . Nõs 
sabemos quanto inll.ue o. espír ito de par~ido; 
cau~ta·tne qtle u Sr . . Lima nunca pre~cndon con)· 
parecer, e Q t:e · se vh·a eoacto po: eon~idera.;ões 
que o nbl'illllu\o a não offichtr. Agora por novas 
conshleraçues ~nviou esse offi.cio de que já ss ha 
fall11<lo pao·n s11t1sfazer équ~Jles que querem obstar 
a nntr-n<l'\ do S t·. Martim Franci sco. (Apoiados.1 

E'tou convancido que o Sr. Li111a não virã. 
toma1· as~cnlo . e~te anno ; e, se elle viur, quitl 
inde 7 Que nó gordío é este ? O S•·· Marlim Fran· 
cÍiie-• wtiror·se-ha, ( .Jpoiudo-7,) 

Quanto 1\ que~tiio de formula, u iio vale a peoa; 
qnel'o o r igor das formula.; em outt'OII casos. 
O snpplent.l que devia vir sup.Erir a falta do 
Sr. Liu1a níio é o S r. Martim Francisco, e sim 
o Sr •. R ()(! riguES dos -Snntos. ou <> Sr. Tob.ias, 
\I_UO sa. acll:J. empatado em voto> c<>m o Sr. Martim 
E ranctsco: rnas esses dous senhores declaràrão 
que nii.o viohão . tomar assento; n;lo offieiárão Li 
cnmara, ma~ .fizerilo essa decl<>raçlto em cartas 
que Cil<:rl!vêrâo. · 

A qnestiio pois é d e formula, a qual Íliio deve 
pre\·alecer sob:r,e a . verdade sabida pelo. eamara 
dos S rs. deputados; mn1to principalmente quando 
a camara h•• poucos dias den a ssen3o ao :>r . Paço, 
supplente pelo Maranhão, em .caso id11ntico. Ero. 
elle 3• supplent~ ; ruas, á vi~La d e part iei p~ções 
l~rliculares, deu -se-lho assento, e o zelo d•> nobro} 
deputado por S. Paulo se. mostrou nessa occasião. 

Nada mais direi. Enten-io que o Sr. Mart.tm 
Francisc<l ~e•u a seu favor a delíberaçil.o desLa 
eo.rnarn, que nlto deve S€r sophi&mnda :·· com n1uito 
praze•· . voto p!iN que e lle tenha ~sento, porqn·• 
folg•) de ter por companheiro nil•ta ca..a um moço 
<lign.> herdeiro dn.s vi rtudes de seu .. antepa ssados. 
o,Apoiatlq,S. \ 
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SE:;SAO EM 5 OE AGOSTO J>E 18G:J 
Vo:õt:S:- Votos~ Votos! ao 81'. José Joaquim de Lima o Silv 1 Sobrinho 
o Sr. Cruz '!'>Iac~•ado:-Ha•·endo susten- como ~ supplente pela _província do Mina-~, visto 

t.ndo> n par<>eer dn cornmtssiio, que concluía contr:\ que ate o pNsentc nao tem comparecido o 1• 
a indi<"açiio quo tinha por fim convidu o Sr. L ima que foi chamado.-D. F. Macddo.-V. de Ha6-
o Si h•a a tn1n·1r nsseuto como supplcnte pela , 1>e>~dt!--Si.queira Qu.ú•·o::s. ,. 
provHtci' de _ }fina'< 6cracs, e tende> o 110bre de- I O Sn. Cnuz ~úctHDo.-Voto po1• c;;•a emenda 

_ putn_d~-p~ .. l?· Panlo qne~~~~~~~':l:-~parecer J . .l'~!.l!'.~~> _J.?.. .ál!JUÜ~.nte_tem ... ti<.L.!..J.id.:Ltcmpo~ 
----,I·azül<> a rPslilirçi'io----.r.L"'camam a "~<c respe~: ,·:r .. o niio o tendo feito devo se cotHiderar· lrn· 

como contrar:a ~o pari'Cet' que se d1seute, nuo pedttl•J. 
achando eu llnAlogL• olgmnn entre um e outr., J 1 t · 
caso, julg-uei que eta do meu dever tornar a u ga-se a mn cna snllicientemente discutida, e 
palavt·a nesta questão. posta a v~t~s. é :tppt•oynJo o pnrccec com a 

Sr. pr.,sidcn\(1, immediatameuto que se abrio emenda. 
a asscmbléa 12crnl foi nornr.ado senador p or Achanuo-se na saln inunedinta o Sr. ::\.1:\rtim 
S. Pnulo o eut:to éleputado o fall ceido mon;;cnhor Francisco Ribeiro _de A11drnda, deputado ~up-
Ramalho; o Dr. Lima, sendo o prinwi~o snp- t•lcnte pnla prO\'IOCJa de S. Paulo, a introduzido 
plente nes<a depntaç:\o, passou a ser proprie- com ns fvnnnlidnJes do e>tyto, prest1 jnramento 
tario. Q<t<mdo se h-atou de chamnt· (1 s,._ Lima ll toma assento. 
n Silva pa1·a tomnt· assento em lugar do St·. An
tunes Conôa, tinha a camar.1 :lpP.nas naquelles 
dias resolvido declarnr impedid•l o Sr. Luiz 
Soares d~ 6 •1UVéa HIJrta, e mor~ndu o Sr. An
tuneR Conên tu\ villa de Tamanduá, além do 
Ouro Preto mais do 30 legu•tS, isto ê. 90 e tnntas 
leguas dist1tnte desta eúrte, p 1recin inconvenicn te 
cLamar-se o ~upplente irnmediato no Sr. Antunes 
Corrê1, quando •) officio que conviola'>'n ess& 
senhor a vir tomar assento npenns ti11IH1 pns
sa~o as extremas da pro'-·incia do Rio de Ja
netro. 

No caso do Sr. D•·- L ima porem temos q_uest.'lo · 
muito diversa ;- desde n principio da sessão que 
elle é depu lado proprietario, a não procede a 
razão apresentada dl\ que elle· sú " :.!5 .le Julho 
é que recebeu o ti iploma, porque, senhores, o 
Sr. Dr. Limn r eside na capital de S. Paulo, é 
nlli secretario do governo, e jé.mais podia ignorar 
que desde Maio e1·a deput .. do pl'oprietario, po
dendo apresentar-se aqui; apezar de nfio ter di
ploma, porqne seria rect'bido como tem sido 
alguns supplentes qne se nehavllo nn cOrte, posto 
t)Ue as caonarns municipaes das respectivas pro
víncias niio lhe~ tivessem &llviad& diplomliS. 
(Apoiat!os.) Portanto ll iiO ha nenhuma psritlade 
entre um .. I) outra llypotbese; c nndn obsta que 
11 ctunara 111nnda~so conviJar o Sr. 'Ro<lrigut~~ 
dos Sroutos como supplente immediato o ni1.o ao 
Sr. Ilfartim Frt\llcisco, porq ue a cnmar11 não 
mandar convidnr a este ou àquelle individuo, 
111~ sim ao s upplente a quem cumpetisse de di· 
r eilo tomar assento, e achand.,·so imt>edirlo o 
Sr. Rodriguoo~ dos Santos o couvite devill re
cnllir em s~u hnmedi11to. (A]'oiados . ) 

Disse-se quo o Sr. T.ima em breve aqui se 
npr~sentará. Senhores, e realmente iuconvcnienta 
~illllitli•·-se um tmpplenle que tenha ele retirar-se 
tullned•Rtamente; mns, pcr~unto, na hypoth~se 
netu~l pod~mos i .. voear esse inconvct•icn~e? En· 
teucio que n:lo, ttorquP. ó contrario â dignidade 
d'l camara o mandar convi-1 ·1r 11 um supplouto 
c npresentando-se ell~ repellil·l) por uma nova 
votnçã·•~ · 

A cam 'Ira sóment~ pnde'ri a j ustifiear e,;ta r e· 
pulsa se aceso se a~;~resentasse o proprietario, 
porq~c neste caso dirta: « Não ha mais vaga, c 
eu nao posso erear uma c<~dclra ,de deputado 
para que cvntinueis aqui.Jl Logo -que a camara 
C~ll\vidou esse cida~•io n to:tJar nsso;nto; repel
ltndll-o depois prllttcará um neto menos digno 
e~tào não o til'eS6e con..-id·od<l . {Apoiados,] eon: 
v1dou-o, dé-lhe assento, é este o meu parecer. 
(Muito~ apoiados. ) 

Os SRs. F. O TAYIAl>~ E DcTRA Ro,:HA:-Fallou 
multo bem. 

Ar.aur-.-s Sns. DEPt:'r.o.oos:'-Vvtc$ t Votos! 
T~ c sendo apoiada entra · tambem em dis

eussão a seguinte emenda: 
« Se passar o p·u·ccer dê:s~ tambem assento 

ARTICOS .\DDITIVO~ A.O onÇ.·UU:N"EO 

C'Ãlntinú·l a disct\ssào dos artigos adtiitivos ao 
orçamento. 

São lido;; e a poiados mais os seguintes arli· 
gos Additivos. 

"-Fic,i'? ise::tos de qualquer imposto de ii:npor
t.uçu•J os ms~•·umentos desUundos á. invoura, como 
at·ados, enchndns, fouces, f) te.- ~"ru: Mach<rdo. 
Pauta Candiclo. " 

« Ficão prohibidas as graliftcaç\ies concedidas 
IÍ. empregado~, •lUC l.êm ordenados, qtlil n•to !or~m 
determinados per l~i. -

cc PaC(l dn camara dos deputados, 5 de A"osto 
de 11:15;l.-Gomes Ribeiro. " 0 

~ Emenda· ao ar Ligo da 2.• commi>siio do or
çarncnto, que ntltori$a o governo 11 f••zer· as ne
e~ssanas de!ipe.~as com a exploração do 'l'ocR.n
ll_ns e d? Am~zona~.-Em lug11r de Tocantins, 
d1ga-se focant.ins e seus confluenteJ.-3. R.
P!ldua li'lettl"!f. » 

• Artigo ad11i~ivo ao orçamento. Artig:C'). O go
\'l!rno e autonsado .~ reformar as st>CI'ebmas 
ele estad., dos negocios do imperio c da. jus tiça. 

~ ~ I 0 A sccretnria d.; imper!o seró. composta 
alun• do gabinNe tlo ministrn, da secretaria 
geral, -e de t r cs directorill•, ruzend(l'$C'- á,;· ne·
eess~r!a~ modi1lcAções nos regulamentos -tlull r c
pnt·t:çoes dopendont.es desto miniaterio. - -

« ~ 2<' A SP.CretRril\ da· j uali~a cnnst.trá, alénl 
llt> :;:abinota do ministro, Jn secretRria "era! o 
de duas direeto,·ias. " ' 

" S) 3• O. ~ov~rno l'o:·á. log•l . r. m ~ll:ecuçiio ~ 
ref~)l·ma, SUJeJtllnd<>-n u approvaç>!o do poder legis· 
laltvo.-B. A. do! M. Taq~~A:;'.-lr'auslo A. de A!JUt<~l"· 
-A. J . Hem'iques." · 
~ Sr. Pacheco •-Começtu ·ei depl<mllfdo _ n 

P.?Stção un1 pouco desagradavel om que -alguns 
•!lus tre.s membr~s _ d11 tn.>ioria, pessoas ali/ie es
tlmav~ns, collocaruo hontem em um momento de 
d~spe1to~ a cama•·n dos Srs. deputados. E fallo 
111sto lwJe, pnra que fique bom dt!finida a parte 
que cada um do n,j,s teve nessa sessão. 

Discutia-se a ~e~eita do imperio; diz.ia-se que 
S. Ex. o _ Sr. rn1nostr<> da fa zenda deseja :v a quo 
houvc..se uma discussão larga nes~ importante 
ma.tena; eonl.:lva-Ke que elln durart:~. ao menos 
lres_ dias; en tr eu nto , contra & n ossa cxpectaçào 
peá1~-se o enccrr'!-mento logo no fim da segunda 
ses~ao 1 Este ped1do passou qua~i qu~ desaper
ceb•dv, porque nn ca.;n não haviA qua;i ninguBm · 
hontem foi que se soube dcs~e enoerra: .. e nto, ~rd · 
,.irt1~de d~ qual hon~m me~ ?I? devi.\ ter lugar 
n d•scus,;ao dos art1gos - addJtlvos. Assim· su.:
cedeu I Po~.receu-me qu.e- semelb1nt.l discus!lão não 
p<>deria produ.zir u.tilídade, que seria illus otia: 
pareceu-me mesmo que seri:t muis digno da ca
m tr., que ell'l tivesse lugar hoje ; aproveitei-me 
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rlo artigo que se seguia. imrnediatnmente ao du. 1 Se eu me julgo inhal)il par;l o poder, se sou 
receita, e .ti1; alglllllD.S obs~n·ações q11e me f .•nlo · o menos pt•oprio àe oecups.t os a ltos cargos do 
do momen to suggeridas, antes que c ntm.;semo,; o~tado (-n«o apoia.Ms), na opiniã() que eu. su.s-
no debate dos artiat>s a.dditil'vS. . tento, nas file,ims da npposi,ç.'o9,-ba-tidad"ã<~JqJitl7-

Creio ,$!,e não ~...d..s...do-~sar-d:o>e--n.\nwr-;Htn1lncto. que estão rnuito nas cireurnste.ucios de e:ter-
- ctti'"i!Wl-·1apo1ados), " quando o meu fi" uito ce•· o pntlcr. [.lpoiados.) Os partidos têm principioa, 

fosse outro SE:niie> adinr dest'arte a discus;fio dn.<; ·· .lovcon '}U~, . .,,. foYmulal-o.; em J~is. para a fe-
additivos, nem por isso ll\ereceria censura '' lici•!ü.dc ur.> paiz. E', pois, um dever lutar para 
tneu proceJímcnto, nem era irregulllr, nem qu~ o;m din *" possa co .• ~r·rer para essa reli-
menos digno; o caso n,lo er;l tal qr•e devesse cidade. 
irritar esses honrndos mernl>ros da maioria: elles Assim, nào devemo;; querer. quando em cp-
porém, ou porque !W irritassem ou porque se posição um mf1o pt·incipio. Jtllgo que é mao 
qui:zessetn oslentar soberbos de sua forçr\, a.~sen- principio e11chet·tarmas nos Ol'Cu.mentos tndo 
tarão de dar uma demonstração, o quizerão abri- quanto nos parece bpm ; se assim . fizermos, o 
gar-nos a entrar immedint.nmente Dll diseuss:io orçamento nunca terá fim ; tllém dns cou&as pro-
líontem mesmo. E lize.-iic que a sessão fosse in- pri•>s dell&, eu nao admittiria, ~oralmente fal-
definido.mente prorogadn, .o.chando-sc na casa landQ, senão uma ou outra medida quo o go-
doll• mir.i$trns! r, verno o~t ~ co nuuissão já tive~9e averigllado. 

Não no:;o o direito que tenl 11 maioria de go- UmB idéa, mesmo boa, niio pror!uz nli pratica 
vernnr; e para que isto ~onslga ver-se-ha mui- os melhores resultado$ se ella nilo foi bem . me-
tas vezes na neccssidad~ de co1·tar obstacnlos ditada ; quasi sempre é adoptads. incompleta-
que a minoria a presente; não lhe negarei pois mente se .\'ai. de:~acon1pnnhada de eondiçijes que 
o direito que tem de propor e approvar proro- a torne•n reslisa\·el. Quanr.lil n!io preside {1. sua 
goções, mns deve usar prudentent~mt~ deste nr- formnção unt bom systsma. um \'erdadei'l:o co-
bitriu para nii:o so desmoralis·•r. (Apoiados.) Se nheeimcnto de . tvdas as círcumstancia s, a exe· 
]lOl' exemplo os artigos adrlittlvos tive~sern ~ido euçi\o járilais corresponde ao que so wvo em vlsta. 
discutidos ao menos um ou dóus d ias , e o tempo Eis a r~zão porque terei de votar .contrá a 
urgisse, seriadescu\pavd pedh·-se a prorogs.ção para mnlor pa1·tc dos artigos ,,~àitivos, parecendo-me 
terminar o debate, mas ped ir-se. a proroga~ão mais ptopl'io qu e elles fosse n\ ú commissão, 
na mesmíl occ~sião, na mesma hora em que p ara · ... ..,ula'·os . e m projectn separado. 
elle se vai abri •·, é cousa inqualificavel; é um . Ma. 1 v~z que elles sejll:o s ujetos >i. \'ota-
clsmoroso abuso do direito. {Apoiaàos!dt! minol'ÍQ.n ç.ão, s•·a tlo obrigado a dat· um t•olo, prt~S-

P ermitta-se-me pois que ou rogue n esses ta l-o·hei apona:s nos que LiTerem relação com o 
honrados membros, a bem da dignida de dcstn orçam~nto, c me parecerem justos, e s u m ou 
eama ra, que não repitão este procedimento, e outro que contenha ulgtJma medido. de . menor 
convenção-se q ttc J'ó.; os . poui:O$ da opposiç:1o, compliC11ÇltO, o de faci! execução. Vejo entre 
que esLivemos ·na casa pt·estámos um inunenso outros artigos um l'ela.tivo n ão sei ~e a telfl-
servi-Qo ô. eamr\.rll o ao po.iz (apoiados da mi- grnphos, ou ll eommunic.ações electrlea:s. 
nol'ia.), ~'llmprindo-lbes al;tgnder que nuc1ca Liveriio Ora, nós ninda não temo.~ uma. estrada d(l 
diante de si uma opposiçii.o t iio benevola como f•m·o , n tio t.ltM• outros .melhoramentos .de cpal-
a aetual. Te rn-so diseutido com CranquPza ; ne- pit.u1~ necessida.<le, e jll. queremos dar tlinheiro 
nhuns embnt':lços temos posto ao andam ante• no ~o,·emo para commume&çÕI!:I electricas ?. Sh 
dos trabalhos da casa; · hontem querin eu ape· lllelit<las utM que dependem de . um systema 
nas que houvesse ordern e ngularidade; quorla [apoiAdos), tlUG l'.:clauul.o exames pl'evios, para,· 
que a discussão começnssc hoje, sendo impl'Qs- à viala tlell~s, deliborarmos. Queremos eomec;ar 
sos os artigos. por onde os Ollll'OS acab1io. No complicado jogo 

E o que succedeu ~ O meio niio surLio o erretto aa llllminialraçrto comvete mais do que a nin-
que se tinhn em vist1. O Sr. mini stro d11 r~%endo guem no ~ve•·no A iuicia.ti\'a 'de certas modidaa; 
r .·tirou-se, ·e os 111~smos ~enborea qc.o pcdirrlo 11 sei quo pôde olle 811&' descuit.loso, e ontó:o cum-
prorogaçlto. ou porque· pcnsas~em melhor ou p~r- pN que tu1 tomemo~; mas cu nâe> m11 animaria 
que cansnssem, procurál'iio um pl'otext.o, u 11 a t l)ntar esSII rdspons ·ll>ilidad~J em cousas de tàl) 
ses$ão levantott• SA; não roi preci&o quo nenhum dísp<>ndiosa e:totn~r1o. Ho. certus melhor<Jmentos 
membro d!l minoria usnuo dd qual•lUOI' r ocu,.o ; qu•J só poJom vh· depois do outros. 
ba.stou B resignllçdo .lo lle•u··so aqui, e discu- Atttori~ar o 11overn1) vagamente para ~crtos 
tir-so cmq•tnnto {os.;~ poasivol. molhorcunen toa, cuj1.1 necesc~idadu autd11. n!to é 

N!lda mais clir~ i S•lbt•v e01t1 ponto, deixq 4 con- Ulo palpit mt" como ~ da outa-os , eu não me 
5clencia dos m~mbro:: da maioria, llaquelles me- o.nimo & !•zol'; tomo que v,\ com 1neu voto pro-
nos a.rdentee, deixo no pail julg~a· quem teve Jigalisar o3 •Hnheh·os publicas. 
r112iio, se e~ses a~nhores da mnioriu, se nós. Ha melhoramentos porém que a actus.lidnde 
(Apo~dos. ) , t•eclamn, cuja prúiealHlid:ule Dão é di.fllcil, que 

Agora l!ntrarE't na materin. Trnt.n-sc de adu · eu não' Juvldaria con~der, uma vez que o go-
ptar ou niio uro sem n~tmet•o de artigos addi vem o .uiio se Of>ponha mostrando seus emb&l·a-
tivos, conf~rlndo autor isações, ot•dennndo cr~a- ços. R.etiN·n1e pr i ncipahnerrt~ a m~lhoramentos 
ções de cou! as, s~m du7ida uteis. E sta aucia que auitneu1, pt·omovão e engran1eçuo a iltdus-
da parte dos deputados de Bmbos os lados in - trin agricols, com~ por exemplo, 'lias do com-
llica que todus sentem a necessirla.do de tnelllor·ar ruunicnção; ~is a primeira necessidade da agri-
o p·liz, e é uma provn de que o governo 11vo culturo.. . . . · 
tem att~udido para os melltot'atnent()s materiaes. Direi al~uma couSa. :<:obre ~ete assumpto, acoi· 
}1as sa hemos ,,ó< quanto precisSIUOS gastar com · tando a <.hscuss.io no terreno em que a collocou 
tudo is to? Calculamos hem :1 exequil>•lídarle de o Sr. 1° secretario, deputado por lúiDas ; reliro-
tuuo quanto pedimos ? ( rne à; necc~sidades da agrieult~trll, que eutr<l u&s 

Apezar .de m.: achar em . opposiçiio, .vou mos- é a base da riqueza publica D.illa nilo toem 
trar-me mais governamental, mais miui, teria- eurllllo o governo, c eis aqui mais um ruutj\"0 
lista nesta parte .do ç ue o;; prop~os membr().> por que eu dev~ continuar na minh~~o opposi.-
dn maioria, ·declarando q11~ dare1 -meu >"o.lo çào ao Sr. ministro da fazenda, e ao gabinete 
contra a mllior. partP. ·!lesses artigos additivos, ao qual elle presidê. · 
porque sou inim1go de conru;oos; gosto> dt~ jlrs· A dir~1i.o da< nuanças de um pai~ consiste 
ticar ()S buns pl'incipí()S de lldtnin~trolçiio . . D<l- não só em re~bcr e pagar. como iam bem ern 
vemos aspirar ao I>Oder, e nelle de'Vemos querer d.ota"r o p resente e o futuro d&>i cr ea.ções q\le 
o 'llle !lctualmento exigimos como bom. ello reclama. 
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SESS.~O Dl i"1 DE AGOSTO DE 1~5:3 
Exomina11<.1o n q il.<! tem fe ito <> go..,erno, eu 

ouso avançar que elle se tcn1 Hmilado n. arre· 
r.nda•· e a pag·•r. Eis todo o seu afan l ~.lsta 
sua missão ~ou o pt·imei•o a recouhee•!l' qud 

· S. Ex. o :;r. ministro da fuzenda fnz esf•ll'ÇOS pao·a 
l 

a e~te respeito. Al:!utnns estrada,; que tcn1os 
tê 11 sido man•l:llltls f:t2n1· pelaq ass~uo bléas pt•o. 
~lncia t:s~ com os lningna(Jof. recn1·sos d~ qu~ \tis .. 

. poem. Ba-.tu o qu~ acabo de d izer p •tra prova 

I d:t propo~:~iio CJUC avaucei. 
--Institu+~.,,·-tle··-ercdito.·~*·-foriio--n.~ .. -pnt-- .. -· ·-:-qna·..,..-tfu'ecl)>\o--s•jn··prob:l;-tnaS--g,i,,'t"il - '1)·-a ~1<:>

ri>< do governo que a isto se limita: a pt·,)duc
~.1\o cnrecc de ser fomen~do. C<•m meios ll recur
sos que o 8'overno de>t'C pro•uovcr, prir.cip11liuontc 
~m uo1 pa1z em que us parLicalaa·e5 não podem 
faT.cr t.udo. B tcnr u WJVerno feito alguma C•lUS.l 
neste Reli tido ·~ Eu <ligo que nüo . Tem-se fd to, 
o\ verdado}, a.lgumus creaçõcs \\teí~ , mas tem si•lo 
pareiacs, pedida~ pel<J interesse pao·ticular de al
gnuil Indivíd uos , por ellcs provocadas; nes te 

-caso nenhum me··~crment~· apparece da pao·te <to 
goYerno, e púr isso a ind!l. sou exacb quamlo d igu 
que elle apenas tvul rcceiJidu e pag.J. · 

1

1 m ovi!h>s p el •> govorno aetna l ? Du1·:·tote 03 cinco 
l•>n~"s nm\Os em qttc o Sr. ministro da fazenda 
c:<crcd o pn<l•lr, nao me co .. st.c · que as procu 

j rassú estnbeleco.:;·. Al;:uns ban~os c•> .. merciaes que 
. s~ csi.allelecérol•> cr.,~t·<lo- s~ [101' si; n :'iQ me const a 

I que holl~ê<So impuls o dl\ s••a parte. 
. Ih ver>\ tt~~f; nn nus ta v ez qu•l o IH>I>rc senador 

I ,, Sr. H<>llanda Cavalca nti npreseowu no sen~do 
seu projecto pa.-.~ a creaçáo de bancos ; mas 

: S. E:t. n:io d~u imp1Ht wcla io idê~; ngora em fim 

'fres são o,; meios geraes que n sci<)ttt:ia l'e· 
·conhece c~u•o cfficnzes para o fomento Ja in
uustria, pam o augmento da producçno - vias 
de communicaç<io, instituições de r,-edito e a 
educaçllo profissional. 

I 
acordou c promoveu o csto.be!eci•ucut.J d~· banco 
naciona l. Nà1.1 direi nn<.l:t a este ros pe1to; en
tendo que as in~tit11içõns bnn cnes, de ~l'ttllquur 
natureza que srJ,iO, senJo bem · orgnnrsada,; e 
melbot executadas, traze1n bc nelioios parn o paiz. 

· O qne tem íeit() . o governo a respcit • das 
·communic~ções? Para não ir :nais l onge, c vis lo 
se achar presente o S r . ministro do imperlo, 
dó. uouLum exemplo , m<1is saliente posso lançar 
mão dll que o da estra(lit de fl!l'ro. O g-J\'erno 

. n!io só mto promoveu no C':lrpo legblativc. essa 
estrad''• como te\'e a. habilidade da ms.tna· cu 

·iuutilisat• a tendeocia, o c nthusiasmo por essa 
via ds communicação. 
Nó~ .-irnos com que .;,n thusiRsmo patrir.ios 

noSilos. possuidores de algt.ws capitaes, procurá· 
1·ii.o t odos os meios par 1 levar " eft'eito nma 
.es trada de fer ro; o corpo legislativo acompn.obou 
este enthus!asmo, aproveitand,l-SG do movimento, 
mllS tudo .perdeu·se nas mãos de governo, e l:i 
·se vai um anno sem que n estrada est~:ja con
· traclada! Perdeu-se a melhor oceasiiio, quando 
·parecia quo entre nóa abu ... :ls\'u" o3 en.pitM!!, 
l<bnndancin quo o gov<>rno nttribuia a si _o que 

.aliás er:. devida acnusts especiaUssimas. Todus 
O$ dias os seus nmigos Calla\'fl•• nossa hla·IO ()o 
ouro <.lo governo, e nilo decorreu lnuito t~mpo 
.que eso;a abundancia seccü,;se, apresentando ·se 
·O nobre ministro da f IZ81ld8 pedindo Ulnhoiro, 
pnru nuxilio da praça, que elle hu pouco dlzin 
t ão nbundautc. O que é verdade é qu" a mnl
· fadada estrada ole fen·o a inda\ o,;~tl l'rul>lll· 
nl&tico.. • 
. O nobre nliníslro úo impea·io (n qnen1 uit .. o 
quero fnzer iujurin, em q n6tn uiio snppunho 1uiL 
vontad~ cont ra n esLI'ndo\) , teve tnes cunc•lt•ÇÕ•·~. 
1.11es planos, quo um ''uno r:ilo tem Hido bnHt.llllt•J 
parn o coutr<1eto dulla: quiz executar lt lei do 

-um modo tal que os etnlJar.tço>J so nllllliJilic:\
rão, e eu a·eceio bem que o u~<blico ,·cnllllll nuo 
gozar tão cedo d~sttl benellclo! 

E . jO. qu~ S. Ex. tove a cumplaeeneia ~m nma 
das·sessõ~s nnteriores de dou· alguonns in!onnn
ções àcerca oe>sa estrada, e chegasse ao de pois 
o P•'quete da Europo., scrin util que nos dci'isc 

. IIOvas infot·maçÕ<s, se as tom ; de·nos no. u1euos 
alguma c·sperança, alguma ;·,oticia sgradavel : es
timarei que e on l.treve seus desejos so renlisem. 

, O que é certo é que e~a g•·antle arreria de 
- communicaçi\o que o paiz tanto reclamav~, que o 

cor•!O legislativo concéden, esse uoico nwlhorn
. mento qu.e teve um caracter mais get·nl. porque 
. tinha de communiear mais do uma proviucia, 

ainda nüo teve principio ; o g.;tvcm •> a meu ,.,:,., 
r.ã(l soabe apro,·eitar-se da opportnnidade, du 
.enthusiasmo publico que tanto favoreci ct n em
preza. 

Esta primeira nec!ssidade <la industria agri
eola, as v1as de communleaçiio, que appros.hntio 
os productos dos . mercados, niio tem siJo des
epvol v hl !l pelo governo. E s~ niio é e:r.acto c. que 
d igo, apont~m-sc os trailalhos, os melhoramentos 

Entret.mto S. E~. nilo pmlerá nQ:::at• ·Qll~ o 
\.)anco rlncional apenas indir"ctaznante tr~rá tl!gu.m 
ben~.ficlo ti agricul~~rn das prov inc!ns qu.u. co~..: 
rnnm.;ão com a curte ; os negoc1antes t1raruo 
dinheiro d ,> b anco c dat:i'io c ._m maior prdmio aos 
a;:ricnltOI'es. E s tes, porem nao pode l'iió ~ervn--sc 
d•> banco, po•··1ua o •1ue elles precisão é de longo 
prazo e amortisaçi\o, c o buncu ó todo com
ulercial-

Os bal!c•>S <le que nó; precisamos para pro
lllov~r o au.,.mento 'dn pr.)ducção silo .o.i que en
ten-lem com" a propriedade tunitot·iaL O que é 
preciso é c1·eor est~ creJi til. . 

A in~tituiçào destes linucos nito é mais um pro
blema ; elle,; se' tém mnltiplicado 11a Allemaoha. 
Leifio-s~ os ~sc•·ir;toll :!v Sr. Royer, e <lo g, .• Jos
scnu, que fvi \In Fnmç:t e nviado pttra estudar estas 
instituu;il~s, c saus r~sul tados, se bem que tenha 
suns .difficuldauils. !\ias h•,J<} n:to é mais um ,pro
blema u c1·eação do e1·edito t erribl'ial. 

U:u:.\ Yoz : - Qno é co<U& difficilima-
0 Sn. P.I CHEco:-Nem eu d;g,, que i~to se faz 

ele nm dia parn outro; nüo ~stot\ acca.snr.do o 
go\'cr uo por n•io t~r jú plant11do n·o paiz esta 
iu"titniçiio : nccu$<1 SU>l negliget:cin ·; noto que ello 
uiio e:cnmlnassc n questiio, que ru1o d.esso t•assos 
l"repamlcrios, t•ara u:r• din termos u>~to bene
ficio. 'l'~nt., 111\Í~ é e •bíd•) csto meu reparo, 
qu.tnt<l Jcpois do grande ft~cto quu so deti· no 
pnlz. dfl snpp•·es1ào do traf~so, facw que tenl 
•la nbnlur r;'rllDilumente n :~gr•~ultul'n, o .Prinei
pulmento a grnn<J~ propt·ieda~e. o ~tn .vorno .d·c.-ia 
tol' tollllldo wudidas serias, e u ma dellas era ~:reat· 
o<w rocurso para o,; a~ricu.UurCil que· precisüo 
•le cnpita(!s. . · · ·· · 

FultaltdO O> bmços qt><l nlimcnti'i.o hoje ·a agri
eulturR, null tendo elh capitaes, pou de algum 
modo il·-se prt>munindo para o fu~uro , .; ni:;to 

· que se neln grnvement~ ameRÇoHhl, c o go\'erno 
llt>tn AO ·menos Jembr.J•i-se d u examinar 11 possi· 
biiidadoJ dn erMçno ·do cr edito territcri11l. Ora, é 
ist•) o · q U:e se não '· tP.m feito, nem ao n1enos a 
atten~lio do governo f0i despertndn parà o nosso 
sy3tema bypoth_ec:aric ; n legit?~Mno nesta pnrtc 
cnr~c!a set· mn" bP.m p cn!<udtt . ... Er;t um passo 
prepr:u·atori,,.· E S. Ex. o den ?·. · 

E ~cr4 tambein a educaçi\o 'pr·otlssío:.al uma 
coosn tl"io dispeusavel quo · n:\o devn merecer 
llttenç<lo t Eu creio qllc ·niia ·; entr~tanto n:1da 
absoluta.meow a este 1·cspcito existe no p~i?.. 

Eu. d!sso nntcrior:neritc que· o Sr. ministro da 
fazenda, assim ·como to<los os seus eoll~gns n11s 
sua.s ol.ifl'~rentes repC.l''içõ~s. se tem limitado ao 
serviço do cxpcdien'tc; poucos passos alem hãu 
dado ; creio quo o t~nho pro,·a.do em outras ocea
siões, nsslm como agoo·a mnstrei quo S. E:t. 
npenas Lcm . recebido c po.gado (m7o apoiados;, 
des~m·ol\·cndo cspirito fiscal. 
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SESSÃO E~l 5 OE AGOSTO OE 18:':>3 . - - ·s9_,_. 
N ão ú de certo o e>pirito fiscal que conseg11e 

n augmento das rendas; assim niio lhe póde ser 
devida essa prosperida_da em que $effii!X:e 119ui 
sa falla. Com os pri•pnos dado .. ·~stat•stu:t>s lll· 
complcLos que o . go\·~rno nos mini,;t•··•· v~-se que 

- e •sa pros-oendndc eresecnL•: ·é filho. do prog•·e s•o 
-----nãtn•·ar·-.:t.r-p-ar~~''""-F•·ogt<!sso<1'1""S<l--mrs-l'" ~ 

de importnção, filhas •lo progros.<o natural da 
producçilo, e outro tanto nuo suecede lliiS rendas 
1nternas, onde insensivel ·tem sido o ::r.ugrnent•>. 

Nnn ubstant.e " pr!suo dm; r~ceb~do•·es du fn
zanda restabelucilia por S. Ex., qu~st.io que n:io 
"ei se é muito liq111dn, c n:to obstuntc o ..tccl'"to 
de 4 d" Julho, e <.k outro• régulam entos, como 
o <lo scllo, onu•} apparc~c I) c~pirito fi scal de 
S. Ex., que em lugat· de simplificar, a meu ver 
compli~ou as cousus. Hojl! o imposto do s~>llo é 
uma da' d íffieulc.ladcs quP. . eU. conheço; •í uma 
fo 11 te de duvidas c de prejuizo's. 

Para cntt>ncle\· e interpreta r es.>e codigo do 
sello, sen~ avi;os c po1·L11rias, '"'" oosta n ca
b~çn do um jurisconsulto; quo de embaraços niio 
encontrão os hotnens n •s suas t ransacçõc;; I) uo · 
tidi11n11s po1· C<\ IIS<' do ~elto? Eu pensei que quundo 
S. E x- iletcrminuu faz.Jr uma rccapimlal):lO do 
que llavia, pro>cnrâssc simplificar a percepç;io 
deste impost•).. . : . 

O Sa. LISBOA. S1<RP.A.:- Ní'io n•~arci ~em du
vida que a materia e muito difficil, n'uito cn
suístie ' • e ·um i to minuciosa. 

O SR. p ,,cuEco' - C.:me•lrdo. Por iss<> mesmo> 
cumpria e cumpre símplitlr--ni·O· Q mais que se 
puder; nltel·o-se V. lei, SJ ~lia ctum · d~feiiOS. 

Senhores, p·ara tornar i ncontestavet a propo,;i
çiir> -que avancei tl>:) qne o ~overno nf\o ho. cui
dado dos mclhcrnmentos materíacs do paiz; cu 
n·no t~nhn mais do qnc soccot·t·er-ma a uma pro
posição do um nobre uoputad" pelo Mm·anh:'io, 
o Sr. Lisboa Serra, quo <i um dos orunmontos 

·destv. casa. As provincias do no1·te (disse elle), 
tão prosperas .em outras épocas, l1oje jazem em 
decadencia; ~B fortunas ,;o desmot·onilo ; . tuuo 
nlli é rnisoria. 

E" possi,•cl, senhores, que ns províncias do 
norte que possuem tantv. riqueza, cujo solO" ti 
t:1o fertil, deliuhem, cstejiio em miscria, xmn quo 
lhes tenha chegado uinda a êpoca da d ecrepi
tuue? Uma nnçiío é como um individuo : tem 
nnscltnento, çrcseimento e morto; uo~ aluda co
meçumos n crcse~r. e é impossh·cl que murm· 
mns som uma molcstiu quo nos· ntuquo n vidn, 
~em uma causa )::rande llu mal? Estu flll:to, es t-L 
cJcendencin o que prova? Prova que o J::O\'Ct·no 
nôo t.C!m dado impttlso no dcscnvolvimont.o o.ln 
industria agl'icoln dessas provini'J:u, quo nndn 
lem. roi lo a (nvvr de lias. 

Ul!h. Voz:-Tllo.lo tem roitv. 
O Sa. P .lCIIECO :-'- Isso pi'OVIl m vc:-dadc do 

que mo propu~ mostrar. 
O Sn. LxsnM SERR-~:- A eonsequencio. niio é 

neccssaria. . 
O. Sn. PACIIECO :-Não direi ·mais causa alguma 

sobra este assumpto; n~o pretendo fazer lat·gas 
d:sl;artaç15es; vou assig .. alanuo apenas c•s factos. 
Paasarci " outros .topicos. 

Existe nesses lu-.tigos additivos. um para o 
qual ~u p~ço n. atteoçiio da car__,.,.,-o.; esper·o que 
clla trate com bastante pe.-;o uma q11~St.õto que 
j~ !oi . aventada na discu<silv da receita âcerca 
âos direitos ele exportação. Quando .. os nobres 
membros da maioria dizem. e o·s .f.ictos " corro
borilo, que .ns províncias não t.Cin o; . melhot·a
ment.os do que carecem : ·quando nós. sab<Jmos 
quo SU'\ indWitriA "" ncbn. . nc:lnbacln, pa~ccc·mc 
que uão deven10s cruzar os braços. · O ~-:owrno · 

· não as tem :;occorriuo · c<im c reações utei.&; suas 
rendas são fraquissimas; ellns por si nilO ·podem 

T0)10 4.. 

cmprehendcr senão cons.1~ mui insignificantes; 
o que cnmpre f,,zer? n:u·-lhcs dinheh·o, dar-lhes 
meios pnr~ que os applíquem em sc11 boncficio. 

gm lugur <lc nbolir•nus inteiramente os direitos 
do exp•>rt~ção, reduzamol-os, po~· cxempl<) a 8 
OtL 4 °/o, ·() detnos o s~~.9A!~g~Ílj--llf.V.'·jncln.:;; 
a_ cll~~ lleorá o prudente arbitl·io de alinnl e:ot
ltngu•rcm ossa renda, q .. :wdo o putlerem fazer; 
os agricultores nlio se queixarão, pa1·que vêm 
<]Ue esso onus, assim moditicndo, vai redtwdar 
nos mell~nram~ntfl~ do lugn•· em qu~ elles ba
bitilo: n'o V••J•.> lllconvemente em que esses di
reitos ')Ue ju forão moJificados <.lc 7 para. 5, e 
qu~ podcrr! nmdu se~e reduziJos, sejào cedidcs 

· las provmctas ;>a•·a que prudentemente 1\s assem-
blêas provinciacs c os presidentes as appliquem. 

O Sr:. J.rs noA S•:nn,\ : ·-Se se pudesse ceder 
t11Jo em ben<'lfítio das rrovineias, tambcm -po- , 
der inmos supprimit· twlo ; mas <t{){lno.s se póde 
fazct· _uma redncção lenta. _ · 

O S r:. P Ac tJ .-:oo: - Pedirei t:lmbcm :10 n obre 
ministro dn fazend·1 que nos diga al"uma cousa 
n l'I!Speit.o da rcf-.)l:mu da. i.'\rifa diiS 

0
ulrandegns. 

Eu cnxerp:o nessa reforma grandes bens fUtli.
r•>S se fôr fdta ten·ln em nttençào, n iio só os 
principios da sci<lncia e ns cireumstaocias do 
pniz, COlDO OS reclamos do pOVQ; esrero QUe 
::;. E~. no~ diga:t qual o systemf!., qna o "prin
cipio qlle pr~>tende seguir nessn .altern.çiio? Não 
ex.ijo que dechrc lllinuciosid,,deG. basta a base 
cardeal em que que.r fazer repou;oa•· essa reforma. 
Diversos são og pt·incipios quo têm .re~lllado no 
rnu.odo nesta matcrü\; te•nlis o. pL·iuclpto proht
bllivo. o protector, e o da liberdade .d•> C•>mmer
cio. ·Todos a meu ver tem ·exagerações. Minhas 
idéas ~onformiio-se com o ultimo; · quet"J a libcr
nnde do commcrcio. collocando-me porém . no 
meio termc.; t·opillo os dous elc.t•·emos : neEta 
parto aceito o pri•1cipio professado nesta casa 
pelo n·•i.>ye deptttado p~lo M:nanh1io a quem já 
me refen. 

Aceito :;amo regra ger.11 o principio da liber
dadl) : .mas nõo repillo n protecc;iio om alguns 
casos como excop~i1o. segundo as circumslancias ; 
ntt3 indui trins estrO.nJ;OÍI'ns que t~m rivae!l no 
pn.lz o ionposto JIÕdo ser mai~ forte ; n cxcopçllo 
muitas V<'z~s t.erâ lngnr. llfns ...-ejo o.lo r<!latorio 
do Sr. mln istro uutm c:<lliRil : vojn ')UO oll~ quer 
~~r~r ll lli'Otcc;í'io 1\ índuatrin Jo clu\ Jo 1-1. 1:>tmlo 
o Mino..•. rtno é nmn lndu.t.-111 nnliCOIILP., quo 
preciRn do pt·otceç.io : llll!l clrc•lmstnnclll1 Jc:1tn 
llll.htslrin, que contra sl ~em n concurrondn cs• 
trttngllirn, 6 '1"'' púJo ter npplicnçtio a c:oçccpçtio 
par mim npoutll<ln <1nnnto no principio !la libcr
drulo do cumm<•rcio ... 

UuA Voz:- Qucr-so acaba1· corn o con~m.bondo, 
O Su. PAcnEco: -i!: ncabnr-se -ba! Duvido. 

C•·eio •1ue póde o.cltar·s~ ulgum meio do evitai-o. 
O cbá niio é volttn.e tit,, p~queno que tanto se 
faciUte o contr:~ob&lõdo. ·E•ttret>mto· ndo sou t!io 
ou~ndo qna apresent~ esta minha opinião como 
inconcussa: pôde sct· que a <.lo ::;r. ministro seja 
n melhor, que tenha a seu favor os conheci, 
mentes praticas; . en o fdieilllrei se a pt·oviden
ci:1· que tomar 'produzir utilid 1de; mas o pouco 
que se! nisto iuduz-mc a et·ér quo a mzão estú 
dn minh:\ · parte. · 

.A não se banir, em todos o.s casos o soccorro 
i• industria por direitos protectol'e~, <ligo que 
esta protccçiio cah~ just.amepte na industria do 
nosso ch~. que tem n . competencia estrangeira 
que tt mal:~.: é exaetnmento neste caio que ·eu 
V'!jo dovcr-so razoavelmente-applicnr ·a piotecçiio. 

(F/a um apa.-le.) 

-· .Ao m~smo passo que vejo .f!!llar-sc em modl· 
cidade nú:; d1reitos sGbre o chá. de producçllo 
·cstrilng~ira, noto que óut.ra consa se quer pra-

12 
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iicar com os vinhos, cuja industria não temos 
no. pajz. Qu ü a razão, por que nos vi••h,>s não 
se segue o sy5toma da rnod~t·aç;1o do imposto? 
Me parec,e que o nobre ministro no seu rel,lto
l'io aá a enteo1der que a commissão que está 
estudando o melhor modo de alterar a tarifa é 
de par~cer que se igualem esses . direitos dos vi· 
nhos: entretanto eis um dos. casos, na minha 
opinião, em que me parece caber a modicidade 
dos impo,;tos, para que se 'alargue " consumo, 
e so diminua o estimulo ao contrabando, visto 
que não temos industria rival entre nós. 

Pedi eu ha pouco a opinião do Sr. ministro 
quanto ao systema que pretendia adaptar na 
reforma das tarifas. Na minha opinião o sys 
tema pmhibitivo, e me-smo o protectot•, como pre
ponderante está rr.orto. A Grã-Bretanha, que 
servia de grimd,e exemplo quando se queria 
combater o principio da liberdade de commercio, 
deu-lhe o u!Limo golpe O Sr. R•Jberto Peel en
cetou reformas neste sentido, e ellas têm tidu 
tal expansão, e goziio de ·tal força moral, que 
nem um govorno ha a!li possivel se nãv quizer 
respeitar esf!e principio; os resultados da modi
cidade do imposto têm dado alli receitas. Na 
Belgica a po!itica commercial de ll::l30 a 18V7 
foi tu da protecciunista. 

'A opimão liberal tem al!i entrado c.om pru
dencia no caminho da livre permutaç-ão. Por 
nma lei de 1849 o govem o adrnittio ao -trausítJ 
as mercadorias de toda especie mediante um 
direito; supprimio certos direitos; e em 1851 
fez ainda um ·• outra reforma, do qu~ resultou 
grande augmento no cutlimarcio e nas receita;. 
Se este ,;ystema fór prudente e liberalmente 
adaptado na tarifa, muito dev-e concorrer para 
o· maior angmento da ren<ia ... 

O Sa. APRIGio :-0 partido liberal da Belgica 
ó um partido ordeiro. 

O Sa. PACHECo :-Diz o nobre deputado que o 
partido liberal da Belgicu é um partido ordeiro, 
e eu lhe direi qlJe não é mais ordeira. aq uelle 
partido do que o do nosso paiz. (Apoiados .) 

Hoje já não se póde fazer irr.putaçáo de des· 
orddro ao partido liberal, porque os factos pro
vão em contrario ; tenho para mim que tanto o 
partUo dominante como o que está em opposi
çlio professàu principias de ordem ; a diff"rença 
consiste em um ve r quasi exclu~ivameute na 
ordem; a salvação publica, e o outro vê a salva
ção public'' na ordem' casada co.m a liberdade; 
não quer sacrificar esta. 

UMA Voz :-Appello para os factos. 
OuTRA Voz:- E os qu~ promovem a consti

tuinte ? 

O · Sa. PACHECO: -Em todos os partidos ha 
exagerações ou opiniões extremas : tambeín não 
posso dizer que estes queirão de proposito a 
desordem. No partido da opposição ha homens 
soffregos, que querem o progresso violento, as
sim Cj)mo no dominante ha homens que querem o 
absoluttsmo, que querem a compressão, que que· 
l"em causas que podem trazot a desordem, porque 
o espirito do seculo as repelle. · 

Não me sentarei, Sr. presidente, sem dizer tam
bem duas palavras -ácerca de um artig·J additivo 
do nobre deputado pelo provincia do Mato-Grosso, 
r elativamente .á navegação para Cuyabá. 

Creio que o nobre ~el?utado, tendo em vista 
promover o engrandectmento futuro da província 
que el!e hoje representa, quiz ao mesmo tempo fa
z ,r uma censura ao gabinete actual. .. 

O Sa. VnúATo : -Não apoiado. 

. O Sa. PACHEào: ~ ... no que o acompanho; por
que tarda uma das promessas mais arandiosas 
que o. gabinet~ actual fez ao paiz na s~lução dos 
Jle~ocws do Rw da Prata; esta promessa •foi- a 

navegação dos rios, a qual deve ser um germen 
de grande pt·flsperidade para a província de Mato. 
Go·osso ; entretanto o governo que ainda no an no 
pa.ssado pelo oi·gão do Sr. ministro da marinha 
disse daquelle lugar que não ~.avia obstaculos .para 
a navegação desses rios, até hoje não nos disse 
cansa alguma a tal -respeito, e o facto é que 
essa naveguç;io não existe porque tem encontrado 
embaraços. 

O Sa. VIR!ATO :- Estou inform ado que é pre
ciso a concessão do presidente do Para_guay . 

O Sa. PACHECO:- Se o•honrado membro sabe · 
disto. pal"a que offereceu o artigo? Permitta que 
conclua que usou deste meio para censurar, ou 
ao menos para despertar a a.t tenção do governo 
sobre o bem da provincia que representa. Acom
panhando-o de;te modo, não posso d.ar o meu voto 
ao artigo sem L'-Uvir primeiro a opinião do go
verno. 

O governo cert~mente tem desejos de franquear 
ao com m ercio esses rios, mas el!es de facto n ãQ 
estão franqueados, e isto prova es•ruecim ento de 
deveres impurtantes. Não posso fazer-lh e a injus
tiç' de crer que podendo rea!isar essa "avega
çào não o tenh·1 feito. Sem duvida tem encon
tmdo embaraços sobre essa n ·wegação; mas en
tão para que foi essa promessa gigant .. sca ? Para 
'l"e a navegação <:omo causa julgada? 

Cumpri'n·me agora falla r de colonisação, que 
·nas uossas circumst·tncias tanto deve influir no 
augmento da pro<lucção. Mas de que serve fal
lar? Não -se ha escripto e orado tanto sobre este 
assumpto? Falia-se, mas não se diz posit.vamente 
o que se deve praticar afim de que a colonisação 
se r ealise. Todo e qualquer meio que traga homeris 
para o paiz serve ; eu mto direi que não se continue 

·os methodos seguidos, mas direi que não têm sido 
efficazes os meios que temos empregado. A coloni. 
saçào ainda carece ser estudada em relação ao paiz; 
entre nós embaraços se têm dado e se hão de dar 
por muito tempo contra a colonisaçfio. (Apoiaclos.) 
Mas isto não quet· dizer que o governo n clo de
vesse ter feito quanto em snas mãos coubesse 
pal'!l animar a emigração. 

O nobre deputado pela B<lh ia disse, e disse muito 
bP.m, que ·a colonisaçfio que-se t.em feito até o pre· 
sentu . não á a mais propria , ou ao menos 
delh n ão se ha tirado grande proveito ; é 
verdade; não nos illudamos com os resultados 
que cuidamos della tirar. A grande propriedade, 
a cultura · em grande, que é a que temos, não 
poderá ser supprida de braços livres senão em 

·um futuro mui remotu ; se por ventura os braços 
livres abundarem um d~a por tal modo que não 
achem outra occupação , então procuraráõ· um 
jornal, então irão trab·1lhar nas. grandes fazen· 
das. Mas por muito tempo isto n:'io ha de ter 
lugar . 

A colonisaçiio que poderá por ora servir á 
grande cultura que não é essa que é feit•l pelo 
governo ; não é essa pela qual se manda buscar 
100 011 200 homens pagando se-lhes a passagem 
pam set·em divididos por alguns individuas ; ha 
dn set' essa que tem s'ido ensaiada por alguns 
fazendeiros por meio de contracto de sociedade . 
Com este incentivo será talvez po:;sivel que os 
colonos se demorem n esses trabalhos. · 

Estude o . governo este meio, o se o nchar 
bom, habilite os fazendeiros, visto que elles não 
têm instituições de credito que lhes · empreste 
capitaes por lungos prazos, e com amortização, 
habilite-os para esses contt·actos. Ainda assim 
estou que os c_lonos, logo, que acabem seu 
contracto, hàu de_ ir comprando pequenos terre
nos, o a ane•Jd:mdo-os, e a grande lavoura con
tinuara em embara,;os, porq.ue os colonos hão 
de achar facilmente no paiz em que se occupár, 
(Apoiados.) 
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Comtudo, eomo a .riqueza ê o h omem, eon\•êm 
em todo o caso facilitarmos a emigraçiio, E um 
o ·governo feito quanto devia? T em, por exem
plo, pr<>movido soei~dodes a f11.vo r da emigr;~ção 
paro dent.·o do pniz ? Na Inglaterra, . onde o; 
h omens superabuntlão, onde é grlinde a mlseria 
das classes pobre~ lla soeiedades que animã<> a 

~tgmçuo J>ill&Tõf:t do pa1z: à Jmllaçao es es 
devemos nus t~r sociedades q11e 11nimem BJ!Sa 
emi~raçiio para o Brazil, acompanhadas de me
didas que dirijão para o verdadeiro · ponto as 
tendencias dos que -emigra1·em. 

Ha nmbaraços, h 'l mesmo repugnaneia de se 
cu1igrar para o Brazil, pro;ferindo-se outras partes, 
e portanto dcve1ros faztr algumas facilidades :1 
bem dessa cmigraçiio, gaslatldo alguma con~ 
afim de . an_ill_l:lr ns primeiros p!lssos quo tem 
de dnr 1Dd1v1duos em um paiz que lhes é dês
conhecido_ (Ap<>iados. ) 

E a proposito, que fim levou a l•ti das terras·~ 
Fvi o governo quem ~e mostrou Foffre"'O para 
fazer passar e~sa lei ná camara dos deputados 
em lt>õO, lei que passou quas i que sem um 
verdadeiro exame-

Um. Vot: - Foi proposta em 184.3-
0 Sn. P AC!iECO :- S..i muito bem que a pro

p osta é de l iH3; mas, tendo sido di~eutida aqui, 
foi para o senado e lá fez-se uma emenda. que 
foi uma nova lei, e essa emenda, essa lei .foi 
aqui ultimamente upprovada sem exame nlgum. 
E qual o resultado ? O governo até hoje ainda 
não se a nimo!l a pór em exacução essa lei, e 
ate certo ponto lo11vo-o ; mas não louvo sua 
hesitação em tomar alguma providencia. C1·eio 
que um pri neipio adoptado n&$S8 lei deve trllZer 
más consequencins . 

Mas Qntt1o pnra que pa1·n.r? Para que cruzar 
os braços ? Porque não vem , o go\·erno otrerecer 
as emendas que julga necessanas a ·essa lei ? 
Ser!\ isso melhor do que por meio de . regllla
mentos talvez alter ai -a, talvez dar lugar a g r.\ndes 
duvidas no fôro. Essa lei é tambem um auxilio, 
nm adjutorio para a emigração; se não é, aea
be-ss eom ella, c não fique sua1·dada nas 
pasLils dos Srd. ministros. 

Senhores, sou o primeiro a coi1fessar que a 
n ossa receita publica tem tido augmento: m aq 
niio ee annuncie todos o~ dias esse augmento 
cll mo nm milagre operado pelo governo. l!:i>SI' 
augmeuto na receita do estado tem-ss dado mai s 
ou menos em todos QS annos até o pt·esente ; 
o ha de ser e~~:~antoso quand.- tivermos um go
vm·no que npphque a o paiz um melhor systema 
}Jolitleo, quo nos dê verdadeira segurança e 
liberdade. Nos tempos nutigos como nos moder
nos a agricullura tem prosperado ou decabido, 
conforme os costumes poliUeos. 

A Inglnterra, que no tempo dos Stuarts não 
produzill bastantes grãos para monlor-se, . hoje 
tem uma prosper id!lde espantosa, devida em 
~:rande paa·te aos 160 annos .de segoxança· e de 
liberdade de que goza_ ' 

O Sa. APRIGIO: - Apoiado, do segurnnç.a . 
O SR. ARAUJO LIMA. :·- E de liberdade tam. 

bem, não se pare uma cousa da outra. 
O Sa. PAcHeco : - Esta ~egurança e liberdade 

o governo . aet.ual não nos póde dar, · porque 
in!ulizmente governa o paiz eontra a vontade da 
maioria : nlio pôde, ainda que queira, dar-nos 
v" rdadeira segurança e liberdade, para que ea.tre 
nós a agriculturn prosper&. (Apoi4cibs 6 nao 
apoiados.) 

Serà e1·ro meu, tuas é convicção ; um governo 
co1.trario ã maioria do pai:~: tem grandes reais· 
lilneias a vencer, é furçado ll commungnr eom 
um pequeno circulo do ami~:oe, o o ~eu sy"tema 
lia d..: l'CBonLir·Be deste facto , o~ aLKquos á se-

gurllnça e ú libordadc hão de se reproduzir; e 
os factos ahi estão. 

(Ha alg'U11.s apartes que 11.ào pudemos ott!>Ü"-) 

Pois e COUS!\ que entro em duvida que o go
verno não tom maioria ? 

Olheir para ;.odo o paiz. O que vemos t Em 
lfõ-e e um gt·and~ pat•bdo em oppos•çilo, que ê 

'I maioria <la nação? Além disto olhe-se pa~a 
Pernambuco . Vemos alli um partido. grande e 
nmne1·oso em · opposição dec1<iida ao governo, 
fnllo do partido liberal ; vemos alli um outro 
pa•·tido, que considero sr•lnde e numeroso, que 
rivaliso. com o da opposiçi'io, o qual se acha en1 
per feito nntagonismo com o governo. (Apoiados. ) 
Vejo a sua deputação em opposição ao governo, 
por conseguinte devo inferir ')Ue não te·m npoio 
al~ul!l da província. {Apoiados da mín.o,.ia.) 

VeJO o mtamo na província · de S. Paulo; o 
pa•-ticlo da opposiçiio que tem todo o povo por 
si , e até a propriedade territorial, não p1·otege 
o govemo, f..z -lho fa·anca opposi.;iio. Examine-se 
ag•>ra n deputação des!Stt pro,·incia eleita pelo 
ouL1·o partido. A !racção dessa deputaç:lo diver
gente e a que está ligada com os homens da 
provincia que pertencem ao seu partido, •e que 
nello tem mais infinencia. Esta fat oppo>icã.o 
dçcidida ao governo. (Apoiados da minoria_) 

Vejo na província do Ceará urn partido grande 
em opposiçíio ; e a deputação dessa província 
t.'ltnbem o hosmi•a; e é de crer, senhores, que· 
essas dep1Uações assim procedendo satisfação 
nos reclamos elos partidos que r epresentão. (-tpoia-
dos da mino•·ia.) · 

O Sn. At>tuGto:-E'. uma demonstração · per(ef
tumente mathemntica-

0 SR. PACHECO '-E' uma demonstração ba
~eada em factos q11e só os cegos não enxergiio. 
O mesmo s ueeP.de ~m outt-os lugares , havendo 
em outros apenas um apoio de il1ercia sem 
enthusinsmo alg um .. 
Permitta·>~·rne pois que eu r epita ; nas mãos 

de uu1 governo assim coUocado, a segurança e 
a liberdade não podem se!' bem garttntidas. Assim, 
a continuação deste governo de dia .em dia ha 
de ser mais damnosa ao engrPndeeimento do 
nosso paiz_- . . 

Seria preciso quo o governo moãificassa o sen 
sy~teme., · s••ria. p reciso que o goveruo tratasse 
do conciliar o~ partidos; mas isto elle não o 
faz , não pód~, ou' não quer ; seus amigos so 
oppoem 11. ca ta idéu; o que cumpro pois fazer? 
Cumpre qu e os parlidos se vão approximnndo, 
que modifiquem ~uas tendencins, que fundolo 
todas as opiniões n'um progresso lento o mod.e
rnd~ · 

Assim, havemos de ter a fnrt.una de ver diri
gindo os destinos; do paiz um governo que 
procure o concurso de todos para o bem · do. 
maior numero . Todos somos bra:~:ileiros, todos 
somos filhos da mcsmll patria, e devemos ~ozar 
dos frucws de um governo justo o libenl. Todos 
temos direito de ser bem governados·. (Apoiados 
da minoria.) 
Est~s, Sr. presidente, são os meus mais sincerc-s 

desejos. 
o sr. Poretra. d.•• Silva:-Pedi a ·palavra 

na intençiio unicament>t de fater al~:um<lS obser 
vações em f11vor de um artigo addativo ao or~ 
çamento que tive .a honra ·de mandar ã mesa, 
e que marca a consignação annual de ' 5QO:OOOS 
para as desP-Oza.q precisas com o principio da 
execuçiio do lei do terras sanceionai:la no anno 
de ls;;Q, e eom o1uxilio á co)onisaçilo estran-
geira. · · 

A discn!<lllio, porém. promovida pelos oradores 
que me prceedêriio na tribuna, e especialmente 
polo honrado membro rapr~sentauto da provín
cia do S. l'11ulo '}IIC acaba do f1llnr, mllvc-mo 
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a. alargar o circulo IJUO havia tra<;ado, c nrrasl.o.· O Sn. P~<ni<lR.~ UA S;L'""- : -Ob~crvo a prnvin-
mo a um debate pam que " 'ltrH<l•• w eu não c ia de 1\tinus · Geracs pmticnndo obras de vulto, 
estava preparado. e a do 1\{arnnhl\o C•JIIlllltlllicando j:\, pela nave-

No Jíscnrs11 do ilh1sto·e d11putnJo a que 111~ ~<Jçiio da \·npo~- c c''"' a t ·apidez propria d este 
refiro ::~ppnreceu uma accusação grav.~ . ,1ccnsa· lllstrumcnto do eivilisa~ii:o . 11 ~ tHl capitlll com a 
r.iio àc estcrilidaJc, hlnçada ao rost-1 J ,, opinifio cidad~ do CaxiM r. po,•o:.çi)(!,; tlo interior. !Apoia-
polilica a que pertenço, c que se a•:ha ha c_in_co dos.) Obser,·o que se t~m cuidado no melltoJ'a· 

d d menLo mnteriul do todo o paiz, tanto que até 
a.nn~s reprcs~nt.a 1' 00 govcmo c na n mtn __ •s_· +-4.:>W~·::;niunos sub~itHos dos cofres geraes ~m 
troçoo do p·• ··•··· • favor das obra~ d ·•s pro,·incias, principio no•• o 
Exprimio-~e assim 1> meu dill'no colle:;-a : «Quo c fecundo, que li:;tt\l'Íl ainda mais a< pr.winc'as 

.melltorament s mntcr ines do pRiz se toJID tn·omo- cntTu si o coneo1-rerü para es treitar a união Ó•J 
vido? Qac ~e k-n feito em ftlvor do :l:;ricul- imperio: a na<egar,ão a vnpo: t.em ido em con-
tul'a, que se acha em doJcadeucit>? Que dcscn- ~tantc prOJ;t'eSSl), quer nos nos, corno o Ama. 
voivimento se t.em dado á creaç:lo rle instituiçõ~s zonas c outt·os, quer p1w toda a costa do Brozil 
hypot.h~;cari~s e de credito \Ct'l'itol'ial ·? Que se uesde 0 Rio G1·andc do ::>ui at~ 0 Parâ (A poiados.) 
conseguia d:t :;:ttCI'HI qu~: lc \·:'mlOs ü.; n~tias e Eu não pn~t··ndQ cxn;;e1·:n· os serviços do pa•·-
territúrios d<> Rio <la Prata, n l:CSflCito da li- lido c do ministerio que o rcpr~s~nta ; quero r<:-
berdnue dn navP.gaç,\o do rio Parnn.i. c seus duzir as r.ou•as no seu ve&·.Jadciro estailo ; 11ào 
aflluentcs c trillutarios? " ;, possi,·el fa~cr-sn tudo quant() s e deseja em 

Pertenci c pcrt~nço il opinHi,J politica domi- ben .. eficiu do pniz, mas a lgnmll. cousa, c de 
mwte ua ~ctu ,fi.Ja.:l ~: dei c ckm o u1eu apolo Importante, se tem feito . 
a o goYerr.o; desejo reba L.,r cs!R :>ccusa ,,fif) g()- O que se tem f•lito em rav.:~r d11 agricultura 
ncric3, mas grnvc, para assim ju~tificar-mc, e que na <'píniiio do meu honrll.do collega se ncha 
aos meus amigos , peran te a camara e pera:~ te o em decaciencia? 
paiz. (Apoiados. ) A ngricu\tura no no;,so paiz, scnbores, uão 

A resp P-itn, senh•>res, da pritnoira ~ccusação, so aclu;~. e m decaclcncia ; pt·otesto contnl e sta 
bosta observar contm ella ano o paiz de h oje iJea do ill ustrc deputado. Alguns ramos da 
niio iJ o piliz de 3lgnns :u:nos a Ln\!l. (d.poia- producçàa brnzilcira ó que têm dwabida ; out•·as 
dos. ) Só nqud lcs que niio qnet·cm vet· a lu~: porém wm p rogredido c prosperado, c n pros-
do dia é que pO<icmiõ deixnr dú reconhecer os per<dadc desks excede d~ nlllito a .:ecfldencia 
innumeros mellt.or1l.mento> matcriaes Qtt•1 tem daquelles. Tivemos por· e:.~mplo 11 produc~ão 
tido o t):lil. (Apoiaclos e ?lâO a}loiadO$. ) d.> trig.o nfi província do Rio Gr..ndo Jo Sul; 

0 Sn. Aw~:s·ro DI! OLtYF.IR.\ :-Em P orna:nbU<"O chegou a nlgum dt~sen volvim.mto; dcsnppareccu, 
perdeu -•o porém, po•·que nlém de uma molestla 

_-vê·se o contrario. que ntac~u n semeolte, mio püde !11tar COll\ a 
O Sn. P.nni!InA. o.< StL\'.\ :-Neste mesmo tempo concurroncia. d~ trig•) dvs. Estados Unidos, qno 

do domlnio da ()pinhto uctuul pt'ei<identos hon· pot· iuQmo preço 11b•t,; tecia <IS mcr ca<lo!'l dc lHliJ:; 
"VC: t'ào) em Pcrn~llliJUCO cujus ndnlinistruções r.,. tivem os il pr.1dueçã:o elo nnil; na i te rrll$ pro-
';oão elogiatlas !JC!o nobre de putado que acaba de 1timns ao C•tbo F rio e•·n . "'' ull.:tdn a colheita: 
dar-mil um aparte. sua qualidalie rivalisava coo1 o de Guntima la; 

o SR. .\.uocsT<> xm OuvEm.\ , _ l~eür~·mo à pdrdeu-sB inf~li zmente, pot·que os la,·rnd,•res 
e:.:istencifl d•:< gabin~te uctual ~omo se acha mo- c·,nsider•it·ll:,> mais profi~uo ompt·egar suas tena~ 
diticndo. em outros rumos. 

T ivemos o canhamo, o c1·avo. a noz-mos-
O Sn. PE1tl~tnA ~~~ SJL\'A:- Digo cu que nin- catl&, a pimenta, n cocl.lonilla, PQr cujo in-

s uem poderã negnt· que neste.< ultim·•~ nnno~ o vento dtu o grande ministro D. Rodrigo de 
:paiz tem r~iLo proga·csso em --hs de communl- Souza c.mtinho 1\0 p rimei t'" cu ltivador um 
c:~.,ii:o (l'lpoicul<>.<!, <:tu obms publicas (apoit1dos!, prenáo; t.h·emo.; o bicho c:la. ~eda c indigena; 

":no" dcscn,·olvimc"to <hl nnvc,:p~ã~ a vnpor. Jwjc ne :n Ulll c:lcs;e" g•mcro:~ é e nt re n ôs 
(A~oiado!'..) objecto de cultivo. Em decndoncia acbdo·S<l o 

E nüo súm .. nlP. ~c d;'• este. racto no quo per- cnc;lo, o al!!:od:io, o nss ucar. M.as o Íllmo 
t cnce no poder ou ~t••l'.-rn<) gemi ; as prtl\'incltls t•rospera, o cll:i. comaçn sob fnvornve is nuspicios , 
scg~tcm a mesmn lnllrchn 1c prosp~ridude. (.-lpoif!· ~ o Ctlfé princip:üment·l tem attin~ido a um 
dO$. ) E pet•gautn ea nos nubt·cs deputntlu~ . niio l{rúo c:la progresso 'JllC cxc_c.i c n t oda a expe-
reconhtlcem n exn::c r:l<;à<J <[;l nccu<:l~~lo, "lunnoio ctativa. 'llla~ a peru:l <lo producç.'io. de algu ns 
U:1o poc:lcm negnr quo o pniz de hoj<' nilo 0: o productos, 11 declldcncia da prcd ucçiio de ontrvs, 
tncGmo <JU•1 <'1':1 hn "l~uus :~nuos nt1·uz. püdc 1>cr r.om rnz:1o e jttstiça imputada ú.- opi-

0 :Sn. F!Gu~tu.\ r,~:: ;;IJ.:r.Lo. -A ucfos·1 t.:unlletn ni•1•• polilíCJL dominante? Essns desgr:~ç·ts, quo 
(! cxogdradn. o s•io, dutão de muitos a.nnt,~. e úc circum· 

stn.ncins inevitnveis. 
O Sn. Pnn>:Jn.\ DA SIL\"A :-:\onC!<' cstt\ R ~:-~n- o o.lgodtlo :.mcontrou n concurreneia do E:typt•), 

geraçüo da dde84 '/ quo o proJu:t l.ii.o b tlnl ool melhor do q•te <1 

U~A Voz : - ..\. 1·~spei to dr, Pel•n,,mbuco, por nosso ; " cummercio dos Estado' Unidos 
exemplo. Je,·a o seu nlgodiiu a toda a part~. • a bem 

que ele inferior qunlida(lc ao algodiíC) Jo Mara-
O Sn. PtmKIR.\ P ·\ StL\'A • - Observo na pro- nh:L•l. 0 11 ..,550 assucar 0 ,,5 ultimos t.,mpos 

vincia do ruo dP. J:nteiro grnnde dcsen\'olvi- V.m encontrado em frente .a s i a grande prO· 
ment.o material; vej<> cortado l10je o ~cu terri· du~ÇÜ•) da ll~ terraba, qn~ ~e cult iva ntualmente 
torio por gr:mdcs estl'll•lns. por innumcras ,-ias em qunsi l•)da a E 1nopa do Norte , e cujo 

~ da communicaçlio que ligiio e 11tre s< não só as (H·opa.-o .se uchn muito :>p•lrfeiçoado, além cio 
cidades c ,-íll•s pt·incipa.es, 111as mc.>mo qunsi a~sueat· das colonias da Ame.-ica 0 Asia, que 
todi!S as Cref.!ucziag e lu!!ar~jos . (Apoil.zdos. ) Ob· · d' · t · 
serv_o a província un Bah ia em !!ran·le "rospe- exciUSIVUOJente c com u ·e1t0 pro ectore;; e r e-

0 .. ,.. cehido nas metropoles e ~uas possdssC!es. 
ridade. iApoia.dO$.) bsen•o ')UC llil fli'CJ\" illeiá de Que culp:\ _tc ln .o actua.L partido domínanto 
Peruaml:luco r eferido ao prmcipio os se ns re-. ness:ts desgrnças que toJos lamentamos? Não se. 
preseotant.cs que !I alguns presidente• devo ell'-\ lcm tonlado nl~m::~s providenci>1s par.l melhorar 
mell1oramentos impot·tantes. P.!!se estado? Léa-se o relataria da repa.rtiçíio 

O SR. A.1JoUSTO oE 0LITExM: -Foi parnlysado Jo imperio deste anno, c tarnbem os dos annos 
pelo governo. de 1~.)1 o 18i2, e conhccct-se-ba a injust iç:. 
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desta accusaçful. ( Ap~iados. l T~m-se feito cs
tudnr os pt·ograssos das mnchinas que se em
pregi'io no seu fabrico, tem-se mandado Yiajar 
pessoas h tbilílados p::u·a conhecet· os melhora
mentos ac~itos nos paize~ que produze.nl tamb<~m 
o assucar uol cnnna, o os introduzirelll entre 
nós; tem-se ]lago :premies t\s noYns invcnçi'•cs 

_ ---QUQ--ten~- -s,._bHl-efiti(J7"1:etn'SC"l)TO=ào . 
ucabar com as fal~iíic(tçõ~s Qll<J alguns proJu
etore8 commdW!o, e que dc<moralisa.viio o· pro· 
dueto ; t0m-so emfim abolido os direitos d•l 7% 
de exportn~ão, diminuindo-os lenta c ·paubti
namente ... 

o Sn. Fzc ormu DF. :VI>:LL<J :-Foi em ravur 
do eonsurno para o estrangcit·o. 

<) s~. PErtEmA ll.\ ·siLn:- Concorrend<) para 
ter consumo no -estrang.,iro ben~ficia-sa a pro
ducçíio, c d~ certo que benMicio grRnde recebeu 
elln com a abolição do imposto que pngn 'l'n. 

E ncte a camara que o illustre deputado de 
S. Paul•; se contral"iaYn quando pedhtdo :mxilio 
par~:~ a nossa agricultura censurava ter·se abo
lido o imposto de '<•xportação, sendo sua OI•i
nião que elle continuasse, pnssando a ser pro
vincíal. (Apoiaàos.) 

O qnc se tctn feito pura pron1ovcr-so u crcaç~o 
<le cstnbeleç_imentos huncaes de credito territo~iu\, 
-e byp••tltecnrios? Niflguem· duvida quanto são 
grDvcs cstns qtlC>lõcs ; estu<lito-sc todavia. A ca
mnrà occupa·se .Cúm um pr••J rcto ~obre ~lypothe
cas. E a respeito de inst•tuiçü~s de credite· ter
ritorial, qno tlc tiifficuld:ldc~, St'nhur.•s, n'' '' 
apparcccm pou·a su::~ realisaçiio? .Nos paizcs em 
que o. ngricu\tu,-a eotã mais "'vt>.n•;aua do q<tc 
en trc nós, nõ.o ~xis tem ainda essas instituições : 
n.penns em um O!l outrn estado da Eur<•pa, e 
nssirn mesmo lut• t l~do. cotn obstaculos· quo Jazem 
duvidar da sua pratica e exequibílidade. 

Ko. França, quando ~e tratou de faz~r a con
stituição dA t·epublica no an,,o de 11'148, espirit<)S 
muito \Ilustrados eutenJerão, como entt·e_ outros 
o ::>r- Thiers em um notaYcl discur~o. qtte para 
a .França, onde se na<J póde de!xar de reconhe
cer que a a:::rículluo·a cstíi .muilo m·1is avançada 
do qué no llo·azi-1, n:io era possível fundar-se os 
estabelecimentos de cvedi L"s territo•·iaes de que 
r.~llou o nobre d~putado. Como qUCl' poi< o hou
)'lldO membl'O que o I(O''erno Jo Bwzil te:aha já 
cr~ado entre ttcs i•lstitnições de credito ten·ito
rial? 

Senhores, c~m o estudo, com Yngm-, ó quo 
poderemos attingir a esse prog~·~sso que o nohre 
deputado deseja, que eu tombem des~jo muito, 
c que o nosso paiz merece: ainda ê novo este 
paiz, s01nhorcs, muita c~u;n lhe falta; vamos 
tr•<bnlhanU.", é essa a nOS$!\ uti~s:io, para llt•~ 
prop~l'UI' toS lllCiOs de SUU dc•se;,\'Ol\•itnent•): JlllO 
qneimatns porem tud·> 4 pressa. e antEs de aJ· 
quirirnHlS n ncccssal"in experico~in.. · 

,Já mnito se tem feito cnm a creação nltima 
do banco nacioual (apoiados). que, reunindo os 
pc<ptell<'S bnnc<'" 0~pnlhado~. podcrt\. dar maio1r 
cxpnns:'i" e do•senvcilvimento aos capítaes, f1lvo
r~cer ma.is ~n~n~ic,mentc a industri:l, e, visto 
qu,, dü·cct.nmente uib é ainda levado o benefieio 
á agricnltura, prustar-Jh'o indirectnmente, tad'>via 
com algama effic~cin. En t•.'ll llo muita co11fiança 
ness e grande cstnbt·krim~"l", devidO ·ao zelo 
e patl'iotismo d<J So·. l'''"~i·l~ntc tio conselho dos 
lninistros. !_Apoi. rdos.) J:i. o \lntz lhe pro,·ou 
sun c .. nfiança qnando ~c nd:t <;ue apenas vo
tada a lei pelo C< rvo 1· gislntiv<> e sanccion .. da 
pelo goyerno, imn~(_·díat:uuenle se ('Jlcontr:n·áõ os 
capitaes -pvecisos para se íuridar •sse banco o 
podet' começa1· suas· operações. E' pur cll•', é 
pelo seu dcsem·olvímcnto. que p,-,.p,.ro•·~n•os no 
pa.iz o e-"pil'ito puolioo pat·a ontr•·S c~t hdeci· 
mclltos co111D os que desC'ja o hont;lt!O •umnbro, 

que !rito de ser :i conscqucneia do est\do pros
pe•·o do paiz. 

A cx"::;~raç~o con1 que s,~ t!nunci oU. o nobt·e 
d•,puL,IUú l•;\'OU·O a dedar:lr que sómente a 
m n·eba uatur:ll do paiz se Je via a prosperidade 
finan.ceil·:~. quo se nota uao suas r<'ndas. Com
pamndo-sa o m~(_lo c a_m~çp~_<lessc_nngme.u1o---

·-,re- -tcn~ila nos ultimas an"os com igual 11umcro 
da nnnos nnterio1·os se conhece· que ê <·lk de 
cerca de 2~, a 30 •; .. ; o só á tnareha natnrnl do 
paiz, e nlio uo zdo fiscal, nos tml;nlboit \'C::-ifi· 
cad~s peta honraJo ministro, its providencias 
por clle tomadas, aos melhommcntos por ellc 
iut,·odnzidos na arr~c.:tlação dos impostos, ás 
rtlfurmas, ou, para. melhor <lize•·, é quasi organi· 
saçno nov.t que elle tem dado il J'cparticão a 
seu cargo (az•oiados.l, é que se tlc\'cm attrihnir 
c~'cs Yantajo>sos t·esu!Lado>< ~ De certo qu~ 11essas 
r-xprcs'>Ões r~•ulta u. inju~tiça mais ~lamorosa 
~Apoia.dos. ) _ 

O qu~ se tem con~cguido das guerras do Rio 
da p,·ata para a lib~r<lade da navega çilo dos 
rios qnu so hav!a promettido ao pa!z? 

L embre-se o honrado membl-o das prctençues 
do diatador D. Juan Manuel de Rosas. A pre
te"to de . ser a Confeder~çiio. Argentina senhora 
das duas margens do Paran,. ao des embocar no 
Rio da Prata, pretendia elle tranc:u·-nos a nós, 
ao Paragua:. e ás rnais na~ões ribeirinhas das 
margens s<!p~r!vres d·~sse r1o c _dos seus aftluen
te8 a uavel-(açao p elas suas .aguas. Não a tl· 
nhnmos antes da guerra ; é ftcto official. E 
de ;-nis d' guerra, da qual 1·esultou -· n queda 
desse dictador, poo- ventura nüo n temo• •·cco
nhecidn pela CoHí'-!del'ação Arg~ntinn? E n:lo 
só o Braztl c as tnnis nnções ribcil·inhas 't tém, 
porem a França c n Inglaterra a acabão de 
outer do director actual lia Conícueraç~o, D. Justo 
Urquiz ,. . Porque nfi,, t em havido a navegação 
j1el" noss-l parte? E' porque as guerras ci'lis, q u c 
ti:nl assol~do c assoliio aquclles est~dos, tem 
embH"açad,, o commercio, e tirtodo o incentivo 
para scn dcsen"olvlmento. 

O que un1 nohrc d(lputado pcln pt·ovincia de 
Mal~o-Gr.,sso quer COlO .-,'artigo addittivo que 
ma.ndtJ:t ll. mesa é habilitar q go.-cmo com fan~ 
dos para subsidia•· uma companhia qualquer que 
se proponllt< A illl\'ega~ilo n vapor pelos rios 
Par .. nt\ e P.-raguay, ~fim de Yer se pouco a 
pouco cs•a. navegaç>io \'ni subinuo, c chega nos 
ricos Len·itorlos dnqucUa '{>rovincia, abrindo-lhe 
assim as riqu~z~s e a ciVllisaçiio •.. 

O Sn. V r Rih.TO:- Apoindissimo : muito bem ; 
ó ioto mesmc. que cu quiz. 

O ~ n _ PERIUIIA JlA Snx>o. : -· A~si m, pois, re
sultou da .guerra a liberdade da mwega~i\o dos 
,;os-, f., i Je certo nm dos b~neficios quo. n os 
trouxe ~tln, c essa· liberdade está reconhecida 
para nós em tratado~ soiemnes o em factos 
ApOiadOS- ) 

Deixemos agora, senhores, essas questões ge
r aes já esclarecidas; degçamos ã~ questões cs
pecines, mais po·oprias da discussão de que nos 
achamos· e nos d<!Ycmos occupar. 

Muit" e muito variados são do certo os ob
jeet,,s de que se occupa a rcpar~ição chama<la 
do imperio; comprchen•Je a direcçiio p0liLica 
do p ••z pela nomeação c coomlllnicação dos 
prestdentcs de província, Q pelas eleitões; com
prehcnde os. estaodeeí m~ntos scic-nlilieos supc · 
rim·cs, os de instrucçiio prima.o·ia e secundaria. 
do município neutro, os theatros, be!las-11rte~. 
correi-,)$, ngrict!ltul'a., mineração, cstatisticn, ca.
t<.>ehesc de índios, industria, comrnereio, saudo 
publica, obrM public••S, nnvegação, e colooisa
ção. Não é possivP.l que uma. só repartição 
baste,. direi n1esmo mio 6 possível quo um só 
homem baste. O pai~ \'ai em progresso, em 
angmcnto ' ' bivel, e müitos destes vbjectos sito 
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11ovos, tem de tomar proporções ginantescas, 
como colonisaçtio, dl'"i;lio a demarcn~.tt7J d~ la:·
rF..s, o obms publicas e nav<'!gllçit>; em 1808 
crcou-s >J. no B1·azil nm •niníst~1·to do reino, con'l
prebP.nden<io t udo, 111enos fu neções jn.iicioria;;, 
lUtl\'inha, go.~n·r{\, ftlzeuda '~ estral'ageiros; mAs 
a acção militar dos go\-el'!la.Jore> de pr.o..-incia 
cooperaYa para facilitai· esta coucentração do 

- tantas ·a ·· dilt'érentes-·t~.trrílíul~oê'S";em· "182'~ recú· 
nhr.ceu-sc a necessidade da destaca1·-se d tcsla 
t"epartição. para se crear Ulna nova ~ especinl, 
llü lo quanto dizia r espeito á j ustiç.a, segurança 
p~1blica e negocias ecclcsía;;ticos. De então para 
c:< n>lo so alterou o numa•·•> das repartiçõe$ do 
estado ou minb>tcrio. São hoj e as rnesnlll$ seis 
do anno de 182'!, c nin~uern dirá que u l3mzil 
de 18b3, seja o Bmzrl de I822. 

Eu ju ls,, conveniente qu~ se cr~c UO\t\ nova 
repartl~ilo, um novo mínísterio, destocanuo-sc do 
~tual deno11lit1ado du ímperio. n colonisnçiio, ter
ras, obras publicas c navega~-'io, industria. ngri. 
cultura e commcrcio. Se npparocer n1n adJitivo 
~m este fim, <lpoio-o frnca111ente; se apenas po· 
rem ~~ votar sobro nquelle qua ulfet·eceu n sc
;:unda commissi\o do orçamento, que autoris11 a. 
formar di.-cctori~ gcraes, divi..lindo·se·unicarnP.ntc 
a. repartição em t res, mas continn~ndo n snje\
tn.r-se toJas ao mesmo chefe ou mh1istro, como 
e sempre um melhorament~. pot· is90 que como 
se acha a secretaria de estado organisadll não 
basta para tanta cou$a, c o serviçiJ f>Ublíco· muito 
)1adeee , votarei por e!lc se bem .9,ue o outro 
m c par~eesse pr~ferh·el. · 
_ Voli.Qrei tarobem por _!llgu ;~s add_i~!V03 que tra· 

tao do fuzer r:oncessoes t\ munrc1pa!idadc da 
curte ; de subsidi>lr melhor o in8tituto historico 
e. geog•·a!lbico brazileíro. cujos trab.a.lhos llttcr,\-
110S e sc•entificos s!iu superiores a todo; os elo
gios ; . de dar-s~ fundos a o gov~rno par.t indem
msar os propneta1·1os do morro dt Santo Antonio 
do~ ~rejuizos q!l<l tem sofl'rido com " desapro
prl~çao qu~ se pretende; de autorisar-se as explo
raçoes no no Tocantins, e a navegacão a vapor de 
varlos pontos do lmperio. 
i\es~a-me agora fallat sobre a colonisaçiio; é 

ma!erla por se~ duvida muito tt·ai.Q·Ia já · e dis
cutJJa , como d1sserào rrlguns illustrados mem
bros nesta <:asa, .mas. ~inde, assim digna dft nossa 
attençii'o._ do ma1s seno estudo e meditaçilo. F.:s
Umo mUlto que so tenha na tt·ibnn:l •lo corpo 
!•lgiijlativo e ns imprtnsa apresen tado tt·abalhos 
1mport>tnt~s ~oiH'C a colo1lisaçno. E' n politiea renl. 
ll verdadotra grande política uo Brazil E' nnm 
clla que <levem convergir os estudos dos bon.leus 
sel'IOS c penSildores do paiz. (.-tpoiaãos .) D iscn· 
ta mos aindll , discutamos sc1n pr.: esta grande 
qLtesti\o , antes do qlle perdermos ns pAla\•rtts 
n~~sos contmuadns t·-.criminn~ües politic:~~, qu\l 
SI«> l~tos propriomeutc da partidos , c campos 
cstercts pnrn o cngrandecimont•.• do paiz. }>roeu· 
r~n:-<•s chamar .Para ~lia a tll.te nçilo puulica, di
r tgll-a ~onven1entoment<l , esclurecendo·& sobre 
6eus verdadeiros lnkresses. 

Nós niio temos tido aw agora :<ystema seguido 
c l'egtllf!-r de colonisacào, ternoi feito speuas ensaios 
e lnfellzmeiJte poucos com proveito, expetímcn
tando todos os s'•slemas, e niio se firmando em 
nenhum •. O !§r. b. J oi\" VI começou um ensa io 

.• ~e coloms~. n1andando vir famílias sui~sas , 
as quaes cvncedeu terra~ no lun-ar denominado 
Nova Frihurgo, \la província do~Rio de Janeiro. 
Q Sr. D. Pe.:lro I otandou \'ir famílias allemàes 
e suissas, e entregou-lhes pa1·a cultivar parte 
desses mesmos tetTenos de ~'ribu1-go, o de Cara
vel!as, na província da. Bahia, o o dé S. Leopoldo, 
na província do Rio Gr.ll.nde do Sul. 

Dolpoie do 7 de Abril ct>nUouârão os ensaios, 
quer á custa dos cofres geraes , como por exempl() 
.- calun ia do Saby, quer á custa dos cofres 
provlnciaes, como na província do Rio de Jane iro 

a colon iA da Ald;,a da Pedra, c ontta na pro
vincta. do Rio Grande do Sul ; estabelecsu-se 
tamb~JJl uma. soei~dade de colonisoçiio sem orde~.n 
e •em systema, CJUe des~:;raç11darueote t erminou. 
Depois lia maioridade ti" ~r. D. Pedro li coutinuá· 
l'iiO·SC es;res ensaios, não só ã .:usto dos cofres 
g~raes, scniio t uobem :i custo dos cofres ~ro· 

.. Yinci!les, _o._.mais .. ainda por ca ntil·· de pa1·tlcu~ 
la•·~~ . lioje, segundo o Tclat,>l'io da 1·epnrtloii.o 
do imperi•J Je 18)3, existem no Bt·azil 35 colo llias 
r .:.m 20,71~• hahitnntcs, das quaes são as prin
cípacs a tlc S. Leopold~, Petropolis, Friburgo 
e O. l4"',·:)neisca. 

).las . scuhor-s, . em tod-:H esses ensaios, permlt· 
Wl·me a camara q ue e" di ~:a com dor, nppat·ece 
11nt <lescouxavo, lnn desoontlcxo d ll syste1na, que 
rdo te.n <iaJo .~~ fructos va utajosos <JUC se t inha 
em ..-ista. E' ccrt·), o bem " disse um nobre 
d"putado pela Ba lli:t, e ó pt·ecis • qu e se diga 
muitas vezes, o \'e1·Jadeirn colon isaçao é a culo · 
nisaçiio cspoJtt&llea. (Apoiados. ) O nosso traba
lho, . o nosso estudo, devd c01\$istir etu saber 
quac3 os meio:; l?raticos de consegu ir pam o 
Brazil ess" c;;~!on 1saçiio espontanea nfi1n de que 
" paiz pos;;n gatllof das vantagen s que ella traz 
comsigo. 

'ftldO o colono nos serve, especialmente o por
tuguez. pela identidade de língua, -dn r eligião 
e de costumes; peftencemos to<los brazileifOS o 
pc>rtugu..;.zes {, mesmo r,lça, somo5 irmãos; os 
portugu.ezcs mlllbot· se aclima tii.o ent re nós do 
que os c•\tt·cs estrangeiro~; mas n ão só Portugal 
não nos pôde forot:eer ba:;tentes colonos para 
provnr o ím>nenso territor io do Brazil, quo so 
C$tende de qtl:lSi as ribas do P rut.'l até além 
do equador, senão t'lmbem infelizmente a maior 
parto do.~ portu~ue2es que vê1n pat·a o Bt·azil 
siio mai; home••s dados no eommercio, e d.>tados 
de espírito mercantil ', do que propriamente agri· 
colas, que é do qu<l msis precisY o BrR:dl; 
venb!io elles assim mesmo; ol um beneficio para 
o paiz; infeli!mente de tão . pequena nação niio 
podemos esperar o qu.aato preCt$•llnos ; os italianos 
siio muito apeg•ldos ao bello solo que lhes deu 
n naturez:l, nrio emigt:)io de súU p1iz : da Bespanha 
os poucos que snbern, ou seguern para as colonins 
que lhes restão, ou para os antigo~ dominios 
da raça iher ica hoje independentes ; da Inglaterra, 
do Eseossia c d•\ Irlanr;ta, pl'incipalmente desta 
ilha, qt\e t•Jm supembundnncia cxtraordinaria do 
populaçiio pobt·c, segue ellc. para a Australia, 
c,·,Jonia brH.nnnica, que uestes ultimo" annos tem 
tiJo espantoso augment<l tle popll.laçüo cmigrn~a, 
011 seg•1e para o~ Estados-Unidos da America do 
Nortt>, aonde R iden ti dado) de língua uifere~·lhes 
mai~ comuJoclos e garnntias. 

A Alll!mlluhn ó o unico ponLo, pot· assi rll di· 
:Gcr, de onde 11011 podem pl'Ovir coltlucs ; tern po· 
pulaçiic ~uper 1bundtult.J o pobre, que fllcilmcntc 
allllnd,..na seus lares e suo. patria, emigra c tran· 
splantn·so com SUtU !llmilias para novas torra.~ o 
nO\'O$ climas 1\ procurar melbor fortuna. E' n 
Allema11ha poí:i <;U.tl devomos exrtminal' o ostu· 
dar; é della, e della quasi que u nica, que devemos 
o podemo~ esperar uma colonisnçiío como a que ne
c~esita <> Br·1zil pnra provnr o se u c:ttonso Ler
ri tndo. 

Examinemos, estudemos o estaão da A.lloma· 
nw1 em relação a esta quastào; vejamos os 
meio~ pelos quaes poJeremos obter olelll~ a. <!Dil· 
graçjjo espontattca parn. o Brnzil. Ha na Alleru!l
nha actusilnente dth\S te ndencias ·de emigraçiic; 
uma promovida pelos gover nos da Prussu1 e da 
Austria, para com e !la prov~• a Hungria e outros 

·. pontos limitrophes do impcrio ottomano. Pllree<: 
que a constante am~:.ça de desappareçimento do 
domlnio turco na Europa assusta aquellas d11as 
nações que marc!J iiO ã testa d :l Conf~d€ra~iio Ger
m:<uica, a llt.es leml' ra a necessidade de crearem 
colouias aUcmiies que lhes assesurem a posso de 
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t erras pela raça saxonicn. Essa coloniSllção, tão 
perto do lar patrio, sem riscos de mar, é d11 utna 
concurrencia ratal para nós; com ella não poúu· 
mos dispul.llr prefer..ncis.s. 
· A outr-• t.endencia da en1igração é parA M F_,;. 
tados-Unídos da America do Norte, I! cs:;.~. ·~ faz 
em espanl·~sa escala, em despeito dos esrorços dos 
governos all~rni'íc~, que se Jbe oppuem ; cnlcu· 
la-se em lúO,OOO ahnas a populaç:i.11 emigrante 
aHemã, q 11e annUlllmente se embnrca nos por
tos da Hatnburgo, Bremen, AntuerJ~ia, Am~ter
dam e Rott.erdam, para os EsLat.los-Unidos. Exa
minemos por um pouco a marcha dessa emi· 
gracão e as suas condições, para applicnr o seu 
estndo i<s nossas drcumstancias, e conheeer o 
terrível advoreario contra qu.em temos de lu~a.r. 

O allemüo q11e Qller emigrar é excitado primei
rament.c por uma imprensn aotiva e perseverante 
que lhe pinta sob cõres as Dlsis favor'aveis .e 
lisong~irns as vanta:::ens que tem a gozar nos 
Estados-Unidos: ~ncontl·n por toda a parto n~;:un· 
tes qu.e o procuriio, an!mão-o n seguir pal'a essa 
repuohca, e acct·esecntao em conv<:rsas . as ven· 
turt!s quo o ospcl·fio nesse paiz; cil~~s agcotes 
e periodieos s1io estipendiado~ pelas socíed·1des 
maritimas, que mantêm gmnde numero de vasos 
que J>e oecup!to em carreg.1r colonos para os Es· 
:tados-Unit.los ; chega o atlewiio co pore<~ de cmbar
qu~. acha Jogo nnvios promptos para cmllar-car ; 
nós não t•!mos n 1 Allemnnha netn imprenlõa e nem 
agentes n t>m ternos nos pore<~~ de embarques navios, 
pt·omptos para reeeber o emi~rtHltc, apparelb.ados 
de 1=rooo~it<• _para tal fim ; além disto, a pr.ssa· 
gem para os Estados-Unidos regulu entre :~~ e 40 
thalers prassos por pessoa, e cntt·e 2J a 30 por 
menores de 8 nnuos ; a viai)CRI po1· mar é de 
trinta e cinco a qllllrent'\ drns; "Parrt o Brazil 
paga o emigrante· 5G thalers de pnssagem, e o 
menol' de 8 anno.~ 42 thalo.\rs, o as viage'C• regu, 
l:io de sessenta a setent."' dias. Chega o ollenu'io 
aos Estlldos-Unidos; se não tetn meios, acha logo 
·em que se empregar; as cidades marillmas uão 
\.êm quasi que escravos; fncilmcntu os hom~ns 
livres po;ltm nehar meios de ganhar ~alarhJs 
nesLe ou nuquelle offieio : ganha um peculio no 
fim de alguns annas ou o trouxe da sua patria, 
·nch•• o emigrante ca:n inh<>s da fnrro, mil meios 
de communicllÇI\Co', que por preço mlldico o leva 
ao. ponto om quo so quer estnbelecet·; encontra 
.t~rras pnrn compra1·, divididns em lotes, demar
cadas. gnrantidas, se:n o menor risco de ft1turas 
dnvidus ou demandas. Da ordinnrio niio é o alie
mão quem compra n tun-a l>n1t•~ e a nrepara; 
<.>u peço_ licença t\ camara para aiJusaL' ·ainda da 
,!lUa (lBQlCUCla. • . • · 

UJu V o?.:- Niio abn;;a : \'Íl Callando, qu~ isto 
ó que é discussíio eon,..cnlcntc o interossante. 

O Sn. PERltlll,\ .l.lA SILVA:- Explicru-ei o rnec\· 
nismo dos,;nç divisõi!S, rlPmnrençõe:~. se vendas de 
terra• nos Estados-Unido~. 

Nos Est!ldos· TinidO$ todas as terras dos E&tados 
o tonHorios qu~ se i ncorport\rilo ~os treze Es · 
tados que proclnmá.rito l;lOS üns da se~ulo pas
sado a sua indepeoüancia silo considerados do 
domlllio publico gm·al : sótncnte aquelles treze 
Estados guardárãa n sua propt·iedade tPrdtorinl. 
Uma 1·epnrtiçi'io e~tabelecida em Washington, e 
com 1iliaes em diversos lugares, dirig~ a divis:1o, 
demarcação, e venda. de todas ns terrtls. Dividem
se os t~rrcnos em townships, seguindo a bW!e e 
o mer idiano de.' norte e sul; ~ubdí vide-se cada 
township em secções, e estas etu quartos de sec· 
çõ.es. Divididas, corrGrn·se as linhas, e marcão-se 
para tirar t?das as dividas , levantando -se a 
planta exaeta. O p reço é um só e unico. Cada 
geira custa um dollnr e 1uarto. Com doze dol
Jar~. que equivalem a ~-1.$ nossos, pouco mnis 
o•t menos, se tem oito geiras, quo são iguaes a 
1001000 brnças quadradas. Levão-se á praça os 

quartos de secções : de ordin•lrio em prap niio 
se vendem, e sim posteriormente e em particu· 
!~r.:. O indívid11o <jue quer comprar vai á repar· 
ti·;a.:o, sabe quP. terrenos ha a vender. paga-os, 
e ficn .lelles proprietal'io. N ·• occasiào da divisiio 
e d"marenç.'io. "e prefere o posseiro, · ·a-uní'iis•ra~· ·--- · 
,.z...,,. sendo aquolle obt·igado l\ po.:;ar o proço. 

Orn, >~v.; Es~adus-Unido.< ha u•na ruça de ftomens, 
am.e1·iuanos de nascimento, que se podem ehtlmar 
os primeh•os da civilisaçào. S:lo os que cornpr1b 
us terrã!! brutas apenas demnreada•. Derrttbíio-lhe 
logo os mattos. formão uma cas1, e Jan~iio as 
primeiras sementes á terra, fomJan<:Io assim um 
ou mais sittoG. O allcmiio, que na sua terra 
eut·opéa não aprendeu a de1·rubar mattas virgens, 
de ?rdiu~rio quer achar um sitio fel te, c compra a: 
ass"" v1vc aquella r~ de derrubadores, que 
formão uma industria especial. 

Além disto, encontra (> nllemão nt>s Estados· 
Unidos grnnde numero de seus eompatt·iol<ls 
europeos, todas as f<~cilidades de comm~nicação, 
meios para se corrosponder com scgumnça c 
brcddade e,>m. seu~; amigos c p:wentes que deixou 
aléro do oecnno, e Utna garantia e · segurança de 
pessoa o propt·iedade que em parte nenhuma 
habitada do globo é excGdida. · 

No Brazll chega o allemão; t.em dinheiro, quer 
comprar · terras? As publicas niio estão di"Jididas 
das particulares; o dominio publico se nilo aéha 
ainda l'econhoeido: ás terras p:utieulnres estii.o 
I'l!al . demarcadns, sem garan~ios; sítios feito~, 
dtftle1lmcnto enoontra commodtdades, quasi ne· 
nhu:na ;· poucos allemães, pouc.1s communieações; 
nas cidades, com língua tão diff~rente, nilo tendo 
m~ios, quo ~bsUl.cu!os pa1·a ~flnb•,rem a vid11 t 
Que ditrerença dos E~ ta dos- Unidos 1 

E essas difficutdades, esses obstaculos têm 
encontrado um ou outt'o encarregadn brazileiro 
de pr.ocuml' . na Allemanha colonos. A provincia 
do Rto Grande do Sul, no a1mo de t8õ2, <leliberou 
dnr .terros gra~uitas a eolonias · das que fl)rl!o 
por lei dadas ás província<~: encarregou n um 
Sr. Klcuuger de procurar colonos. Fez esforços 
inau<lito3 e:;se ag•mr.c • .Mas acllt\va uma imprensa 
bCistilisando o Bra:~:il, pintando -o debab:o das 
m~is tristes c ver~onhosns cOres; ~ncontrou 
sociedades, como a de B~rlim, om que ae fnziiio 
Jiscursos, c que publicll viio, escl'ipto~. tendentes 
uns c outros n demonstrar ll>i d~sgraeas que 
no Bratil esper:wão o allemi\o. Os en3aios de 
co!onisnçi'io que anteriormente h>\'l'illtno~ feito, 
e q_ue t1nhiio sido .infe~izes; a .. tnorcbn da antiga 
aOclcd.,d:: de colomsaç•\o qüu w;omos; as . ospe
culllçõe~ de alguns in•lividuos IJUI1 receberão dos 
cofres publicas dinheiros para ter colonos, que 
rounil•ão meia duzia <le BYentU!eiros, c depois 
os nban.Joo:iriio: tud•l isto dnva alimento a essa 

· imprensa, n essas sociedades pm·o. no a desncro
ditarem, l'llra nos desmomlisarem pera11te a!luella 
nnçito, e 1mpedirea• a colonisnçiio para o .Br11zil. 
AO(rcsceu ainda quo um enleio dirigio ao governo 
-prusso o seu mtnistro no Bra~il , o conde Orloln, 
descrevendo o c:~tndo do:t colonos ultimamente 
~ngajados por eontract.os de parceria por alguns 
fazcndeil·os noto.veis das pr.Jvineio.s do Rio do 
Janeiro ·e S. Paulo. O conde Oriol:t npresentavll. 
os colonos· como dependentes perpet~:~amente d?s 
l>razileiros l"icos, destinados á ignoraueia " mnis 
catllpleta, o o pniz sem a<:minístrRçno de .justiç< 
e sem · boa fé . Est.e ·officio foi pelo governo da 
P~ussia . enviado · ot ·todos os ·go~·ernos allemães 
para tor publlcidt>U,;. · O governo da Bàviera 
probibío logo a emig,·açii:o de s~us subdltos para. o 
Braztl, e outros · o aeompanltárM. . . ··· · · 

A província do Rio·G1·o~nde com muita ·diffieul
dade põ.!e aLé aro•·a· ol>ter poucos eolonoe: o ·seu 
agent11 .orruipou-se, porque engajava· colonos, e 
elle.s rompião os ajustes nnte$ de embarcarem, 
e elle per..lia as de,;peza~ de fretes de navios e 
comedoria'!. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em t510t l20t5 14:27 ~ Página 20 00 20 

9ô SESSÃO El\1 5 DE AGOSTO DE 1853 
'fetal OS outro exemplo ainda, c,; o da coloui;t de j trate do rehnllilitar o MS$0 credito pela im-

D. Fra!lcisca, "stab~lec_ida n :t p_rov_incb\ de Santa preus_a P.~rop~a. ~0111lu~ta p_ur meio della as ca· 
C:tltlla\'lllll. O Sr. pnnc1pe de .Jou~valle rec .. beu em lu!J?n•ns do ((u-.: c c Br"z1l victim:l; flt.ça por 
o.lot.! ue sua augusta e~posa, a Sra. pnnccza D. me•c ddln tliJparcccr o Bn•zil como ti renlmeate 
Pr,\tleisca uma porção de L"rra~ á~ margens do um paiz choio <lc recursos, de vida de futt:ro' 
rio doS, FrMeisc~. ~<leu gr.otuitameute po.rte ~el· o!f..,roccudo t,·,da~ ns __ g~~.!!H .. tL3!? . ... d~-- se~urançtl .. 

---l~s-a--uma--•·espéita-ve~ ~~··de-Hambm·gn,- ·-m;-sn;:·- --pessoa1;--i!_ll1ibe~aaae, de prospettdade e de 
l;chroedcr, com cono.laç.'tv de formatem uuul colo- ordem ; de preuuos a a"'ent.c~ <Jue •mimem a 
nia, 1mp01·tantc sen·i~'u quo S .. \. o Sr. príncipe vinun <le colunos Jlara .," .Brazil; indemnise a 
de Joinvílle rcz ao l;lrazil. .\. ea_sa tios Srs. ::ichroc· todos os colonos quo vidom para o Bra;:il do 
der, apezar de toJo o pre$tlgao e nome d·l qna excesso que pagar.m tlns paS3ll"Cns para cá 
gosa ua Allemanba, mal tom conseguido .:nviar sobre a pass••gom pam os Estados Unidos · 
áté agora cet·ca <le 700 colonos para S. J:.'rancís· auxilic· u com v 1•3"amenl.o por conta do go: 
co, npezar do> ter n,, co>lo:1ia. feito llGirade~s , di - verno, da passagem de tod,l:< os mr.norcs de S 
~· idido tcnas c obtido do :;overuo i_mpct·ia l di- anno_s; S!l<l o n ucleo de uma grande P·'pulação; 
vcrwl! favor~. c mc-gnJO de ter fetto nnlllÇO$ alllvte de t.•dO os impostos do porto •)S navios 
pecun:n.-io; n al:;:uns wlonos. que trouxet·cm colonos; c'rêe no J3raúl socieda-

Est.e. senhores, ó o verdado. iro ~stado <la ques- d~s ptu·a promovel'e_nl o. colonisaçãv, au:tilic-ns 
tão. E ' tri~te m:lS devo dechr;tr q ce me n!io dcs- com nlguus $Ubshhus e privílegios, mas não 
:mimn, que nos n ão deve todavia uesanituat'. O conforme '? systema tia autig.t sociedade quo 
que devemos é estudar os ondo ; de melhorai-o, hc•m•e, c sm• sub uovo pó, parn procurar trn-
dc an·astar todos os obstnculos de retirar to- balho aos col .. uos. fornecendo os fazendeiros 
das as difficuldadcs que so oppoom i• colonisa- qu~ <lellcs J>rCcisarcm, creando u111a classe do 
çi\o para 0 l3razil. Est~ lllesmu (:Stado ucve-nos derrubadot·es do matto;, p~ra. comprando tel"ril~ 
dar 1ncentivo para p1·ocurar tnctluunorphos~a~-o ao governo apenas metlidns e demarcadas, for-
~m ou ll·o estado, dif\erent~ dellc, seu antipoua: m_at· no lias s1t.os qu? vendiio a(lS emigrados; 
é esta a parte pratica que nos cumpre examinar SilO !lespezas pr•>ductlY<tS que fa.ró. o governo, 
c solver. No\o me julgo hallilíiado para o ra"er, c das ~unes ba de o pa11. no futuro tirnr · gran-
mas ousarei niada aventar algumas i.léa~. des \'Antagolls. · . · 

A primeira cou sa q ue cumpre fazer é exccn· ~~sim nüo se . tirarã. o Cllrac~r de espont.a-
t:lr a lei de 1850, que mandou separar, d ividir e n :ld.tde á ·colomsuçllO : preparno-se-lhe melllor 
demat·cat• as terr.ts J o domini() pnblico. Not11i que ~1~ elcmcnt"s pa~a P. lla se dcoerovolvet·; c este· 
é pt·eciso urge.tcia, porque precisamos d~ muJnr )amos. certo~ que .mn um patz . com~ . o noss?, 
a n ossa reputação na Allemaoha, c lit·mar um ou· de chmns tno vn1·1ndos, de terra túo propna 
t ro conceil<• qu_e seja-nvs favoravel, p rovando· lhe p~ra todos os ,.t•rod•.lct?s d!l na\11re~, Ulo ~n-
que tratamos seriameutc destas questões. tlecortnda d•: nos adm:rnvea$, que sao nrtenas 

, . . fecundas uc sua riqueza, ha do attrahír ao seu 
Esta let d;~-.:e ~er qua"t•l ant':s e~e~utada :_ e 0 selo, quando melhor couhccida e experiméntada 

quo tem em Vl;ta o meu art:go nd.dt tlvo ; 5~1 q_ue .pelos Purop~.,s . '' superabundanci,, de po ulaçiio, 
O governo Se Occupo. attonlllnlBDÍ.O deste ueg0~10, que se VÔ o'Tin-nJn a abnn ·'o r S'· pr t • · - d • 0 , , 11 . u ~~ " u na ous pn cn es, 
porquu no11_1cou 11 ':11 \\ comm•s•~ e pcss - · ~ '. ti$· seus lares, para p<oi:urarum em longinquns ter-
tradas _ pau1 red1gu em <>S re.,ulamentos pma n ras uma nova patrio. · 0 molho1• !ortuno. . (,lpoi~-
execuçao.. . tios. ) · 

O Sn. Mt:>Jl'Tno DO I!>n•.llnto :-0 regulamento j á Nós Cttiiiprimos uma nrdua ma~ gloriosO. t!l-
estâ. concluído. rcftt ; ucallámos com c. trafico. de escravos: n1as 

o Sn. PJm:&IR..\. DÁ su.vA. : _ E~t& <lec:lnraçiio 0 " braço,s que falt:lo preeis:1<l ser substituídos 
do oob•·e minist•·o sntisf~z-me muito. Execute-se 0 . suppndlls; n colonisa~ão .; ne~:ocio urgente, 
~sta lei pal'a termos umn basa pdrn n cc,lollisn~ 1io vtt.tl, de noces;idadc immediatn. E' providencia 
eapont.nn.,a, tendo tenas medidas e dema rcnd·>s, cum que dC\'O oeeupat· t~Jdos os no~so~ cuidadoJs. E, 
os E stados-Unidos, para se venderem, e nssim esta, co:uo Í~L t l\'C ti l1onra do diz.er, n n~ssn 
proporcionatr nos colonos C3tabclecim~ntos pro· ~rnndc llllliticn. 
prios . ~o uin om que ou vir os csplritos publicas 

Mas de\'emos parar até chegar a esse cslaJo ? dmxarem o entupo das rccrimio·1~õ~ c.l~ parti-
Não. E ' preciso tr.1balhar : esta êpocD. iutermc· dos 0 das diseu~~õcs ele politie11 cspcculutiva, 
diaria será <lu transiç:1o ; mtls nós poJem(•:> obter 0 proeul'nt·om dcs('nvo\vi:l' os graudes p rincipias 
alguma co\onis.,çi\o por um systcmn de trllnoiç•iO <ln \•crulldoirn ndmlnistrllçiio <!o pniz, dando-se 
que sirva até ~;,,mo prcptll'o pnrn 0 systemn do no (!!IlUdo Y~rio tlusttlS mat~ria:o c~(>l!ciacs guc a 
coloni.,Dçiio espontane:~. E $Bc sy.~temn será 0 dos fvrm•1o, cu nbençonrci o mou paiz, o tic:lrcl 
contratos <le parc~ria. eon\•tlncido de quo os homeus politlcos Ollmpre

lwn uoriio b~lll n sua mísaftO, em uma tcrm que 
Convém, por.hn , que elle..- sej:io l'~guhu·isaJe~s, recebeu da natu:eza todos os dons pnrn so 

lel:lbiio una s t) modelo, um só typo ; sojn o go\·et·no cugrnn,l~ccr. 
geret.te dcllo& pelos seus agentes '"'Europa ; a!- li.' ju tarde, bem tnrd~·, ilnnli;;o R'JUÍ, pedindo 
fiance no lilll do t~mpo da locnçii" dos sen·içú~ \ 
do colonos ten·ns para cllo eompr,,r c estabelec<l·; ' cnnu\ra quo voto ·pelo nrtigu additivc. (AtJoia -
!aça o govcmo 1hcalisar se as condições dt:lles o;e c!(}s. Muito bem.) . -
cumprem e.xac_tamcnt.e, appnreccnd~ c11t favor dal- A discús~iio fie~ nd1aJ::. pQla hora. 
les t1 sua acçao l-fotectura, para que na .1:.uropa Designa-se a orden> do dia, c levanta-se n 
gauhllmos o credito e d L'SDppareçi\o as más i m· se~são âs. 3 horas da t!lnlc. 
EresE~.?s que d•.sgraçadame nte lá ha contra nós. 
Prob1b;, o c;ovci'Do .a seus . ngeates o.ssignalura de 
cootr.tto quo não tiver as condições tl . garan t ia s 
estabelecidas, r-ara que especulador~s egoístas nos 
;;âo compromeuão mais. Est.e3 conlrat<>s .de par· 
ceria for.ruml.õ um systema de transição, qac pre-
parara os ~lement.os do vcrJadeiro svstema de co-
lonisaçiio- • 

C11mprc alnds. que faça o governo algum~s 
dcspezas aunuacs como auxilio t\ colon!sa~ão : 
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1'1\ESID~:.IC!A. DO sn. MA.ClEI:. l!OXTEIRO 

Sulll.tARio-Expedi•>rHe.-Ordem doJ di >.-X egoci9s . 
- ~o -Rio-·G•·=d9 ·da-::-rt)l'ttf. Di>·êU.;·.f<i <lo s.·. He . 

:::en•o. Cavalcrmti. A•·tigo.• arldili~os á lei do 
orçame11to.-Diocw·so do Sr-. Per-ra::. 

"As dez horas, feita a chnmadn, achií.o·:se pt·•
sootcs os Srs. :.raciel Mvnteiro, l{ibeiru, :Ma· 
.:eolo. Dutra Holcho., Luiz Arauj•J, Pet\rnira, 
~o1111.liclo :1\Iüu~zes, O·•uego J,eal, Si•.tnc!ra QP.uiroz, 
Apri:;iu, S iiYcrio, \Vand.,rley, Fiusn, !W<.lrigucs 
~ilva, FciTaz. A::uiar, Paula C:~nolido, Assis 
lt<>cha; Miranda. l!ello, Fernll•ld~~ Vieira. L11iz 
Uarlos, Seára. b::mio tlo> Mar.Jim , Jo$é 'fh,.,mnz, 
Silveim cia Y uUI\, Domiugnes, Henl'iques. Ba•·
lx>sn da Cunha, Goonc~ Rilleil'O, Pim~nt."l Maga· 
lh;ie~. \Vilk•ns, Te ixo:ira <.le Sou~;a, Helfot·t, 
,\lrnolida Albuqu.,rque, Sousa l>ão, Bezcna CaV•ll· 
ca•ni, Virlato, Riili,it·o da J.uz, L ·ndolt<>, Theo· 
)>hilo, Casndo, .. Flcurv, Jordiio, Fau·tll, Angelo Cus-
todio, 1\Llclla.!o tl ~:rendes Ja Co.ta. · 

Compa•·ecom dcpoi~ a,, cbamQdl\ O')S Sr.•. José 
Assenso, Araujo Lima, Vi::ario ::>ilva, Mnrtim 
Ft'<lllCÍ$CO .. Nulmcu, Pereira .Jor~te, José de Gôes, 
J:;nacio B ·lruoza. Vícn:·a de M·ltttls, Men.loon ça, 
!'··bíns, Pl\ula Fonseca, Candido Bot·ges, B,·,,n. 
dão, Zacbarias, Taques, Paranagul!. ·e P.rusque . 

A's 11 horllS menos 20 minutos, o Sr: presi
dcn te d!clara aberta a sessão. · 

O Sa. 1° S13CRETAWú dá cont!l do segaint<!. 

·vul o!Ilcio uo' s .. ·. minis tt·,) <lo impcrio, eu· 
vi~ 1>do ci>pia do decreto do . 1" do corrente mez, 
pelo qual f,,; concedida ' n pênsão nnnunl do. SO:J~ 
nos filltos do fallec itlu ollicial·ma ior da secrda
ri:.l n seu car.~<n , Jo>ê <le Paiva Ma~; tlhãe,; Cnlvet. 
...:..A' commissão dú porisões e ord.!•lado;. 

. Outro do mesn1o,. da\aJo d~ 6 duDJ i.cmbro do anno 
proximo pas~ado C•IViaudo, afim de <}ue .ost:t camara 
possa deliberar sohre a sua rcvogaç:io, os actos 
legislativo& úa nssemblêa provincial do Rk1 Gr,mde 
cio Sul, quo sc.guudo a consulta .dn secçiio do 
conselho uo e,;t:t•lo dos negocias .do imper io tle 
i. d~ Julho do tu .;smo anno, siio cxorbitauíes das 
,dtribiuições assemllleas proyinciaes.-A' com· 
missão d~ assemblcas pl'OYinciaes. 

Val n imprimir a reducção peht c mnmissiio du 
csrotisticn apr~sentada para a t erceira disc•l$· 
silo du projecto n. Iü de lS.'H, que llUfl:Ueut.a o 
numero de dcput.udo)S dt: di\·~rsas pl·ovmcias. 

o s.-. :r-TcnrJ <p\c" :-S•·- prcaldcllte, o no, 
bre deptl!:ulo peln ))rovincia' de P ernambuco. 
que é presidenti! da Pnr \hyba do Nort.P., rcv~· 
l•m-nos Clll uma !las lll~imn~ sr.ss.:>cs 0 111 um 
seu discu•·so um filete da maior to·anscendoncia 
u gt·avidade. S. Ex. llisse·nos q11e sendo informado 
J!do C<>nunandanto do dest<lCllm~llto de Natubc. qu~ 
Felí,;: Lins de Araujo, filho do Sebnstillo Lins Je 
Arnujo, so achnvo. munido do unt alvnr{• de dcspro
nuuci·l pel•) juiz de direito da res;>cc~i-vn com :arca 
;,cerca de um crilno de mort~ qtlc se lhe irn· 
putilm ;n:lo obstante esse nlvnrã tleterminára 30 
cummandante do mesmo destacamcnt.o que o cap
turasse e rem. ttessc para a cadên dn eapital. 

Ortt, ono podendo d~ixnr de consiJ.~rat um 
facto sentelhante eotno um gr.t v o a ttcntado con
lr:l a indcpendenei:~. do poder j udicio..-io ... 

O Sn. Cons~A uAs l\E,·~>s:- N:io npoiado. 
O Sn. lú:J<P.lQUF.s: - ••• porcluC· a S . Ex.. em 

caso tal n:lo ~umpria mais que ra1.er promo•er a 
re~pvnsabllidadc uo juiz. · 

o ~n: PnEsU>xxTF.:- S€ o . ~·- d~p•ltarlo prc-
Tultn \. · 

ténd<J ap•·eeeMar n1gurn ~equ~rimento, é mister 
antes de tudo que peça urgeneia , pOI'quc~ a não 
fazer isto discutir·se-ha al~um r eq uerimonto que 
já fo i preccoleutcmfnte apresentado, qut> ji !oi 
diSCl11ido.-Xlio -posso·cport.•nto atlmHtrr--di~eannu--
IJU'I V6nha l'''o>judic:u: qualrl'ter outra. m a tcrin, 
cujo exome ja\.. fo! resolvido pela cnmarn. Se o 
Sr. d el>llt><do,- repit,, tem tençdo d~ pçdír urf:en· 
ciu para .aprescnt<ll' algum requerimento, lem a 
pa\avm pu.ra isto; porén\ para discorrer sobre 
materia que " ''" está em tlíSCllS~!to, n:'io . 

O Sn. Ht:::<nrQues: -Julgo que ns e mendas ao 
regimento da casa àesign;\o o dia de sabbrulo 
!Jnra apres~utaçTlol de requerimen t O<, e por uma 
praxe constnmP.ment.e seguhh c adoptaã'' nesta 
c••mMn, r eq nerimcntos :mU:riorcs. urgencias més· 
mfl nnt~riomnen\e pedi<! as, ficão prejutlicadas · 
pelos requerimentos postériorment•1 apt•esentados · 
em tr es <lias. 

O Sn. PrtllSIDE:fTE : - O nobre . depu tudo e.;;tá 
argumentando aind • contrr. os cstylos da casa, 
contrn qs factos ; estes . suo COtltral'ills áquillo 
que o nobr~ deputado emitte. Tem.se da.do 
occasi~~H~S. de havm· tr~s, qu~ltro e cinco .r equeri
mGnt.ns ap1·esento.do;. na •:asn, o que são pvstos 
em discnssiio pela ord"em chronologlca. · 

O Sa. He.~im.'!UI'.S:- Parec~·mc que ainda ha 
poucos <lia~. pedindo Jons nobres d eputados 
o:rgencía sobre uma m:~teria, o.peZ.'ll' de vencer->;c 
a. urgencia pe"dido. p~lo primeiro, um. nobre de· . 
putado pel:\ minha proviucia pedio tnmbem depois 
urgencia ... 

O Sa. PMsll:iENTF.:- E' justamente o qne eu. 
di?.ia a11 nobre dcpubdo; póde pedir a palavra 
c requeret· ui•gcneia p~ra t•·atlr de uma ou outrl). 
materiB, porqu~ cnHo ficarú(; preteriuas.ns outras; 
mas se nii<l .qu,i7.er pedir urgencia não póde dis· 
correr .. 

O Sn. H.,;:<mQuES: -Percel)o o que V. E:..:.· 
diz, mas pe1·mitta-nH1 que lhe obser ve· com o · 
devido respeito quo o que · V. E:o:. clecl·•ra se 
deve eu tender ~m relação a úutros dias da Sll· 
mana, o uiio aos snbbados. porque este< pelo 
r~gimcnt.o da casa s:to expressamo11le d!!stinndo; 
para a apr~sent:lçi\o d e r equerilncntos ... 

O S n. Pr: c~to~::~n: : - Pa~·ece-ane que <>n niio 
m~ exprimi <Jom c!at•cz,\, on o S•·. depula<.lo não 
se qllCI' cln~i ·· aos esLy los da eMa. Mcs m <> ncs 
snbbados, quo.nilo Ro t~ul d~ di:~cu~ir requeri· 
mcnto~ qu~ jll. l~m sidn :\pres~nbÜo)S anterior· 
mentQ, é preciso (]lle nlgum $t·. d~putado n>qne ira 
u•·genein, c a camarn a appmve, pam 'lllé f1•.1U~m 
prelcritl<•s o . .;.•es •·eqtlorimentos. ;Apoiados.) ::>e o 
nobt·e dcpnlat!<.~ tem intcres3e tle f:tllar sobre 
qualquer 111ljecto, pe~a. nr~encin. 

o Sn. J-( I~NiliQCt:S: - !:\iio estou resoh •it!o · 8. 
pedir urgeneiot hoje, porque a redi b'l ~loucos 
o.l ias, e a camnra tevo a l10ndnde <.le ncceder ao 
meu ·pcclldn : nii<.~ querü pois ineommodal-a tão 
dept·esst~. Estw.a Colnveneido de q11o> tinha rJi. 
>·eito do apt·os9nhr llnje um requerimP.nto c jus
tifieo.l-o. A' vista. d11 gr >vi Jade dos factos ·que 
fon1o npr~seutados pelo Jhlbre deputado p~r Por· 
nnmbucD, Cll Lendi que ora do meti· dcv'lr (;12er 
nm I'O•lucrimento pedintlo infonnações ao ::tOHrno, 
não só ,:o\H·e e~tes fucto3 •1ue o nobre d~putado 
r evelou nn cusu, ccmo sobre outros muitos · que 
pu<.le o.l~scobrir na f,, Jha officiàl que publicava 
os . trabalhos de suo. administraçl\o . • 

O S11 PnEstnE~Tr::- Em qualquer mtLro dia, 
e mt>smo h .. je, o nobt•e d ep tttado poderia pedir 
urgencin para discutit·-sc com ·pro f~réncia. o l'C· 
'1uerimento quo quizcssc npr~sentlll' . .', 

thu. Voz:-:-E.•til em tempo, peça urgeocia. 
O Sn. H>:,;ru.Qc~;s : - Niil'> sei se n C3Sn estará 

C~'~rnpldn . ,Tl\ di$~0 R V. Ex. '}no tinha pei'S"Ua· 
t;; 
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são de que a urgeneia se tornav:~ hoje escusada;' 
mas como Y. E-:t. me impô~ a Ql>rigaç!io de 
pedil·R ... 

O l:ln. PnESinENTF.:- Não, n ao· imponho ~ssa 
obrigaçiio ao nobre deputado; apt~n.~ o~~~~:'.':.:l~~ 

--~iO· <JUe- -tem-u·t~eguir.·--

O Sn. Il~!>IUQt:F.S: - ••. não desejava incom 
tnodat· tiio brevement,, 11. casa, nl:l~ tenho de 
observar 11os meus nobres collcgas 'lUe além do 
dever em quo estou de pcdil· informações sobre 
os gUV<lS factos que forão reveLtdos pelo nol>re 
deputado, eu me considero na rigorosa obrlga~ão 
de d~fer1der f\ um meu irmão tapoiadl)s}, a nma 
pessoa que me ó muito eonjuncta, qu~ 111 e é 1nuii.o 
cara, que pre:o tanto corno a mim mesmo, de uma 
injnria que ndrode lhe foi lançada pelo mesmo 
nobre dep11tado. ;N«o apoiados. ) 

O Sn. PRESIDE~T.O::- O regimento da ctnnara 
probibe que se attribun más intenções n.os Srs. de
putados. 

O Sa. Htõ:l;RtQm:s:-Retirnrci entiio a exr:>ressiio 
injuria ; digo que estou no devt,lr de defcnd.er a 
U1u irmão a quem tanto p~ezo de uma accnsaçiío 
injusta ·•ue lho foi feita pelo nobre deputad?. 
Se a camara cuLentl~t· que tenho direito a e~ta 
deí~sa, digna•··se-ha conceder-me a urge11cia que 
peço: qu~nclo porem jul~ue que nno será isso 
conveniente jil. pela importancia dn~ materiM d .1 
ordem dC> dia, eu submettel'-me-hei á sun delibera
çiio ; í> em ouLra oecasiiio que me pareça oppor· 
tuna farei a rEJarido. defesa. 

Consultada a camnra sobr~ a urgencia pedida 
pelo nobre deputado nilo n approva. 

O Sn. PaUIOEl\"'1:1~:- Tem a palavra o Sr. Au
gusto de Oli\"eira. 

O Sr<. Bt:7.L\RRA CAnLCANTr:- Eu pPdi n pa
lavrll ~<ntes dos outros senhores que a pedit·ão 
igualmente pnra que V. E.'t. puzesse em dis· 
eus~•io o reqtlerime nto do Sr. deputado pela 
:minha província. 

O S&. PRF:SIOE.\-r~::: -O requerimento a que 
o S•·. doputado se refere ainda não f\li posto 
em discusstio por'lUC um St·. deputudo pedio a 
!Jalllvra peln o1·Jem, tal>e:r. com o fim de fazt>r 
algumn l'Octiflcn.;ão, ou por outro qualquer m••· 
tivo que não posso advinbar. 

o Sn. B!o:?.FJ\n.l. c .... VALC.\::<TI' -Bem, limitar
IDe·llei e pedi•· a V . Ex. que ponl.l& em discu->São 
esse 1·equerimcnto. 

o s~. Pali:SIOEliTE' -Os dias de sabbaJ' são 
destinados h d iscussão :ie r equ erimentos. Alguns 
Srs. deputa1los pedirãt:~ a palavra pela ordem, 
mas en n~o sei o q•te querem, e cumpre-me 
dar-lhes n palavra. 

O Sr. Au~~:u .. 'to de> Ol.lv<-ir-B:-N:1o desejo 
interromper R discussão do requerimento relat ivo 
aos negocios do Rio Grande do Norte, porque 
Clltendo quo o nobre deput!l.do está no ri~<:'rosn 
d~ver de defender- se de todas as :~ccusações que 
sofi'reu ; ma~ tendo a11 hontem solicitado da caM 
uma urgencia para a llpresentaçào de um reque
Timeuto, e tendo sid~ negada esta urgcncia por· 
que se disse que hoje era o dla proprio para 
apresentar requerimentos, cn tendendo cu que o 
~equ~rirnento que preteudo . apr6$enlar p6de ser 
approvado sem debate (não apoiados), porque 
n ;\o foz mais do qun pedir e.;clareeimentos e cer
tos documentos pot-quc a casR ainda nii•> ouvio 
as explicações que o nobre ministro da mari
nhn tinha de dat· ácer<!3 dos factos que tive a 
honra de aponta r nestn casa por occ11siilo da 
discuss:l.o do orçamento da marinha., .. 

VM.~ Voz : - Ha de r~sponder quaado fõr 
tempo. 

O Sn. A•Jat':>-:-o DF. OuvF.rno~. :-.... cutendo que 
:t C3 m:ml de-re \'ntar n urgencia que ll!e peço 
para o re')ucrirncnto sar npresentado •. 

Y••zes:- ~lio pNCil51l, hoje •\ dia de requeri· 
mcnt.os. . .......... - . .. ·-·- · 
- --(fsã..-ÃcoÜI!-ro u& OLtv.:!nA: ·- Pe~o portanto 
urge•\cia plll'tl Aprese~t!.llr o meu ro~uerimento 
antes de se trnt11r <lo~ negoeios oo Rio Grande 
do No•·to. Creio que p,>SMO e devo pedir esta 
nrgenein ; snppouho que ü do hcnra d!l maioria, 
é <lu llonra do govern•• npprovar este requeri. 
meuto. (Vit'as ;•eclamaç'úes. Apartu.) 

,\ urgeneio. pedidll n:'io e npprovnda. 
O Sa. Go~s& R1m:1ao faz v~r que o ar~igo 

additivo que apresentou hontem e que está pu
blicado no JOt"1to.l de hoje sahio eom um erro 
typogmphico. Em vez de « l<'ícil<! probibidas ns 
g•·ntitiea~ões concedidas a empregado< que tê<u 
orJe•tnllos que não fot·em det~rm>nados por lei,•• 
comi) está publicad-·, deve lcr·se determinadas, 
referindo-se est!l paluvra ás gl·ati{lcaçííes, e mi:o 
aos Ol"denaclos. 

~er,OCIOS DO RIO GRAND11 DO NOnTE 

Entr:& ~n; discussão o roquerimonto do Sr. RI\
JlOSO da Cam:~rn a ··espeilo rl~~ negocias do Rio 
Grn.ndo do Norte. 

o Sr. Bo'-el'ra Cl1-..uh.•Bnt1 •-Entrando 
nesta diseMstio um pouco doloro&!L para mim, 
mas a que fui forçatlo pelo nol>r.t deputlldo> pela 
['t'ovineiR qut' rept·csentn, comocnrol lll!Lil iC~stando 
á clhll o ~incer•J per.nr 'lllO 1110 ncoml?•mha de 
ter entrad-• para usta carnara eob tao mãos 
auspiclos, empenhado om umB CJUo~tüo que, e:n
bor:~ rliga respeito a umn pr·,•vincir. lnt~irn, to
do.via nos olhos da mnligniilado ~ô nppareee pelo 
lado pess~al. I s t •> me conh'llrla e me constrange, 
pnis quo. rellhnent.c costumo procedt~r por m oti
vos mais elevados do que •J mero in~resse 
pessoal; e minha illteUigeucia, posto que fraca 
e ucl\nbada, toua\·ia. a~p:ra n girar em um cir
culo maislargo. 

Feita esta obo;ervação , Sr. presidente, antes 
de entrar o.n tnateria do requerimento do nobre 
deputlld<>, de vo ainda invocar a beni~nidade da 
camua, ao menos em attcnçào :\ posiç:io do ac
cu,;atlo, em que DO nobr~ deputado apt·ouve col
locar-me. 

Senho1·os, o requerimento do nobre deputado 
teve dous ftn~' vaza~ S!.le. bilis contra mim, e 
pagar uma thvida de reconhecimento ao presi-
dente do Jl,io Grande Norte. · · 

Pela minha parto! felizmente re11valârão · todo~ 
os golpe~ desleocs do nobre deputado, eomo eu 
o mostrarei : c em relaçti.o au presiueÍlte · en
tendo que olle mais agradeceria s• e nobre de
putado o uiio hottvesse defendido, p~ls que a 
dcf~sa compromette âs Ve%88 nioda maia a 
causa t.lo accusado, e dá lugar a que Sdjll reno
vada e eo:Tobot·:u!a a !iCcusaçiin. Assim o nobre 
deputado, defendendo, o presidonte <lo Rio Grande 
do N arte .• ·obrigou -me a refll :·çat as accusa~ões 
·mui. gr•aves que pelo seu comportam•mto , o 
mais irregular e arbitl'nrio, tem completamente 
meNcido. (Ndo apoia-dos.) 

O Sn. Connto~. DAS NEns:- Tem sempre sa
hido muito airoSil da discussão, e eu tenho es
perança d~ r esponder ao nobra deputado . . 

O Sa. BE.ZERRA 0.\V-I.X.C.L'\Tl:- O nobro depu
tado assim o diz.... Entt-ando, Sr. presiJente, 
na; o!)jervaçôe~ preliminares do nobre depu tatlo 
pelo Rio Gt·ande do Norte , eu primeirnmentJl 
aprecia rei a razão por elle eltpendida para me 
não ter t·espondido quando cu poln Lnprensa o 
convidei n âisoulir os negocios da pz:ovlncia que 
ambos repre~entnmo;. O nobr~ depubdo dis>e. (L<i.) 
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A explicat.ão está na verdade motapbysica. 
porque o ponto era dif!icil. O nobre deputado 
pelo que disse deiX<)U entrever que me nlio •·e • 
pondeu p<">rquc eu me havia collocado em situa. 
t.ão dif!icil; ve·s" pois que foriio consideraçiles 
de generooida,lo para eommigo que o movêrão 

O Sa. BEZERa~ 0:.\'A.LC..I.NTI:-E' porem igual
mente verdr do quo nntes de recebet· essns pro· 
vas do apoio e eonsiJcraçi'io cu havia presl.ado 
a esse pat·tido tudo qunnto em minhas forças. 
cabia. 

Chegando eu áquella província en1 principio 
n dcixllr de ac11dir ao reclamo que lhe fiz para 
·discutir- os negocias do Rio GJandc do No•·te e 
a eonduct.a do presidente sobre quem posO.rão 
tito graves arguições. especialmente áeerca da 
eleiçilc. d•) nobre deputado. Só me cumpre por 
conSEguinte nestn oceasião agt·adecer tanta bo
uhomia .... 

Depois o nohrc deputado procurou lançar con· 
tra mim uma lnsinunçiio com vistas sem .luvida 
de chamar sobre mim o odiosll do pnrtido a 
que tenho a hon•·a· d~ pertencer, quando dis<e 
que eu procurava desvirtu·•r os <~ctos do partido 
a que outr'ot·a estive ligado. Devo dizer, S•·· 
-pre~ ideute, que eu nbsolut:\mente niío procurei 
des\•irtuar os actos do partido " que p<>rtenco ; 
quo accusei o govcmo de violenchs contra esse 
partido, '' me parec~ que a violencin não póde 
desacreditnr a quem a soft'rc; dcl;:leredita só
mente a quem a c:s:ercc. 

do anno d_e 18-l~, .. lluando . n!li . ch~gay_a_ tamb_cm__ 
. como- ·presidente o nobre deputado pela B11hía, 

o Sr. Taques, S. Ex. fez-me 11 honra de nomea1· 
delegado é juiz municipal supple:,te d~ um do;; 
termos mais t·emotos da províncin, e cu acei· 
tando esses eargos pelo desejo de prestar ai· 
gum serviç~ á causa dou1 inante, liguei-me ao 
partido que apoiava essa causa na oooasiii.o em 
que clla · se acbava t:a adversidade. Invoco o 
testemunho do nnbre d<:patado pela B~bia o Sr. 
Taque~:. 

Pertenço nintla ao mesPlO partidCI, Sr. pt·esi· 
dente, porque a lealdade e llrmeza em minhas 
a!Ieições e em •ninhas cren~as •:onstituem o fnn<lo 
do meu caract~r c, se por ventura q_uero a 
conciliaçiio. dos partidos, como o d eclaret a. pri· 
meira v~z qúe tivo a honra de fallar nesta casa, 
é pnrque entendo que os partido; devem •·.,no· 
va•· em cerlns épOC4lS a SU•• exietencia política 
pda transfurmaçiio; e justamente estamos cru 
uma época · em que . um o tran.>formaçi\o deve ter 
lugar, poi~ que os pnrtidos existentes entt·e IIÓ$ 
cst.to completamente gasto"-: não representlio a 
situação, e as necessidades da épo~; c se 
alguma cous:\ representáriío no passado, jú. uU.o 
têm um fim tleter<l!inndo e caracterislieo n rea· 
lisar no pt·esente de nos~o sociedade. 

U;u.t Voz:-Nem o partido parl•meutar. 
O Sa. BEzu:R~A Co~.vAt.co~.~Tl: -A bandeira que 

julgo digna ddle ó a da ce~nciliaçllo ou tr:lns
ún·m~1io dos pt~rtidos; mas a~ora não é occll• 
sião de eu exvender minhas ideas a ·esse res· 
peito : estou apenas explic-mdo ligeiramente o 
meu pensam·ento na situação. 

Desejo pois, Sr. presidente, 11 trnnsfvrmaçiio 
ou couciliaçiio dos partidos no Rio Grande do 
Norte, assim como a desejo em todo o imperío; 
n>lls aind1 estou ligado aos meus amigod da· 
quello província., e sompre lhe:; serei 1h·me e 
de\'ot.ado. 

O Sn. Counl?: ... n.,~ N&vss:-Mas elles não 
estilo na opposição. 

O Sa. BEZERRA. 0AvA.LCANrn-SP-i mais a este 
respeito do que o nobre deputado, 111as não 
qne•·o, e nem devo 11preciar agora c~sa questiio. 

·o Sn. Conai:A DAS NEvES:-Mas cu devo di
zer !sso, porque elles t.aml>em s:io meus ami
gos. 

O Sx. Bt:?.l!:ruu. CA.YALCANTI:-Sr. presidente, 
o nobre deput:tdo para llggrava\· essa a.rgui· 
çlio contra mim fez re!!altar a circumst.anc1a de 
haver eu rec~bid•> m11itas prl)vas de apoio e 
eonsiàcraçiio do partido que na província se 
deuomina-llorti~ta.- E' uma vordado, recebi 
muitas provas de apoio e consideração deSl!e 
partido, apoio e consid•JraçM que sem duvida o 
noi.>re deputado, tUbo da :pruviocin, n:unca !e· 
cebeu. AJ,jm de muitas outras man1festaçoes 
que me . regozijo de record~r, a . . eleiglio. ui ti!lla 
o demonstrou de um modo o ma•• s•gn•flcauvo 
e lisongeiro. 
U~ V oi :-Teve mais votos. 

O Sa. TAQUEs:-Apoiado. 
O Sn. BEZJ::ttn..~ c.~v.U.CANTl :-R~cusci n depu

taçno provincial, e outras vantnl;mS que me 
oll'erecen " oppo<ição on1ão no poder, tl :of!'rontei 
uma luta •·enbid<~ porque 3 opposi~ão desenga
nada de que me não podia cliamar a si, des
fechou contra mim as suas h·as, encaminhou. 
9. prcs!dencia diversos representações n que o 
nobre presidente fez-me " honra de não dar 
tan~o credito, como a couliança que ent.iio em 
mill'l depositava; instaurou c<>ntra mim diversos 
processos por crime de responsabilida.de, pro
C~8SilS baeeados em :1ccusações inteiramente 
falsas do qu.: felizmente sempre triutnphei; e 
tendo t~tllucitlo em l8ii0 o digno presidente de en
tt'l•> o Dr. Ar:tujo Neve<, fui eu seu, duvídn o mem
bm do parti•io dominante que maior persegui
ção soffreu alli nessa época larnentwel ; fui. 
unmetliatam~nt<J demittido do cargo de delegado, 
e por set· severo e de;timido no cum~rimento 
de meus d~vet·es , porque prend ia enminosos 
protegidos pelo delegado que me substitui<>, por
quo uão recuei, como muitns outros,' nessa época 
de ndve~sidade, e na su~ttdaçào de meu posto 
de h<Hli':J. atrrontei as iras presidenciaes, fui im· 
medillt.amente susp<:nso do exercicio .Jo juiz mu
nicipal, indo mais lon~e as vists.s da opposição, 
pois que o vice-prestdente llntão em exercieio 
e chefe desse partido, fez ma•·char contra miru 
unla sxpedição armada para prender-me, etc., 
etc. 

01·o, todos esses sncrificio~, e muitos outros 
actos de dedicação á c·msa do governo e do 
partido, precederão a essa!; t>rovas de apoio e 
con~lderaçã•> a que o nobre deputado se referia; 
por eon•eguínte jâ se v() que ant~s de eu r e
ceber essas provas havis dado a esse partido 
todo o apoio e consideração que ~st.av!\ em mi-
nha~ forç IS. • • . 

Agora, Sr. presidente, 1!6 o nobre deputado 
quer tr.tduzir apoio o consideração por vantagens, 
poderei di1;er que uuuca recebi vo.nto.gem nlgumo. 
do partido nortista. Os eargos de pouca iwpor
tancia que 3bi el:erci do delegado e juiz muni
cipal me forão dad<J.; pelo nobre deput.a·lo peb. 
B tllia quando era alli !H·esidente, e ~elo Exm. 
miniatru da justiça de então, o Sr. Euz<~bio de 
Queir~z. no tempo em que o titulo de nortiaca. 
na provincia em vez de recommeodar-me servia 
antes de embaraço pnt·a que cu conscgui~se taes 
nomeoções. 

A unica vantagem que me poderia ser dada. 
pelo partido terá sido um lugar na assembléa 
provincial. Eu estim•>ria antes que o nobre de· 
putndo me náo obrigasso a dizer o qne foi essa 
1·atota do part1do, ou antes do Sr. Cunha. . 

U)IA. Voz : - Houve patota? 
O SR. B&ZERRA ÜA.VALCA.~TI: ~ Siw, é a ex

pressão que me t;~ccorr~. são esses planos, e>!!eS 
tnanejos de que ás vcze:; usiio os p;\ttidos, que 
na \'erdade não são m•lito legitimes c que.· o 
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nolm~ deput.ndo nilo descoulu~cerú • . . Sint o ter 
necessíd:ulo de faltar nisto, porque<' n"br(' depn· 
tado p1·ocurou lan~.a·· S•>l>rt! mim injurias ( que 
deYo 1·enrter a que111 contpetem) :~prescntando
ma con10 faiJrie!lutn d t! ~~l~i«.~)~s fnlsas, ete. 

De\'0 dizt.'r :i cam:tra •1ue esse m~smo lugar 
que llte fo i dado na assembl~n provincial do Hio 
Grl\nJc do ~or~A e" ni\o o cx<,.·ci · por muito 

__ t<im.p~ .e-Afl<'l"'"'---alli-<1<'1'.>· -t;;--otr- -:!&-dlss-n 
anno passado, o este nnno niío qulz i•· tomar 
asseuto po•·que ~ecou!Jeci que essa ussemblé:~ só 
tinh:~ sido preparada pora cert~s 1nanejos no~ 
quaes eu 111~ niio querí , . presta r. Doil:.ei, por
tanto, t!SSC lugar qu., niir1 p odia ctcsempcnhnr 
C"!!'. <lit;nidade '' s_egundo os preceitos · d~ honra, 
f, . •ctl9oulo -mc IH>Je _de t eo· procedhlo n"•im, 
puque renhnen\c '"'o tenho responsabi!idede 
a lguma nessas leis monstnu,sa;, e all:Hillns mes
mo cstupiuns, que ulli se !i?.or:\o. 

O nol>re dopntado, ::;r. prosiden te, disse nin.la 
quo não havia respo.tdido ás minhas con~idera· 
ções fe_itu poln impr<!n~a, P"rquo a que.>t:io elei
toral tlllll<\ do ser d~eod1da por esta em•a•·a, P. 
ell~ confin.vn inldramenl" em tal d~cis~''· O n,,bre 
dcput.tdo ti .. l>a boas •·azõe~ para contin1· .. . Entre
tanto c•mcluio esse topi~o ngra.Jecen~o no nobr~ 
d cputadu pot· Petnuml>uc•> o Sr. Pnuln Baptista, 
po1· ocr 11~sta occasiào tomado a minbn dcf•Jsa, 
dando assim Iuga1· a que s~ tomussc mn.is pa. 
tente ao l'aiz e sem·razão de minha~ nrguir.ões. 

Presenciei essa Jiscus;;ào, Sr. presidente, "c na 
verJad<l hoje que ten ho nssent.> un ct~sa não 
posso deixar de lnn1e .•t•u ~- ·,nan~irtl p.a· que 
ella c~•1·reu, bem como em outra occnsiii~ jâ la
mente• que fo :;seon tnündn• :~qui com risos a 
motejos oi:lject0s 111ul to se rios. 
· O SR. Connr~.t .DAs N"Ev~<s:- Ning1t~ou ridiclt· 
latisou ao S1· . P aul a Baptista; e q<H\11do nl nrlem 
.o qui:zesse ftzer ell e Linha muit.a dignidade"para 
~-epellir. 

O Sn. BE~ERI'llo. C.\.\"ALC.\~·rt : - Ninguem m11is 
do que cu sabe qnanfo é digno c re~peoto~vel o Sr. 
P nula Baptista, c o prezo quanto de,·o ; mns nii.o 
se pódo uegat' quo na. occasiiio em que cllc 
fallott _ácerc:< rla clei~.à·1 da província do Rrn 
Grande .<JCJ Norte a •;amara niit• o aLtcndeu 
comu. e:llo o u1crccía; inn~mems apartes se c nt
zavão, c houver:to muito~ risos o pilherias · é 
um _lllcio de discutir de novu gosto,- em ·falta 'de 
ra~ües c de argumentos. 

Algur:s noi.Jl·es lleputad·1" qtte nessa ~essiio to
márào a de!<)S~i ela causa p•·e,;idenclal, suste•>· 
tando a elcic•1o lia pNviuci!\, o fiZ<'l11o, ot\ !an
!)ando sobre onim o odi oso, ou faltaod ,> á exacti
dào qunndo se refcririio ~os docurnentos que 
apresentei. 

O St>. Cl3nr.>·.A JHS KEVES:- Es\i1 enganado. 
o Sa. Bt::~t:a r.-. CAV ... LC.-\x~·r:- o n o\.lro ucpottallO 

pel:l Parallyl.l•, que acuua de. dar-me este apm·te, 
<:ollcluo? o ~eu cl1s~urso por· uona peror:rç,j.; que, 
a npphcar-sc a mrm .... 

O Sn. CcHtnB.-. o",; N"•wsõ : - Foi uma pero
ração geral. 

O Sn. Bl!.zlmnJo. ·c.wAJ.c,,~·~r: - . .. set·-me-hia 
bastante desairo~o. 

o. Sn. CoRt<f: .~ loAS N E\".J::S ;-Se quizer tomar · 
a s• ... 

O Sn. BEZERRA CA VALCA~Tr: - Quizera apenas 
pedir-lbe uma breve cxplicaç;l. 

O SR- .Ü<lRRtA nAs· N!<.\'ES : - ~ão llo'a darei. 
O Sa; B~zt:nnA CAVALCA~TI :-Não ser>\ muito 

geneo·oso ••• Desejára qne o nobre deputadc>, que 
· foi meu collega e nmigo, que mo conhece desde >1s 
aulas· de direlto, apenas me dissesse se me pôde 
ser applieadR esst qttalific~çiio de chefo .:le fac
ção, sedento de sangue, indifferente aos lamen· 

tos <l~ ~rph:l.os c l'iuv•t~, c capaz tle pis·1r sobre 
rada,·crcs p1ra ' !IC\'ar~nh•,. ele. ·? ! ... 

O Sn. Conta':" D,<s Nr:vr;s; - 1-'>~llci om geral. 
O Sr:. B•:t. l·:nn., Cn·.u.c.,~TJ : - N:to mo 8en,fo 

appli,·.nda L\\l <JUalific,,,,.,o, !>IHSal·ei a. outro,; 
poutos. 

l!m ?"~ro rl_:put!ld_o_~i~s.ç 114,1!!!!_e.on ... 'l~l.9~!1 .. .U~P.Cc~ 
-senta,.n·o· ·q11a 1!lC"Iorn·1a '"'oer~ssa•lo " camnra 
apen·t~ se l>ascava em cat·tas part.Jc•ll~rr.s ns 
qttaes não podl:\o l'il· a jui~o, etc. ' 

O ~r.. Connt:., r>.<s Nt:vr:s ' -E nté em unu 
carta inter~~pted.a que se disse diri··•illu pelo 
pn.:si.:Jentc diL pmvincia a o Sr. Ocliii'Íil~lo . 

O Su. Bt~zt-;nr:.~t. tJ.t v.-.Lr; .l);l'L: _:.. N'à,, ha carta 
n!gnma inteo·ccpbda. P_ri!Jleirameu.tc cu não julgo· 
que a carnara .SeJa um jUIZO.ou t robunal adstri~;!.O 
no codigo do ~I"Ocesso. 

O Sn. üom:tA. l>.<~ N>:vt:S: - E111 negocio;; de 
<>l~ições ó jui". 

. O S1:. DI::zllnr.<~. C.wALc:A:O:"rl : -De1ovis, no co
ulgo mesnw está a e~cep.;iio-salvo quando vro
Ynr~nl ~ont1·11 os ~ ·nos autores - , e algumas 
d~>'S:ts cn1·tus pr.:"'''o contra quem ns esco·eyeu. 
Além d_isso a minha rcp•·esP.utn~i'io se baseava 
em !nulbts outo·s.s peças; haviilo docuntento~ uc 
soh~JO e Jc todas a~ e_spe~ies pe~:sivci:< nm ne 
g•>clos d<?ssa or tlem :· dtversos :utestadvs de elci
t<>res, justiti.caçõ~s jud\eines, o proprio parecer 
d ~ mes~t. olc um. collegio eleítr,l'al :Jízcndo que 
n ao podtn enuuculr o seu •·ot.-, í~.eerca dos <li
p i•1mns dos deit•1re~ por estar coaetn, etc , mui
to~: Ollli"IIS docuon .. ntos qu.:> não <mio por certo 
cartas particulu.o·es, attolst·tdos ~ r epr<!o;entaçi'ies 
de canlii.I"~S c de eleitores, de autorid~tdes pol j. 
ciaes, dl!l vigaric)$., tltc ., etc. • 

O Sn. CoRn~A D.&.S NEvEs , - Ji4 forão de1·id•t· 
mGule apn:eiado.s . 

O Sn. HI\ZERilA CAv.ucA:<TJ : - Eu mostrarei 
cmno o for:\~. Ncs~a occnsi:io, Sr. presidP.nte, 
annlysaudo cn pola IUJPreuso. o pllreecr da com
miss.io d~. p_oder~s dest~ c_B!Sa que ltavia susten
tado a eletçao da provJnc•a do Rio Grnade do 
N?rt~, c ••ehando no transumpto q11e faz n eom
mtssao· tle nma representur;:1u dil·igida pela · c~
maru. tmlnielpal d n cidade de S . José U111a alte
rne-•'~<>. que _lho muda\'a o s<>ntido, ·diss·e ett que 
p~rccm a tltu~tre co>m·.nissiio u'io IL tol· lido, ·e 
nao te•· dado por conscguiu tc aos diVIli"SvS JCJ· 
Cl.,llent<'~ r.latii'OS a ess1 eleiçi"Lil a aUuneiio que 
índimva em seu paracer. · 

Q11andll eu ai'Cnt~•·ei estn proposiç:1o, bem 
longl! c<tavn <le suppoo· qu e n ver ificat·h• depois· 
.entru~nnto Hc&!Ju de verilical-a. EsJB repNsen: 
t.~9:io_ que se diz aprec!ad.t "'.' parecet· da cum· 
m•ssuo t!e PC?t!eo·cs em pnuctpio de Maio. sú
n• ente no d1a :!7 Je Jnlho oi qorc foi 11berta 
nesta ca~a. e rcmeltida :\ commissu•.> I E;;tevc 
11té ent:1o f01ehada nc•sa gaveta ; no: dia 27 de 
Julho c quo fui aberla em commissiio, diz e m 
l\11\io que a teve em consideração ! 

O Sn. Conmh JJ,\s NJ\vs:s : -E' umn otfensa {t 
mesa. 

O Sn.·. _B~z~>~rtlo. C.wAL~As-n :_.:_Nü<' ft~Ço ncn · 
buma offansa u JY•olSI\ ; ap•:nas so póde dizer 
q11u me refiN a o nobre ··e lator da co.,unissão • 
•1 que é ~erdada é •Jue essa represent~çãu estâ 
hoje n 1 commissào •le pud·~res com a nota do 
St· .. l o sec•·etario de que foi aberta e lida no 
<lia 2i de Julho, eutret:\nto que o nobre relator 

·da commiss to diz em l\laio •JUe a havia ex!l
mioado ! 

O St\. Comtf;A DA.s Nll.v~:>s: -Refe ria-se a uma 
outra ,·eptesenta~ão que estâ abi com assigna
turas falsas. 

O Sn. B..:zeaRA c,.v.u.cA..'<·n:-Da c:únara.-muni· 
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cipal do S. :ro~é n ão ha. nenhuma o utra r,·pr~· nolore deputado ni\o me obrigue a :lJires~ntar seu,; 
seutaç.,io s~não cota que foi ahertn lu~ pouços nome~. e po!' · isso me limito a r e!crü· s6mente 
dia~, c o nobr•> relat••r d'l connnissão l'~f~ria-s,, o f •cto. 
enl:lo a <l$Ul mcstn'\ represcnt..,tão, como consta o Sa. Conm';A r•As !•h;YE~, -1\f.;s isso f<> i 110 do Jornal ào Gomme•·cia. A reprcsenta~•io de p·\ . "tt.!o 
que falta o nobre devut odo, c qne aceusa de ''"· -
conter assignaturas falsa", n ilo é da CQtnat·a: c O Sn. B >:n :rutA c :.wAr.cA,;·rr: - Ni<o ; n o prc-

-405-~leitoró!•, -e ~hegt>U--tttUÍ00.-d1!p<>Ts-d-e-publi~ -sente ;-na -o.etualidade-;c-cs"SllrlrfaíYtdlióii; - co mó -. 
eado o rarecer da couunissiio, dig'lo, traficào .:om a autoridade pulllicn. 

Apenas, Sr. prc~itlcnté, fa~u est ·1s obS•! r\'a- Esses ·dous h~mc_n~ que Re mon,Jou !>render 
çõe-< p~rs. concluir que uma lleclsõo d~sta au~usta ~~~~sa oc~ast.~o serv•r~•o de pre t.,xto para_ A P.1'1· 
camnra em negocio tal, ~mborn seja ,.,.111 pre .;ao d~;; ~le1torcs. _Um dellcs, q nc nl_h res1de 
muito respcitavd . n:io P<Íd•• todndn set· perem· hn mmt~s. annos, ~ ac~usad·> _ ele t ter _t.d;> parte 
ptotJa. parn que nnda se poss11 allegat· em evn- n~ _ nssos~mat·~ d~ 111f~.hz_ p•·~stden.• Rtbeuo ; cu 
trano, pvt·qu•J es ta augusta camal·a não se <In, n.tu defende•e•, ~r; P(_~.stden~. a ~sse h<>m em, 
n em mcsm~ e.-a p.:,ssivcl dar-se 1\() exame llc e nem levantare• Jàmats -" m.nha ' .oz n~s~ c;:asa 
tod"s os oloeuu"'"tos que lll u siio endereçad•>s, Ol\ enl ~nrte .ol~u~a . p~na d_cfen~c.r ns~,.stnOR 
co11fi11 "SI•" trabalho numa commissão, n qual ~u ~~ae.c!u~r crrmiO•I~O• rapOl-(ldl!•: , ma~ o que 
tambcm c<>nfia no seu relatüt', de maneira que c '~1 da..t~ é que esse homem _tmha _sempre re-
a decisão da camara vem 11 ,,_~senttu· sobre 0 sl<.lhl~ ne~se lu~ar, e nune·t fl)l lllf!U•etad_o> pelA 
juizo de 111n uo;; seus illustres membl'os só- autondu_,ie publlr.a; o cnme q~IC se lh_e tmputJ\ 
mente . l:nv1a s•d«;~ perpetrado h~ rn!us de I•> annos; 

estav,~ pots pr~scr1pto ... 
O Srt. Conn.h JJA.S NEVE~ : -N1i0 neste caso 

que a q uestno foi discutida lnrg:miente. 
o Sn. BEZEill'.~ c.\\'.\LC'o\:<'1'1 :-Esse nobre l'e• 

!ator du co>mmiss:io c"aminan..to o~ papeis pelo 
modo qu~ ac11bo de rcfel·ir, a~hou-se a utorisaclo 
para dizer ~ ~~~ s<Ju parecer que postn o presi 
dente tia p•·ovincia tivesse feito recom o~lendaçõcs, 
c"pedido ordP-n', e d~stacado forca para diffe· 
rentes po"tos na occn,iiio da eleiçiio, t,lclavin 
não se s•gu.; qu~ tnos mediJ"s inauissem na 
lillerdnde J o "Ot • ! .. . Po•·ecv, So·. presidente, 
·que aquelles qqc se encarregiio de defender os 
nbusos dn podeo·, tnlve~ pontue te••blíO peccndos 
sel'!'elbarit~s. niiu $e eont~ntno com a~ infr;IC· 
çüc;3 lias leis do puiz v:\o muito adiante com
prazem-se de violar até a~ lei;;- dn logica 1 .•. 
F oi ex.actamen~ o que fez o nobre relator da 
commiss:'io de podet·es. 

O Sa. Conn1h D ,\ S 1'\en;s: -Nã,t npoiadll, a 
commlssão nrgumentou com toda n logica. 

o Sn. Bt:Z&RaA c.,VALt;A;\''l 'I :,-Passard adiante. 
Eon dons pontos o uobre doputad•• dividio o seu 
requerimento :\ respcih d •JS quaes pedio infor
mnç<Jcs: l•, violcncias e viugnnçns exl!rcidM 
pel <> presidente. do Ri•> Granqe do Norte depois 
dn eleiç;io; 2•, viole11cías praticadas no correr 
dn eleição. Seguirei a mesma orde111 do nobre 
deputado , e fnltarei por conseguilltc tatnbom ád 
r egra;; cbronologicas pnra u aclmpllnhar . 

O nobre Jo•pnl>>tiO para provar que não se 
hnviüo llatlo vinga•tças depoi" da eleição, r~
!erio-se ao que eu I•~ via dito na c omm·a a 
~;>rimeim ""z que tive occasiiio de fallat', isto ê, 
a J>l'i"•iu <lc li eleilorPS da fo·e~tuczia de S. B•nto, 
que r.,.·,jo conduzidos ;. capit.1l olu pr<lvineitl, 
em plt•lo .. din, Rmnno1dos ·com cor,las i 

Eesc fOL:tu, s.-. p•·esidente, que o nobre olepu· 
tado procurou tl•<<~figurlll' ~ r~f,·t· io Íl cam~<r~t 
complclllmcnt~ 11lteraJo, .; venlnJciro em todas 
as suas p: rL•!S . .. 

O SR. CORRI~:~ JJAS };~o;...-J<s : - Elle explicou-o. 
O Sn. BI>Zf.RR.• C .\\'ALCA-'\'TI :-A serra <lo S. 

Bento f,lz parte do mnnicipio de Goyaninba u:n 
dos. termos <le que fui jn.z 11111nicipaL 

O S11. Connt .~ In" X•"·t1;;: -s~rra muito cc
lebre é essa.. 

O SR. B.:zEwu.- C.wALc,\"'1'': - ~- verda.lc. Na. 
villn de Ooyanin!:a. In um, u11 alguns intli vi
duos que t~m monvpolisado de ce•·t.R ép"""· pDra 
cã a autorida<lc publi.!a, c que a emp•·~goin não 
na exeeuç!io dns le is, em promover""' '' rep•·~,;!'ão 
dos crimes e a captum dos cr imin·•"'"· ·uns. em 
traficancias indignas pnra obL('I'l'IJUI v.n1tag- .::n~, 
para consej;n•rem d inhei•·o; ~~~ csti:na•·•:i 'l "'' u 

O 81:. Connt:A DAS :N~:v"s : - P rimeit·aonente 
é preriso provar que o crime estava prescripto ; 
depois que a autoridade sabia que e11c nhi se 
H~ft. _ 

O Sn. B'"zemtA. CA\',\LCA"-r'. - A nossa. pala· 
v L· \ devt! valer nlgullla _ co usa nesf.a C.'l.Sa, c cu 
a<>evur.> que clle s~mpre se conserVI}U alli de 
publico e nunca foi iucommcdado, 

O outt·Q homem que f,,; lamb em ne~sa occasisio 
preso é iutli~ita.Jo como tendo tido pnrte no 

' n:;sassina to d<> iufcliz A•1loniv .Ah·es- Vianna; 
n•lo> sei se tev•l parte "m tal c•·ime, mas· o que 
sei ti que desd~ que elle ch~gou ã q•telle termo 
t~m Lidu ~ bolsa <1bcrta para os taes t rafie.a ntes, 
os q ua~s por di verstt~ vc~es o amP.ao;:h·:'i•> de pri
s iio p1ra extnrquir·lhe dinheiro ; entretanto con
seguido o llm nunca o iucommodavilo. N essa 
occasião p•trém et':l necessario satisfn.zer as vill
ganças do p•·e.>identol , ~•·a necessario p1·ender " 
tres fi lhos des>e llomom· que c1-âo eleitores. 

O Sn. Conaf:.\ . I>As ·NI!VES : - Mas note q11ri 
esses to·cs filhos dasso hometn não \'otar iio em 
V. l~x., c si m votârão' no seu contendo r, e logo 
n ~o h a vin;tnnçll a e:tercer·se. · 

O Sn. Bo:zEnR.\ C .WAt.o .i.:-<Tl :-Eu irei· a es\c 
ponto. 
~Ias, Sr. prcsidon te, prasos essa homem e trcs 

filhos, quol criio ole itore$, qunnd·• e!'iio · condu
zidos pnra n capital u m dcs tacs indivíduos, 
qne C<tstumaviio delle nlcan\'1\r dinheiro, .põde 
con~eguit· ~O~SOOO, e o preso cvad io-se em ca
minho .... 

O S1t- Co>RR'Il.l. n.•s !'<EYEil : - E ' o que cu não 
se.! se ••lle deu esse dinheiro . 

O Sn.. Buz&RRA !JAVALCANTI : - ma3 entretanto 
um pobre c11detc que comma:~d>~va 0\ escolta 
que " o::on .luzia, roi o míse ro sobre quem reea
hi~> " rigot· pt·eo;id2ncial, ~ 9.cha-se recolhido · à 
enxovia da C!ldên, quo! n:'io é por certo uma pri
são milil~i·. O que acabo de dize •· ·é um facto 
que provo com docuuoentots, esse eadel.ó! nlli estü, 
e o rwesitl ento da ; r ovineia o qui:t mandat· chi· 
batar . .. . 

O S1t. Conath DA~ NEvEs:- Não apoiado! O 
presidente do Rio Grande do N orte ~ incapaz 
disso. -

O SR. Bt:zcmRA C .WALCAN'rt : -Eu disse, Sr. 
presldent~ , que o fi 111 da di I igencia não era a 
pri~ão desses a quem se impntavào crimes, mas a 
prisão dos eleitores. A nuào d isso, Sr. p r CiÍ· 
den~. e !:e1·em esses e leito•·es pesso~ da d&
pendencia do vigdri•> d'l freguflzia o Rev. c~millo 
de Mendonça Furtado, di:;no par .. hybano, muito 
c~nhocido do nobre deputado · que me eató. dando 
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aparLes c tios n1eus <lig nos amij:loS de Pr. rn:l!l\• uuos, po\·que ~s letrbs ue t oldas ellas só apre· 
bueo. Entre os documenL<lS que juntei á minb:\ s eut:w :l.o <Jous catuct~··es. Isso, scnhorus, e uma 
r epresent.acão figura uma curta do presidomte a·) incxactldi'lo; c:.:amio<>i essas assignatut"l\S e verels 
se11 cmissa,io <lo 8. José, <Jll<l sl!pp;;c clle haver· mu itos can1cteres õivcrsos . Ha, é verdade, tres 
me siuo deu:t pelo Rev. vigario c~mi\lo. Além ott quatro assi::naturas 'lllll parecem s~n•elhantes, 
diss.o, esse uig no vigariv n•lo te<>d•) obstado a não co<t!esto isso; mas além de que ba mui tas 
imposíçi\o presidencial n~ duiçào ~.;t•al, estava letns parecid:\s, quero mesmo suppó: que as 
dceidh\o a r esisth·-lbe na eleiç.ão provillcial. · O a ssi gnatnras s:io Je d,,us 011 tre~ in<iivtduQS que 
..-oll> que prc:;tàr:io esS<!S eleito~:~s :ws candidatos a~~i_gnasscm ... -\><'1" outr-os-:-- oJu-~cnT\lt-á-c·a:~-..- ·· 

___ <!Q..go.:.:.e.I:Wl..JIIIqU<J!la -·e!e;~furno..-otusllfrçããõs·;-- · como isso púdo ter acontecido. . 
o o governo castiga aos que se lhe n>io submet · Para qn" ec fiussc um·1 reprcsentaç:io Co>tn 
tem esponta11c:unente. Era pn:1ciso punir a pri· <)Ha N nta c tantas assign:~turas de pessoas que 
meira ilesoblldieucia, e propnrat• o terr~no para morào a vinte " trinta logu:t$ do distancia u.ma 
a segundn dispo~içfu.•. <lns outras. nC'II t!lh·ez em seis mezes se pode-

O sn. C•>nRi':A .DAS Nr::n-;s: _ Mas v . Ex. disse ri-i<J r~ltl\ir to<lM essas assig:tatum~. procuundo 
que ern vingan~a que se tomava por causa .:las U u a u•n os imlivi<lu~s em SUM eas.,s. A prQ-
eJei,,ões. tico. <JU~ n<:ssc rn~o se segue pelo contra é de

ter.ni llal· um ponto de reunião em t\ia cer~. 
O Sa. Bt-:zt:RnA CAYAT.CA:l!TL : - Pois llom, em íE' qunsi sempo·e o dotningo no Jogar da nlatnz.J 

COil 'B•iucncia d l cleiç:io <! com fim eleitoral. Ora, todvs 11ús sabemos como são os nossos 
A prisà<> fui feita, a lém do segundo •nolivo ]1omcn~ <lo inte1·ior ; a maio•· parte, ig norando 

ponderallo <)lll dcsfot·ço, con[ra o vigario Camillú as l<!is do paiz, nã<J S."-bom q\\c é neccssnria a 
por desc.mfiar o presidente que a sun carL~t me a,;signnLura d•J proprio indi\•idno; arJtlelles que 
foi for necid:t pc•r esse vigat·io ; ~ntrei.O.ntol eu m\o podetn com~:1r ~c~r enenrt·egiio muitas ve:~:es 
asse\•ero que n :io foi cll e quem m'a deu. Foi a 11111 i r mão, um pnrent.-., ou um amis:o J c por 
ant-.s um amigo do nobre ,}.~put·ulo. elles nssi:_:uarem . &' isso 0 que se da muitas 

Est:l. explicado este facto : pass:H·ci a out,·os . ~ezes uo ulterior do paiz ·. appello para os nobres 
Adiante mo,;t1·arei quo Rs vinganoas não s~ limi· cleputado.; qne o conhecem. Ora, poder·se-ha 
tão a e >tas. Jizor oue nesse caso ha fal~idade? Um indi-

0 S1~. PllES!DexTr:::- Eu ob;ervo I) nobre de- vi<luol que ~ssigna por outro com sua autorisação 
1 commette ess<l crime hediond ·•·? Não, s~ul10res, 

puta' 0 que.··· h a verti h·•·e.-.ulariüde. fa lta de legitimidada por 
O Sn. Bm~ERn.\ . Ü.\VALC.-1-l>"Tl :- V. Ex. ha de ig norancia, m!ls nunca falsidade. 

pern1ittir que eu continue fl minba J e fdS:l .. , . Assim ~s,;o freto podia t~r-se dado des~c modo 
O SR. PnESti>E.'<re: - Pc · 'nl; mas observo sem 111e daqui se possa d~ modo algum d~duzir 

ao nobt·e deputado que 0 te.n iJ'-' 1ue t~m paro\ fal· a peeh:~ de falsificador contra mim, porque o 
lar é limitado pelo r egulameuto (apoiados), e me documento nli<} é meu, nem co11tra os meus 
parece que quem ~em sómeute tres quartos de anügos, porque, como di,<se, podia ser um 
llora para wer um discurso, o deve organisar neto illegal nã o> so ter !!Uardado a perreita l egi-
de maneira que não Hle falte o te•npo para dizer timidade da fôrma por igtlorancia, mAs niio por 
o que ueseja. falsidade 0 ; meu~ nmigos de S. J osé, Papahy 

e S. Benlo s!io iniE:iramente incapazes de com-
O Sn. B &zt>RRA C.WAT.CA~.-Tl: -O nobre depu- metter fals idades, de fí\bricar documentos fal~os .••• 

tado, Sr. pt·~sidente, lj,Lterer.do defe l\der o presi· Uma razão que o n-:>bl"C uepntad<J deu pllrll 
dente do Grande do Not·Le da accusaçito de haver accusar de f<tlso 0 documento (oi a troca aue 
v iolénla•lo o voto do. província, twocurou laneor notou 0111 dous ou lres nomes: dí,;se qu.l3 n:io 
contra mim accusaçõe.• muito graves, ll é de era possiv~l qu~ esses io1dividuos asslguando os 
meu dever justificar-In~. seus nomes os errassem. Nii.• sei qaa dados tão 

Uma . des.~as aecus:1ções, Sr. presidente, foi a 4c seguros poderA ter o nobre deputa<lo para alfir-
qote eu hnvia enviado á cam,tra documento& Cat- !llar que esses nomes estiio ~rrodo:\ ; o nobre 
sos. e pnr ... pruva Jess,, as~erção 1·eterio·se o dcpulauo . apenas confrontou esses nvmes com 
nobre deput11do a uma representaçtio dos elei· os no:nes do~ el1litore; do. íregue7.ia n que so 
to1·ce olo collegiu J e 8. J osé, na qual ncl1ou rd~l"cnt con~tuntes da neta, ou cópia da neta elo 
v ícios que no> seu ent~ndcr denott\o a ralsidade collegio . 
deste d<•cumento; e dahi me írrogou n pecha de UMA Voz : - E" autheutieo. 
Calsiticad ;r •• • 

o Sa. Conml;.~ n.•s NEvo:s: _Nilo c) conse- O Sn. B&ZJ::RitA C.w.a.Lc;ANTI : -Niio sei qtte pos~a 
merece•· uma fê rubusta u ru uocumanto que foi 

quencia. Podia um amlgo tet· mini strado esses doeu- a~signaúo, como disse, sob u ; 11tl.uenei&, sob a 
mentos fal<os, e u n c,bro deputado na boa fã acçào das bayonet.u; é antel.4 mais possível o 
apresentai-os. · maii! nat11ral que ue:>$11. oecasião a•1u~lles que 

O S1t. Bmt:ntu. CA> AL<.:AXTI:- Eu dit·ei á c1sa copiavão esses no'lleS <ls alte ,·ossom, do q~e 
que es~e documento não é n1e11 ; para aqui r e- rossem elles ol!.era<los. ~n •·apresentação doe elal· 
meLti uma repr esentação contendo vinte e cinco loi'eli, 
úocunwntos, todos e lles aqui se· a.cbão, 11 cnmara Ag·•ro, Sr. presidente, passando n outro' objecto, 
póde examinar SI) ent.-.~ elle; figurR semelhante tt·nt·•rei do i'eliodo úo discurso do nobre d<:· 
l"Cprc~ntação ; e por eonso~ttinte, nincla que falsa putndo em que elle, para provar que o pre_S>· 
cll:t fosse, não mo poderta calJer !>Or is~o a deLtte não e~orc~ra violencia11 na Qleiçii.o, referm-
pee1m uu falsilicador, que repillo parn lo10ge de se unicaro.ento . ao collegio de S. Jusé. Disse o 
utim. E' mn't representação qne 46 <·leitor~s d i- nobre deputado : é aec:~.sodo o presidente por 
rigem à camara dos Srs. dt•putados, o PIO que tet· mandado rorçll para dilfet·ente~ pontot ~a 
cn n;lo tivo a menor parte. Mns, So·. prcsidentn, provinci:~, quando elle não a mucld .. u &cnao 
eu n:io sou do numero daquelles que se de· para S. Jose, c n:lo a podia mandar por cau~a 
fenJcm sómeute, e deix~o <ts seus amigos com- da. eleição, porque 3 lei o não ad•nitte.. . a lei 
promcttidos. Pr.ocurarei portant..• ju;tilicar igual- não previo que se pudesse destMnr f<?tCa na 
meotol os mens dignos nmigos dessa pecha eleiçl\o .'iecnndllria.. . Essa fo'::_ça _além ~1sso se 
infamante. eompuuha de 26 pnças, e nao e poss1vcl que 

Direi , em primeiro lugar, que foi incxncto o 2ô praças coagissem a 00 eleitores, !.te ... 
nobre Jeputado quando dis~e que as assigna- Eu nl'io sei, Sr. presidente, que os eleitores se 
tu1·as 11arccião fei\as sómente por tlons iodivi- prcpat·cm p~r:1 um comlJate, para u1na ce.mpanha, 
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c por consequcnci:> niio posS<to s~r 60 eleitores I mente, mas ea não guerr-eava o governo, nem a 
eidadiios paciflcos o inet·mes forçado; por 20 c ca!ld idatura do uol>•e deputado; a questà'l minl!a 
tantas pr~ ~ll linha_ bem anmul~s c mun_i- e dll província e!'a _ contr;> a c:tndidatura._ dll 
ciada~ l N:'o sct que 1-'-a.Ja- I"cpugnancJa, que haJn I Sr. C.:uuha, tilho aqlll da cõrtc, que par,, allt so 
impossibilidade ni,to! Além dtsso, a for~a rn •u· unpnnh ' ... 

.. bem __ s_o . . 'h"'e_rc~ . _indjreclamc!)tc ... .Príll_t_Q~n_;l..., __ "-- •·.e= - - .. P.ltx Voz--:- v. Ex;· tambem niio · é ftlho do·IUO' 
et·ut·mdo. ·· · (hautle do Norte. 

Uld.A. Vo7.:-0s el"dtores? o ::31<. B>:ZERRA c .. v.~LC.~N'ri:-.llhs tenho al-
o Sa. Bcz~::noA CAI"AL<:'A!\""Tl :- FilhM e pa1·entes lhnças alli mais antigas e mais ex.t•:nsa~ que o 

de eleitores, c eleitores mesmo. Qualquer forç:~ Sr. Cunh>~, tenho muitos amigos c pa1·entes, tenho 
poi~ ó capAz <.lc coagir um colleg i .. , sendo em- na provinci.• r~sidencia permanente, e muitos 
pre"ada cont•·a cada um dos eleitores indivi· laços que a clla mtl ligfio. A pro,•incia além 
dua'lmonte, ou opprlmindo-os em suns mais cnrrts disso era o juiz competente dessa causa, não o 
afft!ições ! r:overno. 

O Mbre deput..\do llisse que não era p.J>:>ivel O nobre depul;tdc referindo-se ao termo de 
emprega•· f,lrça. n~ eleiç:'to secundal'i •. porque n Villa-Flôr disse que niio era possível quo o pre-
lci niio admitt.e. O a.t·gumento do nohre depn· siuente mandasse suppl"imir C$SC termo, porquo 
lado prova de mais; eu poderia fl\7.ar observa· tendo sido elle supprimido em vez de haverem 
çõcs um pou~o mais exteLlsas a este respeito, reclamações . do.; excln!dos para serem incluídos 
mas como semelhante argumento é irrisorio c na li~ta dos quulificados, houverdo pelo contrario 
cabe por si mesmo, pass;orei . aóiautc, mesmo reclamações de Olltl"tls para ser em eliminados. 
porque a hora cst:\ adiantada. Lembrarei sómente Eu nnl.l po<lerci let· todos os documcnt.o5 que tenho 
a · c.~mara que quando Solon fez o seu coJigo n este respeito, mas apresentar<>i á c'tm1u·a o 
de leis pariL os athenienses não incluio nelle attestado de um eidndiio muito respcitat"el, pn· 
o crime de parricídio; e dahi se poderi!l. con· rocho dessa fregue2ia , deputado provincial, recom· 
cluir que tnl erit)le n'õo existisse, ou o perl'erso mendnv.,l pol' t·•dos os titulas , alliado meu e do 
que o commetlesso poderia subtrahir-se á puni · nobt•e deputado . .•• 
çào me1·ccidn com uma t•1o miscravcl escapato· o Sa. CoRRÊA DAS NEv"s :-Tem t.lda a fé 
..-ia? Solon não inclui•) esse crime no se~ c •>digo qu·mdo pas. ar certidão de obitos e ~asamcntos. 
porque entendeu que uão cabia na pen-er2iJade 
humana commett~l-o. A lei de eleições nh.o pro· O SR. :S~::z~;nnA. CAnLCA!STI :-0 nobre depu-
h ibio a força na eleiçtio secundarill porque nilo tado par.,ce que niio e muito amigo da clas;e cc • 
podia suppór que ·houvesse um presidente tii.o cltJsiastícn e de tudo qtnuto é religioso! 
nrbitrariu quo saltasse por todas as considera- Ha igualmente um outro ntlaslado do d~tegado 
ções cont1·a o direito mais sagrado <lo cidadão,. e supplento do juiz mtmiciJ?al em e:ta.rcicio que 
mandando nccommett~t· com força nrmada um r efere o mesmo f•cto; mas daspco~ar·me·hei de o 
pod~r :constituiu o, pnr.\ o vio\(mtar! Tambem se le•· pam n:io r•mbar o t empo il casa. 
procurou, Sr. presidente, at~raltlt· sobre mim o Entretanto io1·ei ainda um outro documento do 
odio>a, enxergando uma injuria a.>S meuo; amigos, natureza especial, para '}Ue a camara >eja se 
quando asseverei que foriio villlenbdo::;. pot· ventura houve <ou não um plano de oppres -

Disse o nobro deputado que era grave injuria são contra. o termo de Yilla-Flôr. E' urna carta 
Stlppõr que cidadãos t.io denodados cedess~m D. d~ um i1·mào do nobro deputndo,· que é inl'pector 
fcrça. A P.Ste respeito contento-m~ do respooclet• da theso uraria provincial, " da. intimidade· do 
que maior " ve•·Jad-.ira. injnda ê ~uppôr o nobro ·p;·esidentc, dh·igida no proprietario mais rico e 
deputndo que esses cidadãos ~e prcstnssem a fa· • in!luent~ do lugat·, alliado meu P. do nobre depu· 
br1car papeis fall>os, e 11:10 affirmar eu c&m. cllas tado (lé}: « O OO$SO partido esta sobremodo mal 
que for>to vlolcntndos p_eh força presi~eacia~ n~ snti,; f~ito cl>m esse termo, que se quer n1o~trar 
a cto da ere·lçiio. Est 1 c1reumstanela nuo fol s<,> ·independente. " (.Já. :t indepcndcnch\ eu li e nós é 
por mim ref~ridn, mas pelos mesmos cidadãos, um crillle~ ••. ) 
!liio só na representaÇ>1o dos eleitores, como em O Sn. c,wz MACHADO:- Niio lêa assa. carta quo 
outr.;s documentos, especialmente na representa· ê um t\bu~o. porque pelu nosso direito só fia 
r.ito dn camnra d~ S. Jose, cujos membros, in· d bl" · 1 
eJusi\•c O seu Jigno presidente, ~ãO tOdO$ eleitores, po ~m pu ICill' Cl\l"taS pnrlt~:u ares IJUIIlldO provão 
e tres d~llcs membros da 'Ilesa do collegio. cotltra quem ns escreve . 

O nob1·o deput~do, pam prova1· ainda que o O Sn. BEzEtm.\. CAVALCA:<TJ :-Mas essa carta 
presi<leute 01\o _havia intervindo na eleição .CO';fl estâ n~sse c1uo !nüo apoiado; ; a c••mara à o palz 
força artnad11, lb!se que ~e 11or ventura el!e q'!l· o julgan\i:i (continua: a ler) a e ~urdo n·• rcclanio 
%esse violentar o voto da provincla, t~ l-o-hJa !e&to do mesmo partido; portanto o qu<J por ahi f•ir 
na eleição primaria. PriméiJ11mente o prt"sidcntc npparecendo, e i•·d, uno será motivo para incre· 
niio podia empregar a . força na eleição primaria, par-nos; já que ahi não !Ja partido quo possn. 
porque se o fizes"o teria naturalmente perdido a me•·ece•· as hcm•·as de partido polltico (e a razà,, 
eleição. Na província do Rio Grtmde_ do __ Norte disso é p<>r ser iudependent.e I. . . ) Mais tarde co· 
não ha fo1·ça ba~tante pora ser dtstrlbutaa por nheccráõ o erro em que estitc e quando nao 
todas as íreguezias t.liõ provin~in, c com cllo. vio · possão re1l~ediaJ·. Sou partidario e como tal att<mào 
lentQr-sc 0 vdo do cidatlào em todas elhts. scimcnte ás ~s conveniendas. •> 

Th>pois a opposição nessa época me convidRva, O Sn. Cntz M..cJUDO :-Ergo, rosas t 
a· aCls meus amigos dn provlncla, para nma lign 
contra a chapa presid~ncial; assil11, se por VCil· O Sn. Coa!U:A oAS N~v.t:S :-A qui) vem isso? . 
tura o presiJcnte t!vessc ernpreg: rto n forç~ neste O SR. BEZERilA C.wAt.e.u•:rr :-Os nobre~ depu · 
temp<>, et·a d<l rcce1ar. que essa hg:t se reahsass~; tados sabem que todos os hobitnnte< do centro 
elle pois não se a.mmou a fnzcl-o com rec~to <J.UCt'cm ter porto do $i a administraçiiu da jus-
de .. que tal resultado se désse. Demais; :' luta tiÇfl .. . . 
n:lo en• C(.)lD a opposição, era com o propno pilr· O Sr:. CoaméA DA-i NEVES :--Nem querem · ser 
tidn; eu, que era guerreado pelo ~:overno, tra· jurados; só comparecem_ por eausa. do.· multa. 
balbava nessa époc·• com(.) amigo do governo, e 
é bem claro por cousegumte que o pr~s•dente O Sn. BEZo:nnA CA.v.-LCA.';Tt: _;Nilo . é sómeute 
nno ~ucn·eassu então aquelles mesmos que con- o jury ~ue elles querem t er, mas situ um jui:r. 
tribuuin para o triumpho d,. sua propr•a cansn. municipa., um tabelliiio e o mais, porque isso 
A minba. caudidatura era slm guerreada su!'da- lhes facilita a administração da justiça. · 
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l >mn outra I"&Zii.o porq11e se suppritniil o te.-nlo 
ell j{L 1>. dei 11as minbns c~rrespondcncias; f,j 
porque .:>rn preciso exercer mna "iugança cont ra 
o dele,:;ado do lug:1r, ;L r-!.peiLo do <JUO.l a d.:
miss;\o d~ cor go de de!P~n,l<> não era bas tante 
vant tirar-lhe n autoriJad,•, porque aindn fic:n·a 
sendo juiz municipal supplenLe e m cx.~rciciv; e 
com es~e car:::o t inha as mesm>~s ntt ribui•;ões de 
delçgaJil ... O• o.,-.. e>se-.cidttdiio ..,-o• · eleitoi~s <lo ~eu 
termo se most•·án!o ·independentes ! ... A. ínuepc;;
deucin ü um crime utL·vz! . . . 

O f~etu do n1io ·hnverem r eclamado para !lcr~m 
incluídos n~ lista, c pt'l<"• cuntral'iv ~eclam:ucm 
nlgu11s para ser~m eliminados d.;llll, em lug,•r de 
provar mn f•wor do p•·esili ente, provtL em contra
rio, porque poueria o.pena~ ittdiCI\r uc~pciLo. i n 
dicari~ que esses cillo.di\.Js, tendo '"isto qu e seus 
amigos, que tiuhão os tncsmus títulos quo clle~ . 
l1o.diio sido excluídos, uão quíz~r:iJ por esse motivo 
ser cout~mpl:tdlls na lish de jura .Jos. 

O Sn. Coank:A DAS ~>:vt·:s :-Se o.dm ítte o ar
gumento Je despcit<>, est.i• destruindo toda a sun 
obra. 

o Sn. BEZERRA e~nLcA :-:Tr :- Es t.l P.:-IA;O.IIIlUO. 
Alúm Jísso, St·. presidento, é b~m claro que, 
supprhnindv o l Qa·•no o cn.r:;:o de jurado, se lho 
torno mnito mais Oll<r<>so, tendo n reuni:io de 
~cr muito mais longínqua em outr<> termo a qnc 
fosse incorpora•lo. 

Aproveito 11 oct,asiihl p1ra referir alguns factos 
relativos !1 elei<:ão da provineia ante> de me 
cterender pessoalmente da~ nrgttiçõcs. que o nobt~ 
deputado me rez. 

Eu. ji• di~~. c de nov o t·epito, que o presidente 
expedi<> emls<nrios para todo:~. os poutos. Es~es 
emissario~ eriio alguns empregados de razc••da, 
outros de justi~a. e outros militares u;,1 delles 
era o commnnd:mte de umn fortal~z:1 . Para o 
colle~tio da MnioridttJe pt~.rtio .:> pr•>prir> cnndiunte> 
qttti hojG tetn ao;seuto uestn cn••l, lenlnd,,, nl~m 
de ouit·o• meios, follms d~ papel em bran~o com 
a ~ossígnotura do prt!Sidente , para quo pudess<l 
dar dc:11 i;sües c fazer uomenções no centro d a 
província. Constn dos meus documentos, e n cn· 
mara ajuizará o qne nhi se fez. 

O ::>n . CROZ !li.'l.c rLmo Y- OUTnos SEXHOP.&S : 
Tdn provas disso ·? 

O SR. l1t:.ZiillrtA C.W.\.Lf'.\NTI :- Te uho cart!\S que 
isso alfimli\o. 

O ~r:. Conah n.•s :-.11~\".L:S: - CarLns por dos· 
peito. 

O Sn. lh:.1.J.>nRA CA VAI.CAXTt : - Ei11-aqui urna <lo 
l"ignrio do Assú, dl)putado pa·ovineíal, pessoa 
racommcndovet, nllitldu meu, " do nobre depu· 
lado, c que lhe <lell o seu voto: (ltl) « Suppond ,, 
que Y. ter!\ documento <k so'blljo para Jesmnu
khll" todos os tramas dessa gente i n iqnol, deixo 
de r~meuer-lhe 11lgunms peç11s illlP•lrtnntes, como 
<locumentos de ea,·tas bm ncas:, ordens de pt-is:i•l 
cou\ra os qne lho •l <!Sst•m ~otos, demis~es, rc
m oçõícs, re.ewlamentos, etc., etc., <> que Ludo se 
póde provar havendo precisão. # Essa carta t) 
de 10 d~ Mt\io, qulln•lo c11 já es ta\"<\ a qui na 
cúrte. 

O Sn. CRr:7. 1\iACtu.oo:- Estã escripta com tanta 
exngeuçào que • õo mcr"-ce credito . 

0 S R. BEZERRA CAVALC.l.."\"Tl :- F'..sse \'ig:ll"ÍO <) 
.. tão respeitavel como o nubr a deputado ; ó inca
paz de affirma~ o qn" niio für rc;tricttuneutc 
encto. Para o c<Jl!egi<> do Assú, Sr . presidonte, 
c& jã disse que foi mn omho emissnrio, o qu:tl 
k.,·ou da . cnph:>l uma chapa de eleitores feita 
pelt> presidente da p.-ovlncla, de cidadãos que 
residlào 11 00 leguRs. As instru.cções prcsidenciaes 
forilo intcir:unent" execut~dns e satisíeil..'ls n a 
clei.;ão pt·imnrin: o nR Ple i~fil) secun.-lRri-t, t.~n · 

do-se l'euullo nlli dous collcgios , foi um delles 
ln\'adido pelo d~le"n<lo c i,uz nw•licipal com 
!orcr• anna<h, c t>r!itzo o juiz de paz que o pre
s idia. 

O S r.1. Cnr:z MACllADO:- !"oi pros o em tlagrante, 
qu ondo fal~itlc<lYil 11 act·1. . 

O :>H. R l<:t:I<RftA C .W;>.LC.-L:-<Tr : - Como .. pÕdi·ll ·e~se 
ct<.la.d,\o s •. ,. preso •em ,, maiot· dos niJusos , 
quan Jo t< ld uo ~ltli~ües no art. 111 determina. 
que ••enhnm l' l"•>c.cuimeu lo judici3l po,;sa ter l ug:u
poJ· qualq uer ÍITcgularitlath! t:leitoral, nM~s que 
a camara dos S;·s . deputados ou o pod"r compe
t8nte l~nho. j ui;:••Jo a el eiçfio ··es1)ect.iva? E~so 
ciJatilio, ~r. pré>i <len tc, !oi no cmtnnto p•·e$0, foi 
pr<>c.~ ;;sado p ur suppost•> crime de fnl<idat.le. e 
s<.otTren uma pt·isi'io inj11sta .JesJe 8 de Dezembro 
~te o fim d~ :IIaio, quaudo ll respeit•wd relu~:'io 
d~ <listricto o <lbsol ,-eu ! 

O SR. Cncz ?.f.,c H.tno :- Nilo llor.tvo eleiç~o, 
houve uma. nctu fantas ti C<L. 

o Sn. BE:tERP.A c.~V<LCAXTI :-Tanto essa pris?i:o 
foi injusta e a bu s i·tn . q11e o vanerando tribnnat 
da rcltlçi(o d,~ I>.,rnnmbuco o ab;;oh·eu . 

Uw .. Voz:-lsso ni'io prova qne houvesse cleiçii.:>. 
O Sn. B .. --zEnnA C., v,\LCAXTI : - Não püsso dis

cutir mi 11uciosamen te essa questão ; se o pttdcsse 
musltoria qnc, se bt•uve acta. faut11stica na fre· 
t::ue?.ia Jo As~ú, fvl do outt·o lu<lo, cujo presi· 
dcute foi jul~a<lll ille:;itimo por duas decisões 
tle;;ta C:tlnanl. E,t~ cn.marn em l&>l e 1832 julgou 
íncompr-.tente o juiz tia paz de.>sa freguezia por 
te1· QCeitado o lugar. de collector de pois do eleito 
juiz do paz ; en tretanto quo, qtt·lntlo c,;se cidadão 
presidia a eleição j;i 11<io era C<lLlector, tinha 
pGJ iJo tlisp~nsa ou cxoncraçiiil desse cargo; mas 
n camam .-ecotthecendo aue elle tinha perdido 
o lugar t.lc juiz 1lll paz desJe que ilceítou ó de 
collector, decidic> pela sua incompotencia. · 

U;o.u. Vo;: ;-l?orqne uão tinha conhecimento da 
t•enonl)ia .. 

O Sn. BP.zt::RRA C.wALf'.ANTI :-Mas t~ndo·se 
annullndo a ~le içâo do 1851 po•· css~ fundamento, 
o preshiente <la pr<Jvinei~ solicitou um avisr> do 
governo e iolegra•tdo es!;e cidadão. 
U~A Voz; -Aviso anterior ii verificação nqni. . 
·o SR. BJ::ZERRA CAnL~-I.!<Tt : - I<so provaria em 

r.w or do qu.! sustento, vais que a c •mam não teria 
j;i. en~:1o recon hed<lo a sn~ legituni..lade . Entre· 
tanto , Sr. president~, o aviso pelo qunt o ~a
ver>\O reintcgt·nya a esse Gidatlt1o 6 de l t!:il; mns 
a cleiÇiio de 1~52 ainda foi annullada pelo flln • 
tlan1~u to tle que esse cidadã o nüo polia exercer 
o car~J d ~ jtr.iz d~ paz po~· ter ~eeilado o lugAr 
de c<>llector. 

U>~,, Voz : -A cnmam nito tinhn noticln desse · 
0.\"ÍSO. • 

O Ss . .B1tzetuu c .,Y.U.CA:-õTI: - Pois admitt~·se 
qn\l 1\ C~tnat·a ig nor,ISSO fi I)XÍS(GOOÍR de Uln a viS() 
do governo ? . 

O SR. Pm::.SioF.:->1'1!: -0 regim~nto permiü~ uni
ca.tnnnte lres quart<>s de hor:1 para e~4s diseu.a
si:ies, e o nobre deputado j:l. f.• I la l1a hora c meiO\. 

·o Sn. Bo:umRA C.w.u .cA:nr : -E~t.ou-m e defen-
dentlo .... · 

Ulr.\ V.;-r. : - Estt\ accusandv . 
O Sn. :PnE:~;.~DE.'\"TE • - A circums!.9.nci-l de- dP.· 

fender -se niio póJe altct'l\1" o ;cgiinento da ca~a; 
o nobre c)cl?utado esL:l. fnllando contra a o:rticm, 
a hl\ Jn'lt.enas import'lntes a discutir-se. 

O Sn. BE7.F.RtlA C.WALCA:-"Tt : -Trn.tarei de rcsu· 
m ir -me quanto pude•·· 

.llts, depois de ter o J:lOVcrno 1·einLegrado es;o., 
~i ,Tn•lilo n., lngP.r !{~ jn ir. clt> pR r. , a camara aín d l . 
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o julgou iuc.>mpet<Jnle, e portanto niio podia po!" 
I)Utra decisão con•ideral-o le~iti•no , como re:r., 
Jantlt>-sc :~.i nda ~ ts: n1~~sman cit·cu•us(.;Q.nci;•S. Ha 
poi ~ nesse pt·ocedí:no:nlo da ca n:na uma co :~ tl'ft· 
rli c~t"i.., que nii~) po~so cx.pticar, c quo :IJ)l4 na ' re · 
ti•·· ·· para prova•· •1ue u juiz d" paz <JU<J f,,j preso· 
n:\o ~ra n iucou•petr.nte, _c ~{Lh! o.untn)_ P. __ que lloiSirn . 
devia ser julgud<l il'l'C\'Us n·ellll e•ate. (Nr7o apOi'l · 
dO$) A <JUem me tt:io apoia resp<>nderd quo n$ 
n:tldç(jcs e e·~nv~"iandfts do momeuto sito o qu~ 
C•lStllmQ decitliL• enh··~ nÓ:; n•_,gt)ciO$ J e~t' ~H'(,hml. 

Quanto no coll••::;io <le Tvut·os , " pr.,siolent~ 
nU\IH.lOlt clao:tiHa l~ á sun prcsellça tJ delega :o ú ao 
mesmo tean~;>o jniz IIIUnicipal ~upplc.nte, p <m di· 
z~l'-lh~ que estn\':1 i<lforn.ndo <1..: l.~o· elle d1ws 
rn ortús ; ~· s.e CHl tivt~ S:5~ \·ota~~ão ~ ~u1 seu co1leg:io 
sahiria clle t!o C•>llegio para ~t cn,M.t para o IJn ~ 
havia <!~do minhas 'm:de.<s! 

O Sa. Cu vi: M..:cl!HlO : -Isto •\ historia. 
O Sa . Bt>zEI:RA. C.l\'AL>::A:<TI : -'- T enho docu 

m entos. 
O Sn. CRI>t. 0\I!..ctu .oo: - S:lll cal' tinhas d e 

OUlOI"l!S· 

O SR. BEZERRA f.}~YALf.: .\~TI : - Se o nobl'o ..lc· 
puUido en vulvc · os S<Jll~ amores ctn política •.. • 
Tenho vistv provar-se aq,. i ml{i t>IS cous.ns eom 
car tas particulares ; mesmo b a p<>uco o nobre 
ministro do~ n·•g<lcios estran~ciros defendeu-se 
no sena do com uma c.artct pa.rllculn•- . 

O :>n. Cm::;z b:LI.cruoo: - Não em puticular, 
era official. • 

o Sn. BE>.ERS.~ ÜAYAr.CA~Tr: - s~ria t·lmbcm 
carta de mn •• res -? Não i n·voq u a o nobre d~putarl•l 
mn .. res r1uand<> se t ra ta de 11 egoció; pu~llcvs 
(Risadas.) P<Wl a cida,1e do S. José o prestJentc 
iunnduu a furçll. que eu refet'i, e~sa f·J•·•:•• pralicou 
alli as violencias que a Mmara ~abo ; a <uinhn 
casa sendo cn jui~. foi t•or ,Jiversns vez~s in,•a
dids. por soldados o presx$ todas as p essoas 
que !ielh St' achllnio •. . . 

O SR. Ccnn1~.\ l>AS NE\'F:S:- P.Jr CRllS;l. do liTrO 
d •s act:\s. -

O Sn. DEzt::nn.\ CA"-lLCAxrt ;--'-Tocarei nc~te 
!•onto. Aqui se :~ssewrou q~to c;su \'i.,J~nc in 
cx•rci.ln · contr·• mim, us varo•JOS Je 111inha casa 
po•· s .. ldttdus, th··:roio p or fim !ater-se u :1pprc· 
h ous .io do hvro J ns netas •JtiC se lul\'h\ •loson<:a· 
minhado. E u jlL o disse ptll' ~ez•:S , «SS~ linu 
rJ~I.ll l'a em P•J•lcr tla mec;a l'lcit..mal, c n:\1) P·,u.a 
ser eu 1·c~p"nsavel por ell•'. J,>arn soffrer ,, desn· 
cãto quo •off'r i, n in.lt I'Caiticnd:t a sua ralla, tlll 
occn•i:lo uc so nehar •l cvll~~;io l'Cllni,lo í1 h<ll'•l 
o ·11,1 lugnr com i>Ot.<!ntc. 

Al<)m Jist" nppnrecctt ~ohro ~sl:o pon to uma 
c:HI.I\ só mente; ó un:a e~rtn do cscriviio, em 
quo tli?. ill <JU<J tendo nlgncm fullndo 110 111'1'0 r.lM 
ne~~ ~~. o chngan<io a\ su.t ll<ltidn que a milll•a 
ca~a ia sor cer cnJa " "''rcja<la pnrn a nppre· 
IH!ns•lo dc~so livro, clle cl,;clar<lu q1;o o livro se 
achll\'8 .em seu . putier tendo.Jilc s1do cutrcgue 
par·a exl.rnhir uma certidrio. Estn c11rta do •:~cri · 
''ào é n. prova inc,,nei1Ssa do que a viol~ncia 
que soffr1 Juto foi pot· urn mo Li v•> t'ementid <>; vê-st 
du seu cvntcxLo cla .. ame nte que a sua declara· 
çiio c eutreg~ do livm ~ 8f!tl!_rio>l' nos CCI'Cvs e 
\'aNjos de unnha ca;a, n pnsao dos meus escr a
vos c hospedes, c 11t~ de t<lll eleitor membro d \ 
mesa. 

O Sn. Cnuz l\L,CliALo:- QU9.11do o cQUegio tm· 
balha nii•• é occasillo mllit<> propria· paru sé l11var 
u llvr<> para ca~a. afi:n de se tirarem certidões. 

O Sn. BszEnR.\ C.w.~LCA}o.--rr .:- O collegio não 
traba lhava d" noite, e en t&v a · tne.sa, que er&. a 
unica por elle r€sponsavel, o cunduzio C<>tll us 
d iplomas que ti nha d~ examinu; qua.n•JO ;e reu
niSse no di:l. seguinte tu.:lo volt:uia ao collegi<> .•• 

• 1'•' j to 1 · 

o l i\'z·,, e m11is p'lp<>is cóncc,rnent'!~ . . nos ~eus 
tr11balho~. 

O Sn. Cn~z MA<:JL., , o :- Contrn a !oi, pol'quc 
J e,·i:io ii~'\1' g uõlrd.aJ.)s 11 :t nrun. 

O s,.. Bz,z~>::~n.~o . CAV.\LC,\~Tr : - l\ôio IHWia urna 
f~ch:.~dn, \} i::;so nàl> é (:ulpa ,la 1nes:l, o ttnica .. 
mente· <.1:1 caitl<l>'l\ JllrruicipaL c ... n"' ·~;·sso, o livro 
esLa\· \ 4!11\ lJl·,der elo es~ri\·i'i.r) , segLt:túo :1. <leclã~ 
r:a~r'io que fez muito antes <los v.arojos u:l mirJba 
C:t~a. E ngu\"n e oecasià.o opp()l't una, 'do p~!rgun
taJ• eu ~o "·•hro Jcputado rptal .-\ :l nu(i'o por 
•ltl •: s~gu1o c .. ':'i~t\ força a•·ma.dn. J.l<ll'a n ch!ade d~ 
S .• ros_~? Se o pr~siJente da provindll n:io qtleri~ 
ult.l!lt'vu· n:4 ~ltw;a.• , Stl a Í·•rça. mo.ndnfia R S. Jusc 
n<lo t.inha Jl"l' fim congit· o coliP.gio, qual 
fui o llloti\·o qne hOU\"':l p~ra se m:.nJar para alli 
essa exp~úição nrmn()a n 1 vespe•·a d a eleição ?! .• . 
Havia [JOI' venlu•·•• em S. J ,>sé nlgum11 confln
.ttl·nção , alf:ll ma tleso1~de tn ·? ~ingul!nl ·o dirà. 
H •tvia si•nplesm<!ntc e111 juiz lllUnicipal su~penso, 
c um J<!l•'gadu d~mitlid•>. H avia porém nm col
lcgio independen te que e ra preciso s ubmctter. 

D ovc-se notar além disso que á h·ente dessa 
força mat·chár :'iu pessoa ; todas inter~dsadas na 
• lcição; por e)l.elllplo, um irmão, um tio, e 
cnnhad"s dd um d •>S canuidat•Js, insfl~tot· da. 
thesouraria, um o11tl'll co,r.mandan•e de f<>rt •lez,, , 
" anais o juizo lle dir~i~ · , o proc•tradur fiseal, 
etc. , to-los cmpn~g•1Jas pnblicos em commi~são 
do gov~t·oo. 

O SR. Cnuz JhcHADO :- Erii•l com mandantes 
dessa f,a·ça? 

o S~t .. 'Be7.t>RR,o. c.~\'ALCA~Tt:- A. f.,rça seguia á 
aiU), Jisposiçiio . · 

O Szt. Om;z ;\fAC!Hl)O :- Ião pns~ear a uma 
puvnacito viúnlla, conto se faz aqui ua. cOrte 
para Nithcroh~:. 

O Sr. Bt=:z~n••·-' C.w.tr.I'Ax-rr: - S. José distn dn 
CllpÍll\) ll•l\'e lH~Uils, a)~m •ti~S" ~S\e aqpU11 ClltO 
n:io é serio. Infclizm:~nte, Sr. pr~si l ~ntc; a pn
lan~< de um rcpros.,ntnnt•} da · nação nenhum 
ca·euilo tll l.!rcce, P"riJil' " c·msa t(l:e advog.> tem 
•un latJ,, pessoal ! Se pnr \'entura eu pudesse 
(11r.er quaesquo:~- nssl)\'e •açi;,)_, á cmnara sem que 
se me exigisse ina 11edia1.a rnent<.! ducumenlus c<~m· 
probat.od•JS, eu tl"mon>tt·arin em pouco o carn
ctcJ· violuuto e arbit•-ario J ,, p r csi<le u t s do Rio 
<irnndc llo Norte, o uenuncial'ia eert.os meio!'l de 
que clk lauçotl mfio na occasiiio dn. olciçào. 

O Sr.. Com~~.\ nAs NJwl'-'i :- E eu contr aporia 
n minhn pal:wrn, c n. tlc m uitos senhores quo 
so ncluto 11:1 c:1sn que conhecem '' h <l1H'ade7. desse 
pi'OoidC.tlC. 

O S tt. Arnwr.:a :-Apoiad.,_ 

O 811. l~t;1..:nn.\ CJ,W.\LC,\~TI : ~ ,\inJn n iio fn\lci 
tlr> sua IIVnradoz, not•l co .• tumo sc1·. delatot· contra 
n h 1HWt\ tltl nl!!u~m·! U!!"firo·mc sómente n '\"io ~ 
lcncin~ c uttl.ll"jo,; cldtor:tes, do que o nobro U<l· 
pulados o oU ll'u~ niiv t•:m o;onhecimonto. 
.() »n.. l:'nnsiDr,:<Tr-: :- QnanJo s~ ene<!tau esta 

discuss:lo, en fiz v~t· ao Sr. <lupu~at.!o que ap~
nn• tluhll tres quul'to$ .tu ):ora ra•·a Jisoorrer. 
O S•·· d~putt\d<l estava scieut•) disto; entretanto 
P''r .luas ou tres \'P.ze::> já o t enho advertido dP. 
que se t e :11 :.longadv cxcessiYamente. Nesto ca.;o, 
para qnc o r egi mfmto IHto seja infciugido tilo 
la tam cuto, u,;arci de um recur.;o extremo da 
pre~ id~ncia, cor.se•·vanuo, 3- palavra a o Sz·. t.lepu
tadu pa•·n conLinuar a discorrer sobre est e as· 
suu1pto em outt·,, oceasilia. 

O Sn- B EZenn,\ CAVALCAxTi:- Para . snbbado 
seguinte? 

O Sn. l?ru>sm~TE:- Sim, s~nhor. 
O Sn. Conro-~~ 1>.\S NEV!':S: - Isto vai prej ndicat• · 

a outros. 
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O Sn. Bt:7.ERRA CA\'AL <A:'\TI:-1:\ entrar nn materia 
mais importante, m~ts por niio t••rnnr-me impot· 
tuno c p:trs. não ser arguido de protelar os 
trc1 baluos da rasa, senta r-m~ -h c i por agora, co n· 
t;mdo com n promessll de V. E". 

0 :St<· POESII>J;;:\TE :- Prefiro i~to a UOHI infr:lC· 
'":lo tão manife;;Ul d o rP~h~_ent()_~ --

SEGlJKDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. \il'l'lC.O~ ~\..D OITI\.OS .\. L~l DO oac;.üri!~-yo 

C .. nlínito R discn~siio dos arti~olS a ddi!i\"OS UO 
orçamettto. 

Acha-se presente o St·. ministro da fazenda prt~· 
<>idente J.o conselho. 

O SR. PnJ.:sioE~'t!c:' - T~m n palavo·o o ~r. 
Ferrnz. 

o Sr. F~··••a:.o:: -!'rfembro da commissão, 
S1·. prcsiden te, eu ntio de,•ia deix.ar de moti,·><r 
o meu voto tlceo·c,, de alguns artigos addití,•os 
que est tio sobre a mesa. Esses nrtigos, que e~ 
toninrei por ba•e do n1cu discurso, dizem res· 
peito no ncx;so r~gimen economico c com•n~rcial; 
''et$ãO sobre diroít<Js protect-ores, ou sobre me· 
didns lisc.ae~. ou sobre impostos.· _ 

Reconhecido ê q_ue o nosso sy!itl!ma de un
posição até hoje nao tem sidv l'ej!ular; a actual 
administração tem m<:>strado d~sejos de faz~•· 
com que clle se ro>gular~se; mas netU o tempo 
l>em as nossas circt~mstmcias finn"c~irns têm 
permittido que ncssn ~··unde "bra in,leiramente 
,;c entr~gne a ndministrnção, e nem ó possivel 
que tudo se façn de unt jarto, e sem qu~ ll 
S•>verno p .. nderd sobre o futuro e sobre as des· 
pez<.~s que est:io a seu cargo. 

N :ío ol!sta11te o que, a prova mais conclu
dente qU(> ~flllOS de que tenlli!mos a melbor;•r 
o nosso ~,·stema eeontomico, lançando mão da 
quellas mêdiàas que po<lem interesS<Ir as fontes 
da pl't'duc:~~o. '"~m " ser- n dimiuuiç,io dos 
direitos de <:xpol'tação sol>re os nossos produ· 
ct<Js agrl colas. 

Reconhi!Ço no nobre mini~tro da ftlzenda o 
maio1· zelo e do:sejo de regnlaris:1r o nos•o 
s,·stcma econotnicó; unicameut~ ftl~" todo~ n$ 
v-otos pnr~ que :>. Ex. se wjn dosBmbnroçado 
dos obstaculos que 11 rotina cc.stuntn SCtll[ll'~ 
lcvanuu· a •1ualq IICI' plnno de ref.11·mn, ,) no 
mesmo tempo quo ohtenha uma cM1djuvnçito il· 
Justrll!.ln da pnrt•l .:lu.~ sons .. uhordinudos. 

Pcdir~í uut .. K J e ll'ntar dos artigos que cn· 
bc-mo examinnt·, permi.,sll•l tio uobro mi11istro 
pat·a fuzer-lhc al~:uulll• conRidum<;ucs Mnllr·~ ccr· 
to'Js intV<JSt<ls •Jn•> flgurito en~ru os. !itulos da 
DO li' & fCCo:illl; poriJUO se O nCJbro lnlli18U'O tlCPI· 
tnr na miullna rctlexões, to•·ol a houru dtl offe· 
rccur 11111n c1ncndu. autorl~lllldl) o govc•·no a 
m<~ditlcnr ~ases tmpo~tus eon(oL·m., jttlg11r mais 
coh\'enicute. 

t:m do" prinelpi:)B qno 110 d~-ve fixar c •·es 
peitar entre 1.és \'em R s&r, Sr. presidente, a 
lillerdade do exl!rclcio da ln~u,tl'la, que1· fabril, 
quer agl'iculn ; nenhuma di!f<!rença ou di•tiucçíio 
entr e o fKbricantc nRriculr.or cstraug~iro c o 
brazileiro. D~•te ptincipiu se apar~~ o regula· 
ment.<> do sello, publicado pelo twl>ro ministro 
em 1850, quand" <:Rtallelece 1\ necass idndc de li· 
cença par ... o_oxol'Cicio de umn indu~tri a, quando 
impu~ 11m tr>buto sobre esse exerc1cio, quando 
faz diff'. re .. ça entre o fabrican te estran~eil'O c o 
nncion·tl na ptrcepçiio desse imposto, aggravan· 
do-o em desfavor do cstmugeiro. 

Pres·um·o que ne$te ponto o nobre ministro con• 
cot·Jrtrli comuligo,-umn tal iuaposi cão est:'!. fóa·•t 
de todo o Alcance da um verd.ld~iro systema eco
uomico, de todos os principio& da sciuncia e con· 
traria aos verdcdeiros interes~ do nosso paiz, 

Se t~~os necessidade de indu.stría, se n!\o 

temos uma educaç.'io profissional por não b.a-v.1· 
rem e~c<>las onde vamos beber o~ dictames da 
arte respeeti\·a, so· t<mos n~Côssidnde de por 
t .. dós os modo• an;::a1·í3 r para o nosso terri to· 
ri v ~s"tro.ngeiros ltteis, como :t presenta.rcm algu 4 

mas J e nossas leis cssil d iJT.;r.-nça t~o S•llientc 
qu·' sem duvida nrre~_:.,rà _na .. Eur:opa O- .desejo 

·-du - &migra-~ito ·paril if nrazil? (Muitos apoiados. ) 
Os pnizes n••V•JS, senhore~. tôm nec<>ss idade nb$0• 
lula de acabar colll todas essas different.l\s, não 
sõ a respeit•i da induscria, mas da colonisaçi'io . 
(Apoiados .l Têm neeessidalio de e3tabelecer leis 
quE gnrt~ul:l·• o lh•r& c:orercicio de um modo re:::ular 
E> ju<to tl:~s indu~tria•, ante cuj•> domini<> não se 
a·cconhcr,i'i•> ou distingào .1 pntrln ou lugar do nasci
me .. to. t ;\i•~ito..- f!JlOi.1dos. : Eu ~ei quaes s;lo os 
scu~imentos que animiio ao nob•·e miuist ro da fa
zenda, acho que estas idén.s siio as 'lUC S. Ex .. 
pt·ofeS$'l, c estou persu \di do que se _ clle preeisar 
de al~uma an-tot·isar,,iio a este l'llspett''• po•· ccr~o 
me d,m> a honu de ofte1'ecer um urtig~ adtlt· 
tivo ne$te sentido. 

Outro ponto,. s ·r . presidente, sobre que reclamo 
n attençao do St·. ministro, vem ,, sar sr.hro 
'sse sysLema que so vai inoculando entre nõs, 
e que o nC>bre ministro, como encarregad.:> prin· 
cip·•ltnonte da parlo eeo nom íca do n llsso pai>.: , 
devo ter muito presente, o qual é exigir-se li· 
eença pat·a qualquet· cousa, pao·a qualquer 
mister, para o cxurcici·> do;, qual'luer cmpre
gn, arte ou úllicio. 
Esl~ systcma regulament.'lr quo fvrça-nos . a 

pedir permissão par!\ <JUalq ner P••sso ou lletl) 
ilo homem industrioso, a dar oont'l de todos os 
seus neto~, quo o eolloc:\ debaixo Jn muio>· e 
mni.s minuciosa vigilnneia das auturidades poli
ciaos ou llscacs, sobre o cansaço que produz, 
sobre o odioso que acarreta, sobre a fiscalisaçâo 
inquisitorhl que crê,,, P••ralysn nossas facu.l.ln
dcs, c mata a nctividad~ da industria; chamo 
:1 attc'nçiio do nobre 1ninistro sobre osto, po1·quc 
~u entendo Qlte ~ómente ptlra o e:oteroicin do 
ces·tos prvflssões que iutere~sào a saudc c tmu
quillitlade p:~blic'\ é neecssni'Ío . na verdade que 
nlguma fiscnlisaçào policial se dê; mas que em 
gco·al ~e exija •una licença, é um absu•·do, ó 
ruzcr·Sc·uos rctrogradar para os tempos mais 
l'emalns dn França, d•l I1Jglat~rr·a, dt: Portugal 
u <li\ Hespanhn. 

EsSI\s hccaças de que fallo são aque\las que 
cxí~;clll os posturtls dn camarn miwlcipul da 
cü1te, e da~ quaes nlgumas têtn sido appn.va· 
Jus pelo gover,,o, licenças que por algum mo.to 
1nlo t~ntlcm seni\u a lançar pe"s a di1f,,Yentes 
í ndnstt•ias que são n pat·lilha dn classe polire. 

E.~<as licenças cujo lim niio é outro ,;enlio a 
crcnç!i<) de r.,nJn, t.odo o mualJ•> sabe qn11cs 
~ilo, silo aquellas que SP. oxlgem mediante certo 
pnl(omento paa·n o cxercicio d .. caix.eiro~ aqu.ellas 
q11e cr~ltr:lo um imposto sobl'e 11 amamentação, 
ist.o á, r-ar-. o exercieio dQ mister de amas, e 
o que õ mnis. a ttuellas ticençots qne s e "xigem 
parn qunlqu~r !l'testre de ub\•n pod<r e:orercer 
sua profissilo • •. 

O Sa. PINTO UE {;,;,.\fpos : - Iãso _é extraordi
nario ! 

O S". Ftmn.\1; : - ; .. sno, e isto toea i\ re
partição d<.1 nobl'<l nímistro, são, digo, esses 
diplomas p11ra se côngi<lerar 11ma iudustria na
cional e poder g,:,zar - de certos favc.res, e da 

· isenç:1o de direitos de sut.s materias primas. 
O S n. ML'(ISTRO dá um aparte qu~ n ão on· 

vimos. 
O Sn. FsnnAz : -Para gozar-se dé tnes favores 

e"ige-se que a fabric' seja reconhecida. nneional. 
O diploma que é passado na secretari-l do im
perlo cu~t.ll. llli e p~ 50$ de sello (carta de 
fabrica para gozar de isenção de direitos 5011, 
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diz o l'egulamento do 
privilegio, conformo o 
privile:;io, paga llQVOS 
dio>to cutrv ~e nu! l 

sello), e se tem al~nm 
tempo da dura~ão dess& 
e velhos direitos, e além 

. Sinto quo o Robre mini sL•·o do impnio não 
<'Steja presente, porque agora lhe pediria qu" 
res~ringissc a ctlrnara municipal á · llrbita de 
-seus··-<ie-vere-<1 ·a eschm~oosse ·s·obre -o abs:!rdo e in
eon..reniencia desse systema tributario qu" quer 
crear, que fizesse com que ella não pudo~Sd 
por mnn~i•·a algum' ct·na•· impostos em pn,tu
r:ts. Sim, igualmente lh•• pediria que nao Bp· 
provas.;e postura,; que creasse impostos snb o 
titulo de licenças, ou qualquer outro titulo, 
vorque é · da privativa attribuiçào d>\ camara 
dos Srs. dP.putados a iuicla~i v a sobre 11 crcaç:1o 
uos impostos. . 
u~rA Voz:- Mas as canlat·as municipaes podem 

prvpõr. 
O Sa. Jl'~llRAZ:- As camuas municipaes da$ 

províncias têm o direito de r>ropor~m os meios 
ueces•ll•·io~> para uugment•> de su 1 receita, na 
oecll."~ili.o em que apresentão o sen orçamento>, 
ma,; a camara da curte não o pú•l~ l>ropôr por 
esse meio. 
. (O•·u~Oo-se algu-ns apa•·tes.) 
genhores, esh é uma questllo em qllll nõ·s ·en

traremos qu'lndo se tratar de uma p<>stura que 
. se neha sobre n mesa; mas o que é verdade é 
que a P<'lieia e a eamara municipal publicirão 
que ero preciso que se pagasse o imposto sobre 
tiS cocheiros e : buleeiros sem que este imposto 
fosse approvado pelo poder competente, que é o 
poder legislativo. Aflirmou-se que o nobre mi· 
nistro do imperio mandãra suspend~r sua per· 
cep~iio; mas ninda ha poucos dios a eamara 
m•Inicipal, nu o chefe de policill, pela imprensa 
fez -uma declaração que ficava prorógado pot· mais 
trinta. die.s o prazo panl se tirarem essa.~ licenças 
e pagar-se o imposto respectivo. li:' contra isto 
que eu reclamo. 

Além disso, Sr. pr.side:Jt~, ·e:;sas licenç:-ts pagão 
sello, e o sello importa em 211 ou lOS . :5erã pos
sível qne DJnrchomos em um systema eennomico 
tal; <JUe, desprezados os principws da scien
cia, "t'ivamos nest-1 annrehia economica em ·que 
nos achamos? Eu esvero do nobre ministro, do 
zelv que lhe é proprto, que elle fará que taes 
actos s.o uiio pt·atiquem nem no municipio da 
côrte, nem nog outrM municípios. que com sua 
in!luencia prevenirá o obs~nrà n crcaçiio do im· 
postos tão ftm~stos á industrin e ao paiz. 

Não fallarei, Sr. presidente, de 011tro$ impostos, 
t.Ü<J nbstunt~ .reconhecer sua lncum•cuienci~, e 
npenas perguntarei no nobre ministro qual a sua 
opi nioio sob•·e o. suppresslio do Imposto q•t~ ~~sa 
sob•·e a nossa nnvrgaçãc mercante de pequcn1\ 
CAboUigcm, o vem a ser osso lmpOllto o cstmbo · 
leciolv em benoficio tlo auUgl) banco do Bnull 
de -!$ p<~r cmbnrcaçilo pequena r;uts nav<>~:a cu1 
nossos uaucs c rios, impoasto g11o annnalmonte 
nrio dâ mllis para a receita do estado que 12 
a 18 contos, o que sobre pouco rendo~o opprime 
no,;sa navegação interior. !<'aço eatil obsen·açiio 
que o nobre miuistro toma1·6 na coneideraç .. ro 
que merece. 

Entrard na grande qu.-,stão pura que fui cha· 
ma•lo, que é a quest>1o dos direitos protectores. 
(Mo-oimento de attençOo.) 

Na mesa e~iste uma emend~ estabelecendo di
r eitos olill'erenciaos em favor da importação foita 
por conta de cuas brazileiras estab~leci.Jas no 

· cstra ngeiro; existe Otltra. 0111enda qu~ eleva a üiJ % 
o imposto de consumo sobre o calçado e roupa · 
imporoada do estrangeiro; existe Lambem outra 
e •r.enda propo~t.a pela commíssilo, que autorisa 
a dimi:mição doJs direitos de exportação sobro os 
nossllS productos agrícolas, especialmen~ sobre 

n assttcar e algodão, e prodnatos da nossa in
dust.·in l>lbril ; n-'to sei se existe ta nbem uma 
o utr-1 .em q u" o nobre deputado por Min •s p~de 
a ee!<saçiio de impostos sobre instrumento,. ara· 
torios . 

Senborei, quando existe no exame do Sr. mf· 
nistro um trab >lho• sobre a reforma da nossa 

· tarifa ; ·quando·· h>\···certezil - de···qne··o ···nobYe ··mi~ ·· · · 
nist•·o mio se descuida dess~ t•·abalho; quan lo 
co>lhecemos. que o seu empenho ~;obre e<te pnuto 
é grande, me pare~e que c<invenientP. é deixar 
essa qu•,stào para a <1ccasiâo em que esse tra
balb.o fór truzldo 1\ casa. Sem embargo) dt!sta 
e<•nsid<lJ'llçào, jà que sobre estP. ponto se ha dis
corriJo nesta se~sau, permittlio-me o; nobres de
putados que n este 1·espeito d iga nlguma cousa, 
nssim como <JIIC tambeon consi•lerfl duns propo
~·ções dos nobres d.,putados do Rio-Grau•l.l do 
Sul, uma a r~ijpeito dti uma tariftJ. especial para 
a sna província, e a outra sobre a necessid1.de 
du uma granole protecção para cum a industria. 
do xarque, ou da_ cria~no _c con~erv•çllo de altos 
direit<>s sobre n unpurt.lçao do xarque estran
geiro; e porque, S•·. pre~idente. S01;l fi lho d~ uma 
província do norte quas1 tod11. ngn eola, tp.e per· 
•nittiráõ o~ nob•·es deputados '' a camara q ne · eu. 
tome ante tudo em consideração o pontv reladvo 
8. carne. de "arque. 

Senhores, a verdadeira proteeção que um go· 
,:erno d~ve dilr ás indu<tria;;, e que nos e~for· 
çnmos por obter, é n compl~~a segurança publica 
individual, a l iberdade da mdustr.a em toda a 
sua pleniluole; a creaoãn · e fundaçiio d~ insti· 
tuições bhncaes, que fac ilitem c<1pitaes aos esta
belecimentos intlustria~s ; a remoção de· todos ns 
obstaculos lançados sobt·e a livre circulaçii.o do 
~eus pro..tuctos; a t•om••çiio do~ obstncutos que 
se oppocm á livre Sllhida dos mesmos productos, 
ou u livre . entrA de de suas mate das primas; a 
creação e melhoramento das vias do eommunicação 
c transport.l, <:dueaç:io Pl'Oiissional, e finalmente 
a e:ttincçli.:~ de tod•>S -os impostos que atacão as 
íon~ d ·t prodncção on que destroem ~pitaes. 

Em um p•iz nov<>, como o no~;so, que não tem 
11\>und.;ncia de capitaes, que vive nn penuria de 
braço~, que nito tmn os conhecimentos <lSpecíaes 
qllu dem mdlto_ os Lllfferent•s ra!DOS da industrill 
fabri!, qnc n:~o t~m _estnbo.lecuneatos onde se 
ad4uir iiO esses . conhecimentos, em. um pa_a~ que 
vive nn iníancta da!\ artils o da mdustna, em 
um p;liz dcstltui.Jo de vias reg11l•ues de com
mumcaçito, e inteiramente agl'icol~, 011tro não 
póde ser o systemn que se de..re adopLar. O con
trario geria segui•· os passos dos outros povo•, 
e o ""siema que elles abandllná••iin por niio ser 
proveí"t•.•so. 

Os nobre~ doputados do Rio·Granà.e do Sul 
parecem os mBis r o•soluto.• na a.Jo1•çiio do sys
tOillll pr~'ector. Querum o rt~baixo.mento das actuaes 
direitos de con~umo. Qu'!rem uma tarifa eSJM;· 
ci11l para sua pro..riucill; mllS q••crem alt<?s dl• 
reitH~ subro a ccune dli :tarque estrange1ro, e 
deste modo qucre1n nllivio de direit<>IJ para si 
e altos direitos para as de111ai:o pro~iucias: que• 
rem que todas as industrias do p~il, ~im_como 
todl\s u$ classes, e at.i a cla~se obreim, n clas.s.; 
pobre contribu!\o para a pfosperidade de uma 
peqne'na e mesquinha industria, a das :tarqu*la
das! l E' muit<l. 

O SR. JAcr..,"'tllO n~o: MENDON('t. dli um apar~e 
que não ouvimos. · 

O SR. FEasv.z.: - Sr. presidente, no rebaixa-
. rnento dos direitos otetuaes sobre a carne de 

xa•·qli& est.-a"gei~ se a.cbiio empenhadas as_ se
guintes in·lustrias ; a navegação, o commerc1o: a 
agricultura, e a rni<era claS>~e dos operartos 
(muit<>s apoiados), que tir~c -o seu sustento e 
suhsistoncia dessa impotúçaO. 

Qnem mora uas províncias elo norte é que 
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pôdll saber por que preço os ·senhot·es de. en. 
genho comprão uma nrruba de carne sccca: 
elles a pagão pot· 6SOOO, ás nzes por mats· 

:UMA Voz:- Preço extrnordinario. (Apoiados.) 
·O SR. F&nRAZ :-Quem conhece o estado dá noss:t 

população perfeitamente verá que- nós sentimos 
penuria de ~arne verde, e que o uni co· sub
stituto que temos par.t supprir sua falta vem a 
ser a carne cfe xnrque , cujv consumo cresce á pro
:(l ;>rçiio que sua importação augm ent ;1, !l cuja 
Importação está muito áquem das nece_sst?:ldes 
d • P-Opulaç>1o . Em grande p>~rte os ngncuctores 
d·n Ri<> de J aneiru não podem npplicw a came 
de · :r.arque pel<J~ Aeu alto preço ao. _sustet)to de 
trabalhadores; seus operarias .alimentão-se com 
legUOl "S. 

T11mbem ninguem descon!Jecet·á que as popu· 
!ações qq.e- se alimentào 'com cnmos ~ão ma_is 
r Gbustas e sadias do que · ,,utms que ti.-ão 
seu- sustento de matarias vegetaes : á essa uma 
observação feita em to•los os paizes pelo" ho
mens da sr.iencia. (Apoia,ios.) 

Ora, os d_ireitos protecto res têm -o grande iu
convenleute de ordinario de recahirem sobre 
grande varte das industrias do p·üz.; e quando 
são lançados sobre ge•teros de primeira neces
sidade, os inconvenientes são maiores , porque 
põe-se todos os habitantes em contribuição para 
se favo'recerêm quatro ou cinco, ou meno~ pes· 
soal!, trazem a privação de muit"s em favot· 
de alguns, e ás vezes pt•oduzem a fome de 
um grande numero a bem da riqueza de um 
ou outro. 

E os governos actuaes da Europa e da Ame · 
rlc:\ tomão tanto a peito o be.neficio dns classes 
operarias e das industri Rs, que ·vão ac·lbando 
com todos os direitos sobre as materhs ali
menticias. Isto se evidencia pelo exqme das 
differentes tarifas, 'principiando pela da Russia 
e acabando pela dos Estados-Unidos, onde, con
forme diz um escriptor, é mais facil que a 
mão do legi;lador se seque e mirre, do que as
signe uma · lei . que lance um tributo sobre as 
matarias e generós nece:;sarios á subsistencia 
da população. 

Mas· a imposição qne hoje existe a protecção 
qu~ por me io della se dá, será por ventura 
sômente affiictiva da claRse dos operarias e da 
·agricultura? Certo que nã•J ; ella atf~cta o nosso 
commercio, affecta nossa navegação. 

Senhores, em materins taes os dados esta
tisti•:i,s são as melhores provas que Be podem 
olferecer, a c\las portanto i·ecorrerei. Nossa na
~egaç!lo.. é di!ninuta; e pequena como é, quasi 
toda. é absorV!du pel0 nosso commercio· ·com o 
Rio da Prata. Este commercio llOS 'fomece a 
carne de xat·q•je, e nos for11ecia a11tigarnente 
alguns despoj<>S Ucl auimaes. Depois d '' aber
t_ura dos seus p"ortos, da regularisação de seu 
commercio; dep .. is da ultima gu•Jrra, têm ditni
nuido toda a ituportaçii" para os ·nosso" portos 
de' ·outros de,pnjos de animaes que nãu seja _a 
carHe seccu, o sebtl en, rama e a ·graxa. 

O nosso commercio, senhores, no . periodo dl) 
1839 a 18!9, empregou na recepção de effeitos 
1,770 barco", dus quaes 1,306 otl tr8s quartos 
d•rigirão-se aos portos do Rio da Pratll. Nu 
remessa de mercadorias emprego•t l,l:hl5 embar
caçõ•·s 11acinna-·s, das qun' '" 1,218 O\l dous ter
ços forão proce'tl cntes dos portos - do Rio da 
Pr·•ta . Confurme · as · tabellas a .• n.,xas ao~ uous 
ultimas relatorios do nobre ministro dd fazenda 
esta . mesma verdade Bd colhé. 

Em - 1846 a 1847 o num'ero total de embarca
ções naciànae~ entradas em nosso~ portos ·· foi 
de 164, das quaes 130, ou 79 %, forão procedentes 
do Rio da Prata. Em 1847 a 18!8, 285, das 
q_uaes 215, ou 75 %, vi~ão do Rio <;ia Prata . 
Em· 1848 a 18,19, 242, das quaes 110, ou 45 %, 

chegárão dos portos das republica,:; do Prata. 
Em 1849 a 18:>0, 121, da;; qnaes 75, ou 62 %, 
partinltt- desses mesmos portos E111 185(1 a 1851, 
lU, das quaes 86, ou 76 %, forão dahi procedentes. 
Em 1851 a 1852, 117, das qu:les 79, ou 67 %' 
dabi partirão. 

O mesmo se observa nas sahidas. 
Em 18t6 a 1847 o numero das sahidàs foi de 

219, S<mdo para o Rio da Pt·ata 143, ou 65 •/o. 
Em 1847 a 1818 foi de 342, sendo para os mesmos 
portos '316, ou 63 °/o. Em 1818 a 1849 foi de 
27;3, "endo para os p•·•rtos das referid ;s ·repu
blicas 17!, ou 6:.1 •/o. Em 1849 a 1830 foi. de 177. 
send;~ 111, ou 6·2 •'/o, para as _referidas paragens. 
Em 18~0 a li:i51 foi de 131, dirigiudr,.se destas 
91, ou 71 •/ , para esses portos. Em 1851 a 
1852 foi de . I13, tendo 85, ou 7o •/o, o mesm'o 
destino. 

Destes dados se vê que quasi toda a nossa 
navegação se alimenta com o commercio do Rio da 
l'rata. A im[>Ortaneia do nosso commt:.rcio · com 
os portos do Rio d11 Prata revelão as nossas 
estatística commerciaes. 

O ter_mo médio dos generos e producto• do . 
nosso paiz exportados para o Rio da Prata no 
pariod'O de 1846 a 1852 toi 1e 2,601:916$000 . 

O termo· médio das 111ercadorias reexportadas de 
nossas praç 1s para as do Rio da Pratá, n.o mesmo 
perh>UP, foi uc 1,776: lil!UOOO. 

O termo médio das mercadorias im por~adas 
no nosso paiz, procedentes do Rio da Prata, foi · 
de 1,381 :3:,tsouo. 

Vê-se portanto que este cornmercio é impor
tante, e que o · será muito mais ao futuro, 
em eonsequencia da vizinhança dos paizes res
pectivos, . 

As republicas do Rio, da Prata no periodo de 1839 
a 18!9•tomárão e n nossas relaÇÕP.$ commerciaes 
o 6• lugar. A importanéia de sou commercio em 
relação aos dem ·<is paizes -foi de 5,5 •/o. 

Ora, .este commercio nos interessa sobremo.do 
porque a população das m •rgens do Prata conso
meorn grande parte dos nossos produçtos, e ao 
futur'' ainda maior consumo a elleo d>H'ão na 
p!'<lporção do seu progresso. 

O valor d_o nosso assucor, que no periódo 
da 1816 a 1852 · ~ntruu em - consumo, ou . foi 
exportado para esses paizes, andou de 680 a 
852:000$000. 

O valor do nos:;o caf<Í exportado para as 
referidas praças andou no mesmo periotl.o de 32 a 
74.0008000. 

O du matte, de 300 a 500,000~000. O da. farinha 
· de mandioca, de 30 a 90:ooonooo . . O do, fu íoo 

em rolo, de 00 a 4(1{):000HOC.O. O do arroz, em 
cerca de 180:0008- O da aguardente; de 80 a 200:000~. 
O do sabão nacional, em cerca d1l 70:000HOOO . Isto 
ei·a c·1da aono. 

Vê-se portanto destes dados q •10 este commer
cio . é imp·•rt,rnte, especialmente em relaçiio á. 
nossa lavuum. 
' Mo;t_m que a i:n'portação dos ·productos do 
Rio da Prata no nosso paiz andou, termo mé
di .. , por 1,8t:I1:3~2S. O valor da carne de xar
que foi d~ _72.3: llOH. Donde se vê que absor,
Vflu-,;e mais-' _ de metade dessa importação, .ou 
48 %. 

Temos· necessidade de fomentar e erlgrandecer 
este cornmerciu que muito interessa á nossa na
vegaç:io, á nossa lavoura e ás ~.o~"as classes 
de ob•·eims. . 

Examinarei agora qual o .effeito -· dos direitos 
actunes do imposto de 30 % sqbre o consumo 
da carne de xarque estrangeira em relar;áo aos 
mesmos paizeg das margens dv Prata. 

Esse direito elevado produzio retaliacão • 
Nas pautas des;es paizes- os nosso3 productos 
pagão direitos de 21 1/2, 19 e 31 ljt, quando os 
dos outros paize.; são muito mais fa,•orecidos, 
o alguns chegão apenas a p1gar de 6 a 19 %. 



SESSÃO EM 6 DE AGOSTO DE 1853 109 
Este~ impostos muito damn ificaráõ o nosso 

commercio logo que se ·dê tu na mais ampla e 
forte c'mcurt'encia de qualg11t>r outro paiz. 

A competencia do Paraf(uay, a cuntinu~:·mos 
no systema .Je altos dirtdtos 'obrtl a importa
ção dos productos das margens do Prata, ser 
nos-ha fatal. 

O Pal' ·guay procluz quasi todos os genet·os 
que siio de nossa Javl'a. Produz assucal', póde 
produzir muito bom cnfé, excellente arroz o np
timo fumo, e tudo com vantagem. As bat·r c• tras 
que até certo tempo fechavn.o seus portos e;;Wo 
destruídas ; a navc,gação entre ~>sse pai~ e ,, 
Conf,dbraçã o Argentina, é f,wil e pouco dispe!1· 
diosa, é mais bruv ., do que a noss ·1, demanda 
peqtumas etllb•trcaçõos. E ' pnis n p ,,,·aguav um 
compelidor, um gral!d e compelid"r que temos 
na'·luella; aguas e naqtwllas pntças. 

O que convém portant•1, senhore • ? N iio. ser:'1 
animat' - esse cnJn :ucreio, essa lt ; tV t-)ga,.~;'\ ·,? E de 
que modo? Será impnnclo direitos protectores, 
que, na phrase do sabio Il.ossi, não são mais 
do que direitos prl1hil.Jitiv"s disfarçaJ '"• sobre 
os product"s dess c!S paizes, e sobl'•! o princ tp,tl 
produclo que impurtamos d'!s;as par;tg ,,ns 'I 

Senhores, cl<-s"nganem rJ-nos, o.• prodw; tos com 
produttos :;c pagão (apoiados); se_a import 1ção 
d os gener•lS elas marg 'ns do prata cessar on di
minttit· no Bra, il, a n<.>s;;a "xpc,rt,lçi'i·• ainda Ji
minuin'l ou cessari\. !\ós t emos nee,.:ssidade de 
alarg-n· OS m r;t•c.aduS dos n n:->SQ.':i prodtt t~t•) S ; tt! · 

mos nccr.ssidallt~ rle pt·ocin·nt-ns, du mnntól-o:~, llc 
fomen!al-C)s , de animal-os ,tle toda a maneira. 
(Apoiados.) A nossa agricultura dol' e rnais nu 
m enos soJfrd' com as mudança ; que telllos 
tido; ella le:n con·.'ll!Tentes p._; clcr,:.sos; Ouba 
nos combate actllalnr ,·nte na pr!l<_:a do Buen.-.s
Ayres com o seu asstiC tr; o; Estados-línidus 
para Rl!i exportrt•• assucar , que muitas v ezc,; 
tir~o de Cuba e m€ . .:;mo dt) Bra-iil. E ' pr~·ci~ !J 
pots, senhnres, (o intr:r~ss~J da no...;.s a aoTicul
tura o exig-~i , que nó ·; nã•J maut·~niH\IIVI~ esse 
dirüito tão alto sob1·e a c~rne de xnt·qu·'-

?/Ias vamo~ Vel' qnem pt~!'d·~ c'1m o rc3haixn
mcotn de direitos. ü; ll•lur•:S tleputa·l"s pel, H i<' 
Granflo do Snl 111e ]Je rnlit t irúõ qu,~ fail ü :t t~stc 
respeito com tocla a ft'fln •plllZ<l e verdtl•:le. A pr.>
villeia do Hio Grande m e) nH-nec•3 tod \ a cousi
deraçiio. Ell augure.' o mel!wt· porvir ot essa 
provinci-r; Cl'I.Üo qae, depois da provineia do 
Rio de Janeir•1, depois da de Santa Oatharina, 
nt~nlnuna !Ja d~ s:~1 · n ~) fnturo UL11 felir. e bri
lhante como a élo Uio Gmnde 'lo Sul. . . 

u~rA v t1Z : --'- De os o ouça ' 

O SR. FEH.HAZ: -E' a natureza ~1ue man :.la, 
não sou c:: u 4ue detennil 10 ... 

O unto> Yu:,: :- Es'JU,)Ce-se ,te, ~'ará ·? 

O Sa. FvJ~'1AZ: - 1\"ãn; 111as d, ciima tla pro· 
vincia r1·_J .i~it"l· Grandt3 do ~nl fnteiramente Sf~ 
h~rm·~:lisa cu:n tJ e linlil. d:1 Euro!Ja ; a t!mitzra
çao l1a lk currc~r para nlli mais !H'ospern.HJt~tlt .. 1 
do que para t•Htl'nS lugares ! (AtJOiculox.) 

O nobre mi1dstro cott:iill··rou a q1u~ stã·J rio que 
vou me occupal' só11tente pelú Iael" d·•S produ
ct?t'e~, doõ_ eri •dores de gado ; tuas cu lhe pedi
rei hc•·'llça para lhe dizer quo a coudi•;ão e S'lrtA 
dos criadot'es est<"t inLPira.rucnte sep trnda, é 
dift'Hrento da condição t' sn1·te dos xa_rquP.a·lores. 
Os pl'<Hluc·tor,·s pr .. pr,ame"t" di Lo< (os Ct'iador"o) 
nada IJ"rdum, put'•JIW os ~" us pro·luctos têm 
augmentad" tle preço. O pr<~Úilt-bll' t!IU regra não 
xarquêa_, vendu o;; s•.JliS proctuctns ... 

O Sn. JACINTHO ou: 1YlENDONÇA dá um uparte, 

O Sn. F~>RRAZ: - O nobre deputado <lá um 
argutnento a favor; digo que o n"hre clepntf\,1o 
tem razii•), a prod)lcç:io e expot·taçiío Ja carne 
de xarque no Rio Grande do Sul ntXo é a•Juella 

que cxig~cn as nossas necessidades .. O consum(> 
aetttal dess·t ll1•crcadoria absorve toda a noft-sa. 
pt·oJnc<?i " e import,ação, e quanto maior fõr a 
proclttcç{io e ;, , ,portaç~" o consumo mais c.res-
cc, rú, porque é g<mero de primeira nece~S!idade ,. 
e não temo; outros fornecedores senáo rr pro-
viuda do Hio Grande, a ;Banda Oriental e :Bue' 

- nos~Avrt~s. 
!vias dizia eu que n ito rrão os product•Jres que· 

perdião ; estes ultimamente até têm v<lnc!ido os 
seus gados a preço d,, 7 c 8 patacões por cada 
cabeça, quando antigamenlr) só potlt-ririo obter o 
pn~ço do -l - e :). Em gt•l' :Ü o crJadot', o fazen
tleiro não xarquêa, a xarque·•d' pertence a ·nma 
ou Lra classe. 

Pet·.!(ol'i\ a pr<>vinóa do Rio Grande do Sul ? 
Tambcn·, n~o; a •ma producção .n~o chega para 
o no.;so eo"·sumo. O lermo medw du cons\J.mO 
d•."ste ""n"ro no Bmzil foi no período de 11:!49 a 
185(). tl~ l,O:JU.JDO arrobfl>; o Rio Grande expor
toH, termo me•.lio, 881,031 nrrubas, tud<> . O ríHllS
f,l i recnbi.lo d~ p<~rtos estrangelt'<>S- AsS!Itl mes
tll •t •• R-io Gran:lc exportou uma quant.tJade 
maior tlo que _ a Stl'' produc•;ão, porque, recehe 
pur via d-."! Jngnarão, termo llH~!'llO; cerca de 
42:J,fl01) anobas ... 

O Sa. OLiv~rn,> BELLO : - Hecebia . 

O Su. Feauuz: - H ecebia o recebe. 
E ainda peios rnappas do nohr<l ministro pot.le

re i f,>rnecer dados ' lne C•1mprovilo isso (lé) : 
" A importação do carne de xarque pelo Ja-

guaràú f0 i CllJ 

t.~: -!S a l8l\J do 313/•02 arrobr,~ 
1::l-LD a !fF,O de ü0li,13o " 
l ~;.o a 1801 Lle G!tl,n2tl n 
Js::.J a 18.:.~~ de 2:Jü,07G 

" Termo lllédio .... . . J2iJ,lillO 
)\e111 pó-.lc s"r de outra maucil'U, senhoros, por

qtt\1 a c~·iac;lo do ~adn, protuovida por brazilêiros 
no Estado Oriental, vai ató o lli<l Negro, u•) cuja.~ 
estancin.-> VHill a maior parte da produeçã0 para 
as pnv~:~açõ es contignA.s d11 Ja.guarào, onde sr-: 
x:u·qn êa, vende-se e expurt l-Se para ns outras pro~ 
Yi ncia:-;; pu r conscquenda a exportação do Rio 
Grantln passa além da quantidad '' dessé proJucto 
qtte dia >'ó·.le dar. 

vm, já vê a camara qnll sendo graude o nosso 
con"ltno e superi"r ú prúclitcç?io df\ província do 
ltio Gran •h•, ntlo pó Je ella sniit'nro menor desfalque, 
a menor pet·da; e tanto ci a-;sim, que o nobre 
deputado tl1s'e que não é pot• esse lado, que a me
Ui ela deve sel' \!l)n,;idera.da, mas sirn para obrigar 
ao,; n<Jsso,; vizinbo. á trazerem do gado .em pé 
para ilS xat•ctttr.fl•:bls do Rio Gr .l"cle, e dahi s~r 
pl'•opflr<Ldo e benllficiado, ficand -• o lucro elo bene
fic ia.• lo para .._, nosso paiz. Assim diss•J o Sr. Jn
cintho de Mendonçil na discussão ultima havid& 
nes ta C1Ha, " nem póJe s e r d11 otltro modo. 

Cum o rebaixament·' dos din1itos da carne de 
xa•·que diminniráõ os lueros do xar,1ueador? Nãt> 
P•n· eorto. O xarrpl •!ado,· conta com o lucro cer.t<} 
de 20 a 30 por ccnt·-•- E se perdesse:n, então os
criad 'res serit'io os proprio; xar-tneadores, o que 
em regra Mio se d·á Ainda por outra razão essa 
in,Juslria nfi.o póclo soffcP-r com- o rehaixf\mento 
, 1,,~ dit·eõtos. A producç,io elo g1do nu Rio Grande 
vai a ollws vi ; tos augmentando, o C!IHsum') não 
pód<l diminuir, e ao co,trat·io deve ir pro~o,·cio
nalmente a •igmenta ,,do, o a c;trne _ de xarque do 
Rio Grande ,,o no,so mercado sempre obtem 10 
por cento mais do que a estrangeir,L 

Veja igualmente a camara que a industrh do 
xar•1ue niio emprega grandes capitaes· fixos; por 
que so separarmos o,; grancles eclificio:; de vivenda 
e de f •Jc reio, tudo ma1s n"ão pass'1 de telhciros 
onde. se prepara a carne, e i!e ladl'ilhos onde 
sry empilha, depois de salgada, e de algum ligeirq 
nraterial, onde se seccll· ·· 
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O Sn. J J.crsTuo DE ~h:)(DO:ll •>' : - E a csea·a,·a· mos anesmo pnr politiea respeitar os seus inle· 

t ll.ra? resses "? ! "tpoW.dos .) 
· E senhores . as idé:\s q11e hoje em toda a 

O Sa. r'J::n•uz:- A escra\' a!ura . niio pode de na.,·ic l ai'I'~O qu.aes s~o ? _V.-<arei ele uma pal_a •·~a 
U)aneir:l El\gurna S()ft'••e t·t jsto é, CS sa)nrJos J~sses ,. \ b t t 
trnh.•lhaJ<>res niio So•ffnmt al!solutamente, put·q•ae I 'l"o tem síd•> ueslAS ll tunos tempo~ a< an e 

d I . 1 ' · 1 l )H'ostilui<h - a confra terni5a.çi\o de todos os po· 
uo cu~ta e ':lua que• pt·.,~ uccuo •nc u~·l!C s,•mpre 'I vos c a i.leil •Jun hoj ,, predomina. E não ternos 
o sala rio do~ q ue uella "e llt~>pregào , c qt1audo . t~ t· s.:IC em. Ul.<ltlter. -t'el'lçtie:> ·llnli=·eis·eonress~A-··- -· 
o uob~·e _ depu!_ado q~ewa drze: qae cnt:w -os · , -- -~,~,:~,~ ,1,\- A•u•:a-icn do S•.ll t Cottí' os MsS•)S vi
UtQ.ços sourará~ a •·ss~ •udu;ma, todos s1be~1 1 zinlws? !:\•to temo >, intc('dsse eu1 dar· lh~s u oxero-
q_ue uós . ~mo~ tll~ta neces5ld>ldes de br::.ç,,_, : J\lO, par n .1ue suas tat·ifas uão s ejiio fntaes t~os 
Ll!m os e>ela-.:o:. au.,•uentado tanto ·~e preç~, que no$3DS pro-luc!.Qs! (Apoiados. ) 
nun_ca essa mdustr1n p.>derá sotl'r~r pot esta Se se tr•ta <le pr«tno~er 8 entradll d~ uma 
r.azao; . . ,... . 1 ;a. ttt~•·ia prin1n que uos {'l.)rnac:e o astraugo-iro. o 
S~ra ttllla t~du ~trta essa q.ue cmp.reguc cnn~~s ((ado e ste nos t•óde vi~ pelas 01058,18 froJ n!e irns 

cap1taes !l~o'. S_er il, u:n~ wJustna qu~ exaJa livre~ <l~ tlircit"s, e a _l·egr.1 aobt·e as mat~rias 
~tllndes leçursos _IU~•-It:ot<l~S, u~na. s~ieOCII\, Utn~ priln:!.~ <Í ft•a.nqu itl ue du·uitOS. ~ào >;U trat.a de 
cdu:ca_ç,to P!,olis<~tou ti • N~o , . !eduz se toda .1 uma industria ,111c de:nanJil multo~ cap1t;~es. fi.. 

• eslt;\l.u o ~·\Uu e t\ _-pr epa rar ·1· carn~s. . xos que deman·l~ ;;cienda, educaçao [!tOil>SIO· 
O_ra.. 1!\Ssa mctnstr•a em com pa.-,Iç:ttl a nos~ 1•. ma• de nmv. til.) simples que ~ó demanda 

agracuaru·a q~o tnnt·~ soffr•, da nossa nav_eguc;a•> ~\g1{ 11.; te\heh·o~. nlguns lt\.Jrilho&. al:::um tosco 
•lue cumpre !ume••t&t, do n:'~s~ coul:nt!rCitJ ~ 119 tmbalho, pllUC.J~ hm~os e uenhuma sciancia ..• 
Lautos l!e~s. pa·tJmette e. cu.JO au~:nellto CUl!' P_':~ E <!RI contrapo~ içào a .• s in ter.!sses dessa in· 
('r·~rnowr , ~,a rndustr ta tn.o tne,.quutha <I m..,,. <lttstria quae,;; sito o; •tll.c se nprc~cnttlo? Os 
gut_fic:un~, quer pelo !"'"' onotal,_ qut:r pelo ma· d.t :>gdcultura qtHI de!it•ba, o~ da na vegação na· 
tc,nal, pude. ser !tpresent~Ja com<> nec~SS>tando ciiJ:~al que principia , c os do commercío . q~e 
~c uma g.a .• ct~ ~to~ecçdu, !\ custa de todas as ct~mpre í~mentnr. Etl poi; em llome dos pnnc•-
md~s~r'~: das PlliiClpne.s. do pa1z , que tanto pios, ~m nome da cívilisaçiio, em nomo dus 
Soírrem · , Muatos apotado,. ) i uuustrias e elas classes obreiras de totlns as 

O S R. ÜI:.IH.liU Ber,L.O:- Nem essa ~a inten- pr.rvincias, peço enca.recidamcnte que se ni\·e!em 
ç!io d"s ríos-::;rand~nses . os direitos da carne de ::.:nrqu~ á quota qllo o 

0 ·sn .. Fl:rUl..\Z :- Mas ~ a verdaddr:t base 50 • n•,bN. nlinistr•> propõe .Pa•·a "s. cc.t·nes salg\\das. 
brc que assenta o p~dido d<JS nobres deputados. ( ,)[.,:tos a~o~ados, m':neo hem.) • 
Pois havemos de püt· eto coutl'ibui~>10 todas a s "fn" eu duaa que. o~. ~'?bres deputados quermo 
mn·s industrias as que mais sotr,·em 0 as mutto, qnen~m a_lto .. dm:ltos sobr e o xarque, e 
qu~ mllid devem' sc1• p1·omoviclas, sóme nte paa·a •1uerem _u:ma tanra mod~radn ~obre ~"dos os p~o-
felicitar a quatro homens do Rto -Gr..tnde do Snl1 tl~ct~s . lmport~trJos c c0nsurmJos ua sua p O• 

[A.poiados .) . v1E0~~\'iio dar-lhes hia isto ; mas dar-lhes-hia 
.O Sn. J'AC·•~T!IO De M~l!ll_O:ll•.:A' -Já proe~ei t!.ldo quanto f,Jsae pos;sive\ pnn. po-omov~r a su<\ 

tlem~>~ostrar que não preJudicamo~ n.s outros 'i?" nnveg><çiio interior, tndo quanto (r,sse possh•el 
dustrias; o.ntes toroar-se-ha o consumo ma1s oara pronaover todos o~ ínteress·~s materiaes da 
bara to. sun proviucia. {Apoiados. ~ Dar -ll!es·hln e ped~r-

0 Sa. OLIVII:I&" BELLO :-Cum pr~jui~o p~ra as lhes-ôia <)_Ue uos deixassem ao menos gorl\r.daqutl• 
outras provineias liiHia queremos para o Rio· lo que nno podemos obter por outro~ me10s, que 
Grande. niio nlio podemos C••nsoguir por p~eço maís baixo 

do quo actllalmente está para ees '- parto do nh-
0 Sa. Fzf.n.•:o :- r~to dizem t odos os pro- mento dll nossa popul~çii <> ! 1:-ed ir-lhes·hin f '':o r 

teccionistas; .; um d~feito do< seus calculo; só pa\'a .0 · n •'SSO commerCio o navegação. í Apo~oa-
verem os interes:>es da classe que representão dlls. } · 
(! niio verem os interesses d•H out.ra s classes. o nobre minisLro demonstrou de um modo R 

O Sr. J a eintho de Mendonça, pessoa a quem niio admitti ~ rcplic~t a in~>ffieaci:l de uma t.nrir" 
devent<>s tantas sympathias pela man~ira olls~· cspcclnl P••ra o Rio Gr auclc do 8 11!, l'cr mitt&o 
qniosa com que n•>S tem trntado e pelo tal~11to os 11oures deputlldos <'J Ue eu lhes uig" que elles 
q11e t~m sustenta do ncst·1 ca•a ~apoiaàos,t , m e têm a maior bo·1 Ce, euLeudem promover· os in . 
fe:t o fs.\·or J e lenabrar que isto at.í serâ uo1 t.!rcsses üa Rua província a cC)lhcmlo essa idóa 
meio do conseguirmos o nosso consumo míliS como uma idén n!vildora ; mas o•i nobras de-
ua•·ato. Arus porqu" modo? l:-or esse me ••• que é puta dos (parece-m~\ não ~rert\o um perfei to es• 
urn meio de guerra, isto é, prohibindo por via tudo 1\Mr~a tio> pa.\ze; viztnhos, um ~stud o ácerea 
t!e <.lir~itos prutectorcs 011 qu -•si p rohllliüros a uai sti (IS n.:ees<idnde9 imperi'>sas ; o ou peço 
importa<;üo dos · p roductos tia BanJa OriP.ntal c aos nobres deputn<l?s qu<l attcttdtln bem qn~ · ~ll 
úa C.>nft<!eraçii.(> Argé!ltÍll&, ntim de que os a r· iut.;1·mBes da repubhca. da. Ba.n.tn O nonuú, h>n!· 
gentinos e orienlaes tra~iiv o gado ern p.; pnra tadn a um p~quenl) tP.I'ri~·>rio, com nma p~quona 
as uosslls fron tcir •\S, e ahi o ent•·eguem aos populaçtto, C!tigean qu.e ella f•llno•ttc por toda 
matadouros das cbarqneada• ! m•1neira o se•r comme.-cio, prvmova po r todc•s 

Or41, em verdild~t essa idea é opt imtl p.11·a ali- o< meios o 1il>II'B'amento de codos os s•us ·me r-
n•entar o interesse <le al~1.4os indivicluol! da pr o- cado,;, não s.J naturees, como arti!iei:les, . porque 
·.:inda do Ri'l 0 fande d <l Sul; mas é uma iJéa 1· só deste modo é •tue seu porto irumanao ·G· tão 
impolitic~. é u01a rnedid.a que llão põtle deixar l bello, ó qn<J o seu C<)mme•·cio r\ir.scente ··a que 
de ser fe.t •I. (Apoiartos.) 1 vai tomando) ga•ande vôo, poderá ~atifazer a s 

A guen a. fisc•ll é peior <.lo q~M 11 :;u~rra em suas necessidades. [Apoia.ãos.) 
- que o sangue eorr<", e aflnat ae:1b" peln me~ma O porto .de ~iontev1ueo é hoje um porto de 

destruição que esta acarrel<a. De uxemplo sir \·ão g r.\nde entre posto._ ·o s babitantes dat}uelle pai?'• 
" F rança e a Hollanda. f.r.]JOiados.) aepois das r ôvOh\ÇOeS porttne passiri'i::, depOis 

?ois, senbore~ , os ot·íent.nes ll os a rgentinos dns tormenws q ue soffrêl'i'ío, nã" p t·ocedem c"mo 
serão t io nescit.ls que n ão prohlbílo a entt·ada nós·' u6s r.onkuiamos t.,da a qualquer m~dida 
do gado pelas nossas fronw i•·as e >ui o i l!l ponltii.o de franque?;n, .todo. e q1.1atquer idéa nova ; o cs-
maiores direil.oli au• llOI!SOS prodnclus ?_ iApoia- pi~it<J de r .• tina n»s leva para ahi ; mas e\les 
M9.) Acas•' aquelles eata<Jo11 800 uossa-; C(IIO· al>raçilo qualquer i•léa nova, qu.odque1· idêa lle 
u~ ~ Jnlt·a 'l 't6 llOBHKmus ra:~:cr i~l.o ~ Não d~v6· grand~ pvrvir, ouvem aos seus jovens, aos_ seus 
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homens de talento, quando tral.<io disso ; e o J observarei ao nnbre deputado qnc· o commercio 
p~im~iro pas~o que denio qual foi ? Fonna•· um da cidade de Porlo Alegr.l diminuio muito em 
gr •ntle entre po~to Clll seu porto, que, pel!l sua coo:seqnencia do nugment.> do eommcrch da 
posio;llo :;eographica, vem a 6C1" um dos melho· cíd .. d& d ·• Rio Grande e da vi!la de S. Jo.<é do 
1·es que podam servir para isto. · No,·r.•. E' osta, sonh<H'es, o. ordP.m natural das 

E. de pols -º--.Jl..~.!lJ:ào..'L.::l'e.nb.e~_..a.q.J.ti__,.jgWI~ ""'"'•·~RS·: · - <!On{fti'me-~-earrvctril!ncin~nmm·er(llfc~; ... . ·· 
daílo.i que P••SS•> offcrecer á consideração da en · u"'"~ ciola:les pro>griden• , outrilil dec:~h~m . Se do 
nlara. Estabelecêt•:io dep•>sitos iudcfi .. idos ro•·a lauo d:t nosso ft·onteira se estabe.lec"r um ponto 

•w.J&s "~ mercadorins, não llmitârão o tempo dos que seja cumrnel'cial po~ sua posição c muitns 
depositas, ;,xcepto quando estão avariadas, isto outras vantngen<, e tc .. os que houv.,rem nn mar-
por . . hem daquelles que depositào, e n iio por INm opposta deh:a•·àõ intci •·a;nant'l .lc existir, 
bem da li~alisar;ão ; facílitllrão o con11ncrcio de de•app:treceroiõ. 
transito pur t oi mnueira que podem liv•·e:> de - Considereonos as c msas como ellas são; esta 
direitos seguir pol' meio h·asbm·do, ~egnndo a questllo deve ser encarada po•· d•>Us lados, não 
expre.ss>io hespanholol , ou por tr .. risito, as mer- só relativamente ás tazendos . que eotrão pelo 
cador•as pllní qualqud•' l ug·lr. Jaguar;\,>, como tR~"lbem r elatívan\cntc ás que 

O mesmo com peq t~ênas modificações ha es- enLr;io pelo Uruguay c Qna~ahim; 
tubel~cido a. C?cufedet·aç,lo Argeutina. E de tal 0 Sn. A.n.WJO BncsQ -1.: · - Pelo ürugua'' 

. moo.lo se fac1hta o commerc1u de tt·ansiLo, que "' · ' ' 
ne.<sa povoação, que fica qua' t fronteira a Uru- O 'Sn: ~'!!Rit~z :-Podem passar igll:tlmont:> pelo 
gt•ayana, as portas das :\lfand~gas se abrem à Quarahm'l. 
noite para se fnzer mais facil o t•·ansito uns Senhores, n nlfttudeg~ de Mon tevidéo é uma 
n:ercn~•Jl'ias que alli _se depo~itão e <JUe võm alfamlega cuja r egul&:ridade 1~iio me é poss1vol 
r1o acuna pelo Qutu·nhuu ou nt.mYessào para a louvar; mata ~ su.... >rl'!g~tla.r~dade ?arte espe-
nossa fronteil'a. cialmcitte, não dos direitos baixos da sua pauta, 

U v E' d d e sim da mRneira por .·qlle ahi se faz a sua 
liA oz ·- uma ver n o. -arrecndação. Os direito~ s•lo ad t•alm-.?m, sujei-

O SI\. F.:naAz:-O,·a, se esse é o interesse, se tos a to.!as u~ f•·audes imaginn veis, principal-
nisso SI\ ba$êa o porvir da . Bauua Oriental, o moro te em um paiz como o d~ Yontevtd éo, onde 
que conseguir.lõ os nobres .deputados com uma m ui tas facilidades· se lhes prest.n. 
tari!a e:;pecinl? . · . As mercadorias se despaehiio para consnm" 

Seja-me pc'rmittido reforçar alguns argun~entos n~sstt alf9.ndega por valores muitv bnixo.~, talvez 
apr~$entado$ pelo nobre miuisLn> da f•?.encla muit<> mais de lO % áquem do seu çll.:to no paiz ex-
sobe este pouto. ponndor, ou de sna proccdencia. Ha nisto uma 

A importanein da renJa uns aliandegas do fac iliJad.: ex~rema, abnS•>S que se ·não podem 
R io Grande tem augmen~ado, conforme o de· llem descrever ou imnginar. 
monst•·ou o nob1·e ministr<> om sim rclatorio, Po~ dcmai~ o cont.·abundo se faz em grnnde 
eomp!Hativ::.mentc aos anuos d~ JS,i,6 a HH7, etc. escala. 

Este nugmerito li t3nt.o mais saliente, quanto Estabelecen.!o o nobre. minisfr,, da fazenda uma 
o estado tla gual'l'a, o bloquoio, nssodio, etc., pautfl ospecial para a província do Rio Grandil, 
em q•te se nchavito os cstallos do Rio <la Pr11t '• ou adoptarh os direitos aã !:14/oi'em, ou ils taxa~ 
fuerà•> nessa e em outr<~s épocas o comme•·cio especiaes; scl ajopt.nr a~ tax:ls espcciaes infalli -
dessa província, e sua importação, pelo st:p!f•·i- vr:lmcnt.e se~:\o cllas illudidas, porqt\e ,,s dirsi-
mento que pelas nos~as fronteira.~ recebia a po· tos a·cl valoJ·em <jno p:og:ió a.~ mercadorins em 
pubçllo dos mesmos paizes. l\Iontevidêo ns farh · entrn1' 110 nosso· plliz com 
Est~ estado excepcion·•l cessoa, c por e<>nso- vantagem c lucro d ü contrab .. ndi~ta, a inda dada 

qneucia as praças co mmerciucs do Rio Granue n mesma qnota de direitos em ambos os ·paiz~s. 
devido com c.;tn. oeenrrcncia soffrer grande di· So auopta•· di~eitos ad 'lialm·em per<lerll· lnteil·•t· 
minuiçáo. Isto é evideute. . mP.nto o paiz; corno lã, a fran.ie cà se esu~be-

Ailega·sc porélll qu.e o esbdo ·é o mesmo lecu·li, e t :n t.o> ma:is qutuito c l'econl•~cido quo 
porque a guerra commún na Couf~de\·aç:io A.c- alf .. n legos poquenns " '\" p•.Uem ter emp•·egttdO$ 
gent1 nu. ls\o, perd•>tl·Se-rnc q 11e dig., , não c llnstantementc instruiolu$ que p•JSsão classl llcar 
exacto. bem e dar o verdadeit·o vo\lur ás diff'eren~cs 

Não obstaute a gu.err.t que lavra na ConCede- merc11dorias. Yõ; po>iS, o nobre deputado que a 
r .. çãu Argentin .. , b:l portos habilitados n:l mes- fraude eont:nuará a te•· lugar. 
ma ().,nr.,ue,·açü•l, onde o c<nnmercio pt·ogrlde, e ::)e ns m•:rcaJorius furem troziuas po•· t r!lllsito 
o IJIO'(UciD não o vedava. pari\ o Salto ou p11ra a R~staurao;iio, senrio •• 

Além de qu~ Mo.otevh.léo re~be {) snppri- transito. livre d~ direitos como c, onde ficarA 
mentJ tle~linado 1'1 C .nfederuç:\o Argentina e essa pane.. especial? Se conti.•uarern as portas 
par" sua população, e lhe,; dú o d"etino con- da nliund•gn da Restattrnçàu a nbrirem·se, ufian 
venientP, 11 esta 110\'a ordem de c<•Us.lS .; po1· d~ que passem-se •us mercadon:lS po•• agua acima 
ee•·to d ofter.m tê da que anUo se u·lVa. . . pa~n o D•JSSO ter ri tol'io, como ·~ que 11 pauta 

Se p01s, Sr. prea1dcnl:.oj. naquella ép0ça pelo especial ba de prevenir essA má. fé? Os interes-
R•o Grr.nde t rausit.avil ~o:rando quantidade de ses da U.mfederaçã<> Argentina e da Banda v•·ien-
merca.:lod •s para esse lugar em cuasequ~ncia tal s~o: aug. neota~ · o seu cumt~orcio, achar co•l· 
da guen·a, ecs~audo essa cau,m J evião apparecer su:.,ldores ·em toda · t parto!. · : .. 
outr•>S emporios; e então como é qne o cum- 0 Sn. JAclx:rHo J>l.l: MllNDOXÇA: -lfas quanto 
me~cio da cidnole do Rio Grand~ d~ Sul, da mais altos forem os hOS~os dirtlitos tant•> mais 
vil!a de S.· Jvsé do Nurte, da .cidade ·de P~lo- se prucuratA ft~z•r 0 C()ntrabando. 
tas, etc., niio ha ue soffr<1r? 

O Sa. Fsan&z:-E•I.ã enganado o nobre depu-
O Sa: JAcx:-~:rKo n:& MEsooxç"': -Ao menos t-tdo quanJo pensa qu.e 0:1 moiores direitos qne 

. que fique em e.tatlo da poder fornecer i pru· 110 EstaJo Ortent•ll se p •g•to. solo de 14 % ;. al-
\':ncla. · guns ge •• eros ha que pagão Hl %, outro~ !24 • 
. ·o Sa. Ft;ntu.z : - .-Tomarei em consideraç•1o o outro:! ;.!!) tj2, outros . 3l 0 /o : o ainda que oõti-
aparte do no'ltro deputado pelo mui~u respcitu vessemos ué~SS estado e•tabelecer a ><u&. p~uta 
e n!feição que lhe .:on"agro; mas pri•ncirnm~nte na ra>:io do 30 •/. sobre to la< ~~·mel'cadorit~s, os 
trablrei de um outro ponto. Disse o nobre de- direitos ad t>aull'em nullifill<triãu qualquer bem 
pul-ado : "A importalite vill::t de .Jag~ta•·i'lo tem que pudessemos tirn.r, o: o sy~tema <te ·trnns.to 
dcct1lli,lo. » D .. u como existente este facto ; u•<H tira tora a esperançn. de o realtsar, 
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Senhor~s, l1ontevidé n, repito, .; Utl'l imporio de 
commarc1o, tem um deposito indefinido, é· um 
grande entreposto, te01 ne,'<'S~i.lade de a.chnr u •· 
vos m ercados á.-s ulet·ca•i·••·i>•s a !li dcposlt tdas, 
visto que tc,n pouca popula~:ão cOIISUmidorn ; esta 
<Í a grand" u~cessid1\dc •l•lQUC!le palz. Qnnlqu~,
mediua poi~ em e·•n tntrio. QUt! u:lo seja a de 
gran\\e--ti=lhla~;iio;- --utn-<~ · 'life·- ésf& u·o·scii~te 
grande-; .Jespe2as, s el'á infr<tt.tifera . 

E senhores, o meio da fiscal isnçno niio poJ ,Jn\ tra-
7.er ulgnm b"m ?C.ei•l que $l .n . Ent.!nolo, scnhons, 
e peço ''" uohr.J ministro 1a fazenda a sua alteu 
ç:io sobt•o este p"nt•l , que o comm"rcio pelo Um
g uay de\"e S•lr de gt·anJe mom l!nto par 1 a pro_
Thcia d u Rio-GranJe Jo ::;111, llind•\ que sejn rtll· 
noso (l:tm os contmercbtut.:s <la. c i-lnJ" elo Il.io
G r·mde, da \"IHa de S. J osé do Nnt·te, P~l.,las, 
e tc. o~ coosumiJ.ores q ue fh:ll•• em .\.lcgrct~. Ita
qui, S. Borja, Cruz Alia, :>. Gabriol, etc • hiio 
dt: agradec~r mnit·• 1ualquer medida qu<l o ito.>bt·e 
mini$t l'o. io1nar po1r.a trrgaL· esse commercio, e en
tão notarei {• camara que n:'io devemos t J t' ell\ 
cousi<.leraç:1o o intere$se de duas ou tres povoa
ções, c s im o da m~tior parte . das pov•>ll~ões 
das provinc:l\3. (Apoiados.) 

:Se ns mercadorias eo ,n mais facilida·l e pudeNm 
transitar pel•l Uruguav : su no mercado da Ur a
gunyano. ~e puderem ·obt<lt' com tnllis faci lidad~ 
c. p,u• mn1s lt\voravel pr<çO ~o qU•l no Rio·Gra.n
de, P elotas, ~te., com•• obrigar o~ ne~oci untes c 
consum idores das differeutcs povoações d • pro· 
';iucin q11~ 6cão mais proxlmas d•> Urugu •Y a 
receber a lei d11 commercio d:ts ciJades lio H.i•)· 
Grande c de P elotas? O q ue curnpre pois é re
g•tlar:sar as nlfandcgo..c; dessas fron teir'''-"• tomar 
as ncccs<arias pro\'ide <lci~ '> pan~ p>·ohibir o com
merei o illieito. Eu onlendo tarnbem que'' contra· 
b~nd'? de l'ucutrJh,•, cotno cham:io os fr~tncezes, 
nao c poss\\'C\ vedar-se ao t ·>do : mos o ~rande 
contt·al>ando mai~ ou n:envs pó_de s~ v~dar. 

Ora, a nHa ndeg, ele Uruguay~n~ é s u<cepti_vel. d" 
melhoramento : um bom ndmtn•strado.r alh pode 
fa.;o:er gmndes bens ao coonnte rein o ií. fise •li•a· 
ção. Ett craio, segundo informaçõe.< qu o tunho, 
que o netunl :tdministr·ador des:;;a aHRnLlegn é um 
pcueo seve•·o, e nao conhec~ be·n as n ecessidades 
·eommerciaes, e o sy<t.ema de ~lfan.ldg ts:tl um mal 
P.Ste que ;, nobre ministro s_empre eneo.rtrar:i, pon·
qu(• n -• no~-~o p •iz n e<lucaçàu P''r este !aJo nito 
tem sido bem attendi.!a, c e ntii.ct ha gt''lUdd p<l · 
J:l.Uria Je homens babeis par:\ exer~cr ~lit!S com
lllíssõcs. 

G:u homem l}ue entra p11r11 a•lministr tdot· de 
uma nlfandega entend" que obrn b~m o que d'-''•! 
ser c• •lts~eloT!Ido c<~mo bom nntpro~l~<lo publico só
mente pelo lado do o.ngmentn dtt retHh ; por· "xcm
plo, o admlstrador dn falf:inc.lega de Urug11ay.,. 
no. não admiLte a t•c.,x l'on aç>l•> do one,·cnllorias; 
quem o autori~ou n is:Jo? E • acabar co til o C<llll· 
mareio licrto, e rtâo conhecer bem a mat~ri11: mRS 
ells procede a ,;si•n, cre>o, por ser muit<> :z.,l •>80. 

Ora, nós tem-•s ,,lgumas puqu.;nn~ e•nb«reaçue" 
pertencentes à P.sqnndrilllll do {jrugu·•y, q"o 
estão debaixo da dlreeç:iu tless:l atraucleg.t ; s~ 

. por este lado o coutrabanJo cí gr.Llhlc, cotwém 
tomarmos tod:~s as provi..ieneia, para q ue clle 
cesse; a ·fronteira nh i é como out•·a qu:llquer, e 
cntlio pôde-se deshMr algum corpo mil itou· par·a 
esse ponto até so ·r egularisar o commcrcio, 
bem como podem aer apn,vcil.adas n•~sse serviço 

. essa~ pequenas emb-wcações da esquad r·ilha . 
J, to sem duvida ha de tr-•zer nlgum a ugmeuto 

da despeza, mas _trar•\ t~omb,,.n o g•·anJ~ b ene
ficio de r ogulari<al' o comtnet'cio, e mestna de 
fllzer conhecer âquetr, s pot~ncías que estamos 
pro1ppt<la a r"Jn·itnlr o coutmbnndo por t <>cJos os 
meios, o ie o Brazll laneo••· mão de moJidos do 
retJ\Iiaçiio, cort.amau~ SOft'(erdõ C'.Omo oós ~t.amos 
sul'l'roudo os males do contrabando : e sa esso!l 
povos aspiriio um feliz futuro hllo de -vl!r qu~ n 

imu19ralidn \e nuncn póde pn,~uz_ir os bens que 
uma n·tção ragulartneute conshtutda. deve desejar. 
{Apoi4dos: • 

O .:ont~b tndo pela parte do .Tn~•1arão ainda 
{: mai < facil ele repd mir. As mereadOI'hS snhem 
dll pra-,o. d t! Montcvi le·> c dirigem -s e pelo St!rro 
.J~.a~o_pa•~c....A.ue<lo-nd ·•· ·--l)o' '"'<l<;Üo)--<\t16-frea
soi}-:-o~ o n'>SS<\ ft·o lltAira do J,.guadio ; tod'"' o 
mundo s,li>>~ ,1u.e os co .. trnhaudo~ por esta_ via 
o:c tn .ern can ·et · ~. sabe·&! mesmo quacs suo os 
object••S qll•! t rau m essas carretas, não ~' po· 
tl,•,·á rept·imlt' o pe-1uen<1 c~ ntt·, ,baudo; r~ptt?• . . o 
contr thnndo de pacut lha, lll!lS pótle-se repnmrr 
o coutrnbanrlo qno fazem <15 noSS()S híates, que 
ni\1) são fiscalisfl los 11énl ~i:ii tnJ. ,s, e qne tl·ans· 
pCir tão esses ohjec~.os ; o assim, · ·qu.al'\uer que 
fôr o iucon <.-·.nli~ntl! J,~3se contrabando , ~erü 
ainrla m•:u·)t' ao daquelie qne se f:~.zia pda lagôa 
du.; Pstos, e mesmo [Ida cidade do R io Gt·aniie, 
co nt•·abantlo tiio excessivo que do!ll lugar ÍIS 
itn•nensas m~di,las totmuias P••r diversos admi
nis tradores em differt!utes cpocas : c então 
q uauJo e>s~ oontrab:.ndü razill decreuer as 
r.;nJa~ publicas, os negociantes da eida<la do 
Rio Gra.Lde, d~ S. J" sé " de Pelotas nÃ<I vilio 
quo isto faúa. mal no commcrcio licito ? D e certo 
nã" vHio, porqtle iss<> lhes. npr<Jveitnva. 

Yiuiío á cag,l dllf~rentes represent.lções da 
dh·ersn' C•Jrporaçõe~ do Rio Gmnde ~obre e~te 
P '•nto . E u ·p edirei á camarll licença e perdão 
par'' fazer uma r efl.exiio ~obre ~~sas r•lpr~se n· 
taçõeR. As nossas praça~ comme•·ctaes nuasr . to· 
Jas siio d iri~rdas por duas o >.t tr.,s intltlen c1as , 
c quanto mui:< p~q11enas s ão essas praçns , t.anto 
mais essns io<fill encias prt:potHlerão : às ve•es 
sl\o essas infl.u~ncia< legitimas, it~ vezes . sá~ 
illcgitlml\s ; c qnaoJ.o prt!s -<entem que seus l!lte· 
1·esse;; podem so!Ir..:r pda ft~r.alisaçiio, obrno ~om 
toda a força, lançiio m:to Jc t .>dus ns metas, 
cspalh(~•> pQr diíf~t·uutes lugares seus o.migos para 
promov,·r~m essas rept·e•eutaçõ"s , e . pl)r eote 
me io o.lcançiio ns;ignatoras, ~a!liciilo ns ._ c •mJlrBS 
mnnieipaeõ, e esta., ·ou Jc boa fé ou JllUJtdas, 
f>tzem css:1S rdprcsentaçõ~s. o por isso ou peço 
aos n•>b r·e~ d uput odo~ que npr esentem nlgum!l 
re-pt·csentaçdo da camltra municipnl do Alcgret>;l, 
ou de outras. ~omelhantes. . 

A idêa d~ t1n1a t crifa esper.inl é, sonhares, ·a 
partilha, scnllo fi l ha do :1lgum odmini~t,-a.Jor, ou 
.to alg11ut em vrégl\u•• dn provínci11 do R•o . Gron· 
de ; o lembraJa tah·~z C•>m indi~criçii •, foi \.Q · 
ma~a com calor c sc;u l'ofiexãu put· muít...s 1·io· 
s···uldcnse~. 

Uuitns vczo~ uma polnn-a iutliscre t:tmcn te 
s oha p"r um pres i<l.mte de pro\' illcia Otl chefd 
Je ropar\i~üú produz grandé .a bulo na . popula· 
r~10 , ninguem ill•!Uira , aç es~a • idé_a . «lUa ellR 
eucerrn ó f•mJa.Ja, .·o ;se u ou nn<> JU-;ta;.·· e eu 
entendo 'JliO um h•lm.,ln quni•Jlt91' qu~ .dirige 
Ulll!\ [ll'OVind \ OU Uml\ l'C illll'tiçt\o, eml>Ot·a. en• 
ttlnda que u ma iJéa a dmiuis t.mtiva. .ou uma me
d:J,. ccuuomicn é C•>O.H!ni"ut.e, n:io deve at-eutal·B 
ou autoris,ll - ::~. , discutil· a ou pn>m .. vcl· a suA 
rec!a.mnç?i:o, emquanto uão ruceber do pod~r g~ral 
o tt de seus superiores instr ucções n .r espe ito ; 
porqu e do contrario pótle :u mar d lilicu!Jndes o 
lu\·a .. tar obstaculos !t administt·ação. 

E7 isto o que hoje ncon t~ce na provtneia do 
Rio G r .. nde. E;t.a id~n foi . a~ei1tada, . e os nego · 
c iantes do Rio Grand" do Sul, Pelotas, Porto· 
Alégr~, etc., '' t~m tomad11 a peito. 

O Sn. JAc•~-rlro DI': MEN ilo:sç.o. ' -Ni1o apoiado ; 
"' provincia i 11teira. pugna no llle!lmo senttdo . 

O SR. F.:nnAZ : -A p\'\JVÍncia inteira seguio o · 
:mpuls" que se lh e deu ... 

O Sn. J ACINTffO DE ME!\'"DO:S~A : - Est;i. enga
gad~. 

O Sn. F•~nRA7.: - Se tu·lo consph·a · para d e· 
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monstrar a iuelllcacia dessa me J.ida, como ado· 
ptal-a? Nos pai7:ei da E nrop:l, em cujas fron
teiras o e(mtrnbando se fdz eou> graude força, 
11ih> se h:1. lançado miio do f.prifa . .; especincs para 
e'1rtas zonn.s <las mesmas rront~iras. Os meios 

. sã.c:. -ontr vs ele ~inc-~·-hmç:ll uuio. 
Os prineipi,,s · que para obvint· o eonto·abando 

milit:lo sobn; as frouteio·as terr estres, têm igu~tl 
sot;iio mór forço. S•>bre a>s froott~irns onaritimas. 
Entre nós n exte11 s:\o de no•s·as costas d:1o · a.bri· 
J!O facíl o ~egtln) ao cuntrabando ; _ns U~s1.1~, por
tanto, ou m e diolas a adoptar «~,·em ~Ew <!tn tlldo 
ÍlÇUaes paro. todas a~ pr..,vincias , porque ll domi· 
""' do contrabando, o seu pc•·ilo u males siio 
tambe:oo .geraes. Estes principl<•s ~;;,, os So1guin· 
tes : Dh·eito~ qua~i namine.es sobre os . obj e~t•JS 
que Clll pcquuu•• volunw i:.ontém grande valor, 
que podem nas algibeiras ou debaixo dns vestes 
e COtn facilida.Je OCCotitllr·S~ , c evita.r . assim 11. 
fiscalisaç,io. Ern geral d ireitos modicos. qud •o· 
llre o bem da prod uzit·ctn em regra onór imp•><· 
taçi'io c r enda, ~viti\v <1 contrabnndo. Finalmen te 
onoralid11;d e d·•s agentes liscncs, r epressão da 
fr:md~, Igualdade de favores c onu' a t~dos os 
negociantes, facilidRde e lii'Omptid:1o no expe· 
diente das rdf:rn•iegas. . 

.As mfl t'cndorins <JliC em g~ral eutl'ilo .. pelas 
no~~a. fronteiras Jo Rio Grnnde do> Sul 111io si'io 
fazendas n em obj ect.o> .. que em pequeno ' ·olume 
cvntenluio grande .. vl\loo· . . · Sno fn.zem:te. s reM:;, 
destinadas ao consumo dtu cln ss !s obreiras. e 
da populaç~o dos cnm pos. 

. ~t·a; estns m sma-1 ·fa>:e ndas •. segundo os pr:n. 
Clptos adoptado~ pelo nobre nu nist.ro dn f:nenda, 
<le:·cm receber dimi nui<;>:l.o nos direitos actna~s. 
e Já r.lcstc mod•> o mal qtte t•eprescn!tio ~>s no· 
l.!res d~putndo~ tle nlgam lllll<lO ntt~ n otar-sc·lla. 

(!:Ia ·rrlguns apm·tes;; 
As rerragc~s pell\ múr .pnrtc 1>cr tcnecm ;, clas;:Q 

dns matcri:o~ pt·imn.s, c n mo•l~ra~do dos o.J ireitos 
sobre ellas fui rccommolld:!u$ p elo nob t·c minis· 
tro {L commisgiio dn t·wifa. · 

Por con~egni..tc, o qu•l os nnbr~s dcpntatloB 
<les{'jiio de,·em esjlcrnr do t mbalho q•:c se !lcha 
no c~n:nc do nobre m i.1isto·o, e que clle tem 
entre mitos; '' m:;smo interesse que move os 
nobres deputndos, move a. i\dmlnistr o.ç:1o, pot•quo 
o ~ontrnband•>, sobrd tr:'lz~ t· ll dc~,·nrotagem da 
immoralh!.td •~. traz muitos outros incon venicntes 
(a.poiados) ; nta3 cu tambcm dit·ei no nobre o}.,. 
pntndo quo uouito3 dos intare.;saolo~ nessa• lllC· 
d iJns ninr.lit hojo rece1Jc m mercadol'ias c.!c con
trnbnndo por via .do .T:lg~~rlio : muitos rlc!les 
tir~\riio e:rnndes ' 'n ntagcns <lo con t rabnn<.lo qur,oul<l 
a tisca.ltsaço'i<t se · ncha va · no Rht G rnnde em 
completo aband<•no : mu itos delles fizer'•''' opp., . 
siçoio ã ntlmini~tr~çiio pelas medidas . fiscncs qrto 
se c stotbclccê t·iio · p:H·r~ prcvcnit· esse mnl, e os 
gritos dos ncgncinqtes niio 6 sempre o grilo do 
commeréio, sua; reclamações ilom sempre s:io o 
cfTeito de um :ntercsse legiúmo ; em muterlas ue 
commerclo c ·de Interesse, c quando os nega . 
ciantes h onrauos 'l'ê:n o seu coinnicrCio tlefi . 
nhantlo porque outros lhe t ilm:lo · Íl. di:tnteira·, 
c lles· -tllmbem os \'liO seguindo.... · · · · 

(:f,·oi:lJo:se 1,1lgwts nparle$.r · 
E' is~o o 'qUe o . nobra minis tro fnr. ; elle ns · 

signaril e tumnrA toda s· as medidas, mas 14 
protcec.iio especial · é um cM m'Jlo 'triste. Eu qni· 
zer,l, sonhores, que jt\m11is se 'di3Se!i.io q ue eMa 
ou aqnclla pro\·ineia t! mais on monos prote-
gidas p&lo governo. (Apoiadot.) · 

U>.l.\ Voz: - E' isso mesmo o qu~ se . <lcseja 
no Rio G rQ!ldu. 

o sn. JJ.CI !'ITIIO DE l\:h;xoo:<<;A :- Se n meditla 
nã:> li b(JB oft'ereça-sc ou tr.l qualquer. 

T"~O 4. 

O Stl. Fl!:ruu.z: ·- Eu faço justiça nos nobres 
deputados, e fdizmcato . S•nopre o,; tratei com· 
onuita c>nsideraçüo c est ima; senhore•, (; ess!\ 
Um,t qlle$Ll'l sorbre 1\Ue devem~s. discorrer com 
onnitl\ li i>•Jrdar.le -~~a~H~:__3.:~_:-~ ___ pQ_!~ !L~ama,~a .... , 
qur<f(Clí!ro·pas;o appfovar essa rucJRla. 

Ha um' ouí;t·;, med ida de protecçiio npresen· 
tada p elo nobr.! deputado pelo Ceará, o · Sr. 
Banleira de :\lellõ. s~nhor~s. o grao~de mal que 
lavrn n~ noBo pAíz e o e!l'~ito do desejo de 
.qllereronos viver Lodos ;, cu dta dv estad..,. 

A doutd na de pr.•tecçilo que entre nõs vai la~ 
,,-and<J " 'I"" t·cvelào as mcdld:ts propostas pe· 
los nobres deputados pouco dí~ta !lessa que fe;o; 
abalu na F rança Q em dilrca:entes estados da Eu
ropa. Todos ~e <ci•it,, sob a CQ L' .da prot.icao, o 
monopolil} : lodos •\ "er em. vivet• á c udta do es
tnd<~ t 

A. oncdid., ,PNpnsta pelo nourc deputado pelo 
C.:ará fo<lba ~ob qualquer ponto ou face que possa 
s er cnçarnda. 

O gue. ~ nobre c!,cputad o deseja ê que o com
merclr> <.I C omporta çaa se ~enerahsa pelos negocian· 
tes brrlzileiros. O IIm é faeil do cnnseguir-se: 
dém-sc- nte~ capitacs, q1te aptidão devem tca· clles. 
Capitll~s . ei.>·a').ui o que é lle ·m·ister, e que lllllÍS 
nos ftllta.- · 

Se ha cnpitrLes, e os brozileir,,s se n:io cutre<>ão 
a este ramo de industr ia , é pJr cer to ou POL'• 
que o11Lros ba_nll paf~ mais lucrativos, ,e pnra que 
elles silo maos a.tonetJS, ou porque esse ramo niio é de 
,Q:randes vantagens. O i.otcr~ss o particu lno· iJ o me~ 
li10r juiz em taes m·ltl!rins, e estejn certo o no· 
bl'e deputado <Jil-' os . c,>p i t n<l.~, se <'Xistem em 
abnnJnncia para es,;e canal csco,•n'ou; Ja<ln R ~u:t 
\. 1nt:tgcm. 

O Sr.. BA:;:.J.Ii:IRA 1>1( li F.T.r.o : .,-. 0s cnpita es 8ào 
nhsarvidos p~Ios emprcstiono~ publieos. · ·· . 

O Sn. F t:nn.\7. : ...:. O nobrtl dei>Utado d:\ ll\1!!<· 
mo arm~s contra s i ; o . nõbre . dep1ttai.Io dir. 
qt~o elles emprcg•lO setts·. C•lpitaes cua fw1dos pu· 
blicos , n Ds t o tulo~ d:l út viun publica , e c rn ou• 
tros hlta o·al;se~ i guncs; c corno pois quer. que nõs 
os forcemos . a serem impo1·tndo1'es ? .• ·• . 

O · Sn. B-1.liD<:tR.\. n~ ?.i~;r..LO : - Se empreg:io nes
S•!S titUI"; o)S seUS· capit lcS Ó porque nlio sabem 
em pr~gar em outros.. · 

O Sn. F~.:nnAz : - E poa·qu6 nesse <:anal acbão 
rnór vantngen1, lucro~ ecrtos o seguros. E como 
obrigal·o.:; n ou~ros narle. 

Eu 1oii.o sei s,! n industri:a. que o nobre depu
ta lo q_ttc o• prcteg.,r scrú a U\ elhor pare. o pniz, 
c <.leS~JRVIl qub o nobre dcputndo me mostrassR. 
:os rnr.ves que tom para ess:1 prefercnei:~ . . . 

o si.. D.\l<DI>II\A ooi MEI..l.O: -Eu as darei, . 
O Sn. Fr-:rmA7.: - O C•)mmcrc io de importa ção 

entre . nó ~ esta em ~or,rl l1 ~argo de eommi5sa" 
S!lr ios, e . muiLos · dellc~ •·eeebem ~s mercadot·i:i:=; 
directamcnte ' do~ · ft1llricantcs c productores . E' 
ist<) o CJUe suecco.lc em todos ·o;; p:l i zes. · · 
CerLa~S<JUalidao.lt!s de razendns, em vir~ndc dc·con· 

tractos ·feitos com .!•.Lht•icante>, só v6m a certas 
casas. Eu po,leriR citar disto muitos c,;emplos, e 
du u ma fa1.cnda leonbra-on e àgora ·qne , é ·do eon~ 
su:no da pr•• vineln . de ·Minas,C:éraes, c · vem·· a 
se•: certn <·asta do cbit~ts; 'que ·se dcnomin.'io ·-
clutaa ao•t•endadas. · · 
. Peroni Ua t11m bem n llólbt•e olejmtildd qne · lhe 

pondere ql!2 s ua meJida abrange· todas · as mer
cadoria• , c alguma; h a qn<l .quasL .exelllii\'amenw 
são . recebidas pel\'s nossos nogoeinn~s. . , 

S enl.t.lrcs, esta · rdén me. foi letnhrll!IO. por· ~~olg.llUII 
negoeta'htes que ora começiio a importar fazendas· 
Ell ni\o pude r eceMI·a. e adopt·il-a porqu e ·nãÓ 
et•a scn1io filh a do desejo : immó~erado' de . um 
ganho repentino; do cspirito de ii1onopolio; c por 
inefficlz c nulla. · · · ·· · · 

lj 
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No momento em que o~ n~edida so tom:w, o filhçües das mesmas idéas de protecçi:io, e do 

benet\cio cvncedido aos brazileiro.> se e•t.endcrà pmtecção d ·) trabalho, hléas que devemos des-
n todo>s os estrangeiro>. A medida ussim s~rt\ truir, prineipalment·l se queremo; asoirar às 
illudi<la, u sómente a f>tzenda publica perderá. honra~ do poder, á gloria de uma adml nlstração; 
rApoiados.) O.t os e~trangeiros se nnhu·alisu-áõ, são embaraço.< que se crêiio á noasn futllra 
e g(lzarAõ des~i: beneficio, ou assocílH·SP.·h:io ma.-cha. 
com brnzileiros, ou finalmente eue:>be\•nr_gi __ em.- _ __ :r.r.at.l1Xei. ngor.;~ . .do-4rtigo -que-cleva·-a -60-··%· Qs-- 0 

seus· negoclos-seus ·caix.eiros bríitiieiros , ou por ,\irei\os do eonsumo sobre o calçado> e roupa cs-
meío de qunlquer outt·11 símulac:'io con~guir1õ trangcira. J;\ v~ a camaru que tenho novamente 
mudir a n\edida, e gotar:i.õ desse hvor. CaJ?Ciiados.) de combater 11 idéa de GO % sobre o ~al<;ado o 

u Yoz . _ C·Jmo se n llo tem euucnçào nro· . rvupa ; comb~Li-n mesmo neste lugar em _H:!l8; 
1i ~A. 1? • ' - combati contrn um membro da deputaçao de 

sstonu · Pernam.buco , e combato hoje a. mesma idlia. 
O S~t. F.&an .... z : -Que edllcaç:Io J;;-oíissional nveulada por um m~•nbro da deputação· de Per-

tem o Importador? Quero que o Ml>re liepulado M\mbueo \ 
me diga qual é 11 scieneia do importador. A scíen- Ora, o que querem os nobr<ls deputados ? Que 
cia do importador r eduz-se au conhecimento dns protecção d~sej,io '! Nilo s~i. Quando em 1843 pas-
necessidades dos seus fresue:~:es, da" neccssidndu sou n taxa de SO % sobt·e o calçado e roupa, 
do consumo, m>tndn as tnnostras pDrQ ns ft\bl"i- qual foi v resultado ? A ionr,ortação dí111inuio, o 
cas, para virém gen~t·oe< iguncs. Qunudo os in- contrabando se deu em m:~. ot· escala, e o con-
gle~~s virão que os prodnctos da in<lU:Stria algo- sttnlich.lr sotf,·,~u o preço cxce~sivo do ca lcad o e 
doeira em Mirws tinbão grande snlJiJa, m:lnd:lnlo da roupa d~ fabrico nadon~l que foi equiparar-se 
as amostras par:l n Inglaterra para vir genet·o ao <lo estrangeiro. (Apoiados. ) · 
igual (apoiados) ; quando os frnnce~cs vi rito que E quem per<lell , e quom ganhou com isto t 
os cobertclre~ chamados de papa crõo muito pro- A industria do nlC•1inte e do sapat<!iro a.ugmen-
curados. tinhao grnnde extracção no- Bruzil, tou-se ·? Nilo: a bolsa dt) consumidor foi que sof· 
mandíwão [abrical-o~ em Frnn~n, onde ha m~lho~ frcu, 11ilo foi :só a classe dos empregados pu.blt· 
lu: e isuaes cobertores so Ulm intrC>duzido aqui; cos, como disse o nobre deptttado; fQi a classa 
qua11do os mesmos fmncezes vir1io que os vinho3 de agricultur;o., dos emprega:dos publicas , dos 
do Lisboa .tinhilo gt·ande consum" no nosso me•·· nossos nrlísLa~, dos no.ssos soldados, forito tod ns 
cado, m:u•darào tini o· os modelos das pipas as classes, porque, senhoo·es, a. prot~cçiio , q11e 
-portuguezas pa1·a em igunes cascos trnzer~m os e tão fnllada, r~cahe soba·o todas as classes, sobre 
seus vinhos, e os conieccionão -por tl\1. modo toous as industrias. 
que até á porta da alfandega sito vinhos fran- Ou é preciso qne protejamos todas as indus· 
ce:z:es ou do Mediterraneo, porém dahi para fôra trias oa a nenbtunn. Se pfotegermos n ·toda;; as 
Rão vinhos portoguez~s, e alguns h~ 1ue obtem industoías, secemos um p<JvO infeliz, porqne somos 
preço igual no de Lisboa, $enlio mnioo·. P<>r~nto t~gricultoo·es, temos necessidade de augmentnr a 
o commereio sempre está a espreiLa do meio de nossa espl.lrtaç:i<>; e ~ nossa exportação não se 
illudir a lei ; penso-ta lege, P~"sata malima. Ion- podeo·a nugoncntar som augonentar a nossa im-
rnediatlllllCnte que p!IS.itl~ este favot• q11e o nohre portaçi\.>, P"rque, como j á disse, productos · com 
deputado propõe, elle se gencralisar:í por todas pr,dncto> se pn~lio , os estrangeiros sacão de 
as casas ; o commercio será eslran~eiro, como ou), na e"Xportaçno a importancta do valor que 
agorn, entreuar.to as ap_parencias veduo ao eom- importão. (Apoiadas.) 
me1·cio brll2ileiro. Pern1itt~-me ainda os nobres deputados que 

SeobOI'e•, os · EstA:l.os-Unidos dev~m-nos servir diga que n~s Esl.l\dos-Uniuos qu:mdo em diíTe-
de regra, de ·norm:1 neste ponto. O commercio r entes époen< appareeêrão os direito,; protect.ores, 
"hi v .li-se 11acionalisando todos Olt· dias om con- as tarifas protecto!a':l (o que succcden em ultima 
seqaeõ~Lt de suas leis sobr~ a natu1·Rlisaç~o. em dnta om l!:i!~) todos os estad•>s t~grícolas levan· 
consequencia da segllrança que presta . o seu. tt\rüo-~e contra olla, ·susLcnt!rão a terrivel dou· 
tenit.orlo ao estrangeim, n:to obstmte a Lyran· trlnR d 1 nullilleaçtio, o a União A.mctican:l este\·f! 
n ia das suas mniono.s, em eonsequencia m~smo a piqtle do <.lestrult·-se ; d"pois como todos oa 
da ordem natural das cousa,;. A. :ou!\ ex.portoa~ào, nobres <loputudos so.bnm, o systema de prol.<leçii.o 
se não tem :.ugn•ent·td•l. nit<> tem <l iminui<.lo, mas · foi nban<.lonado em 181B; uma t11ri!a inteitll· 
~~ sua prosperidade ningllen~ desconhece, é sa· lllento ftsc~l, não protectora, acabou com os di-
liente. rditod protectoo·e~. Essa p"lUtn foi · pul>lic!lda du-

Ora, o que fo.z:em os E5tados· Unidos a respeito r11nte o mioiat&~·io do Sr. Wnlkor. O autor qlle 
de taes matorias? Querem favorecer mais ao ame- o nobre dopat.ado por P•mlatnbaoQ cltou patili· 
ricano do qne o estrangeiro 1 Não, nivelAo a eou. 8611 escripto em lBl;J: a nova pauta foi pu-
condiçito de todo:~ os negociante!! ; ntlo hn nma lllicada em 18lG. 
sô lei que faça dislincções tae11, qllll Jê uma Eet.ea factos não a:io do dorninio sómente da 
pt·oteeçi'io como o nobro dep11tado quer. E' ver- scientid, & lllm .. dn biewria; niio &llC> 11rincipios 
tlade que alli mesmo, As vezes, alguns espíritos quo .se t>Odern·· discutir e C)Htrovert.er. Os factos 
ru-.a':'-had?s nu. euge~ad~s clamão quo é preci~o se estudiio á vista de documentos hlstodcos, 
naCJonaltsRr o commercto ; %1l&S não passa isto ·Recorra o nobre deputa· lo não ao relatGrio dos 
de vozes o;-3gas, que nunc:a forão aU.elididas, e minístNS desse ··pa.iz sobre · eõt<l ponto, recorra 
nem silo ouvid.a.s pelos ~<.>as legisladores. Ao con- ás mensag<!ns dos respectivos presidentes para 
traria elles animiio a emigrtlçà<l e a promovem. ·averígual-os, recorra áS discussões do congresso, 
Senbore~, são protecções que nada vrut.egem, e verá que depois da publicação da tarifa <le 

são ·medidas que servem !ipenas de embalar 1816 ~e ha claotnd<> por . di~itos protectores, 
algumas amhiçõos, e de conservar e ·ampliar ül- nllnea os puderilo obter até h oje os pl'esid.mtes 
guns erros populares que nós devemos inteira· e os ministro<~ pNteccionistas. . 
menta· destr:ür. (Apoiacfos.) Seuhor~s, na posição em que me acho na al-

o S B u fandoga d"l eórle do Rio de Janeiro, tenho todos 
· &. ANDIUB.A DE •uELLo: -Yeremos. os recursos nécessario~;, tenho mes~no dever de 
O Ss. F.cs~ : --:- Desej~i que. o nobre depu- saber o que se passa a respeito de nltandegas 

tado demonstre .o oontrario do que .digl). A minha nos outros p~ize9, o por certo não llft!rmaría 11. 
opiniao a este re&peit.o não parte de hoje; seme- camnra nrn-.. cousa que ndo fosse inteirarrimte 
Uíante idéas eom!:itlti em 18.18, porque as idéas verdadeira. Qo.ando o Sr. Thiers nessa grande 
que apresenta o nobre deputadG são como essas di9eussào d 1 ~ssombléa f•·anceza declarou debaixo 
q11e CODlbati então, são da a;e~ma oaturez,, ~áo da iwpres~~ de um eno ou de uma fali>• · i.ll-



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 1510112015 14:28- Página 19 de 21 

formação de que a pauta ultima dos E~tados
Unidos era proteetorn, o -Sr. Michel Cbevalier 
decla rava por \Qda a part~, por \'ia da imprP.nsa, 
que era um romance que o Sr. Thiers havia 
~rffirmado. O condt. Derby, nesse ministerio em 
que entrou o Sr. D'Israely, quand_o quiz em fa. 
vor de au'l doutrina tirar exemplos dos Estados· 

-- Unidos; - não··atlinnou--que··-s--sna:··tmifa- -eTa--"llt 
tect<Jr a ; desejava_ apenas quo se adoptasse o 
systema dos Estados-Unidos para augmento da 
renda : é verdade. que os direitvs alli siio ~ltos, 
a tftr it" porém é meramente fiscal, mas não pro· 
tector a. 

Queri:1" os Srll. Filmore e o generol Taylor 
que se ,: ,~sse alguma p1·otccção ás industrJas, 
m~s nunca passoJu estn medida. 

E' bello ver a dem<>ustrflçi'io que em um di.~
curso do $enado f~z o ><enador BenLon, do~ pre
juízos e males que aos Estados-Unidos linhito 
acarretado as pautas proteetoras ; é bello Jlinda 
ver a demonstração do Sr. Walker no seu re
la torio de 1818, onde provoa que, estan<lo as 
rendas dos Estados-Unidos áquem das suas des· 
p ezas em cons~queneia das pautas pt·otectoras, 
por que a protee<~áo faz dimmuit· a importação, 
depois da paut·l fiscal, d~pois da rejeiçlio do 
sytema pro~tor, ns rendas augmantárào de •nodo 
quo não só ll.zel.'iio rue ás d espezas publicas 
ordinaria~. _Ji:las. ainda dc•t - lugat• a que se pu·. 
desse amortizar uma parte da divida, e que <e 
pudesse) fazer face á grande despeza da guerra com 
o Mexico. . · . . 

Já se vê, pois, que não disse squi _nenhuma 
falsidade. Não são os autores que escrevérão 
em 1845 sobre mnteria desta _ ardem que devem 
ser consultados, são os faetoa, siio o= relator ioa, 
é a legislação .... 

O Sa. Ba ... NJ>:\0 dil um aparte. 
O Sn. Fsant.z :-E eu off~reço os documento~ 

a que me refiro pal'a o nobre deputado eonslll
tar, dou-lhe mesmo a tarifa dos Estados-Unidos, 
consúlte se ba direiLos proteetores : quero_ antes 
que o nobre deputado se convença pelos seus 
proprios olhos do q U6· por essas publicações. 

P cr mitLa a caaiara que .eu · tambem responda 
ao nobre de put11do neste p··•nto. A In~:laterra, 
niio obstante todos os esfllrços de H askisson, 
cuja efliJ:;ie, por cansa doa seus principies, das 
suas reformas, foi queimada, por muito tempo 
esteve no systema - pt·ot.Qeror, 1nas o foi pouco 
a pouco destruindo, m~dílicllndo, até que ultima
meute· Peel, Graham e outros ~ae lmbão sido 
emioeotemente proteccionistas , conhec~rão os 
ifaudes bencdciua do systema oppoato, o· o adoptá-_ 
rlio. Attribue-se -llO ~<yetema protcehr a gran
deza industrifll da Inglaterra 1 Não; é M ~eu 
genlo industrioso, 1\a descobertas de Hagroa"t'cs, 
Arckrwibt, CoQolpton, etc ... 

O SR. BtuNDÃO dá um a:,art.o, · 
O Sa. FEnnu:- Se o nobre deputado aceil.l:. 

cata eitaç>io, então ver.\ qQe ·ella lhe é con-
traria. . . · . 

Mas . ainda assim, apezar dos direitos protecto· 
res, a Inglaterra em .muitas induetrias ó iufe
riol' a - outros. paizas. A Sulssa, · qne não . adoplou 
direitos prot.ectores, hoie prima na industrla ela 
seda mais do que a Ing1aterra ;_ a Suíssa, que 
n!io adoptou tariraa protectoras, · tem hoje bom. 
Ji.l'mado -a seu poder industrial. A Suoaia, que 
não adoptou di teitiJa protec.to1·es, vio eua lndtts
tria fabril- ftorese~r. A Hespanha G Portugllii, 
apezar do seu aystema . p.:ohibili_vo, apezar do 
seu . syatema. protector , n uu·ea forào potencias 
mannlactureiras ; e ao contrario - virão sempre 
mesquinhas ae suas fabricas, as mais bem esta· 
belecidas, as que p:ueeiiio mais fl.orescer, deli· 
nbarem e- cahirena. 

E, senhores, m~smo conforme os dict.ames dos 

grnndes escriptores proteceionist.as um paiz como 
a nosso nii:o pôde ter tarifa.> protectoras. Se IJão 
te<nos capiLaes, se não t emos braços, se não 
temes educaçao apropriada, se niio temos vhs 
de eommunicaçiio. como aspl rat• a sorte de ma
nufactureiro~; · para que o systema pr otector ? 
C •mo qu~remos lanç~r t !!!!!.!~ .. .!TI.'!!.stlh~--º'JL..O_b,i.nA.._ 
<:aritrii os pfõaii'ê'tõs es rang;otr.>s 1 Ae .. ~o quere
mo~ passar· o. mo.sma. vida, partilhar B mesm'l 
sorte· do p,,ra~aay, ~egregado de tod<.t mundo, 
privado de .toao comrnercio 1 (Muitos apoiados, 
muito õem .) · 

P~ço aos nobres doputad->s que me nttendão 
sobro! este ponto. 

Demos dire;t o!! proteetores aos vidt·os ordina· 
rics que se fabriel\o aqui no Rio de Ja neir o ; 
demos, p,ra proteger essa in'dustria, um priví · 
legio exclusivo por H> annos ; c qual o beoH- que 
tem appareeido? Os productns dess'\ Cabricn siio 
raios, essa iodust ria não se tem tilargado no 
paiz, e eutretnnto toJas· ns provinci:ls contri· 
buem para um só homem, porque os vidros 
dessa !abrica niio . viio para ns provincias, e 
e !las; comprando' os vidros estrangeiros, é que 
cat•regão com os direil.<ls · enormes que cstabele
cêmos. (Muitos apoiados.\ 

_ UxA Yoz. : _~E' mi~ter indagar as eausJs. 
O Sa. F~aa~o:~; :. - A causa é esta; é a pro· 

tecção que mata . (Apoiados.) 
Senhoras, a coneurl·encia ó a alma da indus· 

tria. é a sua vida em to\!~ par te. Um Cabri· 
cante da F rança , nessa celeb1·c in quirição d e 
18:31, perguntando a nm fabr iennte a razão por 
qi\e a su11 industl'ia estava tão mesquinha, -r oa

_ patldeu : " Eu vivo debatJLo dll sombr,a da . pro
tecçiio ·; quo me importe aperfeiçoar os meus pr o· 
d11ctos, se têm um consumo _ce rto, e s~ eu tunho 
um lucro certo ? » · 

Agora os nobres deputados reparem sobre 
outro ponto: os fretes -das nossns embarcações 
que navegào entre os nossos portos . ~ao mais 
altos do que os · •I a . Ettropa : o custo do frete 
de uma tonelad1\ de algouno ele Pernnmbuca ou· 
da B11hill ( d<:t ,,J~odão em ba·uto )_ p \rn este porto. 
anda de 29 a 33$, & uma tvnelada de qualquer . 
morcadoriu. q uo vem de Londres_ ou Liverpool 
para aqui paga 18, 20, 23, 2-1. e ~11. Uma tonc
lad:~ para o ca nal paga 16, 18 e 201i; e pare An· 
tnea·pia quosi 11 mesma cOASII.; isto pelo termo 
médio dos fretes. · 

O Stt. Auousl'o DE 0Ltv~=:uu. : - Oa fretee estão 
a tantos shell1ngs, cerca de 2-IJjOOi). 

O Sa. FEJUW: •- Mas 2-1. para 29 Ol1 3211 qne 
pa~ta de P~rnambuco pat·a aqui ~ n.ma grande 
differ~nça ! 

Além dis~o 6 p1·eciso te•· em vista a rado por 
que hoje os fr~tee para Europa estiio altos. O nobre 
deputado sabe que qua ndo houve um bloqueio 
em consequencia dessa questão entre a Allemnnba 
e a Dinamarca os fretes para lU cidades unseaticas 
ebeg:\a·iio a 4.08 por tonolada. · . · · 

Uli!A Vo~·-Actualmente· fa z mai s conta ás pro
vineias mandar~m vir canta ria de Portugal, d o 
que do Rio ·de J:an~iro; 

O SR. FERRAZ: -Além dos_ vidros ,póde-se pro· 
duzir muitos outros exemplos . . , - · , -

As obras de !erro, querendo-se proteger. a indus
tria ~netalurgicn do paiz, · tAmbem teve direitos 
proLectores : e q aal flli o res alt,.do ? Obrigat~se j\OS 
senhores de engenho da Bahia, Pernamo:aco, etc., 
a m1ndarem bu~ca:-· aqui .:ta macbinas d~. que 
precisão, pngando - fretes ·tão subdito~ · de~zas 
éle : transporte \à\l grandes, que - melbor llles· é · 
p<tgt~.rcm os 50 •I• de direito, comprando ao estrlln• 
getro esses objectos • -

Ora, se isso diga sob't'e as províncias mnri
timas, o que niio suceede quanto ás provineias 
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centrac:;! O al~<hliill J~ l\linas ~~~vas uà•> depõ 
"Vlr a ~slo mercado porque o seu transporte 
é superior all st'.t pt·L-.:o ; &Ó o tra usport.. ate 
aqui ti <lo 5$000 por nnol>a, e "ó t>Õdo ,;er \'endido 
a 5SOOl, 6S e G,~ o lant...•s •·éis; o <)ue :;anhil o 
produ.:t <•r, sendo <> pre•;o da a:-t·ob_a du alg•>diio 
do ü,~ a uSIOO! (.lz>ow<los.) 

Ora~ t~tn unl palz eau10 ( 'I thlS~o. \!m uul p·d:t.: 
ua infa.'•cJ<a,_ <J_uc ''"''' _J_e_1_11_ c:LJ!)t:<cs, ... <tt~e ... u~o telll. 

--L,·a~l.is, <JUO uau _ lum v~as _ uu oootutumca.;a~, qua 
não tem cduoo~ao prolisswual, c .onde cx1st.e 111 
lautos impo&lo~ cuu1 os 'I uae>! u(iQ s" lcm po
<l.ido ucabur, devemo:; eslalJelecet· um systemu 
<!UC pt·ejuul.:tt a pt·incipal industria <! tlc 1-t'IIJOS, 
a quttsi ullÍ<:<l, •:xdu:;n·a, qll~ c n a;;ricuU11ra, 
c isto quando ellu delinhtt pc.r !alla de l.Jraços '! 
Ora, bem se vô •ttt" isso ,;eria qu~re1· se::uir a 
rot ina; quantlil '"' out•·o,; p >iz<)s ~ al>:tudon,io, 
qu,mu•l o granclo syste111a <I<>& plli:.:.·s infante,; ti 
colluca .. em·sc. qn.,hto á. indust.-ia, tJóS lugares 
onJe so acbiio os paizes antigos. 

'G!U "i'll:r.,-'hgo ~ nbsolnto uc ltl·tis. 

O Sn. l:'~::muz , -Temos necessiua,lll 1h•» diroilos 
iiscalls, nós que -tertHts a.lf:tn<lega.~. nós quo! tira
mos nossos 1·eeursos dos direit•)S d" imporlaliito, 
não podemos nd•>ptar es-<a libo1·dado illimit.1Ja; 
mas quo ossn douthna da protecçiio ó noch·&, 
a nosstt propria razão o demonstra facitmente, 
e o nolJt'O dt~plltad·> nilo póde apl'a,;entar uma 
sõ hypot.hese ein que ella possa ser prolicua. 
(Apoiados.) 

E, ~nb01·es, nú~ que devemo~ tod11 á liber
dade do commercio, uõs que niio seríamos po
tencill. mercnntil se niiú fosse a · libeJ'dade do 
commeri:io como disse o no<so grande sabio 
visconde de Cuyni, comu havemos de rebellar
nos contra-a rnl\i do ·nosso progresso? (Muitos 
apoiados-) 

UliA Voz:-{;onto priucipio abs o luto'? 

O Sn. :FERRAz:-Estã engan{ldo ; itiio· quero 
a liberd;1de absolnt'l; mas quero, como jà dlsse, 
aqlt~lla prutacçiio que faculte a ·rroDqula de 
ti ireitos 11 todas as mat«rias de commercio : 
aquell" protPc~:\o que acaba do dar o nobre 
ministro · pr,•movendo a creaçno de nrn banco· 
t1acional ; aquella · protecção que derh•a da ·s egu
rànça, da . ordem · e da· trnnQllilli~atle publica, 
sem o qu'l nenhuma emigração põdu te1· lugar, 
nem os capltt~es podem ter pei-maneileia no 
paiz; a pro\ocção do vias d~ communicn\·ilo e de 
nossa navegaçiio costeira; fi•,almeÍlt e a destrui
ção de tudo que póde obviai' o progresso da 
industrla c a livre sahida dos nosaos produetos. 
(Mui:~s apoiados·) 

SenhuTCS, :tind,, hn un1 ouLro gt·anJe <>bsta
culo <JUe é preciso dcst•·ui.-, p rmiU.u-me o uo
bJ·c mtnistro que o diga, por•1úe de~jo que n 
su[l admlnistracão seja o. ntais feliz po>sivel, 
para o que sempre liei de coucon·er ccw as mi· 
nbas forças como deputa<lo e eomo particu\,u·. 
Talvez que as minhns palavras sej•io um pot1ea 
asperas. mas eu dig<> a verdade. Ess~ gt·ande 
ob•taeulo é esse systema que obriga- a in<lns· 
trb a proc11r•u· licenças p 11r qualquer wu<a. 

UKA Voz:-0-lim dessas licençM é puramente 
fiscal, é obter dinheiro. 

-O SB- F.eaaAz:-E' mui diminuta a renda que 
ellas produzem.- A_ rotina é_ que não con!!ljnto 
que se acabe com ellas. O nobre mini~lro não 
póde ver i,11do, e.xaminar t11do, Sómeote o tempo 
pôde ir acabando com esso.s .:ousas antigas que 
que. os noeeos homens_ antigos ent~udem . dever 
conservar: ~'aço votos_,_para . que se acabe com, 
essa rouna. porque nao .sou conservador no 
lado ownomico; no lado politico é quo sou con
servador progressi!t.a. Quantas vezes o nobre - .·· 

míui~tro não se ha u~; kr "i~t" cml,ar~·~·tdo cvtn 
a roLinll! 

Pcdird ~repilo} ao nobre miui~tro que acaLc 
com essa:;: licenças, c!.llll cs:;e~ requerimentos, 
co!'' ~sscs_ exam~:; par;t obLH ~ran<luia de di
l'Clt<'s ; c 1:1:10 ereto que ces~ara cutu a nO\'a. 
pionta que se elabora. 

Pedir-lhe-hei tantbctn uma outr11 cotv•a :\ bem 
_do_ .C<•llltQ~r_<;.[9 -.. lla.lllll.l:nposto de - cap~• .. t·.~:da _que 

se col.Jra I)Or um abuso no consnlauo iJ,.;,a corte. 
Em c<>nsequencia de,.ge celebre coutracto feito 
c'?m un.' _indiviJuo_ d~> tl' .•piche "da Ordem, fica
noo $UJC1l0~ a tiii'Ctlos u~ capatS~ÍllS lOUOS OS 
vt,luru~:; .<pto tsc cH.r!c:;a\·.tu cnt q utllquct· out.~o 
htgar alc:u d o t ru pochtl o.! a 0\'J~m ; ntas h OJe 
cs•c contrllclt: caducou, a adminislr,1çuo é feita 
tJdl' conta do C>tado; e entretanto di:Ltlll·mc q11c 
"'!'d_a so cubra cs::;a !Htx,,, Peço pois ao nobre 
lllltu.<lro 9ue fa~.'> cc:ssar issll ; o se não pôde, 
o1Tt!rcce•·N Ulll ' t clllcnda. 

.-\. _ou_tr.t prc.>\'iJcncia· que peço vem a s ,a· sobro 
o~ ~'!'OJtos de oxpul'lac,io dos pmduclos .lo mu.
mciplQ ~~~ll~t'<J pam as pro1·incias. Os pr_oduct<?S 
do mun•c•pto n~utro pag.wão 12 %, e hoJe cre1o 
que pllgdo 10; mas e11 acuava melhor nivelar 
esses tlirei~os de cxport tçà<> aos_;, % que actll·tl
mcnte pag:t o todll~ as províncias p :m1 os co
fr ,,s ·geraes. E11 desejava quo nu Je~semos obter 
a esse ·re• peit.a um aceo1·uo· eni:re pt·ovíncias, Q 

qu~ pou'o a pouco fosser.Jos a<:!lb.mdo com 
cs:;e~ dinitos 'de provinc!a a provin~a. ·para 
depots t runbt!m acaoarmos com os direitos de e:t
(>?r~a.;ão pnm . o estrangeiro. _ :Apoiados.) E ' pre-
c•so aca·b;trmos com todas ns barreiras fi~caes 
que separáo as proviitcias umas das putras, ê 
quu deixemo~ nu ir.teriar a livrw circulação de 
sens productos . (JillOiudos.) . . _ 

8r. presidente, cslo. n1(lterin connnercial de
t;nnndll !'D1 b1·J grande desen volvim_euto quo não 
e propno mesu1o da t1·ibuna. 

Passarei ugura a trata•· de . outras· cousas. No 
anno de 184!> passou uma disposição legislativa 
a~ab~utio çom O> direitos de mintlraçdo e sub
stltUtndo-os - por uu1 impo!it<> sobre datas minc
ra~s: e11 L1'etantv uo orçamen1.<1 que 1!8 discute 
v~o eu e.;.s~s dirci!.<Js de mineração, e l1a alti 
um P•trccer da commissão de f11zendu a r~spdto 
do qual c!Jamo a attenç,1o <I•> Sr. ·ministro d·t 
faz~nda; que declara que 11i\o ê _admissivel a in
telhgencla dada u- -esta .. parte da· ·te!' velu· t'fí:
bunul do thesouro. En !~rei ü cas·t o q11e pa~
sou nqul, é mesmo o projecto do Ol'Camento 
dc,so tem!lO : " Dirdtos sobr<! 11 minet:tlçuo, 
60:000R. » Esta impúrt!lncia era calculaJa aobro 
as prestaçi5~s a que <·stiio obdgatlll!l us com pa
nhias dn Gongo-!;õco, em eonseq11encia d_os cu:U· 
trnctos fllitos com o go\'erno. . ·: _ · . 

O s.-. senador Ferreira Pen na o outras senho-' 
res afi'erecérào ulll artigo substitu.'ivu de~t.a .ais:· 
posição a ssim coneebiJo : tt § <t;J. SubstitUtivo; 
Ditos dos títulos - d-a~ datas mi nerao;s, etc'~ --A 
preseuw disposição - não pl'ejudiea eontt'actos 
feitos com companhia~. de mineração. » 

Isto pasa'on na lei de 1848, e f<>i sauccionado ; 
veja a.ct<mara a expressão .dn lei : " contr<1ct •5 

·feitos com companhia~; n ma5 CQllfOrl1!j\. uma 
cousulta ou parecer de um do~ empr~g'l$10s su
periores do thes_ouro con-siderou·s~ que a -palavra 
- contrnctos- referia-se a · contractos · de-· incol·
pornçào. dt qulle8que•· companhia~ futuras, _e que 
,. disp..siçiio da- lei tinh·• p c.>r fim . favorecer a 
peq~tena indu,;tria e aggravar os interesses da. 
g.-~unle. I ,;lú seda um·_ ·absurdo da lei, porque " 
grand~ principio é favorece•· em per!eil.a igual
dõldc quo.e~qller indu:sLrias utei~; c ~ grande in
duslria é -_sempre ~referi\·el à pequuna por 
mtiit.icl razões QUo nao cabe aqui enumerar. 

Demai.s, a expressão da lei é muito clara -
CO<ltr&etos feitos com coinp11nhias;- refere-se_ .a 
·co:ntractos f~itos entre o governo o compa!lb~a.s, 



SESSÃO -EM 6 DE AGOSTO DE 1853 117 
do contrario. a exploraçãQ da industria de mine
ração feita por uma associação vinha a ficar 
em peior condição do que. aquella que fosse 
feita por urri grande capitalista: O grande capi
talista ficava isento de pagar esses direitos ; a 
associação; isto é; esse grande invento dás 
homens pelos ·quaes os capitaes se congregão, é 
qU!) pagava taes direitos. 
O~SR. c:Ruz MACHADO: -Na· minha provincia 

nunca se entendeu . assim . . 
O . SR. FERRAz:=- Entendeu-se, tanto que existe 

um parecer a este l'flSpeito, creio que sobre ·a 
companhia de Macaúbas. Ora, i)u julgo que nem . 
pela lot~·a da lei, nem pelo · ·seu espírito, nem 
por alguma outra parte; se póde dar essa intel· 
ligencia á disposição votada em 1818. Entendo 
que esses direitos qu'e ·hoje vêm no orçamento 
sobre a mineração farão inseridos inal e inde
vidamente, que o que se podia .'inserir nesse pro
jacto e fazer nienção era da prestação da com
panhia de Gongo-Sóco. · 

Temos ainda 'a notar que no projecfo que se 
discute acha-se uma duplicata, alü se falia ue 
imposto de . mineração, e .imposto sobre dat~s 
mineraes. Sr. prçsidente, as leis nesta ma teria 
de.veni ser sempre intPrpretadas benignamente a 
favor dos c~ntribuintes, e: eu peço a V . . Ex. que 
se digne mandar ao nobre ministro da fazer.da · 
o parecer da com missão e a emerida· a que me 
refiro, para S. Ex. tomar este negocio na con-
sideração que julgar jt>€ta . : · 

Desejo · que (>. nobre ministro veja que a intel
ligencia dada ·em um parecer de um empregado 
superior do thesouro é absurda, porque neste 
caso a lei teria só por fim favorecer a J:lequena 
industria, a índustria dos garimpeiros, _que sem
pre é fatal aos terrenos minerMs; seria .tambem 
contradictoria, ·porque ia favorecer aos grandes 
capitalistas, e não ás associações em companhias, 
e Igualmente uiio podia ter em vista esses con
tractos feitos pelos membras das companhias' 
entre si, e sim os contractos feitos entre o go-
verno e companhias. · 

Pedirei ainda ao nobre ministro que se digne 
alterar. a di~Híosiçãó do regulamento sobre a taxn 
dos afncanos que obriga liO senhor do escravo 
que nasce a apres~ntar a certidào do baptismo 
p·ara ·a sua matri.cula. 
· Se a . respeito da decima urbana não . . se exhibe 

<i . titulo da compra, ott' ·da propriedade, porque 
se ha de exigi.r a exbibição da certidão de ba: 
ptismo p·ua :a matricula do escravo ? Pois a 
certidão do baptismo pó'de legitimar o senhorio ? 
Que importa ao th esouro rublico saber se- o 
~enhorio é fegitimo ou• não ? Apenas deve-se 
Importar com a cobranç~ da taxa : a legitimi
dade do sunborio deve ser ventilada no juizo 
competonte. Senhores, eu já aqui como contri
buinte reelamei a este respeito, e então chamou
se anarchica a d.ou trina . contida no meu reque
rim'l!'ilto. 

Diz.ia eu que, segundo a constituiç.l úl dó imperio, 
era livre a qualquet· seguir a religião que .lhe 
parecesse, e que obrigar um indi.viduo a 1\pre
se·ntar a certidão do baptismo do seu · escravo 
P!lra :o podet·. ma tricular como propriedade sua, 
vmha a ser uma irifra cç~o desse direito cansa-

. grado na conetitniçiio atn porque. o estrang<~ira · 
que restde no BraY.d, nh•• segu-indo a religião 
christã, podia · não querer · que o sim escravo 
fosse christão e não o baptioasse.· Esta minha 
doutrina foi entretanto consid.:ruda como anar
chica; mas eu estou persua lido qu~ se ainda 
hoje existisse o poder da ·inquisição clle me 
absolveri9 desse principio que foi rsligniatisado. 
.(Apoiados.) · 

0 SR. FIGUEIRA DE MELLO: - E.' Utll prindpio 
jiisto . 

O SR. FERRAz:- Tanto mais · quanto eu me 
fundava no pit.cto. político do BraziL 

Eu desejo, senhores, que haja um systema geral 
a respeito de todas as noss~s imposições , que 
niiu contrariem os principias -politicos, nem os 
economicos. ((A.poiados.) 

O Sa. PINTO t•E 0AMPOs:- Respeitando tambem 
os religiosos. . 

O SR. FERRAZ:- Desejo que o nobre ministro 
se aparte dessa rotina que não póde senão en
-torpecer a .marcha . da 'sua boa administração, 
gloritl. esta gu.e ninguem lh,ll póde roubar . . (Apoia
dos.) O nobre ministro ganhará com isto um 
grande 11ome na histeria, além da immens·a rept<
tação que já tem pelos relevantes. serviços que 
ha f<Jito ao paiz. (Muitos apoiarj.os.) 

Sr. presidente, dtl.nn te a s~ssào actual tenho 
expr\mido os meus pensamentos de uma ma
neH'a muita franca; alguma causa poderia ainda 
dizer; a éamara sabe que poucas vezés eu lllo 
tomo o seu tempo, restrinjo-me a essas questões 
que . o emprego que occupo me obrigão a es
tudar ; assim me perdoará se hoje levei mais 
tempo do que aquelle que devia . 

ALGUNS SRS; DEPUTADOS:- Tem faJlado muito 
bem .. 

O. Sn. )!'ERRAZ :-Acredite a camara que se 
hoje occu pei a sua attenção foi pelo precedente 
que. se tem· creado, precedente que .eu desejo que 
se ·acabe. · 

'Sr. presidente, é a V. Ex. principalmente, cómo 
homem inuito illustrado, e a quem r e>peitó 
desde o tempo de minha infancia, que me di
rijo agora para v8l' se- .é possíveL , tomarmos 
algurna medida pratica sobre a discussão dos 
artigos additivos da !oi do orçamen to: a q'ue 
existe não é mnis do que .a repmducção das 
discussões anteriores, prende-se uma com oütra 
discussão, r eapparecem as idéas já cabidas, que 
não passárão, e o· campo do debate torna-se inuito 
mais largo· do que era. (Apoiados.) Ha um outro 
inconvemerite, .ha uma mistura de tudo quanto 
se · póde imaginar,- . assim é impossível discutir 
o votar-.se bem. '(Apoiados.) E apezar de que 
os .artigos que estão · sobre· a mesa me dêm a 
esperança de · que estamos com penetrados da n e
cessidade de fazermos ·reformas economicas, . e de 
tratat·mos dos melhonmentoá materiaes, !Jer
mitb-se-me ·que diga, elles demolistrão que não 
temos nem nexo, nem systema e estudo algum 
sobre as nossas necessidades; consagrii:o despezas 
que não podem ser. de maneira alguma atten
didas. Ainda. hontem ouvi a um nobre deputado 
pelo Rio de' Janeiro brilhantemente demonstrar 
que o dinheiro que se tem gasto com a coloni
sação tem s ido infructifero, entretanto qt<e exis te 
sobre a mosa uma emenda sua consignando uma 
quantia, para Este mesmo fim. (Apoiados.) 

UMA· Voz:-E nada menos de 500:000ROOO . . 
. O SR. FERBAZ: -Como est'l muitas outri\S emen

das farão apresent!ldas . Senhores, se não crear
mos um systema na uirecção -dos melhoramentos 
materiaes faremos muita despeza em pura perda, 
começaremos obras que não- acabaremos, enceta
remos outras que p•Jr falta de engenheiros. pro
pl'ios e das respectivas plantas teremos de as 
abaqdonar (a.poiados); aggravaremos os. impostos 
de um modo. que extinguirá as fontes da riqu eza 
publica; nada poderemos fazer .de ·bom . (Apoia
dos.) 

Senhores, uma medida póde ser apresentada 
em p1·ima fa.cie como fecunda 'de mnitos bens, e 
no entretanto por qualquer li_seiro exame que se 
faça conhecermos que ulla nao póde deixar de 
ser senão uma fonte perenne de . grandes ninles . 
E, senhores, a sociedade não é um laboratorio 
chimico onde. é licito fazer. qualquer experiencia; 
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uma medid;\ não bem estlldllda pódc ser fatal .l 
sociedade sem rGm~io ~<l:;um. (.<lpoiados. l 

Se C6lLvessemos co11 um lflburatorlo ehimieo 
onde por meio de reagentes se pódo conbeccr o 
bem OI\ o lnal, c dar-stJ·lhe remedio, bem; mas a 
sociedade nã•• està neste ca~f). (Apoiados. 1 Feito 
o mal padece a nação, padece a s ua industl'ia, 
~- .por-- conseguinte a riqueza publica., e tudo 
quanto ha. de mais intere;s·lllt'!l Sf)bre o terri-
torio. (Apoiados.: . 

Sr. presidente, findo &'}ui o meu discu.rso; 
p eço a V. Ex. tod* a. de seu 1 pa, nilo só por t~t· 
tão extenso sido, como tambeo1 -por lllguus erNs 
que tenha commettldo. 

ALGU)(S Sns. DttNJTAt>os: -Muito bem! Muito 
bem ! 

U:.u Voz:- Assim é qae se deve fallat·. 
(0 Ol"rutru· é felic i/.a,do por gt•and~ otU!lWl"O de 

S1·s- deputados.) 
• ~4. díscussii o fiça adia da pela hora. 

O Sn. PnEStDEXTI! marcn a ord~Jm do dia e te. 
yanta a sessão. 

l'Rm>IDEXCL\ DO sn. :\!ACIEL }!O:.O'TIURO 

As onze homs estand,, presentes os Sr.s. 
},{aciel Monteiro, cone~;o- · Leal, Lui~ Araujo, 
Fernandes Viaim, Riberro, Mendc.-, Paula Can
dido Rochn, Ferraz, l'eixeira de :5ouza, Luiz 
Carlos. barilo do Mao·oim, Arauj<> Lima Apri
gio , Wilkens de Mattos, Almeida e ·Atbuqu~r
que, Pedreira, Jneintllo de Mendonça, Gou..-êa, 
ParanRguá, Zacbarins, 'Vanderle,-, Barbosa da 
Cunha, Martim Fro.ncisen, Sa.ntós e Almeida, 
}'iu~a, Vieir•\ de Mattos. l'be,phll<>, Bandeira 
de Mello, F igueiTa de Mello, l?aula Baptista, 
Vasconcello~, Angelo Oustodío, P imenta d ·· .M:ar;a
lhnes Fausto, vigario Silva, Jordilo, St!ára. Ag01ar 
e ..-isconde de Ba~Spendy, o Sr. presidente declina 

u!lo haver sessão por se niio ter r eunida liU
nl erc legal. 

Souão em O de A.geNto 

J•REiliD!tSCI.\ DO 8 11. :ILlCICL MOSTEIRO 

Sumamo. -F.<ep cdie»-te.-Ordom do dia.-Arti· 
!JCS addi!ivos d lei ao OJ•çamento . D iscHrSOS 
dos Sr-s. Bo.ndeb-a de -"leito, miltistro da (tJ· 
;enda, ministl'o do imperio c I1err-a;. -r-:-otaçdo. 

A 'a dez horas f e i ta a ehnmadn, aehãn · s~ pl'e-
sentes os Srs. :\I1eiel Monteiro, Pauh\ Candido, 
Wilkens, Ribeiro, r.enl, Luiz Arauj?, Aprigiu, 
Luiz Carlos, Peuilt Santos, Almeida. e · Albu
qu~~que,1Lindo1pbo, Assis Rocha, Vieira de Mattos,
Bnndeita de Mello, An~ela Castodio, Pim~nt~ de 
Ma~alhães, João Jacintho, FernandP.s Vieira, Tei
xeira de Souza, üru:t ]r[acltado, Fenaz, RIIJ)O.<O da 
C•1mara, Theophilo, Bmsque, :r.m·a nda., B~lrort, 
barão do M:aroim, Víri.oto, Queiroz, G•>uvêa, Mendes 
dAGosta, ArAujo L ima, Jor.lfio, MacP.do, Men.!es 
Almeida, Fqurt<-, Maehad•>, Vasconcellos, Seãra, 
W andertBy, Fiusa e Santos c Almeida 

ComJI3recem. depois da chami\da, os. Srs. 
Be!la, Paula Fonseca, vigarí<:o Silva, E-odreira, 
Li vramento, Aguiar. visconde de Baepe11dy, 
Z·lch.uias, 1 itára, Roeha, Fleury, Paranaguà, 
'faquea, Saraivn. . Góu Siqueh·a, Barreto Pd· 
dr!)so . e P aula . Baptista . 

.E havendo nuntero legal, o Sr. presidente 
abre a sessão ús onze hura2 menos nm mi
n!lta. 

São lida~. e approvadtl>, as act·ls dos dia~ 7 e 8. 
O . Sn. 1.• S~EcRTARto d.í. conto. da seguinte. 

Um officio do Sr. 1• secreta(io do senado, 
commnnicando que o sen'ldo adopt,.,u e vai di

· righ· á saneç:to-· imperint - a ·· r esolttçiio· -que-~o-n~
eed.! uma f)ensiio ao gr11metc de imperiae~ ma· 
r in heiros Amaro Rodrigues da Cunha.-Fica a 
camnra int~irada.. 

E' remet\ida á commi!';si'io de põlicla uma 
proposta de Lu.iz e Antonio Navarro de An
th·ade, otlitvrc~ e proprielndo< do Dia•·ill do 
Rio d~ Janei,•o, 111fet·ecendo-se a publlcar no re
fer i-.lo Diario os o.l ebat~s dcst:l cam• ra . 

E ' lida, e r.om urgencia rcmettida á com
missão <.I e poderes, a seguinte indicação : 

« I ndicamos quo para substituírem os Srs. 
deputndos Isr.lel Rodrigues Barcellos e Manoel 
Jose .lo FNila< Trnvnssos, e confor me " já <lc 
l ibemdo _par est'' camara se dê assento ao5 
Srs. Dr~- Joaquim José da Cmz Secco e Luiz 
d' ' Freitas ~ Castro. 1• e 2G s upplentes pela 
provinelll do Rio Grande do Sal, que se achão 
n esta cõrtc.-Jacintho de Mcndonça.-A.>"a~o· 
Brusque. -Sil?Ja I•'e,.,-a.::. -A.pl-igio.- OliDcil·a 
Bel!o. " · 

ORDEM DO DIA 

ARTIGOS ,\ODl'rlYO::; AO 01\ÇAllJ.:l-iTO 

Vem a mesa e é apoiado a seguinte . artigo 
additivo: 

« Ao seg uoLio dos ndditivos sobre despejo da 
cidade, accrescen t•\-se o goverm> .fica ignalnocute 
a utorisada a conceder é. dita companhia o. isen· 
çito de direitos de exportaçiio p:u·a os seus 
produ.etos » • 

« ftiv de Janeiro om 9 · de Ag~sto de 1~. 
-J. J . do. Rocha.» 

o Sr. :aa.ndol><"<>- de :!1-J:oll.o : - Sr. pre
sidente n&o possa dei~n1· de dizer algumas pa
lavras em abano do artigo additivo . que tive a 
honm de otrerecer li consid ~ração . da camara, 

S~nhores, acr~ditn q 11e esae artigo contém 
ntu pensamento mnilo importan~. um princi
pio de grande prosperidad~ ~ara o nosso paiz. 

Apresentando-o á camara, nno tive em vista 
srmar ti. popularid~dc : só a convicção de q ue 
com elle o paiz lucrava., e muit'>, movau-rn,; 11 

rormulal-o c clmmar sobre elle a attençil:o da 
casa. . 

A populoridada, senhores, é sem du~ida uma 
a lavanca. muito pod~•·os' com que· qualquer 
póde fazer immousos serviços 11•> pai1: :· a quelle . 
guc a possuir não deve e!ttragar ; deve zela l-u Iaos 
circum stnocias p Jdem ao brev ir q nc reclamem o pres
tigio de que e1la reveste os ~eus protegido.•. 

Eu porém infelizmente nlio me sinto com · 
· meios nem com ge ito para prete ndei-a. Essa 
pretenção .pois n:to .tovo sobre <>. meu animo a 
menor in1l.Wlocia. 

Recordarei á .camara o nrtigo qu.e · se acha 
sobre a mesa . diz clle o segumte : 

«As c·lsas c! e eommereio brazileiras ·estabe le
cidas em pai:z:es estr~ngeiro8 podoo·llõ importar 
no imperio nté o qu~<ntia tie 400:000S cada uma. 
com deducçitn de l>% nos respectivos Impostos, 
provando ; 1•, que Lem fundos su.fficientes para 
semelhante import1ção; 2•, quo compõe uma 
sociedade coou~Jercial entre negociantes bra.zi
!eiros matriculados: So, q ue tem qunLro cai
Jteiros brazileil·os. >> 

Senhores, nota-se uma cousa ; _póde-se boje 
fallar sem inconveniencia em auxilJar a in<lus
tria do paiz, pó<le-se tratar dos meios de pto-
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mover a nossn ogrícultura, mas como que n ão de GO,OOO:OOON : os batlCOS tem no;; seus cofres 
é pea·mittido hoje ter alguma idéa de adv•>gar perto de 40,000:00ílS : exhte aindn uma duvida 
in teresses do e"mmereio, niio é licito nutrir debaixo da fót·ma. do nosso papel-moeda , que 
~>lgurn ~nsament(} que p•>ssa na minima cousa r epresenta capitaes do paiz ; e poi~, uma naçdo 
alterar a aetualidade. E po1·que, senhore~? P .. r . que lern t ·io avultadas som mas debaixo dcssa6 
quo os interesses partioulares se l <ll '"··'"" · e d ilf~I'P.ntns fórmns nào se p<Jde dlz~r que carece 
fulnlklào- -lmmediatamente .a. l'e provação · oont••u- .. .,...., enpila~s- pm·:~.· que a industria-a-o ·--tnbliJtro·"Sll- ----
qualquer alteração que ;lOssa prejudicai-os, ainJa alimentem c desen volvào. . 
~uc esa alttl':lç~o seja reclam!lda pelo. geral Outms, senhores, que mio a falta de enpitn~s. ., 
!Oteresse !la socwtlaa~. ~_par lSSO <JU D~ l um:_l sã" as .cnusas qne detern~i~iío, em grande parte, 
lmprudenc1a, umn ln(hscriÇilO ... não d1go bem... essB 1nnrnsmo, es,;a ínactavldade c1n que v ivem 
é qui<• i um p•nsamento sedicioso, rev?l~cionarío .o os brn.zitei~·Oil, c os_ cmuaru.çito no emprego dos 
pensamento de qu erer qt<e os brnzalearos paa·h- mt:IOij de t1raa· pnrhdo dós sous capítaes. 
cipem d•' eommercio conl mais. olguma vantagem. Quer o brazileiro entregar-se á agriculturn do 
. E' p_reciso, Sr. presiuenle, ter alguma força paiz? N~o llóde razcl-o com vantagens ; o por· 
de von tade, alg 11ma eo_rag•m mesmo, para n- que ? Pnme;ramente porqne Ih~ faltàu braços; 
!'OSil\r como qu& o est1gma· que se lança oobre ().em se~undo lugar porque as terras mnis pro-
aquelles que combatem o~ embaraços, ao eir- x unas aos grandes mercados on s o achlio lavra-
cumstnncias que impedem aos br azilciros o in· das por o utros qu<~ o procedê.-li<l, ou possuídas 
gres;o no 11ommercio, sobre aquel!es que deso!jão de maneira que ell.; 11iio póde obtõl-t~s, nem 
que elles encontre•ll nesta c;arrdra maiOl' Caci- pela YPnJR, nem po~ um arrendam~nto razoavel. 
lidAde, lnedí:lnte alguma p1·otccçiio especial. E ' A necessidade o obriga a i r lavrar terras mais 
mister parn isso, l'<lpito, alg<tnlil col'tlgem, se- distantes dcs>es mereao:lo>J; e entiio lhe f tl t.llo ns 
nhores; mas entendo cu que o homem politlco vias de eommunic:~.ção ; alie planta, elle colhe, 
deve assumir a responsabilidade do suas ldéas mas os seus productos fici\o sobre o terreno des-
q tlando julga que ellas S;t<> utcis a<> pniz; n:io aproveitados ; porque, se os oonduzir a esses 
recúo pois, vou por diante, apresentando c sus· grande.~ mercsdos. a sua· ruina ·c certa : os des· 
ten tando. n_m pensamento q~>e j ulgo i:hl interesso pez~s da prodncçào nãó SEriio retribuídas, nilo 
p nrn o . p111z. sern<> cobet·tas pelo preço da venda. 

Isso posto, S t·. pres~d~nte. pass~ n dom'!o_n~tr::~r 0 Sit. F:s:.nR.\ 7. : _ L(l"O faltiio via· de com· 
as va~tnge.ns que denvao do arbgo add1ttvo do municaçi'io. "' ' 0 

que discut imos. 
Os fnndos p1·oductivus <la sociedade, senhora~, O . S _R. DA>:DEr'lt.\. 'O to: M&LLO : -:_Portanto, os 

se dividem em duas grandes claos~~. on ordens braz1le1ros, tendi? allàs capit·oes, nno podem. em-
de forçn.s : forças quu se desenvoh·em nos ho· pregar se na a~u::ultura com v,mtngens. 
mens, ·e forças quo se renlisiio nas cousn•. Em· Quer o braz1l~lro . entregar-se ll industrin? 
quanto ás- forço.s que se realisão nas eousas te· Tambcm a sua ruma. e· ccrtu, senhores; e quando 
'mos com empenho p1·ocurado d11r-lhes de;;envol" n~t.n,·des u_m ~neto que. constanteonentc se dil, 
vimento, augmental-11s: neste intuito temos nao oJ attnbua1s a C!\pr•chns, nem 11 umn. cllusa 
dado expansiio às iustihtições do. credito, temos que os s~pponh~. q brazileiro_ ~ào se póde en-
procurado dotar o pniz com YIHS rerreos de trega1· il lndustraa Jabr1l, prunenamcote porque 
communicaçiio, e Deos pe1·mitta que todas es;a~ lbe falta aquella_ educ~ç,io a qua mais _de uma 
dilinencias quo toda.s eS$ClS ~pirações sejão v .. z tenho alludJdo. c ·em segundo lugar porque 
coroadns Jo mais feliz r~snltado. Quanto 'porém nã(l t em uma pauta prof.cctora pn.-a qu.e' elle 
·senhores, lls ror.;ns quo so veriflciio nos homens possa çompetir ~om o grande P':Oga·esso. qu~ a 
nadn temo~ a<liantaio, c ·no entretanto, aem quQ 111dustna tem fe1to em outros .P~•zes m~as adla.n-
c~tos po.rnllclaul~nto s~ <lcs~uvoh•iioJ , llqncllos tados que . .O . nosso. O bra2aleuo, po1s, l'eeua 
u~o duo.õ de Ri o:i beneficios aue se poderiiio a nte os proJlliZoJ". que se lhe antoltiào, e não 
espcrlll'. • Co.z tcnt1th·as · psm desenvolver a industria, c 

Assim, Rcnhoros elo qno &el'VO termos nó~ fn- en:t ~es circu~us~ncias km rv.iio,_ o}1ra eom 
cíl idBde do credito, so acaso n uo B<>uber•nos ex- enteno, eom o tnst1ncto do sou propno Interesse. 
piorar o Cl'coilt.>, t irar plll'~ido dolle ?_ Do que Quer o brazileiru dar·s c no ~mmerci_o? I gual-
serve tem:os dali de commumcaçi\o !dCOIS, tt:nuos mente nao o póde fliZer, os seus preJUizos s 1io 
caminhos <lo !en ·o, so mlD soubcr1noa produzir, de ante111iio pn.vistos; e porq11e? .Por.;ue entre 
ae ni!o tivermos producçõed quo s~ji\o trans· nós exis ta a escravidão. 
portndas por esses cnminllDs o cubrão na im· Senhores , emquonto uo paiz c~islír a ese1·a· 
lnenaa~ deopeza~ que com olles nocesSIU'iame nto vid;io, o eommercio a retalho niio púde naeio-
se rartio '1 no.lisar·se, porque n escravidão prohibe que se 

Portanto é de absotut.n necessidade quo A erce a elas~e •lo~ cl'iados, quo se e1·êe a cria· 
p1r dosses mellaor1unentos materine~ currilo outros dagsw, o nllo h11.vondo criadus, n:io podeUl haver 
melhommentos; que] ns !aculdndo~. industriaee o ~üi::teiros • •• 
comn1erciat:s dos brazilelros te_nhlto a !lecess1ria U:w. Voz._ Protesto cont 11 semelhante . prln-
educaçlto, tenhno es$a educa.çao profissaonal .s~m cipio • r 
a qual não poderáõ aprovertar, e'ltp lomr os .ca- · . 
pit•1es o os reeu1·sos ritateri;res de que por ventura O Sn. B.o.l'-'DELRA. DE M.Eu.o :-A camar'f.l cou l· 
pos~llo dispôr. Pat·a conseguir este d.esid~1·atum prehende como cstns duas classes $e approxi· 
tende n providencia do nrtigo additiv<> em questiio miio; qual é a filiação das ldens que aqui · so 
como adiante demonstrarei. . manifesta.· Nii.o , havendo criados, repito, . não 

Não se diga entretanto, senhores, que_ não é podem haver_ cnixeiros, porque . Jes~raçada01ente 
tant'l. ·a edueaÇt\o industri;;ll e commercJal que entre nõs o cnaxeat:<>, ao menos no pnmeiro .df. gr6o 
fulta aos brazileiros: não se diga que e<Jse . cs- da escala re~pectava, está pertc: do criado inao 
tado de .marasmo em que ellcs se conservlio apoiados), fRz muitas vezes os serviços do criad(l. 
pro!=ede da falta de ~apitaes que é por· f:~ltll de Or~, o br!liileiro. ni'io quer exerc~r funcções que 
cap•l..'le6 que · elles n_;:o desenvolv&:n_ s~a$ · ra.cul- ell<l considera 1guaes _ãs do enado, nã~ quer 
dades proiluetoras. N!lo, senhores, nno ·e . a!lõHO ; prAtienr. ac~os que o er1ado costuma praticar ; o 
n iio Culta ao nosso paiz somma bastante de ea· seu orgulho se revolta, elle se julg• bumilhado. 
pilo..eij ao m enos p•ra pór e1n nctividadc essas E porque? .Porque exis~e n escl'avidiio. Qaando 
fllculdiule•,. e a prova di~ temol-a nos seguiu· ti':'t:rtllOS éntre nó~. bt;azileiros que quei rlio ser 
tes factos. . cr1ado:s, teremos cwxeli'C>S quae:J pedem o; usos 

O Brazil tem uma divida interna de perto e praUc·1s do nosso commereio, 
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UlU. Voz:- Po:o~n de mais ; eutiio ningu..:m mais 

quererá se~ caixeiro. 
()_ Sn. B~xotmt.~ ·nE MELLO :-Nilo p•·o\•a de 

m~•;S. proça exRctamente a proposiç:\o que a ,•anço. 
DJzta eu: o brazilciJ'V n :.:it) <J.Uel' s~r cai.x.eir .. "", 
porque o seu orgulho o YCda. Este orgulho e~Li~ 

__ _ !l~!lat~~z_:;_Ji~.LCllllS!lS..--Pºr'JI'C o W~<'<l-tffll 
ài_ant<: de s i a eseravi,lão. Qnando <ler-se entre 
no~ .n e 111sse dos criado~. clnsse que só pôde 
e:ust•r on formnr-so com a ausomcia ola esco·a~i· 
d:1o, ent:1o ser:l. indift'eromte no brazileiro scn ·ir 
P.m um~ e~sa f)·nticn lar t>u <!m um :trmnz<!m, tere· 
mos en• xe11·o~ braT.ileil·os com facilidade n crin-
dagent ntio será t:1o aviltunte. ' 

E nílo havendo, senhores, n elas~c do eaixeirüs, 
n~o podemos tc1· negociante~ :t retalho, por<lue 
s:to os cai:XP.li'OS que, segundo n llll.tur~;,:;:l da~ 
cou_s~ ,-.,_ ' '~'·em nm Ji~ ser logistas. A escravidão 
:l~Sllll mh1be necessariamente aos btazilcir·)~ de 
se prepomr pnra · o co<muercio a re talh•> e 1lc 
nelle. em~re:;:nrem O'S cüpito.es ele que por ,:cntura 
possao d•sp ... r. 

Tudo is!.(J. scnl1orcs, ó n co.,sequ~ncia ,.:durai 
da escrav!di'io. Xos antigos tempos em Roma, 
onde e:--•stJ:t tnmbem a escra,·idào, ns nrt'lS crào 
a p_artl~J:,, d~s esc•·a,·os, os nobres as 1l espre· 
zav"''• JUl:;:ava.o que se rebaixa vão ~ntre-. mdo-se 
ás artes. Na idnde média a mesma cousa acon
teceu ; c só depois que o christiauism<l acabou 
com a escra>idiio é que o trab:~Iho f,,; hon•·Mo 
foi verd••deir•tment" aeeil'J c considerado. Ent:i~ 
cr~OU·l;e essa ciAs,;e mêdi·\. quo cons titue o qt<e -· 
hOJe .se chnma a burguez~<~, classe impo.-tante 
pelas suas riquezas e pela inftucl\d!\ qu l'l tem 
nos degtinus do ~stndu. A ssim, é• raeto que obs~r· 
,·amos entre nó;; não é isoln<'<o , é um facto que 
t~m- uma cuusa conbechla nn principio da escra· 
v1duo, o quül sempre nduou sobre ns iu<!as da 
p~pulaçiio da mesm:t sorl.e que se obser va entre 
no,:;. 

U1t.1. Voz:- Não é essa a caus~-

~ Sr,. B~xDEtlL~ i>E !lb:LJ.o '-Silo opiniões; ~u 
as_s11n explico n replli:J_Jancia que t~m os l.lrnzi
Jeu·os para o commerc•o a I'Ctalho. 

Se pois, senhora~. os 'rlrn7.ilciro~ não se podem 
dar .:.. i n~m;t:ia !ab1·il , . não se pode:n dar no 
n~gocto lntcrJCll' do pm7., quero Jizcr ~o coll\· 
mcrcio R ret·•lho, IJilnl é n sua surte? Es~io 
eondemnndo~ (ljuc d osl;\'rn~n !) 1\• mes~s •lo enn 
snlndo, ~-~ alfnndcgns, ils floc<·etal'ia• dQ estado 
uo 6Xei'Cit?, ,·,s opoliceA c •'ts nc•.:õo~ dQs l.Jnnc.,< 
qu.J os d<mtilo em plena ociosidade ! 

l.ílol.\ Y.;7. :-I~to ú um qu:~drv terrh·~l! 
O Sn. Fl CUKl>UI 1m :\11-:I.T,O ·-l\IM n~m P•ll' i,;so 

doixa d•l se1· ex.actl:l. 

O Sn. BA:.D"JR.I I•E l\I~;Lr.o :-Pnrm pro,•a <li:~lo 
ol.l5orvemo~ está' !:~cto : O bra1.ilelro l1erda de 
seus pais liiiiO. somma ou r~alisa nl"UillflS eco· 
nnmias; o que ftmi eU e? Considera~ pé liSa. c 
pflo!'l resol;e.se ~ lc:mr ao thesouro o s eu di
nhen·o, para que este de seis em sois •neies 
de-lhe o juro das re;;peeti..-.>s apoliccs, ou. .Je
t~:tmlna levul·o aos b_ancos para. q uc es tes se 
encan·eguem de _neg<>c•n: por el le, ou antes para 
que os cstrangetros Caçao fructificnr os seus cn.
pitaes, digo estt·ungeiros, porq•le ~no estes que 
principalmente , mJtlS lu~rão entre nôs com :1 
i nsti~uiçãor dos l>auc'>s;• são eUcs que realisào 
qttas• a totabdadc dos descontos. O h•·,.ziloiro 
porem, é triste de dizel-o . o brazilciro r .'\ ocio: 
sidade, espcrfi o · dh·idendo s emestral-! ' A. causn 
distr>, senhores, ó couheeid'; cllc não sabe o 
que ha do fnzer do <JUe he1·dou de setts pais 
úu do que é frueto de suns economia!!. : ~·,?o 
apoiado$. ) • 

O Sn. Al'mr.I!l :- H.·j~ ~"i que no~ r,:~t.:~olos-

Uuidos ha muita ociosidade, porque hn muitos 
bancos! 

O Sa . D:.xDl::tn.~ DE ME!.I.O ,_A.' vistn p ois, 
5en hores, deste c; tado dc~gra~ado de ctlusas par:l 
n< no<sos pntrícios, não sejamos indi!ferentes. 
E \'isto qne hoj~. como que appareee aut mo

·v_iment.,,-uma ·-:xspil'll<)iin ·l>nrlt·-o-co-mnoerêi'oe:i.:te-:·
n or . pnra o cornmercio de iu>portaçü•>, e.p•·ovei
t~mos este movimP.u~.n, protcjant<>S esta asp•rnção; 
vamos dar a os brazilciros um me io de dcscn· 
v<1h·er a sua inJustria. de ut ilis:u os seus enpi
t>es, da1ulo-lhes a illStl·ucç:lo profissi<)nal reLa
ti~a.neut•:_ a estP. r11n•> de~ne~ocio. N :lo perc:~mo~ 
n nccnsnto, senltúl'cs; "'"' embaracemos, não 
matemos esta aspiraçã o que pôde dar de s i f•·nctos 
muito va11tajostls a o paiz. · 
_ Senhore•, n comme~eio extc1·io1' de importaçii<> 
e suu1manu~nl\l van laJo30 :10 nusso paiz, '3lerr!ce 
partiet:lar p•·oteetiio. Pcrmiua-me a camnra que 
eu em abo110 desta thcse h~ÍO , aates Oe tudo, O 
~e;:uintc tl·ech:J, Di1. o Sr. Garuier Ptlge< : « Bom 
e <Jil C o eommercio <·xterno s~ja e:tcreid•> pelos 
nacion:~es, po•·que o SE:n espírito niio é sem 
:::ranrJeza. tende a entréter o :;osto das emprYzM 
!on:::iu'lua•, abre· carre i1·a. la•·ga c fecund;\ ás almas 
av.mt<ll'osas. Alem disto, é a base do poder ma
ritimo, c por C><te titulo só mereceria a mais Tiva 
solicituclc de um gov.~rno ''crdadeõrnmcnte na· 
ci••nal. " Estas coa~i, l cruções :;ó por si bastarião, 
><euhot·es, pam cnnmar a vossa a ttetlção sobre 
este <>bjeew; :nas \'ejamo~ de um modo mais 
partic ula_1· q~nes as vaniagans C{lle resultno do 
e~m.mm·cw externo, se dcllc part1JIU1r~m os brn-
Zilelros. · 

Este C0111UI6l'Cl0. set·in um, muito util ao COI\1• 
m~rcro de_ :F<>sso traio, no cc.mmcrcio a t·etaihO:, 
á. mdustna c á nação em geral. Pocurat·ci de· 
monst rar como se writic:.l.o estas utilid:1des em 
relnção n cada 11111 desLes objectos. 

Seuhores, o comlllcreio externo p1·~cisa de cs· 
cola pnra que possn p•·etende1· a todas essas 
\'antnge11s qn., dcllti deri \'ilo. Xão concordo com 
o. nobre <!_eputa~o pela -Bohin que fallou na ul· 
ümn scssao, quando entendeu que este commer
cio niio exigia quasi · que nenhuma educoçiio 
vrofissi•mal, quo era isto eousn muito flleil. Eu 
enteuuo, senh<\1'e~. qu.c c<le commercio precisn. 
de 1111111 escola. Es tn escola -têl-n·Jliio <'S bra7.ilei
r<os que pelo meu :~rtiç:o addilivo se forem esta· 
b~Iecer fúm uo pai1. : nclla adljttirir-:tü, na presença 
dos grandes merctldos da Enrorn, conl•ecime"t•>S 
p•·nticos, sem o~ qu~tc; o grande C•lmmercia ullo 
póuo prospCl'Rl'. T crã:> em conscqliCIICi.l conhcci
mellttls das ueccssidaucs tios uilTnentcs p ovos, 
saber~o qnaes sã ., os meios mnis convenientes 
de satisft11.cr :1 essnq neccs>idades: pndcrúü aprc
ci!ll' a cxtons:1o· del tas; conhecerílÜ os diversos 
Cf•ncun·entes que apparecr.m pa1·a. .salisfnzel-ns · 
adquirirõ.õ .ainda conhecimentos a r~speito dos . 
m•ios de pt·evenir a deterioração das mcl·eado
rias que pvt· ve_ntura te11hno de ma.odar parn o 
8eu pn1z. 
E~t:1 masS.•l de conhecimento~ praticas natural· 

mente lhes inspirnr~ o _!;'eni•) , da cs_pecu.la.çlio, 
porque a especulaça•.> uno pode ex1sti •· sem 
dados positi \"os qne s irviõo u•~ h >Sd nos cnlculos 
u~ especul:\clor. Oom o cspirilo d:l especulação 
nl~:nenta-sc, :mke-se o genio pa1·a os negociDs, 
porqne o cenio para os neg<>Gios tambem de· 
pend~ dos .. dado; posilivos, nasce · necessaria· 
mente no meio de um grnude movimento com. 
mcrcJal, onde·, se ol>serviio as . mais. importantes 
oper8(Qes Llo eommercio, onde se n ot.ão tod.\l! 
as mudanças, tod•IS as nllerni'iies <I•>· mccnnis:no 
commcrciRI em s•·andc escala, 

PQr í .. It' destes conhecimento~ pr:•ticos, que 
nem s cmp1·e so .podem ob~cr, senhores, ú que os 
mesmos -; ngte:r.es soff··~nlo p1·ejui7.09 em dilfe· 
r~nl.ç~ .~pilem;. Assim, (Jill lSll e lMlri cBpllcuh\· 
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r:io cll~s para o Brasil com grande dcsv.>ntagem; 
mandáriio umn qu!u>tidatle elt.tr"aonliuaa·i" de 
merca-Jorias que não esta vão em proporção com &S 
n ecessidadt!S do m~rG&do, mercatlorias alé .n disto 
que nilo suppa:~hito uma necessidad~. mercado 
rias . qne o !Hiz não COIISilmi>v; er.rárào, e por 
·que? Por r •• tta d~ d ldO$ pa•·n 11 Ci!'CCUiaçiio. 

--I-gtm~meftti!-· ·et"t"!Í1'ão---..s---ingl~l-n-m-e5nrn· 
C&USI\ Q UaÓdO cspeculàr.'io COill OS OIDprCStÍOOOS 
das republicaa . do. ' lingua hes1•anhola ... 

O Sn. F'li:RIUZ: -Mas éll-ls têm i!duca~ão pro· 
fissional. 

O SR. B.INDt:IR.l DE M•,Lr.o : -Mas Jsto prova 
quo a ecltlcação pt·ofissional nem semprll attinge 
em todos os homens, em todos os e•oecllla-Jtl· 
·res. o ·grt'lo necessario de dnsenvolvimento pan\ 
_calcular e prev•!r com segurança t\ldri~ ns \"anta
gens q11e a espcoula.;ão podert\ produzir. 

Os mesmos 10glezcs peo-derão,' com<l dizia, com 
.esses empre!;timos que fizerão · na e~pei·ança clt! 
que os govP.ruos dcs;e5 paizrs l!Stav:tu radicados, 
·m'ilo aceitos pela pvpulàçiio. ·J.1'ize•·ã., · elles t >Ull· 
bem em 18'~.; e 182f3 grandes encommendas_ tlu 
algodüo, entoudend., quo ". colhe'ita .seria dilni
nllla, e não · verificando-se dep<;~id. a esca$Sez 
della, sotrre.rilo .gt•audes prejui21Js. · · · · . 

· · Poa·quanto, senhores·, tl. ::;mnd.; 'comdcrcio I)C· 
"cessita dessa edllcaçà•>, _não pódc clnr' um pass•' 
va:.lajoso sem dados positivos; ·dados que · ·sõ 
nos· grandes m~•·cAdos, nos gran.de~ fócos - ' I! e 
'n cgoci<> -se podem ·obter; _ e osses-. · couheei lllento~, 
Sr. presidente, s:1o · sem' duvid~t · tnais uteis do · 
quo aqucUes· qne- os brasileit·os · ntltJuirem na 
-,.ula' ·do commercio que existe. entre nõs, por 
que nbi ellu 11prendem meras thcorias, que os 
não bat>ilitlío ~ao·n o commorcio·; em conse· 
·quencia os vemos sahir da cscoln, e ni'lo ach li'Cm 
·emprego, entreLaut•> que os caiXeiros que r.esta 
·nova :eseolo. pratica se· babilitareuz no~ pnizes 
estrailgeiz·os, acredito quo- voHRI\do a o 1iOSSO 
•puiz seYiio · iuuiiodintamento ··aproveitados, e po-· 
'd edtõ offerecct• gran le,.· vantagens n ·todos nquelles 
·que o~ toinao·em para ns suas cnsns. · · 

Verda•le:rano'óute, senhorP.S, a thootia sõ é .boa 
· depoi~ da prntlca, ella ' entãó cort·!ge 'os d cMtc>s 
que n · pratica npresenta ; .~ esta ·n opinião de 
Dunoyer. Se pOis essas vantageits ·só $~ nd· 
·quirem por mdiO do commercio ·e::tternn, temos 
que o artigo additivo jll. niio· pouc':l ulfct•cce c~n 
·abono da med!dn quo encerra. · · 

Dircí ngorn, senhores, com" o commercio ex· 
torno, ou ·antes n · medidn · np1·es11ntndn nn nr
ligo aJditi \'O tambem pr.,dul gta11de~ vnntPS~"" 
ao commol·clo n !'e-talho. Esta coznmercic,- s ,. 

··nhvrc~, encontrnn-io estubelecldP~ no~ paizell os· 
trnngei rO!I cn•n5 comtllel'clae~-do qu~ !n\o cheft!s, 
os brasileiros rarllo dtrecta•nente ~~~ ~~~~ ~<c etzcom· 
mendas n cnns cnsns, o ussna oneomoncn•tflq 
provavolmonto snloiu\õ mnis c<~n(ormes AO gosto 

' e li.s ncecssidlldea · d<>s brasileiros; sahlrllõ tnlvt>7. 
mesmo mrlis bnmtns, porque uiio · so as obtõm 

. por intermodi<.> dos especuladores catrang~iro • 
quo existo>n onto·o nós. 
.. Por esta tlccasitto di··ei qu'3 ciut'om eu1 Paris 
· so <Stabelcceu u•n· negociante'• p~rnambucano, o 
_isto .qun~! q11e !o.oi utnt~ f•!lic.i-t:üle. para· o com~ 
mercio a retalho .: !izerão·se muitas eilcommeoda> 
a esse negocinut~, e ell~s sntisfizerã.o> completn· 
me .. te no gosto e necessidades d11 paiz; . Temos 
pois qu e se por- '\'Cntno·:t se m<lilipli~::orem nos 
·pnizes estrangdiro;; casas esU.beleeidas por brazi
leitos, es~as :vant:lgens ·para nós se •unlti!Jli~•dõ 

.·tambem." Essas casas uão serão . lgnalmente. in· _ 
differentes 1)0.1'1!. a agricultura: lJOr ell~ a. agri
cultllrà ·co I oe1·â não · p~qucnvs · beneficios, · porqtte 
hoje; senh .. re•, elln soffre ~-lei do>s espócti!ad-o1·e~ , 

'estt-nngeir .. s·. que ainda · h9j~ · 11iio· sendo_ ·•!n• grando 
·nu me o···'• eonsa -:uem por 1sso uxar o preço aos 
geoisros do· plli:,' e o pobre :ogric:ultor. l>raziletro 

Tl)~l) ~. 

- ~ 

se ' :'" obrign.<lo a passar por baixo da5 f.Jrcas 
eaudlo:IB entreg,tndu·lbes seus prouuct~s. ou pur 
um preça menor que o Jo custo dn produeção 
ou equilibradtl .. . _ • 

O St~. FERR.U :-Isso não é exacttl, 
o· Sn. BAxo:,:rriA oz,: liELLC : - Mas s~ acaso . se 

--m-u!tit>lieare•n· ... e~as--e-.tn,; · ·tm:z:zil~íflili·· -·~s 1aõele:.~ · ...... 
cida• . em pnize; e$trnngeln>s, o ;t!!Ticultor que . 
puder demorar os SCllS ~apitaes o •·emetteo·á a ... -· 
qualqller della;; cs sms proc!ucto~ que poJeráõ 
ser vendidos. por m~lhor po·cco; e' as~;im o ngri
cultor não sdTrel'tl. mais a lei do . e•pecUlador 
esto·aogeiro. 

Além d~ssa \'Linlngem para n ll"'ricultura col
ht...nllmente 'se ~present.n outra, ':. qual é_ que 
<> valo•· dos prvdu~tos t'nv1ad•os pd.o agricúltor 
pod.:ró. . muitos \'czes seJ" empreg:~do em i .• stru
mentos aratortos vil· machinas, porque "tendtl elles 
es!Se~ coo-rcspondento.s, terão mais dept:essa. im
nhecnnento dessas "'"ehmas ou i11strumentos e 
no mesmo lClllflol 1nnis fucilid·ide ~Jtlra ohtél-~.S. 
±:m resul•ado · de .tndo isto apparncerá um !!O
nero de negocio . IJ.UO ain•la ni'io existe ·entre no's 
qual .. e o de cpmmis~ões pao·a fóra· do piliz: 
po·atLC&dQll por .braz•le• nJs, ew plln to grande e 
.verdadeiramente . commercial. · 

· Tambem·; Sr. prcsid11nt~~ cnm ess as casas bra
zilch·"s P,e que te:tho fal lad•>. lucr.ori a nossa 
industria. a civills -çiio mesmo do paiz, porqu_e 
ellas faeilit.ao::'l-9 ns viagens. 

U:.r.\. Voz ·-Ó$ vapore~ e que ILS. iacilitão. 

. O SR •. B ti.NDEitLI. " " MELLO:- •.• o gosto plll'iL 
as viagens na•uralmente, encontrnndo facilidade 
e prvtecç:t_ó por meio ucssas C:\MS, deve .llppa
recer; viaJ&Ildo os l>razileiros adquiriráõ conhe
cimento tiOS · tli\•erSilS processos emprC"Ados pela 
industria, dt'~ · dlff~reutus meios com" que ·ella 
rcalizn e~sR~ maravilbns qne l lÔll odmu·amos, e 
que muit·•s vezei so . consegt1em cum facilidade, 
no pnsso que n no,;.,a imnginnçuo ex~gera, e 
suppõe diffi~uldades extl·aonhnarins ; por exem
plo, n pintura da:~ chitas, · para quem nilo co. 
nhece o procea>o o.mpregndu para eff~ctnal·a, 
parece11\ B'3r mui difficil, ~ntreto•"•to que ·raeil
mente 11e conseg•le prtlduzil• essea matizes nas 
chit11s ... 

O Sn. Fll:aRAz:- Entretanto os lnglezes não 
pntldl',\.:. · nlntlu imltl\1· os !r11ncczes. 

O Sn. Dh:-.'Ol!mA DE Mz,r.Lo : - Entrotanto os 
bt•oi~il~il·os tJuo vnltiU'dlll ptwn o Kell t?•zir. ao ani
m·u·Aõ, tl nnhnnt·t\õ nos outi'OS quu cstz\'ao·&m pos
suiJos du coz·t~ lm·z·ur, a tcn•.urczn falldcas, ou. 
m•:lborarom us p1·oc•sso.• do ~uns lnt.lustrias. 

S•n•h•m:s, na \·iagou~ nprovoiL•l•> sempre quando 
oa homons 1•hj:lo por entre povos 111&1& civili • 
:11ulús: aol•Jttire•n como qao mo1s valor: da musma 
sorto, que as mereadori••~ qu., Yinjuo por po.izes 
ond~ s.\u mui& prt~cnradns ulli ol>tilno nH•ior preço. 
Um dos beneficios das cru~&das, se é que outros 
ho11v~riio. dessas guetrll~ q11e _lavárdo ao .. . matl!-
dou·,.o grnndo .nutlteN d.: homens ; uma das . V!IU
tagcns , digo, foi. o conhecim~nlo da civllisaçiio e 
uas .artes i.lo Oriente. Em consnquencla, · os ho
_rnens _que dJssas exp~d'itõ~s ,·olt!l.••iro ao seu paiz, 
tendo. visto ou\ros costumes, tendo observado 
uas_ artes progrcss<>s sup }riores, onolhor.iriio as 
suas fllbric:ns, e modilicáo·ao os seus princípios e 
habitas. _ · .. 
·Este exemplo justifica a ·miulla thesc, istO ê, 

que tQ\lll v .. z que o gosto da~ viago)IIS se d6~~
_volvet' ._ :\ nat.üo lucrar~; e. c<>mO e11 . julgG' que se 
fii.Cilitão 1\S viagcn~ com o .estauele.:imtnto dessas 
cns·as . ue com•nercio brazileiras em paizes es~an
geil·os, cons;dero,as como indirectnmente :exur
ceudo uma cert • inllo.encia benefica pa111 as artes 
o ino.lthltrill do p11iz. 

Senhores·, c~iste maii 11m& gmnde vantag~m 
. lG 
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s'ó venderem certos generos · a certas p~ssoas ou 
~a•a" .estabd~cidn» 110 Brazil, con1o os g~neros 
ou fazemlas sirnilllres das que são produzida~ 
em Minl\s. 

O SI!. llU~UZ: - Tsmbem niio disse isso. 

em relaçiiv á naj)lio em geral com o estabeleci
men·to de semelhantes casas de que me occupo. 
Hoje, Sr. Pt:esi.lente, em con~e•1ueueia do <:sp~
ríw merc·mttl d <> seculo, nqu.,lla~ nações que nno 
tem nos grnndas fvcos de eom.n ~rcio represcn· 
t.mt~s perténceptes h classe do negociantes, corno 
que nlio existent, parece que são col<.mia.s obscu· 

.. r,>s . .. .Ql'O .-· ~m · essas .. casas .. brnileir::as· ·;o .-·nos~ó .. 
connnercio tel:'iL unau represeutaç!lo Cora do pau, 
urna representaç•1~ c.>mmerdn"1 ; _e com isso _nd· 
quirirá considcraçao e amportnocan , o que nau é 
umã cousa i ndif!erente. 

o Sa. n,~.~DElnA. . . DE ]I{Õ<LLO_: ~-f''o!~- ~ .. 1 .1?!1.!~ . •.• 
· dcplltiluo· ·não 'disse .. :'!ite as fazendas âe Mmas 

eriio imitnd;lS hoje pelos ínl(lezds, e quu :\ fa
bricll i~:gleza que fazia taes fazendas. tmha cO!!· 
tractado com umn e&sa ja estallelec1da no pa1z 
par:1 não as vender a outra" easas' 

Adquirindo o Brnzíl maior importancia e con
sidea·nção por meio do se11 commerclo no extu· 
riur, esto11 couv~ucido que · a emigrao;iio se íuci
litará, visto que o nossll paiz sero\ mnis bem 
.conhecio.lo o apa·eciad ol pdo estrangeiro.>, c terá 
a;sim mais pessoa~ Interessadas em dcsvirtr c 
desfazer ns calumnin.~ c embustes com quo pro
euri'to espeeul:\dot·es nrredat· de nosso territoric 
a emigração; e poi~ niud'\ debni"o deste ponto 
de vista enx.ergo uma bella vantagern da medida 
que tive a houra Je propor al .c:\sa. 

Nilo . se diga, SP.nhores, · que appaa·ecendn essa 
medida que discutimos, virá o tisco a Mfl'~·er 
grande l'r~j uizo: uiio aereditu nesse preju ízo; 
entendo que abaixando-se f> •/ • os uirei~os de 
iwportoç:lo que tem de pagar as C.lS!LS brnzi· 
lerras estubeleeidas em paize~ estrangeiros as 
ca.su es trangeiras se hão Je var Jla necessidade 
de darem os productos qu~ ventlúre!;_a pelo mesmo 
preço das casas bmzileirns, c como HSta!i png,,. 
t•àõ menus 5 •/o, a diminuiç-:io de preç.) provo
C<lrÍl lllaiOl' consumo olos generos Importados, e 
o maio1· consumu J"•·ó. lugar u ~u''• augmen· 
tando a iulportaç;.'i<l, o .fi:oco coure direitoS que 
pelo menos o iudemnisaníõ do s1crifi.cio que 
fará com n protecç:!o de que tratamos. 

Não · concordo com o nob.I'C deputado peli! 
Babia quP. nlio julga se •· util no~ ba·I!.Zilci ros esse 
C(lmmercio, ou que n.'lo vrecisa da .prutecçà•> 
uma ''ez que os bn1zileiros tenbilo cnpitaes para 
explorai-o, dizendo qe~e era pr~ciso que ~u de· 
moustrasse que esse commercio em util aos 
· br.lzileiros . 

O S11.. FJ;!!U<.,z:-Eu?! 
O Sa . BANt>EIRA llE M~1.r.o:- Estí' no dis· 

curso do nobrll deputado, disse olltl: "e j,:; se 
provou que esse commercio ó digno de protec
ção? » 

O Sn. Femv.z:- Digno do pro•ecciio, sitn; c 
n1i.o - se é uül. 

o Sa. B.umll:m... DR MllLLO :- s~ c digno de 
protecção, devo ser util. 

O SR. F&aRAz : -Está enganado. 
O Sn. B.\:sDt::Xr-A DE llllr.Lo:- Eu ussia1 D en· 

tendo. 
O Sll. F~~:anAz : - Póde um~ coasa ser util e 

não ·precisar de protccção. 
'· O Sn. BANDEntA DE ?tiJ::LLo:- Não multipli· 

.quemos as questões. Eu digo, senh<.>ros, que esse 
commer:,c io ext~nlo de imp<>r~çno .prf!cis a de · 
protecçao especial para 11ue CIS brazilerros pos· 
siio eJlploral·o. Os estrangeiros hoje, e$lanuo já 
de posse dQs_te conamercio, 1êm conhecimentos 
praticas, têm dados qlle nós não temos, e que 
dào·lb~~ gr.ande 'l'~ntagem e superioridade so· 
brc nos. .'. ·.r 

Essas cas!I.S ~strangeit'88 mor1tadas nro pa'iz têm 
suas freguez.ias já .estabelecidas, não eó no pniz 
como. (óra deU c: os ·· ·brazileiro~ · vão entrar em 
um noviciado, em nm ··tirocinio que n"ees~nrin· 
ment~ os eolloea em 11ma oondiçno· in!\!rior. 

O ·uobre deputado mesmo· obse•voU: que exis· 
tem fabrica:; ·róra do paiz que tên1 cont'ractado 

O SR. FEnr..AZ: -Esta segunda parte é que 
cu niio disse. 

O · Sn. BANDEIRA Ull MELLO : - Eu niio qu•cro 
consu111ir tdmpo a camara, scn:'ío leria f> dtS; 
cur:w do nobre deputado; lll8S em fim JSf:" e 
uma couria muito n~cídental. O;; cstrange.aros, 
senhores, gozão destas .Vl\ntagens1 têm cl\pltaes 
tu ais r•bund.ontes, ti'm um esl'tnto formado_ e 
e~tahelccido de protecçic rcciproc~, o que uno 
s~ dá eoi.re uós; c por consegUJnte •. pergunto 
eu, no meitl cl"ssa de~iguuldadu imwensa po~ea:· 
se·h;lo estabclccor com vantagen\ casa~ brazalet· 
t·as que pa·etend~o il~pot:tar. mercadori!l~ estran· 
geiras que possuo . r~vahsar e _!!Ompe~ar com as. 
ca~ns estrangeiras que _se achllo nssam estabe· 
c idas? De c.crto q "" 11110 . · 

E' preciso, pc.í~, uma protcc<;â•> partícul.~r se 
queremos abrir aos brazileiros esses camanllos 
de riqueza e de prosperidade. 

Scnlwrçs, u medida que proponho não tem 
una a · Je exta·aordinario, niio tem nada . de cxcen• 
trico e~>lA de accordo com o espírito da nossa 
legisÍação: l!_Orqu& é que se impõe 15:/• sobre 
as em 'barcaçoes cstrnngeims que passao a ser 
nacionaes ·? Par;\ pt·oteger o_ fab!'ico _ de emLarcf\· 
çõ.!s nacionncs; é Ullla mcdi<.l•t Int.etra:nente pro · 
t ectora. Porque é !l Mvcgação do ca!>otagem 
inteirame11te lJrn'Zileira? Tambem com .VIstas_ de 
proteger a nav\!gaçilo nacional, e ,produzir por 
este meio um viveiro de mat•mheuos pDl'f' as 
circumstanci 's ct·itlce.s ~lD quo a nação poasa 
uelles precisar. Porque é que c~i~te, aegunuo n 
noss·1 kgisla1:1to, uma tau addacaonal sobro o 
calçado c roupa !P,l l.a? Nii·• é senão para o . fi!ll 
de proteger o~ nussos patrícios que se dedicno 
a c.;sas mauufactura~. · . 

Poa· consegui11te, sonbores, o es1Jidto <.lo pro· 
t<lcr.tio está nu nossa legielaçi\o ; o poa·quo l.nm· 
bem ni\u se ba do ampliar ostn . protocçil.o ao 
comu1ercio, não ~l.t:O no commea·cto o. rdalbo, 
111ns ao d.: import u;üo? Quizorn, 8dnbores, quo 
mo dissessem porquo nil.o bavemoa do proteger 
este commercio? Nilo se qu<lr protcs~r por-1ue 
h·t intet·esses . qnll gr!tà<l 111Uito alto ... 

O Sll. AFlU~to ,~Não npoiado. 
O Sa. BAMD&Í!u DE MELi:.o:- ••• • qne se sentem 

prejudicados. · 
O Sn. F:;:luLu::..... São os interes~cs do Drazil. 
O SR. I3ASDEIJU. DE M~o:LLo:-E qu~r·se sacri· 

ficar outr<•s .. interesses igualmente trnpoa·tnntes 
para o Brazil. . . . . . . 

Senhores, . to•las as mdustrtas.devem !azer r ec1· 
pl'O.cos . sacri.ficios para prosperarem ; nao ba J?6· 
nhuma que não dl!va !uer nlgum sacrlftclo. 
(Apoia4os-) Portanto, se acaso ba in~res.ses que 
tenhiio de sotrrer · coua esta· medida, elles devem 
fazer cessão· d·c paa:te d~ suas . va:nta~ens. .Pa•~ que 
outr.lS )ndnstrias se possiio: desenvOLv~r. . . 
· A n1edida q•re proponho acha no,; patzes estran· 
geii'o~ um specim~ q,uasí analogo de. pralticçilo. 

Qu:il!i .todos . o~ paize,; onde prospel'a ,a nave· 
g 1~iio têm o.letermínado 9ue as. me~oraas Plll'! 
abi import>~JAs em ,navtos estrangecrus P.agarâ<! 
utna taxe. addicionat; o que ou prupouhu e qtlUI 
n meima eousr~ debaixo . de ouLra. fôrma; propo-
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nllo _ q•~e as mercAdorias im~rtndas n<> · paiz por eiso ·confe.<s~r q•1e essa pt"oteeçao ás materias 
brnztleu·os pnguem menus, isto qu~r dizer que primas só dá lugur n testas de ferro, e que eon-
ns met·cado•·ias importada, por cstrang<~lros pa- 1.ra e:ite~ nada se põdo; mas não se diz isto. ,. 
gu.em nlai6 sl:;:urna cou.sa, isto é, mais õ. %. vc~se ... 
chmtmeute que o resultado da medida que pro- O Sa. Ft:aa.u : - Eu esper•> que o nobre de-
ponho é Flr>alogo ãquelle que os paizes . marítimos ~~~~aJo daqut. a um. an_nl?, estnda.ndo bem a wa-

·-----apr~sentão-~- r<:l,.~o--ás-1lte1'Cadoriaa-eni·navios- .
1
-.. t•.na .. adOp1lll:lL.O-FJ11-Clp1a-opposto.---------

eskangeir?s ; eu_ i:lueo o tributo sobre as pes' O Sa. BA.Nl •EHU o:;: MELt.o:- Póde s~r niio 
soa.~ que •m~;~ortno, essas mitras nações o Iançito I serA i990 extraordinariu: - gapienlis est n;uta~e 
sobrl!. os nav20:! ; tudo i~lo atreeta as. moreadoria~, J co~iUum. . 
o pot cnns«'gum~e o •esultado é o rne~mo; ,;;o. i Amdll faret uma outra obrlervação : demos que 
mente o. proteeçoo c que toma ró.·ma diversa. a medi_ da ni\o. pr<>duza as vantagens que eu te-

SI' , presidente, o nobr~ deptltaolo ptlla BAhia nho d1to; qu1.te l~de? Quaes s:\o os ~randes 
impugnuu o meu at·tign aclolitivo dizendo que com !nconvenl~ntes? ~ ~~o, que os nossos direitos . de 
elle noda Stl consegnil·ia, que afinal de ·contas lmp•>rtação soffre~ao_ c_om essa ~educçiio de 5 •/o. 
os brazileiros niio viri:io a •er seniio - t estas de O thesouro t\ J>r10~1p1o s oft'ret-a d~sfalque ; ·mas 
ferr<> dos n egociantes est•-angch·os. Não coucort!o os bra:•lelro;; ter:to. ge_n~ros "?ats baratos na 
com o nob1·e deputado ; entendo que se a medida proporçao. dessa dnnwu1çao d2 1m~s1o; os ge-
proposta for lei-do paiz, não será tt\o tactr illu- Mros ma1s baratos provocarão m~1or consumo, 
dil-a ao ponto de se realisnr 0 qne ·dis•e 0 o de~Lro de pouco . te•_npo o thesouro _ficará in-
·nobre deputado: · demn~sRdo du sacnfic_IO que · tiver fe1to, como 

antenormt~>Le pond~re1. · 
O Sa. FERRAZ : - A Pl'i)Va d!stõ e$tâ no im- Sr. presidente, tenho por este modo justilicado 

.po>to lançado sollre os desp11-ehantes. o meu artigo addiLi;;o.: ago•·a. pe~:rnittil'li a ca
o S!t. BA.Nl>ElRA l)E MEL<.o ; .- s~nhoro;~. na 

mcd1da que oíJe1·eci lL consi-Jeraçlio da camara 
vejo cu tres garantias, que calculadament~ - esta
beleci .• ?Ontn\ ~ fraude. A primeira .esu\ · no 
quant1tahvu lmuta.do que ab1 se uuu·ea ; n iio 
_podem a s ensss brnileiras impÕ•·ta r, com n van
tagem da re>iu~ão dos .direito~, mai.• de 400:000$ · 
tem um intMes.;e de . 20:000$ pol' anno ; o abn.<~ 
ou. a fraude, quando ;;e dê , niio póde p01s ir 
alem dcsso ter, no prev1sto. A segunda. garantia é 
terem essas casas n necessidade de d~monstrar 
quo_ pogsuem fundos pr~prios Jílara essa ' !mpo~
taç:lo. A tc_rcelr;t garant1a cons1ste na er1:Ia nma 
de serem negociantes matriculados e br:uileir os, 
~onnando uma sociedade commercial. Ot·~&·, não 
e p•·ovavel q uc negociantes brazileiros e maui
culados, goz;mdo . . de certa CO.I I Sid~raçào pelo seu 
e~t-ulo de riqueza, vão fazer um conxavo .com 
V1SI.jl.3 de prejudicar o . seu paiz, ~ por um inte
resse insig nificante : j)orque no caso mesmo desse 
conxllvo terião dles de dividir esse pequeno inte
resse co1n o -estrangeiro com . quem se conxa
.vassem. 

o SR. FERIU2: ; :- Nãa e a ~a~n brazi!eh·a que 
sa apresontn, _e· s•m um bra2:1letro. 

O Sn. B AlU>J::lBA DE MELLO: - Um bra~ileit·o 
uniC? n:to pód~ gozar deste benetlcio, porque õ 
prec1~o que !:aja uma firma social . Cvnseguinte
mente n:lo se encontrarà fa cilmente es"C t•sta 
de. ferro. Além disto senho1·es, niuguem ninda 
deu a esta modida como perfeic.a ; se nlgum -in
convenieote app.orece1·, nr\o poderà. o nobre mi
nistro da fazendo, l oto esclarecido como é, p•·o
curar o meio tle evit&r a fraude de que falia o 
nobre deput.aílo? Sem duvida;· portanto, este 
&l_J{tU~lento do nolH·e deputado, quauto a mim, 
mw e s eniio mn sophi sma de que Bentbam fuz 
meuçl'io. Qual a medida que ni\o ol!erece ine<.m
venientcs? Se n -medid1l é boa, seja adnptad·•, e 
se U<l pratica se descobrir algum defeito, para 
o •lnno trat_aremu~ de c?rrigil o;. exigiremos ou
tras cond1çoos, : uo< leg1slndores, ou o governo, 
se 'Se julgu parn isso autorisado. 

A.inda mais, senhores, eu vejo que nos paizes 
estrangeiros ond11 sn dá a taxa l•meada ~obre os 
navios .estt·nngeiros que importiio mercadorias se 
tem de..,:oberto o· meio de oll .. t ·lr n fraude. Nós 
igualmente parece qu(! temos descoberto maio de 
prevuuir, de obstar que as m&Lei'laa pl'imas que 
entra nóe nilo paaio tributo ~ej !li) deap1ehadaa 
Bom que a rraud~ ao r"aliee. A118lm, comn e que 
JJC argume11tA contra a medida por mim opre· 
sentada, jalgan.lo·•~ impo~•ivel · o QU•l aii:\B en
tre IIÓII MU rratiCll a 01Ur<18 rcJpeitoe1 Fór.l pro• 

mllra que !lU tome em comsideraeiio a opiniã:> do 
nobr<! deptitndo peh Bahia com •·claçno ns ta
rifas. · 

Senhores, esta questito <le t arifas é uma ques
tão _ eternn, unlvers.al, porque quas i sempre 
pres1dem a· elb interesses contrarios ·que ·se 
choeào, que se ~nerreão ; esses inte1·esses em 
luta npre~f!ntii<l d1fl'"rentes soluções, pretendendo 
•·lmpre que o intere&$0 publico c>s epoin e os 
sus~e~tn. (Apoi ,tdos. ) Assim, o negociante não 
quer de maneira alguma diroitos protectores, 
porqu•J quer ter f1·ancos todos 03 portos, qu·er 
que os sons generos não $O:ffrno embaraços ·no 
trajecto que devem fazer : ~i> contrario, o fabri
csnte pr.ote~ta c~ntra o uegociaote, r eclama di
reitos pro tecto1·e<, asse.gura que nüo póde vive1· 
·sem esse,; dü·eitos, q11e os seus inter i:ls~es vão 
ser de LQdo sacrificados, se b es direitos não 
existirem. . 

Acima d estas duas· cbsses existe o consumi
dor, q•1e vaga a~ custas do$ erros o ex,•gerncões 
do negocianto e do fabricante. Acim~ de todos 
porém e:tiste o governo, t!1IIlbetn com seus in
teresses a attender;· o•·a protegendo a uma, ora 
a outra classe, segundo as conv~niencias do 
fisco. Pllt' consegninte ó uma soluçiio muito dif· 
ficil essa a respeito dlls taL'ifas. 

O Sn. FEIUt.•z; -Acima de ~uuo cstito cs prin· 
cipios. · 

O Sn. B-u;o1:::u~.._ DI:: MeLLO : - E' verdade, 
exis tem principias qne se r eferem ~ este objecto, 
mas na pt·atica elles encontrÃo difHculdadciJ a 
qu~ s~m iluviJn o legislador nã o póde de!u.r de 
attender. 

Etn theoria podemos dize1· que todo3 P.B di
reitos protectol'es são menos convenien!AlR, siio 
mesmo prejudiciae~ ; mas esta theoria, p~ra SSl' 
1•ratieavel fóra mister que se dhse e~,e · eapirito 
de confratcrnisoçiio " que alluolio o nobr~ dc
putad•>, fóra mister qne todas ns n~õe~ consti
tuissew 11mu republica universal, · nil.o tivessem 
interesses contrnrios. 

Antigamente a França tinha sua;; barreiras 
!iscaes: essa~ barreiras que exi~tiAo de departa
mento a .ucpartamento erão prejudieines à. França, 
a · rovotuçti" aca hon com ellas; mas hoje nota-s_e 
que certos d9prn:tameutos sotircm, ao mesmo·tempo 
que out1-os prosperão, com· a aasencia .deSSSis ·bar
reiras; como poo·êm -a Franço~. é um -t.odo, ·.ttma 
unidade completa, attettde.·&e ás vanta~tens do 
sy<Jtema com relaç•lo ao .maior ~m . do todo ; 
uu• B por ventura todas lill . n açõos e~tio · comti· 
tuida" nsalm! Todas e lias, com relaç!l:o (L soei e· 
dndo univ!<real, estAn nas mesmaa· eond!çooR 
umMs rara com outru. que os llopartamentos 
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da França un:; para cotn os outrDs? Tem um 
g<>vcrno commum, um thesouro commum? Xno: 
o. eon~equen~ill, poio;, é que estando ttS •H•çõe~ 
11m condições Jifiereutes n>io p .•dc111 prescindir 
d~ tarifas proteetora~, p<>rque e1>\ào> umas sorião 
sacrificadas aos Interesses da;; outras. 

___ 1,1~-~:~!!.i.!!lJ . .J!~~-l.IQ!:e.~,_giJ~J .P ... tiDui~. que_ soJfda 
·-· 1mmeosameulc. por oau•n do rc:l>a•"nmcnto <lo 

· preço do ~rigo, salvou-se po•·- m el,, da snn li\· 
rifa. E' as<~iiU que P,n·tugal, J cpOi$ <:lo tr:~ta.do 
de .Methue,n, !oi saerificaao int~iramentc ao~ iu· 
glezes qne aeabidlo eolll B>< suns fnbricas. Os 
Estad••s· Unidos mesmo :Jcháriio sal V<lçiio pari as 
suas finanças n ~s tarifas proteetoras. 

So.nente a Suis,;a - tem p~·ihlo nté ng:>ra pro!S
eindil· de uma pauta protcctorn; mas pMqu" ~ 
Porque a Suissa. ó Ulll pu\'(> SUml)lllUle nle S<>llrlo, 
que resiste ás tcnta~õe.;; do 'luxo; e pol' canse· 
,quinle os p1·odu ~tos e.;Lrangdros al\i não achão 
facilrneute con~utno. Depois,, Suissa avantajou-so 
em g1·ande parte aos uutros pows na sua in
dustria, de maneir.a que qnan((o tJS out ros po\·os 
quizerão competir com ella 11ao acharão illlei·e,;se 
a lguUl. Ainda mais , ~> So.üssa 11iio tem- t idQ a 
))_retenção de representar uo1 grando papel ua 
Europa. 

Estas circum:>tancins toda:; tün\ podido· sus
tet.tar a nusencln das tarifas : mas os ~utros 
pO\'OS, rom int.o~ tesse~ contral'ios, nno_ pode,n dei
X81' do reclamar em suas tarifas ce1·tos princí
pios, c~rtas c\lln~ulas de protecçiio para as lHlllS 
dilfet·entes industrins. · 

Assim, senhor~s. apontMP-f diffo:rer1les causas 
quu podem j~tilic:u· tarifas protectoras . .\.quelh•s 
artigos que uma nnção necessita para a sua de
fe•a dev~m ser particll.larmente proteg:dos para 
que nunca lhe,; faltem, como o feno, a pol• 
v_ora, o f!Lbrico da.!! arm:ls, etc. Aquelles ar
tigos de um consumo comu1nm, get·al, devem 
achar pr.•tecçl\a nas Larif;ts, afim de assegurar 
dent•·o do paiz a produç,;ão, . ll<)rque .em a pro
tecção n pr..tiueçao póde s~<fft·er, .a importnçi'io 
por ei•·eumstnncins e evontttnC~ pôde diminuir : 
mas qunndo o eon<UillO de Ulll generu uào é 
g<·ral, cum pre quo '' sou snpJJrimento n~o cs· 
teja ~uj.~ito t\s ev,;ntlutlhlades da inuustria e 
conun~r~io ç_str•~ngeiro. Assim, por e"emplo, se 
entre -, ,03 a fa• ·mh;t de mandl<lCQ. fosse t·m1be.n 
ilnpvrtadn uo est.r,•us:eiro, sorn d~vida de\·ía·se 
ian~•u uma I.R" 1 f<>rte sobre a fnrinha eotr~n
geii'B, porque elo contt·al'in, contando nós .com o 
!IUpprim~oLo e;otterio~ cleste gcr.cro, piJ.!eriarnos, 
r.âo culti\'111' n uutnclic·cn na quantid~t.de nec-.s
saria ao n11sso cousumo ; c su alguma eircum
stnncil\ apparecesde ~m quo o e.sto·angeiro n:to 
nos forneees•e a quantidade costumouln, os ~or
ft'imeutos ~u·i/ío g•:rMs. E' usl.o tun do:t easo.-1 
clll quo as tnl'ifa< proh:c!ora~ <levem nppHrtccr, 
para &llSC)IIImr o snpprimeut·• <.!entro do pai~. 
quando isto ,; pollliivel; repito, quando i~to é 
possivei 

Devem tambem exi~th· tarifas j>t•oteetoras a 
rMpeito dAquelles olljcctos que sao fabricados 
em condições ravoruvei~ nu palz, condições · J e 
(frogres.!!o; porque o,•tüo u nação otrereccra por 
este meio troballw aos nAcionaes, ao mesmo 
tempo q ue a industria, na hr pothcse, deve <le>
envolvet-se no futuro, e ser · pao·a o paiz un•a 
fonte de rigueza, e para todos que a ell;:~. se d~ 
dieara~ um !'1&'\aPeial d., grand~~ bon<!licio~ qu•: 
podertl.o reabsar. Se, por ~emplo, o bichv da 
seda se dá bom entre nós, se esta indust-rifl 
pôde pr06perar &ODl vantagem no p1iz, está· no 
caso de ser protegida;- -

O Sa~ F.saau: - A hnpc•rtaçii.o do bicho do 
seda? 

O Sa. B~NtlEl:RJ. llB MELI..o:-1-'a.tlo dn intins . 
tria. Aeba o nobro deputado que niio IJa moio 

al~um dQ prc.tege•· " i11dustL·i!L da &cda entre 
nos, por <'xe mplo, cont.·actanJo na- Europa ho
mt~us hal>ili~ndos pano l raLan:m deste ramo de 
lndusLdo '! 

O SR. F.Etuu.z dá um aparte. 
____ Q __ SI.t,_.B.l..'(DJ::liLL~U>..:...--0-· HObt-e-de))U-
taJo não reconhece •lU!! se pfJd~ proto"er o fa
bl'ieo d;o sedn •nandnndo contract .. r. ninda que 
seja ~om g•-andes salnrio;;, hc.mens habHita.
do~ ? ... 

0 Sa. Fm<n.u:- llh~ estava · tratando da ta
rifa ... 

O Sn. B.1::-<DE1M. 11E )JJ>J.I..O : -Trato nesta cs
pccie d ·JS m~ios d6 pNteger a -inJusfria por 
qual•JUCr liloJ,, qu~ sejJ; se o exemplo não ê 
!:iom. o nollre 'deput;\uo suppra com out~o qual; 
quer. . _ 

Quando po•s um e~tad•' so achn, como ia di· 
z<ln<io; ·e,n co11diçõ~s favoriiV<:is para a pl·ospe
ridad" de um•• indust-ri;l , devo prol-egel-a. Se 
acaso ao principio o;; constlmiuores fazem al
gum sacriftciv, pagão mais caros os objecti'Js, 
os productos d~ssa industria, com o tempo serilo 
ii:rdemni;ados, comprnl-os-bão mais baratos quando 
ella sa desenvolver, " pniz lucrai.·á co m uma 
i"ti u,;_t~ia explorud:1 por elle, 3 o~ b~nços dcs3e 
p~iz encontraráõ um elnpr,•go \':\ntnjoso. • 

Eis mo.is 'Uma outr·,, esp•cie (;lll •tue convém 
qn<' a t8rifa proteja. Qu'tn lo t:randes _ capi~es 
se achiio emp~ohados ern uma industri-1, e pro· 
ciso que esta indu;;tr ia seja prolllgida, pontue 
de outra mllneira essss ettpitaes, a . -rortunn pu
blica que e lles representão, ~offrcriao· unu1 grande 
pet'd!l.,. 

O SR F!lrcnAZ: -l:"iio ê pela creação dos di· 
reitos _prolecture~. 

O Sa, BANOt:lltA DE MELLO:-E' sempre parà 
proteger. QnnnJo g•·aodes cap itaes .se achio 
empr~:gndos em um-• indt!stria, é preciso q11e :~ 
prodncção e <t ra•tlleint n i!o venha malar essa in
dustria, não ,·enha milli6eftl' os eapitaos empe~ 
nh \tiO~; a tarifa por consequenci>L deve s er pro· 
tect.n·R nesta <>specie. · . 

Tamb.:on dcvd ser p•·otectora. em outra espe~ 
cie, quando nuu1 nação reeebe de outra em grande 
quanLidaàe obj•ctos úe um conso1n1o improdu
ctivo; de\'e enLito canegar a. tarifa· sobre esses 
objcct.os, por·tuc o const\mo improductivo des: 
!alca, dimintle a r iqueza do paiz. · 

Ass1m pols, senhores, nllo podemos em ger .1 
collc.lcmmu· Rs tarifAs plo1ectOI'ItS, entregar a ln
dustrin c n commercio de u•na 11açiio inteira. 
uiCJote a liberdade. E' i~to uma theorin que a 
pratica nilo . póde SUI•portar; 1mp .rta ·que to<.las 
a,; industria& eom-prehendiio que · têm ncr.~ssi<lllde, 
para vive1·, de fo.zer reclprDco:; S•ICt'ifi~ios; que 
R v.gric"la p1·~scinda um portcn de ~eus into
l'esses em ravor ê:la in•lttstria fabril, que a ill
dustria fabril igullimenta f~tça este sa~;rificio em 
favor da agr·icultura. · 

Vê-se, port_u11to, qQe ·oiio -pos•n ne$ta _partc 
CO•lcorJar ccnn: .. ·. o- nobn: dapur.&do quo} est ·b~ 
ieeeu a n'inie'·,...-ompleta e ampla liberóad.. par.l 
o c• nnmercio.: e pn•·a a inuu11tria, entendendo quo 
não ('II'•!Ci:iàO de OUtra prOteCÇâO senão R que Se de· 
riva da._ ~guranç.a da cxeenç,io das leis. 
Pa<~slirei agun a --u•na outra ordem do ideas 

coon i,j-çta~o tnmbem ú opiniÃo tio· nobre depll
tado--.a. respeito de noss ·~ · nlh,çÕC!!! commcrciaes 
com o~ ~stutlns do -Pr.ata. 
.· ·Acl·edit<>, :=.r. presideut,.., que o nossu com
·,mercio eom .. s republicas <to Prata. não é o 
··mais digno tie prote~ão. N tio devemos embn• 
ra..;al-o; o l~islador ni\o deve pôr embaTaços 
e pêas a <oSte commercio, mas auxiliai-o, ~,>ro
t&gel-o, nii-o. SP.nhorea, o eommercln qu;; ex1ste 
entre nações que se podem com fttcilidt~de - fazer 
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n guerra, que enrr~m esta triste cventualid 1do 
frequentemente, não é um eommercio que deva 
set• p•·otegido ... 

O SR. FJ<RDAZ: - Pelo cont1·:n·io : é nm cOtn· 
mercio que produz a ·co::ciliaçâo entl'c os p •izes. 

- -6-Sn:--D.<"XDm&, I>t: !ltEI;r;o~,,ãl)põdé-sP.r· 
protegido ; a prudcncia não aconselha favor es
pecial n ostc comii1orcio. Esta i<léa felizmente 
não é minha, porque,. se fora minh·l, SP.U\ du
vida nenhum valvr t~ria, ~u me sentiria oca. 
brunhado cnm n opinii\o co11 traria do . uo1J1·~ 
deputado 

Senhorc.•, dttas u1ções que podem f•eilmet•t·;· 
ach~r-so em lutll, em guerra; tem LI c sdl'rer m n i · 
tis>Imo com a pnralysaçiio do co mmc,rcio, que 
necessariAmQnte a guc•·•·a tem de prnduzh·. As~im, 
com respeito :is republíc~s do Prata, s.; 11ós nos 
achermos Cut guerra, quaes os r~.,.ul~ados? p,.,. 
um lodo d c·1rnc je xarque q th! essas !"epu
blieas nos env1i'io inlme,l iatameute terin de subir 
a um prfçoo extraordinarlo, bA.\'eria so!l'rim~nto 
g-randlssinto <lcntJ'o do t:aiz, qu<~ !'Stã. uco>turnndo 
a est•• genero, ' IUe · tem neces5idade tléllc, ·e uii<> 
encontr • subGtitlltO facilmentn. Por outro · lado 
os produetos da n·ossa industria IJUO costumamos. 
mandar · pal'a essns repnblicas immcdinllunente 
se dep•·eeiariiio, porque encontra vão ' fechado o 
mercado onde ilio ol>ter um valor ... 

O ·sn.· FERMZ ;~Essa. possibilidade dá-se co:n 
toJns as uaçõ-~s. Cl)m a luglaterra, com a Fa·ançn. 

SR . R\~nEIR.\ DE M(,;LLo ,_. N:io se dê. com a 
mesma facilidAde en ll'e nn~õ~s qur. e< tão em 
grande · distahcla, que niio tôm pro1rabilidnde tlc 
nntrar facilmente em uma luto , om nma guerm. 
Vê-se. P•Jr conse'l nencia que não é di~no de 
proteccão esp~cial semelhante commercio, mas 
n!m por isso ll tlvc ser estorvado; elle que se 
faz, é· porqno n necessidade o reclaiTUl, é porque, 
na falta ae outros merendas qtte nos façli•> o 
suppr:mcnto dn canas de que precis!lmos, for
çoso e fnzd·o. Acredito porém l)nB se igual su p
prinumto no~ · pudesse ser fe•to · por · alguma 
nação quo niio nos offerocesse " ~er•·ivel eve:~
tualidade de uma· gnerl'n, fóra · para desejar· pnra 
os noss<os producto11 · um nutro mercado. 

O S n. F Enn.•z :-O nob•·o deputado n.ão tem 
aspirações no !\lo du Pratn? 

O Sn. BA!>!l>Eln~ DE MELLO:- Corno nspi
rações? 

O Sn. FERI:AZ: - .Fni n<>tnP.!ldo sccretal'io do 
um" missfl:> àlli · 

o Sll. BA~DBJIIA »~> M.t:LLO: -isto esbí. longe 
d'll ser diplomata; além de que, nma conslde- . 
raçiio iulA><rRmentll pesso>nl uiio úove embaroçnt·· 
me uc .d Y.•;l' com franqueza. - o que entendo. 
l:'osso t :unbem modifica. r miubas . . idéas, se cllas 
forc1n t.' IT·• IIctiS; nada . embara~ar& que eu as 
abando11c. 

Ainda Mf outra eonsid~ração o nosso com
m~rcio do Rio da Prata não é dos mais vanta
jos(IQ, .As· r~publicns do Rio da Prata podem 
em um bollo uia augment1r excessivamente "s · 
direitos sobre os nossos gener os. O nobre ·de
fintado notou que já essas republicas vito exa· 
gerando os d ireitos I.Anç.•dos sobre as · merendo· 
rias que lhes env!an ... s. Or<t , pergunto ~u:, 
poderemos nós, se esse . comm~rcio se estender, 
retali:Jr conveoientcme11t.!? Nl'io por ee•to;porqne 
o Rio da Pt·ata fa.ei~mente n~ha substituto dos 
nonos g6neros em ,,utros paiz .. s; ·o nobre de
putado mesmo disdo que co P.araguay, Cnbn e 
os Esta.Jos-U.nidos · lhes maudavio gen~ros que 
nós igualrn.,nte lbes mnndamos. . 

Sendo as~.m, -pergunto; poderemns •·etalinr na 
m~sma prop<>rção, poderP.mOI! lança•· um imp1st:. 
forte sobre o xarque? Nno de cPrt .. , p ol '<)IIC c 

·gr.nero de primPira ·neccssi<lade; os clamores d•) 
consumidor seriil.o extraordinar ios·; por conse
quencin aclla.r-no.;·llinulos e•:l cii·cumstancias des
'l'an~josas se este cornm.:rcio · tomasse· grande 
ext~u!liio entrü nós, e · vies1e a ser um gnlnde 

..COJtS.ll.lllÍJar. dlJs_nosso.~uclos..----·----
Sc 1>udessemo~ pois, senhores, obter e on paizes 

mais lougiq1N& c•msuonidorea d~ noss.•s produolos, 
geria prcferivbl a ter commerr.lo com os no•sos 
visinhos ; neg.>cios com vlainhos quasi nunca 
são bon$ ; quautlo us relações se rompem, os 
males, os dllsastre~ iào mui~ seush·eis, . eausilo 
•nainreg s<o!frimentos. 

Senhores em coufirnulQào da opinião <Jrnlttida 
te11ho n .. cessidade de autorisnr m~. de um escriptor. 
Diz ~>llc · " Os laçr•s C•Humorci.nes .sóme .. te si'io 
s<·m inconvenientes en~re P<> ''OS que. poc .suo. 
• it.uoçiio> e pela. uature:ta. Il>'io são destinados n ,sc 
fazerem a guel'l'·'· " Não estoa port.a:J\o só no 
pensamento que tive á homa áu . manifestar . á 
cosa. . : . 

. Sr. pr~sidente, a:;:~ra. considerarei outro objccto 
q ue ~o tem disc~tidv, e. a t·csp<lito <lo qual 
exiote uma .elll!!ndn sobre a mesli : a l'cJucçiio 
dos direitos de expo1·taçiio. . . 

Um aparte quP. Jei na c!lsa q11·>ndo fallavu 
um nobre. o.leputnu•> por Per nambuco, me obriga 
a não prcsci11dh· de~se objcct•>. 

Sen!Jores, ''S !lireitos de expol'tação silo appro
vaLios peh scieucia. Vejo qu·e Joiio Baptisla Say 
julga.-os sem inconvenientes : e a intla b:t 1•ouco 
li tlm artigo Ih> Dieeionario de Economia · !'oli
tica publicado o nnno pas:.ado, em ·. que O< di
reitos de exportação são aceito~ ccmo mcHos v:to
tajosu• de fo•·neccr . uma . renda ao thesouro 
n ·•cional. Portanto · pelo ladfl da sciencia esses 
im (>Os tos po~~m ser suo;.t~n uidos. 

Mas IJUe objecçâo se apresentou contra elles? 
O nobre ministro, fallando a respeito, sust im
tan do a conYcnioncia da redoteção c mesmo ClL· 
tincçiio desses di reitos, di;sc · qno elles erâ.o 
m\lito ~_?Sí~it·oes, porque os pro.ductos_ ~razilei· 
ro~ faz o no· dcsp<tz~s de pt·oducç"o m u1 ililreren
tes : qua uns manda vii:o . seus productos de 100 
leguns, outros <.la 00, o por conseguinte, sendo 
ali despezas deslguaes, o trllluto vmha a peso1' 
desigu~lment•J . . . 

S•·· pres1d'!nte. es~a objecçõo me parece' sem 
força ; não ha tributo algum q11e nssel\t~ sobre 
umo. bnso de p~rreita igualdade. · 

0.; trib•1tos int~rnos, os que os. inglezee cha
n>iio excise, c os f1·ancezes dii•eito~ r"umdos, .di
l'eitos que recabeu: sobre a industr ia fabril; ~tré
l'OCP.m o mesmo inconveniente quA not.,u o n·obro 
ministro ; po1·que na dcspezus de proJucç'io . das 
dill'ercntcs fabricas niill raiio a• m~smas ; até 
na~tuellos fabricas que · ve•·siio sobr., mesmi•s 
obj ectos h·l circums~uncias pes•a~s e locaes 'ltte 
divt~rsf6câo CSdiUl deSJ-czas ; mos por isso de\'Cm 
~er abolj.dos os · impostos lonçadc.s svbre eseas 

· f·lbl'iC~S ? . . . . 
Os diroit•>s de · impnrtaçiio tambem estão · su

jeito> a essa design!tldade , poa·que os fretes nio 
são os mesmos em .tooos as po.rtcs, ou com re
lação a todos os paizes do:~de os navi~s partem. 
Em uns -lugares o frete f: mais baixo,.-em · o\J tros 
o frete é mo.is alto. Entretaottl ·existe um mesmo 
imposto paN todns as mercador ias_ importadas; 
e o nobre ministr.> 11ã~ quererá rednzir ·: esse 
imposto,, ou nc,lblll' com ell~. sómente pelo . p.rin

.cipi<> dA uma -desigualdade q.nalquer qne se possa 
notar ·Co\m r<Jisç:lo aos importadores. 
. -N1io so descobria ninda·essa pedra philosopbal 
dó ·igualar -porCeit.tmeute os tribntos,o.ou faz~t .. 

·com qu ' elles p<l&em om uma. mesma proporçao 
-sobre totlos os mdividuos ; is~ é apenas a.m dai
M.·atum. da economia politica ou da seiencia 
financeira. 

Ora, fazcnJo .npplicaçiio desses prillc.iplo•, ên
t.Judo, Sr. presidente, que o aaeactu, o alsodilo 
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c outros gencros de expo•·ta~ã<> que t.lmos, menos-
o cafó, . prccis.'io dessa prot.:cçãn, lst.o é, os di
re itos du exportaçiio com justiça devem se d imi
nui-1os, p~•·que t:SS~ ín<1u><tría entre nós s utlre, 

cio de q u al•Ju.or imlu<tria, e que sobrecarregou 
com mniores imp~si~ões os cstmngeiros que os 
nacionaes. 

a dem anda de seu• productos diminue, e pam 
que niio diminua é preciso que o especuladrH' 
estrnngeiro encontre .. csses.Jli:QdJl cJo.> __ n~Lnos.so . 

···pal:i põi·"'ü'm'"pi'c<iõ' mais baixo, afim de pod•ll-os 
vender com vanla&;Brll nos pnizes estt·nugoiro.<. 

!lil\> o café, que cutl'e nós prospera,- que en
contra nos mercados estrangeiros um preço ani
mador, por que principio deye goznr do me.•mo 
favor? Esse favor feito ao assuca•·, no algodão 
e •>~ltros genoros de exportação so justifie~ pelas 
•:Onsidet-uçõ~s que extJendi; mn~ o Cl\f~? ::lerã, 
po1· ventura, porquo diruiuuiudo-se os dirdtos 
de cxport.nçli.o n nn"$•> cafJ seril mais prtlcurado, 
au::ITlentará '' demnnda d~llo? Mas lsit> niío é 
razão para quo l!sses direitO!> sejão ~itninuidos 
com prcjuizo do tbesouro, porqüe conviria eutii:o 
abulir até os direitos de importaciio; as.; im a 
demanda do ca fé s•. ria ainda m~ior, pelo prin
cipio do que pr.,ductca po1· productos se tr..ciio. 

DeYo ueclarnr ã ca·nara qnc esse regulamento 
nlio t•we P·•r fim sCJiiiO co•npílar grande numero 
de dis pr)sições e multiplicada; orden,; do thet<Onro 

. .tehu;!\>.as_ ll ... pJretlp.~io....dD.itnposto.do .sello -, -.apr~
veit m oto-se n oeensião para r<)vogar e alterar 
muitas dellas que parcciiio nimiamen te ve:uto
rias e ince>heNnt,~s com n& dispo.•ições da lei de 
21 de Outubro d'l 1813 que ampliou o imp)sto 
uo selhl. 

Além dessa prejllizo> para ns nossas renda.<, a 
reducçiio dos dh·eitos sobre o ca fé dar:í. o seguinte 
resuhao.lo: ou um lucro ao especulador estran
geiro quo comprará os nossos cafés, e os ven derá 
com grande in ter esse no 1ncrcauo exterior, ou 
uma vantn!(~lll par., o consumidor lambem cstrnn
gdro, que os Clllnprará m:\is em conta; m'\s nada 
ganhad o agr.icultut• brazileiro, a q••em o espe
culad?r sempre oft'ereeern o rne~tos possi v tll. 

A_ssm•. pots, enten~o ~ue os du·eitos d\3 expor· 
tacao devem ser dtmmu•dos sómcnte com relação 
ao nosso a~sucar, algodih, etc.; mns que o café 
n~o cstú no casú de 1·cceber esse faYor com 
desfalq uo das nossas renJas , f}Ue cumpr~ nugmen
t&l' para os grandes sacrifioios que temos de 
fazer e m be11eticio mesmo da laYOura. 
Es~nmos contrnhinuo gr andes empenhos que 

exigem muito dinheiro; teremos t~tradas de f~rro 
tel!los n di l'idn publica que j â pesa grandemenu; 
sobre nós ; e n~sl.4s circumstancias não podemos 
prot~ger po1· tal fórma a industria do c·•fé, que 
aliás prospera, trazendo lsso p•·oju,zo para os 
C()fres · pubtiC()s. 

Sr. presidMte, ainda uma C()nsideraçito. As 
des.vezas da arrecadaçiio dos hnpostos d~ expo~r
taçao surito summamentc gl"avosaa so estes nii.o 
durem um resuhllda, uma renda coa-re~portdenLe 
aos s~ct·ill~ios pecuniarios Ja per·cepç1\o. $c temos 
um grande apparelho para cub•·ar uma diminuta 
re11da, valol n1ais acntinr. logo de t<>do com essa 
rf!ncla, ou niít'l reduzil-a IL (Hllllo de set• nbsor
VIrla em rrendo parta pelas d~spezRs da &l'l'eca
dnç:io\ coutm os !Jriucipius que regulnu o.;ta 
motena . 

Ponho tormp 11qui no meu tliscur~o, ~ssegu
rondo á camara qu.:: tom a provhlenci'l que se 
lê n~ meu artigo llu~ itivo o~o Uvo om vista 
seniio proteger o commet•cío .I.Jrazileii'O, lev;tcJ., 
da. siucera couvicç•io do que dia é pro!lcua YO 
patz e _duve olrt!r~ce,·-lhe um futarll d~ grnude 
prospcndatle. (Apoiados. Muito bem.) 

o Sr. Roo1rl~ruos ·rorros (mi1li st•·o da 
{cnenda):-Tenho ~e emit~i~· !I minha_opiniiio 
sobre algu"s dos art1gos add!l!vos qu~ fora.,, ap.-e
sent!ldos a consídeJaçito da camara, e de d·•r 
C:otl!hcações ao honrado deputado qu'l fnllou na 
Ultu:~a . ~S~iio• sobr~ a tnnteri" QU<' nos occnpa ; 
procurare• sc1· o ma1s _ breve que me fur pos,;ive l ; 
p.,rque entcudo que estando quasi finda a S<!S· I 
são l~g:is'.ati 1'8 . uão .; agora occasião opportuna 
para luStlLUh- . um amplv debat~ sobre algumas I 
l}~estõe~ lmportB;nt.es que fa rão s uscitadas pe!:l 
d1scussao de var1os artigos additivos. (Apoiados.) , 

O honrado memb1·o a quem já me ceferi disse I 
que o l'~gulameoto de 1• de Julho olc 18.i0 esta
bcleC<:la a neco.osidadc de licenças para o exerci- , 

Nem o regulamento de lo de Julho, nem as 
disposições antm·i.tres, esta.hele~riio a necessidade 
do liceuças para se eltel·cer qualquer industria. Foi 
a lei de 1~~ iJnn •letet·minon que tiR iieeuç·1s 
de q 11alqucr nnturezo. pagassem o imp<~st.o do 
seno que ella. cstabdeceu ; não foi o regulamento 
de 1• ue Julho que creou a necesshladtl dessa.~ 
licenças, llent as obrigou a 1)agar o imposto. E ' 
verdade que o regulamento c0nservou as dispo
si~õe3 amel'iorcs qne lançav:io om certo~ casos 
maiore~ onus sob •·e as estrangeiras d•> quo sobt·e 
OS ll8CIQilaeS ; mas esses CaSOS pa1•ecC•tlHl sue Se 
reduzem 1\ do11~ :Jnicos, a sa'óer, o Je hcença 
para. exercer no paiz· qualquer . industda, e o de 
·u cJnça pa•·a adv,>gRr. O regulamento f>t l: d ilfe
rença cn ~rA o individuo formado nas a ca·lemias 
uacicnues e formado em academia estraugdra. 
N•> primeiro ca"ú pngo. o estmngeiro 208, e o 
r•acional lOS ; no segundo paga o formado em 
ac·>dcmia cstt·acg~il-a 50,~. e o o•ttrol 58. Pódc ser, 
se11hores, que calas disposiçõe' C<>lltenttiio . re
saib•>S dos preconceitos popuiares quo inrelizmeute 
ainda predomini1o em demazirl om· nosso paiz ; 
.mas '' certo é que ~ssas pequenas. dilfél.'enças de 
impostos nii<> inJamnisão os b•·azileiros que ex
ercem taes profissões (apoiados), iJOrque e$tes 
estão s ujeitos ao serviço da guarJa uaei,mal, e 
a outrO$ o nu.-; de qua e;~tão i~entos os·-estnm
geiros que e:ttc1-cem e ntre nós qualquer i ndust ria. 
(Apoiados. ) .O que os estran:;eiro< pagil:o de mais 
no>s dous casos que m,;ncíonC~i não ~ sufficien te 
in.:lemnisaçi•o das vantagens que tém sobre os 
nueionaes ; nem tão pequctlas imposições podem 
fazer repellir a emigra.çiio de n OS$0 paiz. (.A.poia
~-) Se os. ~straog~irvs nãt~ gozito dos mesmos 
d1re1tos pobhcos qne os nacionlltS, tambcm·e~t.io 
sujeitos a muito menot·es 911Ctrgos: pod<!m d>~r·se 
aos. tr:~balhos dn. Rttas Tellpectivas prollsaõ~~ corn 
mmto menor..s tl•fficuldflde .. •\o que os brazilei
ros. !Apoiados.) 'fcd~•via eu nito cluvid•• que 
deva sor 1·evogndn essa ,Jisposiç:io ; mas não é 
c lla a tlllica que deve ser al~rada. Como exis
tem outra• no rcgulameuto do ~ello q u e devem 
AO:Tl'er modlllcnçiio, julgo que se póde- fazel-o 
quando tmtsNo tle umn l'erorma m ais ampla 
desse implleto. Mns, dir-se-mo·ha, · porquo ni<o 
&ll trata de t·e!onnar n regulamento do s.ello? 
Porque é neceullrio primeiro modiflcar a ·le i dt1 
21 <lo Outubr<> •le lf:lt3, da. qual o r egulamento 
é cllnscquancia neceas •ria. E poderá o g.werno, 
deverá mesmo occupar·se desde já deste objecto? 
Não podemos, CoJIOO t•econbeceu ~ n•lbr e deputado 
a quem mà reHro, t·eforma•· de um jacto todo o 
systema de imposto~. 

Senhores, nem o governo, nem o assentb!é,\ 
gernl ~e ~~ descuid:ldo desta itnportant.e ta•·efa; 
e a pt·ova c que de · 1818 para cá r~duzimos o 
im posto da ·s iza, o d:>s courus do Rio Grande, 
reu_Uziu~os 11 ancomgem dos navios est.rangdr<.JS; 
ext1nguur.os a dos navirn< de cabotagem, come
çJi.mos 11 r eduzir p&ra cxti.ngui•· de todo os di-
reitos da expot·taçào : e , finalmente, atteudeodo 
como deve ·aos interesses commerciaes e indus
triae'i, nvme .. u. o govet·no uma commis~ào pllr& 
reftormar a Lari{a da.s alfa.udega$.- Os tr:lbal!,os 
da couuni;são, ·que já me farão antreguus e que 
sii.o utu tes temunllo do assidul) estuuo e alt; capa-
ci<!c.de do seu presidente .• _ 
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0 Sa. FRB.IUZ:- Obrigado. thesouro qne n;[o devia exigir carta para a isan

~Ao de dil·eitos d •s ma terias primas. O SR- RonmooEs Tonnes :-A exe-cução da 
nova urifa proJuziri\ uma diminuição du impos
lDs r.ão : menor de 2,400:00<18. · seguudo os calcu
\os da mesma eo>mmisMo. E' pois em t ·nq "ir
cumstancias que havemoa de 1"eduzh· tlinua ou.l.ra-< 

- imposições;- "1tUe ·-o·-governo-ha--de··· aventur:u··-s.: 
a alterar t.>do . nOs$u sy.stema fiscal' Não a~ ria 
elle com razã o .taxado de Ílllpl·udcntc? {Ap<>ia· 
dos.). Em taes cir•:umstancine, seuhore.s. cumpre 
lllnrchar lentamente e com a prudeucaa que se 
r'<quer em objecto de tamanha gravidade. (Apoia· 

Pódc ·ser q ue um _ otüt·o fabricanto te~ jul· 
gtldO conveniente ttrar semelbautes tttluos, e 
pa .. ·• por isso o sello de 50$ ; mns o certo é que 
d~ "'t817 c lll'i"dpàlmente de 1 ~!9 para cá o tbe-

. s"" . D .. ~Jfw __ ex.ig..l-..O --!lJlr~.ao..-4e-Semelhantes--
Litulos ; mas não poa_e di <p_cnsar dl) sei!~ nquel
les que S>io soliCJtados , nsto ·qu~ t(ll tmposto 
foi creado pela lei d~ 2i de Outubro do 18i:3 . 
(Apoiados. ) · 

dos.) _ 
-0 nobre deputa\lo fez al~umns e!lns1darações 

tende!lta~ a demonstra!' os 111conv~n•ente" c cm
bal''lços que causn. a•> pl'ogrcsso da indusl.riQ 
nucional a necessiJ·~<Io de se obt.cr licença da 
eamar,, municipal do córte para. o exe1·cicio de 
qualquer pro!l.s~ão raeste muuicipio: Eu cuncordo 
com o ;10br6 deputado ·que ·ha msso mconve
nfcnta$: maR att.JndamDs, senhor.!S, qu11 a camara 
municipal da cõrte nào esta\leleee a netessi.dade 
destas lice nças por suas p staras seniio por ter 
imp• ríosa neeessidade de h11ve •· meios para sotis
fazer a ; obrígaçõe!' de quo se acha encarregada. 
(Apoiados. j Ninguem ignor:\ qu~ apezar-disso as 
renJas cfa cama r a siio t..'\o ~xigulls - que nad11 .ou 
quasi nada põdu . ellt> f«ze1·. Olhemos .pura o 
estado lastimos-o das ru!l!i e praiail desta capital 
(apoiados), e con-;ideremus até que ponto elic 
nus póde envergonbnr aos olho> do! C$trangui
ros que aqui chegii~'>. (Muitos apoiados.) Como 
pois pot!eremo~ ainda· csbulh,•l-a dos -pe9uenos 
recursos de qne póJe hmçar mão para satlsf!lzer 
as ueee.5•ida-:lts do fieu municipio? · 
Disse·s~ que lL camar~ tem cread~ . inJ~vitla· 

mente· imposto~. e uu nao est011 bab•lttaLio para 
con testai' -a· opinião do nobre deputa lo qt\e o 
osseverou; mas· p;!r,;undo-mc que a catnQJ'a da 
córte tem o mP.smo direito gue qunlquer outra 
de propõt· os. mcioe nccessanos -pat·n ncu..UI' íts 
necess_id"d~s cio seu município ... 

O SR. Fl!ruuz :-Mas niill como postliras. 
. O SR. · BoniUGUI>S TonnL:s :-A. lei d e 12 de 

Agosto de .183! dá Íli camoras mun!éipnes o di
rotto de .p1-opõr &:; a:;sembléns l~gislativas os 
meios para sntisf•12er as despezas quo lhes cumpre 
fazer, é-. a .assembléo .l egislativo. do município do 
Rio de .Janeiro . é 11 asscanblea ~oral. E nem é 
possível nereJitar que n con-;titulç:io qui2tlsse 
põr a camora da e9.p1taL do itnpdrio m nitu abaixo 
úa do mais ins igmGea .• te municipio •• • (,\-fuitos 
apoiados.) -

O Sn. Fmu1AZ :-'Mas· o pode1· Jegisla_tivo ·n-ão 
npprovou ee~·tcs impostos. 

O Sa. Íl.lll>atoo&s'. Tllws :-A miMra nih pode 
c;ertnmente cobrat. imposto3 que niio tenloii<~ s hlo 
aj)p~ovadoa pelo corpo> l~gislati.v<o ; é uu1 prin-
Clpio que eu não posso contestar... .· 

O Sa. Fnli.u::-E' . isso o quG eu quero. 
O Sft. RoDIUGilli:S ToauES:.:.. q nob.re d~put1t1o 

tambem disse que o tbesouro, . para' t·oconbocer 
como naclonnl Qll•ll~u~r rabrica .estAbeleciJa .no 
Drazil exige . uma carta passnda pela .rer>nrtiçiio 
dos :~egocio3 dei im (M1rio, n ~1ual pago\ 5UR000 de 
sello. . _ . . . 

Antes de 18 17 niio se.co.1ceLiia i senção dc .ditei· 
tos s~não ás fabrlcy.3 nacionaes,_ e estas, para 
mostrar que n erào, . nccessit.a>ilo .apresentar nm 
titulo. 011 carta, que antes dn extinccão da i ltnta 
do commcrclo. era possado por. ell.a, e . d_epu:s 
que csso tribu_nal !9i e:~:.t,incto pela_ sP.cretaria do 
imper_io; más um decreto dé 18!7, postcriormer.te · 

.aind11 o de -2S de A.lt•>St.o de 18U), declar:írão. fa· 

. b~iells naciouael\ toaas QS estabelecida:! DO teni• 
t.>rl_o d o imp~rio, quer J!Crtence~sem ou . _não a 
a1tbditos brll7.ileiros, e de.;do ~mU'io cuteud~u o 

O Sn. FEan.u:- Em 1847 ainda so exig ia, o 
Sr. Limpv de Abreu dis~e. 

O SR. RoomouEs TOI~nli:s:-Pó<ta ser; porque, se 
bem me recot·do, o decreto é do N~>vembro ·desse 
anno; mns ao menos de 18-19 para cá- o thesouro 
tem estabelecido como r .. gm não exigir seme· 
lhantes documentos. 

O nobre deputado julga lambem que é neees· 
snl'io ac •bar-se com o~s t·cquerimentos; com · os 
~xameil " que se proeede para se eDnceder lsen_~ 
ção d•Js direito_s de materias l;ll'imas ~s f~!)ricns 
nucionaos: lll>lS · çOm() é posstvel faze l-o a vista 
das r~gras o llo systema· ·estabelecido pelas leis 
em vigor par:• se eonc&derem semelhantes ravo -· 
res ?- Como · sm-.'t possível - verifie••r sem -· prévio 
·cxnme a quantidade de m:lteril\8 · primas que 
cada fabl'ica póde consumir? Como · conced~r-lhes 
o íavor ·sem que e lias o peção? 1-'elizmente este 
meio de protc~Cl' a industria, que sempre me 
11nrcce m:l.o, duvt! cessar com a. organ isação da 
nova tarifa, na ; qual se isentiio de direi to as 
materia.~ prima~. · 

Perguntou-me o bor.r.ldo membro a minha opi· 
ni:io a respeito do imposto que pagiio os barcos 
do inte1·ior. Senh•:r es, eu penso que este ·imp!>sto, 
porque pouco prPduz, podel'la s~m inconvemente 
ser e~liucto; mas e rei o que na li~>ta das nossas 
imposições existem outl-ns nu~ talvez sejão mais 
perniciosas do q!te esta. Fdlnrei, por exemplo, 
da Risa, a qual, além ..te reeallh· . sobre a captto~.l, 
tem niudn o inconveniente . mrtis grave de . con· 
trariar a melhor dish:i.btliçi\o da propriedade 
nacional. {Apoi«dcs.)' · . , 

Quem qner venrter nmn propriP.dade _ou f~zenda. 
reconheco q11o uiio pó.Je tirar J ella os lucros que 
tirarin de seu capital se elle . ~stives!le- empregado 
em outra industd.\ ; · !J.ttem quer comprnl·a, 011 
tem capttaes ·dcsempt·egados que r.odem se~ lu~ 
crativamente app!icados em cultiva -a. ou se JUlga 
com caJlacidnde . do tir.•r dess•l fazenda lucros 
mllia vantajosos d·• qnll o possuido1·. E' p<>rtanto 
do interesstl dos. particular~ a, G t:ambem 40 es • 
tado que · t~cilitem ~o•nelh·1ntes t ransfe1·enctns de 
propriedude (apoiados) ; o hnposto da sisa eon· 
'rsuia e,;le b1tercsse. (.-tpoiados. i 

:M:as, torno a peq~uutnr, devemos nós, tratando 
jtk de rerormas do tanta importaneia · no.· nosso 
syateou1 econot'lico, cstaudd·as a todas na a11ns 
pa1·tea, relorntal-o tono ao mes•!lO tem~ ? Nio 
me parece isto prudente. (A~.ados.} ~atendo 
pois que se <levo conservar os unpoaLos mt.ernos 
como se ochlio até .ar o resultado da .execução 
da nova larifa. (Apoi4dos.) · 

Disso ba poo.co .. qu,o. a . cem:niis•lo calculara 
om 2,400 eontos n . dim111u•çao quo l:a d_e resul.· 
tal' da cxecuçiio_.'dé$•a . tarifa ;_ mlls não preten\lo 
c~m isto dar n entender que o. dcsf,llq_uc_. da!l 
rendas será tambem . de. 2,400 CO!ItoS, PO!S_ em 
geral a diniiúuiÇão . d'll . impoSto!! ·SO~re. o't!Je<;to:l 
.dO. CQÜSUliiO . . nem .. S<Jinpt·e traZCI'Il Um •. d.csf:_l~<l,UC 
na renda izual_ ú imp01·ta.ncia dessa dtmmUIÇã,O _: 
útas . ta11ib6m não é d:l Cl'lll' quo o. aogtnento, ão 

_coimúiio proouzo ili-Jmcdi"tan1c.oté' tinto. .,_q'\\anto 
fór . à . 4iminuiçiio proveuie11t-c ,da r_cduc;çti~ . dgs 
ín~pústoa;. !Apoi<ufos.l _ . . - _ , 

A experi_eucia uo,s ~··~tt·ara o rçsug:t~o . da 
nova ta,t:.ifa: que nc_r~dLtO :•el'lÍ qenofi~1o. para o 
paiz; depois. iron1os ruduzmdo, supprtmuido ou 
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moJ ífieandv outt·as imposições c melhorl\ndo o 
'!llOdo de sua arrccadaçào; e assim lentA mas 
prudentemeu te (!beg:aremos n ap~rfci~.;o;u· . o nosso 
systema ec.onomzco. 

Já d eclardi, S1·. p1·esidenw, minha opinfiu a 
l'espeiLo .:In reducç<'io <lo imposto sob1·e <> xnrq ue. 
Estcu intcirameut.c da aceordo c.lm o honru•lo 

___ m em\>L<! t:~pre_sel! l!l-1\fl'_ .<I••---P''Oyineia ___ ._J_,, ___ UaJLi.f\ __ 
~cerca dos cffeit<>s pernicio~os da ~XCe$SÍ\"ll ta:u, 
laoçadn 60bre um ol'j•cto da primeírn 11eccssi· 
dnd" c qt;c c rrto• teri-1 -prín.:1 da. lavoura. ; lll>\S 
p ar ece-me que consi<l•lra.çõ"" p<Jliticas de ord•1m 
m uito elevada aeon~elhào que :-sspeitemos, n:'i•l 
digo jà só os inLeresses tlos Rio-G:·~nd.mse;, 
mas mesma o que ell cs jttlgiio "eus intc•·csses. 
Os preconceito> me~n)05 de um paiz U•lvem M l' res· 
p llitaJos ainda quando evidentomente so reco
nhcçiio qu e siio com e fl'ei to precoaeeit.Js. 

O boti•·tulo membt·o p.-cswu um ~ervíço de· 
scuvolveudo, COQlO fez, esta questão; p•>i~ cou· 
correni. assim p;lrll con,·encel' os proprí:Js Rfõ 
Gaudcns~s de que a consci'V<Içllo desse imi'Osto 
nãu ê c•mven ientc nem justa o que su.1 c:-( t inc
çiio nito fer irá como lhes pnreee; os s.,us inl<!· 
r esses. (Al)Oiaclos.) f'rP paramo- nos assim para J i
minui.Jo p ouco a J-lOUco ; e dentro (]e -um pra~u 
tnais ou menos cuLto poderemos reduzi -lo á qu<>ta 
qua•· o h ont·ado m em l>1·o deseja. 
. p ,,u,-,u-sc tambcm nos 10 r. de exportação que 
pagao os gcucrus (](l p ro<.lucção dv municipio 
neutro. _ . 

O honrado membrl) a qaem me rvfiro. entendo 
que _ elevemos reduzir es,;e imposto ú mesma 
quota que pagã,, os d" t·e~to da provin~in; mas 
~u lhe lleÇO licença para not.11· -que os dil·~ itos 
d d exporta~ão que pagão os gcucras elo m uni· 
cipio ela cürto nã·~ s;io superiores ;ws que pagiio 
os da producçii.o, uUo sú ~o resto _ d:1 pL·o,·incia 
do Rio de .Janeiro, como dll~ outras provindas 
do ilnperio. (Apoiaclos.) -

Quc.nd,, em 1833 se classificou n r enda p:tblica 
em gcr:tl e provin.~ial, ficliriio os dizltnos per· 
t.encen.J et á re nda go•·Rl. Em 183! dcte l'lninr,u-sc 
que os impo$tOs que for•lo denom inaJos pro· 
\"inciaes pela lei d~ 1833 passasem a pertencer 
its respecti\·,\5 provinc~, c:s:ctptuando-sa toda
vja o municipio da cõrt~. cujos impostos p ro· 
'\"incia~s .cev~rião. con,ti nua r u fnzer _ pa rte 4o 
renda g~r'' L • • ,apo•udos., 

Em 1833, quand•l se fez _a defl.n!tiva tlistri· 
buição <.la renda em geral e provincial, cJet.ermi· 
nou-se (!Ue os 2 por % que cnlio se paga\·:lo <12 
•:xporta,,ão fc~ss~m elevndos n 7 por %, uc~co•t· 
.tando-se os 5 nddic ionae~ do dizimo l(UO paga· 
,·ão os gen.t'lls de p1·odueçrio mlcÍ<m!ll : ficuudo o 
.r-esto uo,; mesmos dízimos p~rtencendo às n·»· 
pectiyus pro\'inc!as. A~sim, pois, ficàrii•l tn~g 
getJ ct·os pagando 7 %, n t itulo de ~XP"l'la• 
çiio, pnrn a renda g~rnl '; e o 1·estautu pcrt~n
cendo !ls províncias a título tl_e dizimo. Os U() 
tnUI'\icipio tln cOrte porém coul inuAnlo n pag:u· 
p or11 11 r ccoita garal, tanto o~ 7 p<>r % d·; ex· 
porLação co:uo os 5 pul' % do diziluo. 

Os di1·eitos du exportaÇão collrio-~c unicamcnta 
na ~o.hida p:ll';' fóra elo imp~ri o ; n cli?.illlU na 
A~hida para íóra uo impcrio, <~ U para outrn t[U!Il
_quer pro,•incia , como se c •brou se•upre. !AlJOia
dos.) SJ retl u~irmo~ pois I!Óil~enta a 5 o/•, que 
a tauLo . montao h t•Je os d1re1tus de elCpot·taç:io, 
n quota do -6mpos to sobre os ge uP.r <ls du pro• 
ducçiio tio mun iclpi.,. neutro, ficará elle em me· 
lhor cc>ncJ iç~ do que o r esto dn pro,·iucia d o P.io 
.d e Janeiro c as províncias do 1mperio. {Apoia-
dos.} · _ 

Por esta oceasHlo, Sr. presidente, a ca.mara per· 
:mittirá q ue _eu, . não por es~irit·:. LI e ba ir rismo ou 
provineialtsmo; mas sl)men'~ por amor da justiça, 
_diga -algumas palavras l\cerea d e uma proposi
ção enunciada por um honrado m embro no dc
_eur so desta diSCU$Siio. Obser voa elle que a as-

·sembi.:a ~er ~~ tral~. e tem l l';\l:ldo com c:mpenho, 
ue mêlhonuneuLo~ do muoici pio <.la córte, q ue t~m 
votaLio g l'<l riJ•H qU.<Ul'ias pRra e ncanamentos das 
:tgua.s e out ro> serviços, e •I Ui: entretantQ n:io tem 
fdto o mcsm., a Nspeit<J d ~s capitacs d~ outras 
pm.-inrJas. P eço ~ esse llonrncJo mambro queira 
r eflectír que a.<: imposiçõe> ehama<lns pro\•inciae1l 

. IJ<te _ .s:to .cob..-aJas . no . municipl.u .. da-cóa:t.e-.!azem--- --
P••.-t~ <.la L'êu<L< _gemi (apoiado<'], quando itlentica s 
imposii{Õ<ls em outra~ pr ... vinci~s pcrt~ncem ás suas 
JII"OI'rias · t·entlas . -

Se o munic íp io da cõrte tivesse tambem uma 
ns;;emblé• l~gisla.tiva incumbida de olltnr P'•ra 
sous rnell•o•·nrncntos c imme Ji9to s inte r esse>, e a 
cuja disp ><içào esti\·essem os i lllpost•'S que ellEI 
P'S" e qt1e u .1s <.~utru~ províncias s :to provin· 
c iaes, •·nziio teria quem l~,·assc a tnal qu•l a as
sembloln gemi curasse Lles.;es interesses. {Apoia
dos.; 

O Sn. F lGUt:IR.\ o.: M~>:r,r.o ; - Ha. 4 nonos que 
te 111os <.lado à ca:tuu·;. municipal da cõrt~ mais do 
que i ssv •. 

O S~t. Rot>ruao~ 1'ortnEs' - O honrado mom
bro parece que so engana. A rendn q u.e se ar· 
recada no mnnicipio da córl ll, e que nas outL·as 
provi nelas c renda provincial, e leva-se -a· mais de 
1,000:000$ p"r anuo, e as despeus· que lhe sã:o 
propria.s Dlio exceJ~m n 700:000$000. 

Ora, se o hónratlo 111e•lil>ro mu!Liplic·tr p·or 1~ 
ou 20, que tant•l ~il~ os an nos de co•·ridos dopoi.;; 
da pr<>muigação do a~to nll<lici•>n:tl, o:! 300 COII
tos com qu~ o mu.aicipio dn cOrto tem concorrido 
para as <.lespezas g~rMs do es tado por cont t das 
Su:ts r~tttiRs e.>pccin·•~. vcr:í que o• benefi~ios re . 
cabidos du assomblea geral , n que alladio, cs tno 
milito :lquom d•' p1·od ucto d ess•1 Jnul tiplicação. 
(Muitos apoiados.) 

O Sn. F. OcT~VHNo: - Isso vê-se ciaramonte 
dos balauços. 

0 Sn- AUGUSI'O D E 0LIVF.IR.~: .....:. Só O m elhOl'a· . 
mento do porto de P.muuubuco ti · que se qu~r que 
~~ja realisndo no fim de 30 :umos. 

O ::ln. RooruGIJ~;s 1'<>Rtt~~ :- Eu não de >ejo que 
o meliLOI'auh!lltO do ~rL•> tlo Pe•·n unbuc·) .só se 
I'Ctüi'<i em 30 nnnos. se f~s~ll possível ver ífi c&r· SG 
e~se mclhore.m~nLo em 2 011 8 annos·, . ain tla que 
com semdhant.e ol.>r.t se t ivesse de gastAr 3 ou 
,,000:000;), de todo o cornçüo J>tt·ia o m eu voto 
pnm que so decretnsse cs>~o quantia; p~dirin, in
~islil'h m c!SIIIO " m quo se uá~sil t od11 a. quotn 
lj lle f,~se p1·ccisa. (Apoi«dos ,) 1\fD.s h a trabalhos 
•1ue ni"' puJern ser fo1 Lc>s em poue<.J tllmpu, q ue 
nito podem IJI'ogrc.!ir ('om n tlco«!jucJa celHbr! .. a de, 
ll'ls q uac< ê for~.oso par:u- 0 111. c~rtas cst :•ções do 
nuno : 11111) !111 mcsnu> opórê:rioi inoJigp<.~n>aveis 
pw·a cJur·lho:s rapido Bndatriento.; a. obr a do me· 
ll•<1ramonto do pllrto - de P.~rnnmbnc • está M~to 
c~•l. (.4 jlOiado.t. j A-'actcll'oza da• causas e as Clr
cu•nslanciLU .do -p:tiz. ó que cslorvão o emprego 
do mllior consignaçiio, c não a vont:lde dos pode 
res do estudo. 

Uma c.:llservaçãv rez aindn o illus tratlo membro 
a q uem t• lllhO tido n hom·a de refeL'i r ·mll sobre 
duas vel'bas do a rt. 9-· da lei quo discutimos. 
Lê-se a h i -no Sl 4.9-impoatos sobre tninct·nçiio 
30: OOOH- ; c no Sl :iS-irnposto sobre datas mine
rnes <JOOS.- O liunrado membro entende qne o 
i mposto sob1·e mincraçii.o roi abolido p ela lei de 
l8l-~; "que este item p;>rtll-nto n:io de 'l"éra appll· 
r tlcer nu -proposta. 'Eu peço· lho, p orém, queir r. 
rdlectir que a, L·ei de ltll~ n iio abolio o imposto 
sobre a minemção. -

O a1·t. :l:2 dessa l ei tliz : - « O ouro> em pó fica 
isento d~ ilnpo:>to d~ õ por cen to •1 ue a ctuahnente 
p-•g•, e póde corr~r livr~mente cum•> m.;r.;aduria 
em l<>d- s .ns prvvincias do impario.~ Estl\ di~po
sição nào e estcnsiva A~ our o extralti d•J p elas com-
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p1ut1Jins de minernção incorporadas por concessões dustrial, mas ten1le A isolai-a< umns .Jas outras, 
.:gpeciaes on por contra.cto. a raz~l-a,; t"Onsidera•·-se . mutuamente como na-

Logo o ouro extrahi-Jo pelas compa•ohias de ~õcs .;stmngeiras. (,\{uilo.f 4poia dos.) En pois 
mineração o~cima menciouadas devu pagar o im- reei •111 •>, ·~ peço mui inst.'\ntementc â camara 
posto de 5 pot· cento ; o producto de~s 5 p•>r que altcnda para as leis dessas proviucias q11e 
cento está. incluído na \'erba -imposto sobr~ uli· tendem n estabclüc:cr pl"incipios t:io _pet•nici9.SQ$, __ 

.. --.-.~aç{<••· ·· -· - ···· --------··- ·-- ··-·· ... .. . ...... ··· -··· ····-------- .. - ·--r-.a·p·o-~!tf;,.~·~-r ·-- - -- -·· ....... - ····-· · · ··· ·-·- ·- --· ·-
Quanto ã vcrbn 58-imp<J3to sobre da~as mine- ::;1·. presidente , desfja.v:t eu fa:ztr tllgumns ob 

raes - ;; elle cre~d" pelo r art. a.3 da mesma lei, ~ervacões sobre •nrios artigos ndd i li vos, porque 
quu di~ assi111 : n Po•· Litulo de cada mna d:tta cnt,ruloo qnc é isto do men dever; mas consi-
mineral, e que pela raetilieaçiio que se haja de durando ~ue n hora está t:io aditmt•td<l, que a 
faze r da mediç:lo de cada uma das jo\. coue.;d i- sessiio l ~t:islntivn es~:\ fJU&5i linda, que a carnara · 
das, cobt·ar-s<!·ba para os cofrds g~r·aes o imposto dos :St'3, deputados lli nda nilo v~tou o or .. :amento 
de :l$000. em ~· discusslto, que elle t~m <IC set· a inda <ii~-

lle ontro objeclo se occupcu o bonrndo membro, cutiJo no senado, o qual cert.a:ttcnte precisa de 
o . qual tem relaç:io com o que a cabo de meneio- tempo snffieieute pr.ra examinar uma lei tão 
nar, e se cunte111 e01 um dos a1tlgvs additlv,•s important~. ncanho·me d~ ~oncorrer para pro-
<JUe estii•• sobn;l a mesa.. A este arti~o de u origem lungar mais a discussão ; direi portanto apenas 
um parecer da illustre ·com missão de fazenda so- pot>c•>S pnhvra$ sllbre um <~u outro artigo. 
bre um officio qu~ t ive a honra de dirigit• a esta E~tá sobt·o a mP.sn nm artigo assignado -por 
august:• canrara. dous illustres d cputad;)S do Mara:nh!lo nutori-

A co:npanhia de CuMes da pro..-incitl de Mi- :~undo o governo para facultar por espn.ço de 15 · 
na~ Gcrae~ reclamo11 que o thesouro l'be rnlln- annos no commerdo estrallg.>it·o a navegaçã n de 
dass~ rest•tuir o produ.do do imposttl de ;j ~1. cnllota~em desde o Cnb<l de S. Roqu" até â ci· 
quo ella havia pa."o do 1~ para cá do ou•·o daue <le Bel•lm, assim como. a rueultnr a mesma 
edr.ohido Lia Stla Ya\'r:l. Utn dos membros do liberdade nos portos nlfnndegado!! dessa parte 
tribunal do thesouro enten•Jeu qne a cumara tl~ imporia. Pat·a quo n disp•lSição .deste urtigo . 
tlnhs razüu a direito p:ua fazer semdh·mte puciesse produzi.· o ctreiLo que 1lesej rio os nobres 
reclamação>; ou_tro memb;·o porém d•> mesmo âeputauos, Cõr, preciso' ser muito mais lata, 
tdbnnal entendeu I'Jllo semelhr.n ce direito não ist•> li, quC! ns embarca.çõ.es estrangeiras nüo sõ 
assi~tia á. compaubia, lJot·quantn rezando a lei pudcss~m exportar ns productos da pr.ovincia do 
que ftcavão i~entas •tu iwposto as companhias Maranhão pura outras- que f1ciio no norte do 
iucorporacia.s em ,·irtuue de concessões especiaes Cabu de S. Roque, mns tambem para ns •1ua ficão 
e cuntraci.Qs, nii.u seudo cla1·o q,ue dia se r~fe- no sul uo mesme et~bt>. Se o !lf-tranhão tem neces· 
risse unicumeute a C•mtraetos ldtos com o .go- sid-ade de mcdid~!! fJUe nux.liem· a eJo:portaçllo . 
-ve rno, ~ra qu·estJontwd sol a companbi:t de Co· do~ pr•)ductos da s ua Ll\·oura, G se se pretende 
caes tem ·d•reito ú. restiluiç•io quo pede. . facilitar o consumo d~lles paquellas pi'OvinL'ias 

Além desto. nllcgaçãu oe~orriào outro~ motivos qr1e ~!verem neco:s;idnd·~ desses productn.<, t 1nto 
(\110 me puzerõ.o eu1 JuviJa. A l , i d iz •tue tam- póde apparecer esta nec<Jssidade na pr .. vincia 
bem não ficã o isentas do imposto ns C•>mpnnhias do Ceará. no R;,, Gt·n .. lc dn No.rtc e l!al'lluhão, 
ineor!Ju• adus em virtude de concessões ospeciaes. como nn. B.thia, P~t·nambnco e Rb de Janeiro. 
Antes lle l S:l\) nenhuma cum panhi.t como a de 0 Sn. M&.-.;PI::S llE AL~tf.IDA : _ :ld:as esta.s tem · 
Cocues :;e incorportwa, aind!l que n:lo fizes-
se contracto com o governo, sem obto.r delle muita cabotageM. 
concessão tsp.,cial. E' ve1·d od<l quo o dect·ctv do O Sn. R-o>DntGUES Toar.ES :-Se o nobre dopll-
govt!rno de 27 d<l Janeiro d<J 18!9, que nem tado teve por fim dar extra~iio nos productos . 
exoste ua colleeção dn,s leis, declarou que tacs da sua província, deve estonde{ :1. medida niio 
conoessões não e1'ii<J neces;nrias; mas dizéndo n só as provi nelas d11 C•nrA, Rio Gt·snde do Norte·, . 
lei dd Jtlit! que niio são Isentas do imp.>sto 11!! P isuhy o Pnrú., mas a todns as províncias do · 
companhh•s i ucurpol'n<la.s em virtuJc d" conccs- imp~ri<~- Mus COll\' lna uma medidn desta ordem?_ 
sões cspociaea, . ~,trece qotc o l~gi~la•lor, ignoJ- Tenll•"> muito~ duvido . _ _·. 
l'auuo u -exlstenc1n desse Jec;·eto, teve ern vista Gomqtt>tuto não sej:t, como jú tenho a lgumas 
l'eferi•·-~o á:s cumpanhii\S por cuja orgunisaçiio v~zes dcclnrado, nmigo d ''"'. rostricçõcs commer-
enlo pa·eeisus,. antes de lt:l-19, tnes conce.,sücs ; ciaes, to·lavia considero q110 nlio hn uaçiio que 
pot·qu~ Je outro mudo se uão pode1·in explicar n :\o tenhn •·cservndo· porn si n n•IV~ga~iio de 
a dlffl!rençn estaheldcida entre as que se loJwiào> cabotagomt; viio nisto n:lo só interesses commer-
orgauisado ant"s e depois do r~íerido decrc~o. ciaes, mas tnllllJJnt lnteres,;•!S <lo ordem P•'litica. 

Esta,; rnzõea lizero\o algum peso uo tneil e~pi- Or:t, cu receio que s-• !tcult•trmos · agom o com-
ritu. Fc~-1uc tnmbem pe~o Ler u com panhia patto mercfo d;J clibot!lgcm nos estrttngcirus, não po-
03 din:itos :som fu1.cr ncnhumt\ objecçilo d ,,sJe dcremos mais recnnr des~c passo (apoiadOS] ; 
l S:lB uté ünl' de l::;ll'i; c hnver a thesouraria o talV•l:l: uos tt:nga ollo ioJconvenicntes uo futuro. 
ou.tras autoridad<.s ua ·província do Minas eu- Assim, pois, pos~o qu-3 deseje muito concorrer 
tendido que essn companhia não est.11va isenta qnanto da 111inha p,u·t.e c5tá · para favorecer a 
dos llireitos. província que rcpres~utiio ns il!oJ;tres deputados 

Orn, sendo assim, t~ndo eu duvidas a este -:ue assignâr•lo o artigo nàditivo, nãn me animo, 
respeito, comquanto me pneco5lie de cquidadtl a no menos por ·ora, a dnt·· lhe a minha appro-
pretenção da com·panl:ia de C\lcacs, não quiz vação. 
u1at1dar restituir-lhe o dinhcir•i qU:e ella p1·etende Não hllnrci em outros artigos que foriio 
s em pe<lir ·ao corpo legislatiVo.> uma int~rprela- Yietoriosamente combatidos por um honrado depu· 
çào <h lei, quo não me parec11 clard. tado pela. Bahia; na :la poderia e•t a ccrescentar 

Sr. presidente, eu. entendo com o honrado aos nrgum~ntos do que ell~ tíio brilhautemetlte 
membro quo devemos proeu.·or livrar a iudus- se s~1·vio para mostrar o nenllum ftmdamento da 
tria n>lcional de todo~ os embaraçus, d e todas doutrina que elles cunt.én>. 
as pê:ts que se lbe p"s.;;io pór; mas tenho para Qu:tntn ao &t·tigu relativo ao carregamento do 
·mim que um dos m11iores embaraços, nma das sal por navios estrangeiros no porto do Macào, 
medidas · mais· nocivas á i.tduiltria, e a crcação cu lnão duvidaria Rpproval-o ; desojnrh por-ém qtie 
de d ireitos do ituportaçdo que diff'.ire .• tcs pro- fosse ~igido com mais ~lar~za. ·C.,nbeço , que 
vinei<~s do imperiu estão 'lauçnn.io sobre os pro- convém multo fotcilitar . ou fn vorecer -es~e- -ramo 
d11etu:1 -d~ outrns pruvoncias·. Muito$ apoi<a1tos.) da indllstria · nacional; e parece-me qu,ra emenda 
E' isto niio só pernicioso no desenvolvimenw iu· apresen~ um meio con;-eni~nte para (azel.q. 

TOloiO .( l'j 
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Diz a emenda que as cmbarG&ções que forem 
carre~ar sal ao porto do ~Ltct\O lie<i•> iseDtas 
do !li rei.to de nn~orageri1 . Q;wrem os nollrtts 
depul.advs que essa:; ewbarca~õe• fiquem ís~utaa 
de todo o imposto dol unco•-a~em, ou .la parte 
qua ueveríao pagar-se cntrandll descarregadas 
n este lJOl'lo. sal1h·em .enr1'eg.e..das de .. sal? 

O t:ift, Ft::I\R.\Z; -Ancoragem C•tmo na Frau~n. 
O Sn. RoDRtlltiE~ 1'onn~s:- ~[QS não ti cl1n~; 

desejaria que h ou \'6:>Se clareza, para nii() h a \'C r 
embar&~ços na l'xecuÇ<i.o . 

Voz~es: -Nn terceira dis.:ussã''· 
O Sa. RoDRIQIIEi> TonRES : - Ha um~ emenda 

da illustr~ co.umissã•J que diz assi:n. (J.il. ; 
Coo~cordo com a medida contida ueste artig-J 

ndditivo, porqu.~ eu. mesmo a sulieit.ei. mas n:\o 
desejari"- que fosse approvada a nltiu1a p arto 
delle, em qu~ ~c diz " <lanllt> pre!er.mcin n expor· 
taçâo do assucar e d•J algod 1io. » 
Atle~a-se que « o café, por eltetnplo, não pre

cisa t ·Hlt•> de prot,-,cç:io como os out ros pro duetos 
da lavom·a nacional. » !v(ns eu ohso•·vo.rei qu«, 
$9 e <lX9clo que O café <lo !'tio ole J 111eiro ni10 
preciso dessa prutecçiio , pr(}cisa certamente o <.te 
!lfinas·Geraes . e o de um o parte ao me11os da 
província d!l S. Paulo, que n:<o vem ao mercatlo 
porque a~ desp-'.Zas óe transporte quasi absr.rvem 
o preço da mercadoria. A me.Jida que diminuirmos 
o ímpo1sto, c por conseguinte :>s despeza:; de 
produc~Jio, poderá vir ao m~rendo algum cnfé 
quo agora não vom; poNue motivo, !lois, niio 
)ul\•emos de concorrer para o beneficio que da 
dilllinuição do imposto pôde provir a essns pro· 
Yincias? (Apo jados.) · 

E' tambcm necessn•·io advertir qao a cultur' 
do café não é muito productivn em toda a p1·o· 
vincia do Rio de Janeiro. (Apoiados. ) Acontece 
isso em alguns t~rreti •)S de cima da serr1l; ffitiS 
os -lavradores de SeiTa nlJaixo ost:lo quusi uas 
mesmas circumstuncias que os .de nssucar fa.poi<t· 
dosl e de a lgodão. · 
D~mais, excluem-se genel'os que entendo pre

cisarem de tanta protecçilo como o nssucnr e 
nlgodão ; por exemplo, o arruz do Maranhão e 
Pará. tapowdos) , o eact'lo e alguns outros, e não 
pnr<>c~ JUsto que esses g.:ue•·os fiqu~m em con· 
di~ões peiore~ do que aquelles que a illustre 
commi,;;sào quer r.worecer. 

S•·· presidente, um illus~re d~putacio po1· Per
namiJuco, que submett.ell ê. consideração rla ca
mnra Utn ar~igo addi~i\'O, fez-me o favor de citar 
em apoio da s:m opinião algumas palavus que 
escrevi no relatorio apresentado :is camo.ras na 
primeira sessão de 18-30. 

Eu niio teria pejo ..!~ dizêl-o. se tives~c mu\ltldo 
de opinüio. Nos tempos em que vivemos os factos 
se precipitão por tal mc,do, succédem-se e •m tanta 
rnp1dez, que seda pouco razoav~< l aquellc que 
pretende$~e. ter_ opiniões lhus subre principtos 
de urua scteHCia que depende do conhecim~uto 
dos factos o d·>s rela~õe~ que os ligão. TQ•Iavio>, 
()U i!eja p~r natural disposi_ção <~O meu esph·ito, 
ou por qualquer outru mottvo, a verdade é que 
tenho umn rcpugoanda invencível para abraç n· 
principios absolutos, pl'incipalmente quando se 
trata dae ~cieucias de applicação, e do applic 1çãc> 
ao governo do es~ado. [Apoiados.) 

Con!~>~~arel , pois , qu~. a opio1iâ!' que eu tinha 
em 18~() e a que altlda. hoJe conser\•o Nilo sou par· 
tidista da. libe,·Jade illimil.llda <lo commen:1o e 
da ind11stria. Estou. convencido, pot·qlle a ulinba 
Tazâo m'o 11lcra d m'o ttlm ensinado os mQstres 
d_a ~ciencia, que1· proteccioni~tas ou anti-protec
aomstas, que nenhuma naçno que occupa um 
vo.sto territorio pó de dedicar· se exclush·amente 
a um ramo unico da industrin ; que a >nnlti
Jilicidade dos meios de prodll.Zir a riqueza ê 

n-.c:P.ssaria para a prosperidade dos povos, é uma 
condição esse .. cíai Jo progresso; que tal · indi
vitluu que applicnndo-se a C<!rlas arte~ liberacs 
J.t•'Jerh der um cidnõlio muito prP.s timoso e mem
bro muit•> utll ola soeidd>ide. se u applicnsse lU) of
Jlcio ''" S8pul~iro ou de !en·eil-o nem gllnhnria m~ios 
da snbalstcncia: que outro que set·ia excellente sa
pnw iro ou furreiro, applic:mdo-se aos trabalhos 
dn lavoura s~ria um nomem, se não perniciolfo, 
uo meno~ iuutil à S<lciedad~. Assim. uma nsçiio 
que po>~~ué immenso territorio precisa dar occu
Pil~-.ão 11 todcs os talentos, n todas a> aptidões in
ui••iduMo<, e tel' industria~ que sejà .. 4pl·opriadas 
a c.n<ill uma d·>s pnrt~s d<! Heu . t erritorio . 

Ora, ns fllbricas ou manuCactur:u; n ão se pDdl!m 
estabelecer sem capitae~ e <!dUcaçiio profissional. 
Os capitaes, póde dnr·nos a lavoura; porém ·a 
edneaç:lo prolis>iuual não se ndqui r e nem de sim
ples con versa~íto, nem da leitura dos li v1·os · :;iio 
p1·ecisas csco!n~ onde pt·aticameote possa ' e!!o. 
ser d :lcltl nM oo.e se destinarem a essos traba
llws. E,;t:ls eséolas , poderáõ estnbelecêl-as os 
pa•·ticulnres? Quereráu elles despend~r seus ca
pita~s "m pum perda, não podendo seus produ· 
ctos concorrer com os do estrang~iro ? Não por 
cet·to. · 

~f>IS p•·etcnderei ou que f•woreçamos qunlqu.er 
industnn, pal'tl que nli.o 11stcjantos ni•lda l;abi· 
litad.ls, t\ cn~to. tit\ ind•tstrio. principal do Brazil, 
isto õ, o\ Cltsla do. l:lVoura? Nlio quererei proteger 
'' indnsh·i" com llircitos po.,itivos ou t:'io elevados 
quu so tomem von.htdeirnmente pro!Jibitivos 1 Nl'ío 
que•·en•l p•·utog~t· ind11stl'ias que não possiio ad
quirir rntz~& prorumhs no paiz, o.! vlv~r em um 
prazo ;unia !>11 menos long.:t ~ sut& proprin custa,. 
sem neeos~to.ludo do protecç:<o? Tambem niio. 

Entendo qno noss<l inu~:~;trio. n•lo pótle ser pro
tegi•!a auníi.•, po1· mdo uas tariftls; mas que 
tarifa~ ? Eu 111C explico. Se t ivermos n<Jee;Si · 
dada doJ lançar. por ex~tnplo, 20 •!• sob1·e os 
prodncl.os Ja industl'itl cstrang~inl para havermos 
os meios d~ ,.atisfazer as despez~s puQlir.as, ··é 
minha opinião que, em lllg;t.· de lançar snllre 
tr.tlos elles a mesma taxa, sigamo; outra r.igra, 
isto é, isentemos de direitos as materias primas , 
façamos. pagar '? ou lO •!• a·)uell.es objectos que, 
tendo Já recebido no estmn:;:etrol al:l<un tl'<l
b:ilh•J , t~nh<3o cinJa nccas~idade do · trabalho na
ci 1nul pa:·3 poderem cntrat· uo consumo, e que 
lancemns 2:'> ott 30 °/o sobre aquelles pt·oductos 
ost ra?gdros q~e n:\o send•J de con~umo geral já 
ni\o t.élll neeess1dad11 do tt·abalho nac1onal. f.'lpoia-
dos. : · 

ne~t.n forma, no que parece-me estar de accordo 
com o illus trndo me1robro .. q~P. fa lluu na Se$São 
de ante-hon~crn, deve ser elltendidtl a opinião qne 
cmitti om 18::,0; sempre entendi q11e nos cumpre 
fa vurecer n industria fabril , para g ue clla passn 
nasc~r e cresce•· no Brazil, mas favorecei-a de 
modo quo niio se · prejq,lique :1 indu~tritt ji\ ex.i~~ 
tente; fllvarecel-a de uma maneira compatíve l 
com as nos~o.s circumsl.nncia• c mes no com a 
razão: porq uc, senbot·es, a r atolo repelk não só 
os dlrctto~ prohibitivos, mas tambem direitos 
muito) elevados, que são em ultimo resultado ver
dadeiros direitos pronibiti ·•os. Neste caso, pam 
p•·oteger uma industria que ainda ni'io nuceu, 'ou. 
que ninJo. n:\o t~m raizes no p "-ÍZ, lançaríamos 
pc;.ado>S onus sobro a que já ex•stc, na qual estão 
eomprOUl~ttido~ gr<lndc~ capi"tae!<, e qu.e 110s lêm 
d;.ulo essa pr.>speridatle ele que já. g<)zamo~. 

Tcaho terminado. (M uito õem, muito bem.) 
Lê-se c app•·ova-M a ~eg11inte par~o~ 1· àa com

missão Je constituição e podere$ P••ra que tomem 
a~;:ento · os 1• c 2• surplente" pela província do 
RIO·G•·ande ·do Sul, os ::)rs Cruz ;:<;ecco e Castro. 

" A commissão de constituição e poderes tendo 
presentu a. indicação de dlvel'90s E>N·. deputados, 
pmpondo se d•\ assonto nesh casa aos Sr:;. JQI\• 
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quim .Tosé da Cruz Secco, o Lui7. de F•·~ít.ns e 
Casl.ro, 1• e 2• supplentes pela p•·ovinci ' ·lo Rio
Gra11de do Sul, exanlinvc. n o.eta geral e a pnt· 
cial da eleição da mesma província, e v-:rific~nli? 
q)le aos ditos dons senhores Mmpete a subs t•· 
tui c•io de úuas vngns que se Jiio n-. rep•·esen
tnçào da pr.>vincia do Rio·Grande do Sul, é de 
pareeer que ellc.-; .. sejiio admittidos a . prcs.tar_ju~. 

·· · ,·amcoto, e tomar assento.- 'J de Ago,;to de 18-.\3· 
-I<'. Dwgo Pe,.,:i•·a àe Vascon.:eltos. - J. A·n. 
tonio de Miranda.» 

Achando.se os mesmos senbvres no nnte·sala., 
são introduzidos com as formalidades do estylo, 
prestiiv jurnmeuto c tomiio assento. 

Continúa a discussit" dos artig,)s additivos. 
Vem á mesa, si'\o lides o apoiado;; mais os 

seguintes artigos additivos. 
« Fica elevado a 1:600:; o ordenado dos secra

tal·ios das relações da cUrta n pr..~vinci 1s. - Vi· 
riato ·" 

" Fica o governo aulorisauo para elevar pro· 
porclonalmente os ordeuados dos ern prdg:~dos Jas 
administrações d•1S correi~s lia côrtc, capitaes 
das provin<:ins, e a fazer as ne~.essarias reformas, 
n iio exc~dendo n dP.Speza a 20:000$. - Canàido 
Ho>·ges.-Naburo de A>·auío.- Ap>·igio.-Jose de 
Sou.:~ a. -F. Mendes.- Góeo· Siqueira.-Pimen!a 
Magalhães. • 

" A irnposiçno d•l sub;idi•l do vinho!'!, e · a .\e 
despacho maritimu clasgificaJo no art. S'J do 
regula.m~nto de 30 de l\Iaio de líl3G, e que se 
cobn1o n•J porto do Rio do Janeiro em henolficio 
da santa casa da misericordia, ficiio desde jã exten· 
si vos aos mais hospitaes de caridade dns \KJrtos 
111aritimos do i~1perio.-S. R. -Augusto de Oli· 
veira..-J. A. du Liv >•amento.-LUI-3' AJ·a~o.
Jaguaril!e.D 

O 5•·· Gonçalves ~Inrtlns (ministro do 
imp~n·io) :- A hora estã avnn~ada; o; al'tigos 
additivos em favol' dos quaes quero pronunciar
me não têm sido combatidos; por est e motivo 
cansa •·ei pouco a attenç:io da camarn. Direi u .. i. 
cament e :llfrnma cous~ a re~~ito de cada um· 

·desses artigos, decla••ando ass1m qual a opinitio 
do governo sobre elles. 

E' o primeiro auto.-isaç:1o para o cvntracto com 
João F•·ederico Rnssel, ou outro qualquer, com 
autoiisação da isenç:to dos di•·eitos de importação 
de todos o5 objectos necessarios à om pr<~za, c"m 
uma sub-emenua relativa â isen ção dos di•·eitos 
de exportaçflo da~ mnterias feeaes; o n obre 
1• sec•·etariu creio qui.' algumas consi.leraçõ~s 
olferecE'u á casa sob r~ est~ · ohjecto . •• 

O Sn. P.t."ULA C.~Nmno:-Apoiado. 

O Sn. Go:NÇALVJ;;S MAaTt~s:- ...• dizend<> que 
o sy"tema a qu~ o goveru<> pareco dar prefcrcn· 
cia não está ainda adoptado na Europa, parti· 
cularmente nas cidades notavei~ .... 

O SR. PAULA c.~...,oroo : - Apohdo. 
O SR. Go"l:ÇALVES MAn't'l:O:S : - •••. e notou 

mesmo 11lguns defeitos no systema de <J:teco.çno 
quo propóz essa empresa, e com os quaes en· 
tendia •> JNbre deputado que eUa nilo pôde mar· 
cbar tlesembaraçadamente ... . 

O Su.. PAULA CANotoo: - Apoiildo. 
O Su.. GoNÇ~YES MARTL~S :-Fui" inf<~rm •do que 

este sys~ma Já estn arloptaJ., em uma parte da 
cidade de Londres. Mas, senhores, a autori.saçiio 
que se dá ao governo n ão signific'l já um eon· 
tracto (apoiados); Í•Jrào pedidas informações de
·talha.Jas ao ministro brazileiro em Londres a 
.respeito do que se pasl'a naljuella grande cidade ; 
procuro ~aber se o systema e realisavel, e ~e 
tem tido execução, o espe•·o esta,· ha.bilitadv na 
occasião de f .. ~r semelhantes ajustes para os 

celolbrar h melhor maneira e para não fazer um 
cont•·acto illusorio e iuexcquivol (apoiadosj ; cn · 
tr~tanto nenhum prejuízo resultacá ao thesouro, 
porque o ~mpr~sa;do nada peds seniio o paga
mento> do serviço que fõr fdito satisCa.cto riamen te, 
por cort~cguinte nnd•• se arrl•ca (c.poiados); tatri
bem não é um sacrificio que tem a assembléa 

_ ~cral .d~ fazer -em beoefici-o {!a- ·eidade· do·-Rio ·do· · 
J meiro, porque a meiimll e•neoda inclue a nuto· 
risação para 'ieL' pago esse benotleio ã custn dos 
p roprietari.:.s dos predios. As prov~ncia$ em nada 
concor•·eró.õ para este melhoramento da capital 
do imperio. 

Ouh·o artigo additi vo é o segni11te (lê): 
a Autol"isação parn se de,;pender pela verba 

das obras publicas g•' raes n qumtia que fór ne
eessaria para exploração do 'ftJCanti ns e . do• con
fiu•mtes ~o Am~tzonas, podendo contracta1'. etc .» 

Ett já !s.llei desse o bj ecto no r~latorio, não 
preciso por conseguinte dizer á cam'lra que aceito 
e~se ·artigo auditivo, e apeaas d irei que é abso. 
lutamente u rge •• te que u camara o d llcrete para. 
que se proceda a essas exploraçõe.~ , hoje tão 
l'• ·clnmadas por todas as c.,nsidera~ões. ~Apoia
dos.~ 

Outro ort.igo· additivo diz. iLê). 
E' uma auto•·isaçslo para contractac a navegação 

d,,s paquet es a v;> :)ar pam os diversos portos do 
litocal do imverio com esta ou outra companhia , 
tendo em vist" a maior rapidez dll commuilica
çõcs c commodidad•! dos passa::eiros; podendo 
m~smo o gover·no empregar vapores de proprie-
dade nncio n al. · 

Com a aetual companhia n~da se tem cnn
cluid • pJr ora para o preciso e des~jado melbo· 
ramcnto ; será ·ella ndmittida de preferencia, em 
igualdaJe de. circumstnucias, a qualquer outra 
c~tnpanhia que se 91·gan ise para esse fim ; . mas 
o que e necess 1rio indubit::n ·elmente é que se 
cst.abeleçlio reh ções mais perfeitas com ns pro
vineias do qne tem existido até agorn ; o que 
e1·a bom até hr>je, ·em vis•a do nosso estado de 
atraso, parece quo deixa de se r sufficiente para 
o nosso nctunl e~tado de civilisaçn:o. (,l[uitos 
.-.po ia dos. ) · 

Outro a rUgo aut•>ri sa o go'{erno a. despender 
C• preciso com n d~~apt·opnação do morro de 
Santo. Antonio. 

St·. presidente, vinha preparado com os ne
ees>ario~ esclar~cimeíltos ·pan tratar desta ma
teria, que aliás não roi combatida. Trago mesmo 
um 110tigo parecer .:la academia de medicine 
para provar a grande connoie·•cia, em . bem da 
salubridade publica, que resultaria tio desmuro· 
na111c••to dos m"rro3 situados · no c ent1:0 desta 
grande c •pital. A ~dit:caçito no morro do Oa~
telln parece ter ficado estacionaria ; não u1r~recia 
portanto por est.e lado grando inconveniente a 
demora da t·espectiva desapropriaçtío, entt·eta.oto 
que pl'ovideneias for1io Jadas no sentiJo d~ es
preita•· o mal p;ua dar-lbe t•emedio. 

Niio acontece :JS<ím com o morro de Santo 
Antonio, hoje · aio1da compleLttmeut~ dssoccupado, 
mas •tue pnrecin dever em breve C·•hrir-se de 
edilicios, cnj-\ desapro.priaçi.iu portanto, que o-; 
melhorame.•t.o >s -desta .cidade exigiráõ ;•a ra " ru
turu, terill de custar tnnit(>-< milhÕes. ;Apoilld()S. ) 
EntP.ntii por issO C•>nveni~nt~ •lU& se prohibisso 
a odifica~llo, o nestas circumstancias just..• pa· 
ree~ taml>em quo sejoh iuJemnrs!idos os pro
v riet tri•>S m&lian~ um deaapr •pr1açào ·:regular. 
Um outro artigo dã urna v,·e~uu;ão annual de 
2..>:00011 á provincia do Amazonas. · 

U.MA Voz:-Jâ foi ratirada. 
o SR. GoN<;'.&t.Vt:S MA.a:rrliS:-Bem; mas direi 

que sempre me hei de declarar eoatra essas sull
vencõ,;s p<~uco justificada~. e contN as uce
pções proten..iidas nu sysiema ge ral de . Jcixar-se 

· ao govemo a dial.cibwção dos auxilio;; às pro-
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vincias, consiA:nando-se logo para algumas quan· 
tias ce1·tas. Neste caso ad.,oguerr. tudolS a causa 
de suas pro•·incias, e não seja prejudicada 
aquclla eujos representantes ent~ndem dcL•er con
formar-se con1 o systénla geral. 

Aceito <>- auxilio dado ~·) instituto historico 
e "llO"raphico brasileiro ; a fa1·or dest' mcdiJa 

. _ jii...:'tiL•ê .. . occa.siã<L Ck.Jollar .. J_gu~lmente .. acei/;,p_ .o ... 
artigo que dá para a fundaxao de um. mst1tuto 
de ce"O~ 15:000/1; de>te <•bJecto tmt~l n<> meu 
Yelaló~iol, é nm aeto de benefieeucia <li~no do 
corpo le~isla\i\'ll, e em parte alguma uo im
perio pode esta fundação ser feita mais vanta
josamente do que nesta cidade. 

Existe outra autorisação para se <lespenue ,. 
nté a quantia elo) 000:000$ com a colonísnçiio, e 

·para anticipar o pagal\lento dfl passagem do;; 
colonos que f1;s~em engajn<los por fazendeiros 
para rt ltwoura, ficando estes ~u os incro,tn
ctores dos colon~s obrigttdos a reembolsar o thc · 
souro, nos prn;;9s•. de dous cu tres nnnos, a 
imnortun~ia da passagem desses colon<ls. Ha 
tn.:.bem outra emendn qu~ diz: « Com auxilio 
dos colonos que vierem a o Brnsil pel:l. rórma 
que jnlgA1· o ~ovenw tn!'Lis couvenit~ntfl. P. cnm 
ptincipio de exeeuç:io da lei dns terras 5();):000~000.» 

Sr. presidente, eu nfio estou nus cirenmstan
cias do diznr ã can1:1ra que Hei a maneira de 
despend~r 500:000fi nesta pL'Otocção i\ eoloaisação: 
tinl1a ~nc.arregndo ..,_ uma commiss•i", eompL•Sta 
<le cidadãos muito IH•ta1•eis e habilitados, de 
acon,;elhar o governo ne~te ponto, c essa com
miss!io ta1 ·hen:; tcv•l duvid~ts a respeito da ma· 
n eira po1 . '!Uet'Glll alguns que se pl·otej>l n 
colonisaçâ·). , peço á camara que tne permitta 
lêr um per1odo du parecer d<Jssa commissiio. 

O SR. FIGUEIRA. DE ::l.le;LLO: - S"l'ia bom que 
mandasse puiJli car d·~sde }\ todo esse parecer. 

O Sa. Go~<; \LVES :\:[,.a·.n:ss ( di•·iyinda-se oo 
S•·· Figuewa de J;ftillo) :- O parecer ha de ser 
publicnuo quando o g•we.-no ti'\'er r .. ito •eu juizo 
sobre este trabalhn, e será tambem o me~mo 
governo o juiz ela occ:lsiiio conveniente em que 
se àe"a faze L' e>sa publícaç:\o .... 

O Sn. FtGU~IRA. n>: "'fRLLO dã mn aparte. 
O SR. GóNÇ.'-LV8S ::l.haTrxs : - por ora 

ainda n<\0 e OCCR<ÍãO para ella Ser felt.L, 
Diz o parecer o seguinte : 
« Antes de . · termhtat· estn exposiç:lo julg'1o a 

commissão de seu c.le\'CL' cleclarar sua opinião 
ácerc<> dn colonísoção. O imperial de~reto que 
a iuslituio Ol'donou-lh•\ que entL'e as medida,; que 
houvesse de propór para serem adoptndus desde 
já desse prefere1•çia ás que se destina3sem a 
protnover em graude escala a fund:tção de colo
nias, c ás yue tivessem por tim supprh· a u~tnal 
la\'ourn dos llrao;os quo lhe !rLltiLO pum que 
medre a cultura das telTas ; e como o ref{~<la
mentu que a c,Hnnti.ssü.n tem a honra d~ aprc
stmtar nada rr!sulva dh·ectarnente ácerca destes 

· objectos, furçoso lhe é explicar os moti\·os que 
n. ~niárão. n 

A camat·a \'C, pois, que o gover!!o incumbio 
a commissào <le dar seu parecei' sobre esles 
dous impo1·bntes assumptos, com os qullCs, s a 
t;~fciias as el<i:.JCIICias, satisfeitas em grande 
pal'te fica!'ião dua< grancles necc~sidadcs du paiz. 

Continúa a commissiio : 
« O art. 18 da ltJi n. 001 auLorisa o governo 

a importnr aunualmente c~rto numero de colonos 
à custa do thesouro : 

« 1.• Para set·~m empr~gados pelo tempo quo 
fôr marcado em estabe leei mento~ agri~olas. 

« _2.• P a 1·a serem emprega.dos do mesmo uiorlo 
cn,t trabalhos dirigidos pda administraç•io pu· 
bhca. 

n 3.• Para a formação d~ eolanias nos lugares 
em qnc cst<as mais convierem. 

« Pelo que toca ã importação de colonos para 
o pri111cim fim, que é ''quiva!~nte a supprir a 
;tNual lav.ml'>'l ~" h•·,•ços que -lhe f;Jltao para 
que oll:1 medra, enttHh.!o n. côJn1nb;:!ãO quo n ta.
ref•• é diffioil, SLlp•>L'iOJ' as [or<;as d!J thcsouro 
nacíoual, e nli.o jseutn de inconveniente~. 

« A perdll. qao os l::l\·raclore:-s~ :!.uii.rezn aunual~ 
m en.t•l .. Pr la .. mor.ta uolade ... dQ .... se !1S . . il.s.c.ra_v_q_s_,j_ul•.t.a. 
ao natural deseju quo tr.dos teri;lo •lc augtn~n
tar sua producç:io e riqueza, etev 1ri:\o pro'\'a· 
vllllllent•' as demanda< de colonos para ~sttJ fun 
a um alg-arismo proclj~ioso, c superior á-; foL·~.as 
do tltesou,.,,; ~ po•tanto o govemo uão po•teria 
uo sorte a\gnma satisfazer G t udos os pedíuos 
<'JUé lhe fo ssem feito~: teria necessi<l~de de L'e

duzil-os, e seria obrigado a contemplar <mica· 
müute a Ulll pequeno num ero de l·wra<lores. 1!:" 
natural que os pret~ridos f<Jssem, não os mai~ 
neces~itados, porem os mais rel nciouados ll>\ curte, 
e talvez c·s ll;::ls pod~)·osos. E ainda qunn.lo n 
contrario ncuntec~Jsse, quani'IO ns preft! reucias 
fossetn as mui~ disct•etus, n;\Q se evitariolo os 
clamores dll"s qno 11 ;LO ro~scm contempiiLUuS. Além 
tl1sSf) os colon11S irnportndtJs, c entregues a pa1.· .. 
ticnl-lrcs, se jul~a1·Lio deb:lixo da t utella do 
gúi'Crno, que devena occupar-se da sua. sorte, 
c terin c<JntinuaJallt~ntc de ouvir suas queixas 
contra <•S pl'Opriet:ll'ios, cujo pro-:edimentu ,,;to 
podL•ria dciX!lr de fi;calísar. As c.-.,nplic;lções f'[UC 
tae& n~gc.cios dari:l.o atJ go\~erno us dtJsvlari~Lo 
do t'umpt·imen lo de ontrvs deveres mais .essen
cla~s ... -\.ssiln, n co1nnliss:'i•' entende q~ ~ in~· 
llOL"taçao de t:olo>to; pw·a est~ f!m n!'lo p 6de ser 
estabelecida como l'e[Jl'I'L ; o go1:e,.,1o não der;e 
encan·ega't'·sc de supp1·i1• a actual lavozwa de 
b1·açog_ " 

c ,,utinúa depo>is a connnissi'io em seu parecer 
tt dizer qu~ P•'l' exc~n~t1•) póde o go'\'ern<l en
carr~~ar-sc •.1e importar- Golot iOS pata particnlar~s, 
quaudo te .. lla em "ista melhorar alguma cultura 
estabeleclàn, ou int1·c.duzir 11o v:1, devendo neste 
caso a iniciativa partir do governo; e eltemplifica 
a cu! tum do chá. 
C.1.~d~mna igualmente a idéa de mani:lar Tir o 

gtwerno colono,; para grandes depositas para ahi 
\"Íl'em os lav•·adOt'olS supprir-so com os uecessa
rios, pagando àS respectivas despet.as; segundo 
a commi~são se estes lavradores estão promptos 
" taes pagamentos mais commo<lo lhe~ sc~ê. di
rigirem-se directatnente ao commcrt.:lo; a conclue 
que poder-se-ha. ainda ndoplar ~ern inconveniente 
alg••m premio tnodico ~m Íll'\'Ol' Jos importado

. r•ls de colonos, provado que estes se occupaviio 
da la vourn no seu paiz; devendo todas ~s me
didas a. res p .. ito se1· propost•s ntai~ a•:ertada-. 
1nomte pela r(>partiçiio g·~ral das terra t•ublica~ 
depois dê sun. ct·eul(iio. 

Quanto :i importaçi'io de enlonos pnr<~ o s~gundo 
lim, autorisn,ht pelo citado art. -H3, islo é, para 
s~rmn ellt(.lrcgndos em truualllOs diri gidos pela 
atlmiuistraçdo pilblica, o parecer jul!(a q110 per
tence nos encarregados da dircc~ão uc cada uma 
destas obras prop<k taes importações quando 
lhe~ C(•nve.•hií<•. 

Nã.., obstante os inconv~uientes que ap1·esenta 
a el:periencia do passado, a commíssão ~ontiuúa 
a apoiar a idêa de fazor o go~erno a!gu•11 sa
crificio ainda com a fu11dação de novas colonias, 
situadas em lugares ap,·opriudns, áfim de quo c. 
prospocidade dellns sirva de futuro de incentivo 
:i emigração espontanea. 

Concord", S•·- pTesidente, com Gstas iJéas da 
cnmmissão; e ~spero que a< proprias províncias, 
aproveitando >lB datas de terras que lhe~ forito 
doadas pelo corpo legi<lalivo, collocaníõ á testa 
d•'SL~s ens;Lios de colonisação de que ultimamente 
fallei, f•1rmando no seu t~rrit-orio n llcleos de 
populaçã11 <iUe deveráõ attmhir posteriut·mente a 
culonisação espontanea. Como a lei das ternls 
deve ter hrevelllente <JXecnção, c sorão quantc 
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antes publicados os competentes regulamento•, 
entendo que sem inconveniente se poderá ac~itar 
o artigo do Sr. Pereio·a. d11 Silvrl, que habil ita 
o gov~rno pam as despezas com a tne,;nHl exc. 
cução. 

Um artigo ndditivo autv1·isn " cuntrncto de 
uma linha de telcg•·aphos •lectrlc.ls nté Per
nambuco, com -a - garantia de á % c outros pri
·vilegios~ 

Hn com o.lt~ito uma cmp1·eza quo ~c propõe n 
estabelecer uma liuha sc1uc lhant.t rle cxbusii·> 

'1..'11 que póde hem chegar a té ac;.uella pr•wincia. 
Sobro cs to obj~cto F• foi ou via a n scc~!io .lo 
conselho de estado, niio t cnrlo por om o r;•>Venw 
tomado deHlJeraçii.o alguma. Jnlgo que nenhum 
incunvenicnlo poderá flaver nesta nutorisnção. 

tJma emenda marca vencinwntos ao pro,·edvr 
. da "audc do porto do 1\farnnh;lo. Tive oc~nsii'io 
de dizer, na discussão d •> orcamento do miuis 
terio do imperio, <Jile t·stas disposi(.ões pnrcin~s 
uão me par~ciilo conveuicntes Í"l'Oiaâos) , e 
n1uitn~ vez"s são inju.,tns . . Fo i por nnH\ <lella~ 
que se deu no pro,·edor <.la sauile do porto de 
Pernambuco um ordcundo, quaudo todos os outrus, 
aiuda de port,•s mais sobrecnn~ga<1os e mnis 
incommodo~. nenhum venciw~nto t~rn. Ou se 
consigne para bdos \'encim~nlol>, 011 se desista 
de taes cxeepções. . 

O nrlig.> additivo CJU~ l:luto•·isa companllias para 
a uav~HRÇii<l p:1ro1 o Mutto-Gros~l) pelo Puraguav 
me pnrecc ~~r muit.<.> preruatu ru, e julgo q ue suà 
adopçiio uiio C(mvém agora. 

'l'odvs os nnnos so trata no corpo Jeglshtivo 
. do port•l elas folha~ periGdica,;, e es~abel.,ccn<.I•J-se 
no\'aS c contrarias dispas ieõcs. Acho que uiio 
ha razão nlgtuua p a ru ss alterur pC>r ora. o que 
estã feito. 

Um artigo nd<li~ivo nut•.Hist as ref••nnas das 
aecretarilts do ionperio e justiça ; ãeerca da ne· 
cessida J.e da primeira jã fallei no meu relatorio, 

· e disse ahi qt:.o a rdor tna uessa rtlparticão era 
urgentisshna. 

O Sn. FJGUEtnA. DE ~lEI..LO :-E eu julgo o con
trario. 

O S•t. Go:-:ç,\LY.&s ~hnTINs :- Nenhuma outra 
vantagem pnsso ter d~ ser minista·o ~cnão a g~ria 
dtl poder ser u til ao palz, e por isso franca· 
mente dech11·o á cmnara que sem habilitat· o 
ministro do impea·io curn os neces~flrios auxilia· 
res c lle muito pour.o póJc· fazer. 

O Sn. F1Gli8TRA nll lfEr.Lo:- 'l'em mu;t •a 
auxiliares; tem '' conse lho de estado, a directoda 
das tÚtlns primarias, tt coi11missiio de e"genh•·i· 

· ros, a junta de hygiene }>llblica, a r epartição 
das obras publicas, etc. 

O S!l. í•o:<<;Ar..Y~s MAR1'I:<S •- So ~u a!Tectasse 
:\ scc•."io do const!lho d2 estado t r.d.os os objc· 
ctos oc~nn-eutes, c par>\ os qnne~ o g<t\'erno 
proci<<~ oi e llt1Xilinr, terí:l esta s~cçiio de . falhu· 
em m•is J. t' -!00 constiltas, o. que ê supe1·io~· ás 
suas forÇlls. Ente:uclo P•liS que a rt!f<>r"ma ê in· 

. dispe11savel : neila nenlnnu <•nt1·o int~rcssc te· 
nl\o, nem a !JP.Ço para ~nanjos individuaes. 

Tratou-se nqui da !npprovar,ão de po,;tul'1\s, c 
me parece mo•m•' Qttc algamn ceusura se fP.z da 
approvnr,>•o dada. pe lo governo. ou a lmpo!ltos 
qa~ Sd cobra\'i\1) sem approvução do C<>rpo legis
laliV•l. 

.. Cumpre qun frnnc:uucnte exponha o oce ·rl'ido 
a este respeito. 

Na·vordadc d11r~nte a adn·t l .<~ssão ap pr:Jvei 
p osturas da c ·nnar•• desta ciJ •tle. e n fiz na 

· persuas.'\o que e r .1 n~ocio corrente, e pratica 
autorisad \ por lei, corno Stlccede COlll o orça · 
mento da mesma camRra, que sendo •lbjeet.o de 
maior ímportMcia,- dispensa a approvação · Jo 
corpo . legisltttivo, dependente sómcntc •h do 
governo. 

1 
I 
1. 

Mns JPpoi~ de haver nppr()v&do al~unuls de>
tas postura~ eutrei em duvida d<l dire.ito quo 
tmha pnra is t •> dura nte 03 trabalhos das cama
ras ; .:: passnndo a fuer maior exame sobre a 
nuteria r~~onhcci n~o ter marchndo re::ular
mmtP. ; e então mo.ndando suspend\>r a cobranca 
doJ impostos por taes posturas e•·eadas, as ti::: 

·t r.rz:ot- ·:~o "'t·)n\Iecim·ent<r · ú, ,-·-ea!laar:t --p'Írá ·- sôTJre -
clh~. ddil>eraa·. 

Te nho eoucl:.:i<lo. 
o Sr. F <!Irra..< : -Sr. presi·lente. a s mate

rias que nesta occllsiiio s e tem tratad" são tà o 
r~cna . das, <l tlmanJào tanto desen.;olvin•ent .. , qn l) 
ja:uai.< cu poderei no. hora avançada em que 
no~ achamos satisfazer no Ot>bre deputa lo ?da 
proviucia do Cearâ, que c ucetou a dis cussão na 
~e~s.io •le htoj e. Entret11nto pe~o :'i cnmara alguns 
mo me .. tos de a.ttençõ.o ~ol>r <l alg11mas proposições 
que v nobre deputado a •tUi proferia, q11e me
recem a lguma respo~;ta. 

O nol>re cil!putado h ou v e J r. cstauelecet• o prin
c:ipio de que <l commen:io externo era um com · 
mcreio de gr •nde vantagem para todo o paiz ; 
o 1l ol>re deputado p .. r~m considerou que o com· 
m ercio exturno abrange sômente uon ramo - o 
conuncrcio de imoortnção. Levado deste priuci
pio p·uoce qu<~ o· nobre deputkdo desprt:zn todo~; 
"" outros ramo~, dá toda a prefaroncia no com
mercio tle importação ; ou inteimmente :tpartou
se c.i:t idéa quo nós · temos do commc1·cio . ex.t~ruo , 
ou p·wece que na'l relaçõt:s eomme~·ches não vê 
outro. causa senão a i mt~<>rlação. 

O nl)l>ro d~pttt>tdo esLnl>elecell princípios sobre 
o systema. p rotector tão absolutos, q tte a .s~rem 
verdndeirus devino sor aclopt.:1do~; por toulls o~ 
paizes. SP. por esses principio ; I) regra,; todos 
os \>aizes s~ dirigiSS<lm, como poderiamos dnr 
saludn aos nos.<os ~wodncto~ ·? Se tnios os plli
zes seguis>em o. principio que o cobre deputado 
eslabeleceu r•o~ta sossão, de que se d~via etn· 
poc~r a importano:ia daquelles productos que no 
paiz so pndessem plnntm·, de t odas aquellai< 
materias. de todos aqnelles f:enertH quo o paiz 
pudesse produzir, o · que se fseguiria·? Nem nós 
e"isth·;amr,g commet·chlnl•lnte, nem a nossa ngri· 
cultura ma1·chnria como tem marchado, nem o 
Bruzil ter ia a riqueza que nós c.onheeemos .. 

Quasí todos · os nOS$fiS productos são similar•lS 
aos de um gr•mtle numero ue paizes do. Ame 
rica e de alp;umas partes da Asia e da Arriea. 
Se os productus desses p~iz•s fossem em geral 
do wodo que o nobre deputado ·desej a, prot•!gi
dos peln mÓl' parte d(•S estados cons umidores, 
como o süo, ou fvrão espccin\mentc po•· aquelles 
que são mais iotteressa~os na po·osperidade de 
suas Ctllon1as ; se os princípios elo nol>re depu
tado p•·evalccessem ; se da pos,;ibilidade da pro
duco.:à<l desses arLig•>S nos paizes consumidore;:; 
se dcduzis;e a nece~sidade da ;noliibição, ou de 
di rei tos protectores contt•íl '>S nossos productos. 
para onde i ria o nosso aasucar, para ond<J o nos.so 
C>\f~. para onde tod•>s os , outros productos da 
no~sa lavoura? 

O con; ttmo nece;;sariamente deveria restrin
g ir-se, c o resultado dns restri~çõe~ do consun•o 
dos nos-;os productos s-.ria o abatimento da nossa 
prinleir:t industrla, a principal, a mai~ r~rtil, a 
lavoura. 

Di)lo, se •• hores, a principal, a mais feriil que 
~mos, porqo.e por ora a industria fabril uiio 
pass~ de mero ~nsaio. 

O nobre deputado, por um principio , que não 
pos,;o por maneira nenhumo. nd,ptar, quer que 
se. proteja um·\ iodustria de cujo exito ou pNS· · 
per idade uôs nã" podemos ter . ainda segurança, 
cnntra uma industroa que o nobre deputado mesmo 
conhece IJUe definha e ·definhará ! Os princípios 
protector es vão para outro lado os principit;ls 
protectorcs s•\o a ra,·or principalmente· niio tanto 
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daquella iudust1·ia que princip•a, nws da que 
definha. O ""bre deputaJo mesmo l"Cc<mh~ccll 
isto; ,,ffirm., u em uma <)., suas proposições q11e 
aquella in<lustrla que no paiz tem grantlcs ca· 
pitaes uc\·c ser muit.o protegidA. 

Ora, se o nobro deputado cstabeleccLt este 
p_rineipio, porque não ndo_pt.on. suas '?o"sequen· 

·····-e1na '! . Qual~--no ... n. •SS<> pa- a,. .. uJdustMa-que .. tem .. 
maior som ma de capitacs fixos? Qual a que 
emprega maior som ma de capitaes d•s~oniv_eis 
ou capitaes de circulação? Certo que e a 111· 
du~tria agrk•la; todas as outra.; ou não exis· 
tem, ou existem t :io mesquin ills, de um mono 
tal, qu•l prO\'<Wchuml<J em qu •l•JUet· outro pai~ 
ni\o merQceriiio as honras de uma prowcç:lo 
justa. 

Senho•·c~, eu n :lo diSC<Itro com priucipios dos 
autores que defen•lem a liberdade commercial em 
toda a sua plenitude~ tliscorro c ndopto, .u·gu
llleutando com o nobre deputado, O< princípios 
Jaquelles ql\e estnbeleccm o defendem o sy4omn 
protcctor; tomarei ·as mesmas arm:.s dus pro
teccionistas para combat•r o nobre deputado. 

O principal ellcriptot· proter.cion\st<'\ <Jne aetunl
nlcnt-l e lid,, e consultado) por tod;o n parte, aqu.:lle 
que serve de autoridade nesta materia, v em a 
set· o autor do svst.,m t n•lcional Fr.,der<co Li~t, 
o fautor, sen~o Õ nulo•·, do Zollvercin. E<te e,;
crlptor diz muito clara•nente qu~ t~qucJl., paiz 
que não tem uma educaçii,, proiissi>~n&l, qt1c niio 
tom vias de communicações re?ulares, que o 
paiz que não lcm capiLaell em a::mndancia, que 
o p:~iz, como o Brazil na infanciu, n•l· • p oderá 
por maneira alguma adoptnr o systema protector 
(h industria fnbril. 
De~ta opinião ê ainda um escriptor hespanh•ll 

inteiramente pro.teccío"istR; o Sr. André Borrego, 
o qual e>Cl'even nestes ultimos tempos, o qual 
entende que nfio sP. devem proteg.;•· a,; índus
trias que apenas começiio, ou que niiõ têm pro
babilidade de sue :esso, e só mente a.,; que se 
aehíio ~entes e qne po lcm prosperar. E per
>nitt:t-me o nob1'e d•puta<lo q uc aiuda lhe cite 
o Sr Tegoborscki a respeito do !JUt:lntttm da 
imposiç_ão sobre a im!J<>rtação, o qual lllOStTil o 
perigo do,; altos direitos e mos tra que a indu,;
tria que para a soa conse!'vaç:lo requer direitos 
tle 40 a liO % nlio póde ser digna de protecçilo. 

'.r<>d·>s os escriptores, todos os prc:.teccionisl~s. 
todos os homens do estad·• que se vot.ão a esta 
doutrina depois de concorJaNm que a protec
çiio deve de ser temporal'i:1, aflirmão q ne, logv 
que nma industria 11ào tem probabilidade de 
successu em um pniz, toda a p•·utecção 'IU.Q so 
lhe der sert\ em pura parda do mesmo paiz. 
(Apoiados.) 

Recorrerei tambem 1í pratica das nações. Não 
l1a paiz nlgum cuja agriculturu seja quasi a 
unica oxclush·a ind11stria que ndopte o systema 
protectm.· dn índustria fnbril na ex~nsão que o 
nob•·~ d~putad•> quer dar. A historia dos Esta· 
dos-Unidos o prova ... 

O Sn. FrGIJlllll.A m: 1\I.ELLO :-A questão c de 
mais ou llleoos. 
·o :)n. FenRAz ,_ N:io; em um paiz extemo• 

~omo ben1 úissc o nobre ministro dn fnzanda. 
em um paiz que possne um territorio immensc. 
como o nos<o, tudo qnanto fór sys~ma prvt<:clor 
a respei:~ da industria fabril, d11da a falta .U.e 
\ 'Íil de communicaçii<"l e outros meios, não serã 
tnais do que det>"imeotos para o proprio paiz. 

En citei da ou.í.nl. ve:~: o u.ltimv successo dos 
Estados-Unidos. Os F.:&t.ados do Sul inteiramente 
repellirão a tarifa prot.ect. •ra: m"s não foi sõ
~ncn te nessa êpoca, m·1.~ em datas ll.nteriorcs. 
Por tres vezes (creio) tem-se querido sustentar 
o syst.:>ma pro~eetor . uaq aelle palz, e por k es 
\'eze> tem cahido por ser fat.al li. agrí~ultt~ra ... 

O Sn. F:Gu&uu. DE III.:LLo :-Os e3lad•stas dos 
Estaclos-Unidos se clividem nP.ste pon~o. 

O Sn. Ft:R&.w. :-O principio vitnl dc>s E staJos
UniJ•lS vem a se r n sua união; logo qu e un1 
systcma contrnria ~ste grande principio, os seus 
homens de e~tauo fazem uma COilCOrdata, ou 
inteiramente abandGn:lo o systema. 

-- ·Q--11ol:/re··devut1lur>--tliitl' -pódcn-ecug:,r-mc· n auto•· .. ···· 
ridnde d" sena.Jor B~11ton ~ o o que diz clle? 
Qtt~ as fabricas dus EstaJ,,~·Unluos tinhão me
<lrado sem o systcmu proleetor, o nfio tinhiil! 
progrcdid <> em t~mpo deste systemn. 

O Su. BA:sD:·:Jn.l nE MELLO:- Alli os direitos 
s1io t:io altos que import.-i<> um systema probi-
bitivo. · 

o 1':1( F BmH•:-Os ucss•JS diruitos tamoem 
s~o tão âlt••S que impo1·tariit•> o svst<lma protector 
pelo principio do nobre J.eputado; mas '' sys
tema. protector não se basêa na precep~<io de 
nltos direitos sobre tud.,, mas s im "l creaçiio 
dA altos dird tos sobre o. hoportnçi:> ,!e productos 
silllilarcs das fabrica .. nacionaes. 

Souhore.;, o comn.ercio exLerno n il•) se póda 
manter no nosso paiz sem a produc~:i.o agricol.\. 
Lavradores svm••s e hllv<llll<>S de ~er por longo 
tempo .. ::l•l este eomm;,rcio nfio ê mai~ que o 
cscaimbo de prudttctos com productos, co~mo po
.Jerí• o nob1·e deputad,, querer, r estringindo !\ 
irnporta~;ão, obte•· sahidn aos p•·•Hhlctos da ll ••Ssa 
lavoura nessa principal iudus1ria? ()(nr.o a cxis· 
t eucia e porvir desse commercio, cujas vanta
g.ms o nobre depu~a -lo tam bem dem<>nstr•JU t 

O fim, S•·. presidcote, do verJadeil·<> systemn 
protector, n:io é, comn o nobo·Q deputado desej:l, 
a limitação do commerci" de ~xport:1ção, sob· 
cancgllndo rle direit••s, ou conservando taxa< sobre 
d exportaçãc; uii~">, o syst•:ma protec~•Jr tem uma 
rc:;:r"' sem r1 qual nrio póde existir, que vem a 
se o· a li v r e clreulnç.-io tios Pl'Oiluctos do paiz, a 
livre sabida dos mesmo> productos: O principnl 
homllrn de est •do que tratou dellta mat~ria P.m 
França (<>i Colbe•·t; e o que estabeleceu ell~? ... 

O SR. BAliDI::JJU.. o~; 1\.Io;r.Lo:- Muit·t protecç:lo. 
O Sn. F.~>nn.~z:- O nob1·e deputado engana-se, 

11ii" seguio o seu sy~tcmtL. Colbcrt estabeleceu 
a entra:.la franca, livre, de tcdns as mateti as 
pt·ima.s necessar io.s par\ ~ indnstl'ia ; cstabaleceu 
11•' me>~mo tempo a livre sabida dos productos · 
<la intlu.stria; est :\beloceu direitos diminutos 
sobre os prcxlaci.Os similares da lndustria fab ril; 
sómcnte em conseqncmci11 ~~~ ~uerra fiscal que 
houve entre a Hollandn c a Fr tnçn é que esses 
direit'JS se eleváriio, p~rque ntó entno eriio de 
6% ..• 

O Sn. BAliDf!:tnA DE ::II.;LLo. dá um aparte que 
nilc ou\•imos. 

O SR. J,'~::nnAZ : - Estoll nrgumentando com 
principi<•S de protcccionistas, e com c!les e.-1tou 
argumentando contra os principias do nobre de
putado ; mio trouxe ainda um principio que não 
fossa p•·otecclonisla para combater a opinião do 
nobre deputado; não sei como me h~i de expri· 
mir! O nobre deputado quer a proterçflo con
servàndo os dil·ei\os de exportação ; quer a 
cxtensiio ,lo commercio cxtern•• Jimlnumdo a 
exportaçito; r<!strlngi ndo 11 importação, necQBSa
riamente teremos a diminuiç.io da axporto.ção •.• 

O Sn. B.n;oBm~ nE MELLO : - Quero a dimi· 
nuição dos direitos de exportação de certos 
generos. 

O Sn. F.eRRU : - O nob•·e deputado falloll 
aqui a favnt• dos direitos da exportação, trouxe 
a opini:"io de João Baptista Say a favor do:~ 
-direitos de exportação, e eu I.Omei nota disto. 

O nobre ol~putallo ê homem de principio:~ , é 
homem de scieocia, e por certo reconbecerã que 
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o;;. direitos ~e e.xportaçiio aogmentão o cu&to Ja 
p rv<lucçio; que quanJo uma indus tria eneonlra 
eoncu.-rencia d.>s prvductos sionilar~s nos mer~ 
ca<los cstt·angeirus, quando . o_ cus to Je~~.,,. _e 
menor do que o seu, estes duc1t.os devem ~~~~llll' 
muito :>oh t·~ os seus preços, sol.>N ~na s~ .1 la, 

- -aevem- mesmo tldv= ·fazer .. conr··que .. ·ns-pródllctos 
res~ctivos não possito ~chàr no mercado a ne· 
cessaria sabida, podem até rletel'!ninar sua rallcn· 
cia e québra ... 

O Sn. BA=-DEIRA. DE MELLO: - N:'io podia tratnr 
dos direitos <le oxport.açiio sen<'io nttendendo üs 
circmnsLaucias especiaes da nos;a lavoura. Estas 
circuonstancias podem modificar o< principios. 

O Sa. FERRAZ : - Entendo q11e o,; princípios 
deve 111 •et· applícados <:n1 toda '' s11a pl~nitudt! 
aos differcnte,; cas<>s ...• 

O Jan. BA.'iOElRA DE MELLO :-As clrcumstaucins 
mo.Ji6c11o. 

O Sn. l<'ERRAZ: ~As cm:umstancias neste p01lto 
não poàem modHkal·o; os direit<HI c.le e:otportação 
a.ugm;mtão v custo de producçilo, e em uol p·ür, 
onde fnlt>\o cn~itnes, os salarioa são altos, os 
transportes dilficeis, certo qu~ ~levem-se e\·itar 
todos os impostos que podem augmtlnLnr o custo 
da prlltlueçfio, ou emp"ee\-·1. A respeito da, iu
dustl'ias que se •1chno na infuncin este principio 
deve recllher muíor applicação , e mais effactiva 
e sé ria. Eu disse em u 1u npao·te .; « Tanto o sys
tem'a proteccionista não quer os dirtlitos de e:t· 
portaçáo, que até con~'•gra a doutrina. de pre
mies na exportaçú<;, » 

O Sn. B.\=-O~<lP~~ .DE MELJ.O:- Eu disse que 
qua11to au ass~car ~ a.:. nlg•>dão se dev~ reduzir 
os direil.os úe exportação. 

O Srt. F.ercRAz: - Esoou tta~\ndo ·d,, principio 
estabelecido pelo nobre deputado ; a sua appli· 
cação a re!ipeito de Utnn ou Olltra :ndustría já 
é uma concessão do nohf~ dep11tado ; estou fui· 
lando em these . 
. O nobre t!epnt.a.do quer toda extensão do colO· 

mercio ext~t·no, ·., a combateu ·~uan~o eu dh;se 
que era digno de !JfOtecçiio •> commcrcio do Rio da 
Prntu, p<>r ser commercio entre vizinhos. Fig.uei 
vasm.ado, Sr. presidente, ao ouvir a pr.>p.os tção 
do nobre <.leput,Hlo, e de mt.> <i•> que eu ~e ora me 
movo é pot• certo pelE\ gt·ande influeolCia qut! 
exerce sobre mim a voz do nobre d-;puLado, e 
péla animaç:io que elle me dá em seus ;tpart.es. 

O SR. BAXD>=tnA. D& :MELLO: - 13om foi qce eu 
citao;se a nutoridade . 

O Sn. F.&RRA.Z :-Niio ba opiniii•> nenhuma n8Ste 
mundo em ubono da qual não possa haver ao menos 
umn autoridade (a.poia<los); mas cumpN e>colher 
aquel hls autoriduác~ que são dignas <!e apreço. 
(Apoi4dos.) 

::; ,·. prnsidentc, pcrmitta :1 V. El(. que eu me 
occupo principa!m~nte deste pouto, c aproveite o 
tempo que me resta. 

Nas crrc11mstandas em que nOSI achamos, nós 
que aspiramos urn nome. umn posição o gloria 
politiea , e que dev<lmos aspinu· o obt~r tod:' 
inlluencia sobre a A.merica do Sul, e5se argu
mento é verdadeiramente e::totico. ( A zJoiados . ) 
Pois o noorc deputado considera a cireums~nnciR 
de vizinhos como a de inimigos ? 

O Sa. B.u."Jt.;;rM DE MELLO: -Não 4poiado. 
O Stt F<:RRAZ:- O ntlbro deput~do dis3e: 

.« Não queiramo~ Cl\tnonel'cio com ''iziohus nem 
com amigos •••• 

0 SR. BANDEIRA DE MELLO:-Nltt> é bom. 
O Sn. F.ERIU.z: - .. . porqn~ elles facilmente po· 

.dem tornar-se nonos inimigos, e vermo-nos 

.a.s•im privados não só do · consumo de seus 
producto$, como de nossa expo~tação. » 

O Sa. B .\NJ>El!to\ I>E l'líELLo:- Apoiado. 
O S11 . FERRAZ : -Eis aqui o qnc Benthnm 

cham:1 propriatneut.: ~ophi,Slll!i• . isto é, . o nobre 
d<!putado su basê \ no pnucopiO cxcepcoonal· de 
g,,.,,.,.,, onlre o~ paizos, e de guerra prlrrcipal· 

.... monte ... c;nh'<l --viúnbos·; .. ·-ar;rumenta--- cumo se .. a-· 
;;.r.,aa f.,s;c ·o est1do uatnral c regular dos 
povos. 

O Sn.. B.1.XPI~IR.\ J>t:: Mm .. Lo:-F:gurei uma hy· 
polbcse. 

O Sn. Ft.:a!U.7. : - Senhores, ÍL pr·opÓrç:io que 
uma naçiio :i ve r maiores relações comnosco, mais. 

. deverá ella. tlvitar too·n;u·-se uos~a Inimiga, por 
quo maiores serão os damn<Js que lhe produ· 
ziráõ a gne1·ra. A' prop•>rç;io que o commercio 
se estende e cnraiza entr~ duas nações, cre,;cem 
os obstaculos da ftUCrra, e a probabiliJado de 
paz o r.rni-;;1de . ma1:> iole1·essadas apparee<lm em 
S"U f .vor. · 

O SR. BANOEIR.\ · m.: Mru"Lo: -As cvõntuali· 
dades não são as mesmas-

O Sa. FEnnAz:-On, diga-me n nol>re depu· 
b11lo se é cer! o que o commercio, para bem de 
um paiz, dev~ 6er .o mais extenso possível, se 
e ee,·to que n sun c::tisteneia nesse p~. o.léon das 
vnntagen; q 11e acarreta á classo ne!le i ntercS· 
saJa, a"h'ellta e augmenta a naveg>l~O ; s~ é 
certo que em conseq11~ncia da concurrencia que 
encontr.io as p r..,ductos da noss • lavoura na 
.Europa, pelo augrnento dG no~s" producçiio, te· 
m·•S n~c~ssi~nde de abrir, ahlrgar, e eaeoutra·f 
novos ontlrcatlos, por certo .pola pl-opria vizl· 
uhança e111 que nos achamos com o· Rio da 
Pmta é que p1·oci~amos de manter principal· 
mente aiH u·n mcrcauo sempre franco (apoiados) ; 
e se n<>ssa navegação e em ex~remo diminllta, 
se o no.;so commercio com <.!Sses paizes vizi:1hos 
é que <JllllSi exc.lusivam~nte n alimento, como 
desprotegei-o, on não mantel·o em ~ua maior 
pltlnitudc '? (Apoi••dcs. ) . . 

E por outro p1·incipio. O gran·le 1.\.fontesquieu, 
>1UtoridaJ.e que sempre e em toda a pa•·te deve 
$er respeitada, fazent!o a apologia do commer· 
cio, depois de consiueral ·o econo:nicam~nte, de· 
monstrou. que ,:ózne .• te por meio do comm~rcio é 
que pouerião as na~ões se cong1 nçarllm ; de
monstrou qn<~ o comorwrcio é o maior o mais 
profi.eoo insllunHlnto da r.Í\•ili~aç:\o , e quo SÓ· 
mer.tc elle C•>m a SU!l rasoura póde acabar com 
todilS essa< cxcl'(lscenci!ls, .com totlas essas dis· 
tincções, ess01s l'i\'>llid:u.lo~. inimr~ades, ogeriso , 
011 rancor que existeul entre diJTerootos povo9. 
(Apoiados.) A'siln quo polilicn grunuo fo· 
mentar e ent·ol.lustccN" css.1 gJ':AUde meio civili· 
Sa<lOl' qun ten<.ltl a enlaçar po\'08 vizinho:t. 

O Sa. BA=-oEtr.A DE ?.lr::LL~·-Qnero nogocio•;tes 
novos. 

O Sa. FEatuz:-Oh I senhores, illlra onde vol· 
tar·me ? Se demon>t!'O por •·ste lado a conve
nieneia do commercio com o Rio da P•·ata, que 
o nobre deputl\do co,olllale, o nobre deputado 
diz: <c I.to m~~mo é o que eu quero, nego~iautes 
novos em paizes estmn!feh·os, » o j~ parcC<J coo· 
ceder a•Juill~ que ropel1io I . · 

Ora, o c<~mmcrcio com o .Rio· da Prata. tra· 
:tcnio ~ssa nlliança qua nos é t•lo conveniente, 
trazend<> ess·1 . iulluen~iu, ess \ amisade, esse 
trato d•• que e preeno·sot·, como n:i:o será. dill;no 
de to.Ja n .alt .. nçào dos poderes J., e•ta•lo .? ' Por 
que raz.i.o? Pela vizinhllo~a '1 lia paiz .algum 
que ·w\o tenha vizinh..,s ? E . e.ssa vizinhança 
uão· n••s dá, n:io só relaç1ies commerciaes, mas 
a; aff~ições, olS amisad•ls, c ain la ma.is · as nl· 
lianças de familia ?· A .populaçiio de .um :paiz 
não pa<sa para o o.utro, os nosso~ .p:1tr1cios:.nii.•) 
vão habitar esses lugares que n ·~ são. vi.:inl!Q$ 't 
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O Sn. B.\NOEln\ DE MEr.t.o : - E' com num a 

todos os po\'O$. 
O Sn. FtRR.\Z: - SerA c.>mmum a t·•do "~o1n

merc.io ~ lL19.S devemos pron)o \•er c nln t.~.>d' ) o 
cuidad-> nquelle - que nos fie~ mais illlmediato • 

· -{m>omd~)---·-------- -·-- - -·- -
sr. pNsidente, a hora est-\ adia'ltada: ~ cst 1 

uma nl:ttc•·ia que dcman·la ~r11ndc descnvulvi
melltO ; •J nobre ·Jeput.ado m'io fez mais do que 
aqnillo <JUe costtunavamos fazer "'"' nulas, nas 
acn.demias. uma nrguiç.ã'' para mosu·a.L' o seu 
talento l>i o fertil, ti((l fecundo, como todos roco· 
nhecemos ; porq11e nilo é possi\·el achar um só 
b l)mcm, n.m só escrlptot·, 'l"'' não combata a 
opinii'lo Jo nobre dcpui.a·l n do m odo que :t expul ; 
elle ti)CStllo est-i convencido de que o comm~rCÍ•> 
entra "izinhos é " melhor eonunercio, é o mais 
propri<•. (Apoiado-r.) 

O S11. B.•xoi!:IR,, or' liELt.o : - Não npoiado. 
O Sa .. FEnn.•z :-Sobre o Rio da Prata :lind3 

ha uma outra circumstanci:1. Nus alli, po·incipal· 
ment.! sobre o territol'io da Banda Ot·ieutal, 
temos capitaes , unta p;u-te da população <lo Uio 
Gra11de E:mígt·a para r\lli e funda es l.llbciccin\ao: t•>s 
de grande monta. Nós tenh>S pois nm gramlc 
i nter~ssc, não sô polltico, como ~ommúrch L, in te
reses de toda a n oturez·t que siio o e!Tc•to dns 
relações entre duas populações que ~slr!llt;io 
cldn diR mais os laços de allinnça, de Camilill o 
de amizade. 

Ja vP. po1s o nobre <leputado que s~ a l g11ma 
causa ha digna de nLtcnçllO é o co•nmercio com 
as populaçõ,~ do Rio da Prata. ( 1\fuitos apoia· 
elos. ) · 

O ·nobre deputado em respostn a min1, ·li~se. 
que affil'man<lo eu que um object•l nfio era díg:•O 
de protecçiio cnt.:nctin que oito era util. Respon
derei M 110bro de~ntad" : Póde sat· ulil c não 
digno de pr••tecçiio; uma cousa pód~ ser um '' 
niit> pr~CÍS:Ü" ue protccçào ; tuna indt\Strín pód~ 
ser muito util, muito necessario., on11íto vanta
josa, c c;t.nr sobrãnc~im, não se impurhu· com 
os pel'igos da eoncurrencía. Eis-aqui pol'quo ou-
sei dãr ao nobre deputa.to um aparte neste 
sentido. 

O nobre deputado, sustentando) a sun ememln, 
disse: « Nós tetnO:l e,tuca•,áo industrial (creio 
que <.Jig~o isto>), tcrn.>s c.'l.pitaes. » DepOIS u nobre 
deputado rn•>Smo r econheceu que nó; nã" tiuha· 
mos cducnçào prolhsional a re~peito do C<>~ li· 
mc1·cio de m1portaçiio: concederei no nobre tlcpn· 
tado tudo, m:ts o nobre deputado mtnct\. pnuerá 
demonstmr q uc temos capitac~ em abund11ncin. 

O nobre <lftptttad~ •li»se qu·l tinhn01os cnpi · 
t·H~s em al>undaucía, o as t•azões qu~ pr.otlltzio 
for.io u scguiutes: s~ nós ni!o ti\·~~s~mos cnpi· 
toe~, n:lo .-:tínhamos e .. pregado em un\a ::;:·nude 
divida pnblic-1 ; su n(•s n >io LiYes:>emos c:1pitnes 
não ~ínhmnos est,ll.lelecido bancos: logo nós t~ont>s 
cnpitaes qu~ applicamos :.\ •li\· ida c que npplicnmos 
aos bancos. 

Ora. os capitae.s q~<ll dcp:> ~itamos ou que temos 
em. ~yro pot· mew Jas <lS<ociaçõ~s !Jancnes, onde 
voi•> t11r? Ao COifJO\P.J'CÍO, o ns •lemais indu<trias Yilo 
a nimar to.Jas a5 iu,luscdas, prineipalnlentll a do 
com:ll .. r clo. ( .-tpt.iados . \ E porquo pois censurar 

.. . e.S.~.!llUPc~.:;.o.1.. . __________ - ---···----··-· _ ···- · 
)f>ls, d is->e o nob•·e ·leputad•>. « Não. css<!s 

c::lpitnes são empregado< no d~sconto de !otras 
do e~trnn:;:cil·o » Poré m o ~nc t·epre.<então essas 
l etras·? N :lo são esso!s <Jftett•>S q 11c os nossos 
:tgricnlto:·cs venolem, nâ.l s ib CS$CS cff,.ttos qne 
o~ nossos ngl·icnlt.,re:i C•)tnpl"ii•l, n~\o são e1:5ses 
etl'~ítos •tue ns di1T~t·cntes indn<tr!11s dão e recebem 
no mercn lo c sobre •tue '""rsão as kansnc;õcs '! . 
l!:ssa$ letras, Sr. presidente, niio reprcseutão o 
nusso nssucar, o •lvs~o café ~ o nosso arroz, 
css•~S pro•ht·'~''" fabris, cnj•ls intGl'~ss~s o nobre 
deputaJo. tratando) da intltt~tria fabril, pr.,curou 
promovlll', •nn!im t.o.bs os prvductos das differente" 
ind:.tslrios ·? (Apoiad"s.) 

0 Sn. BAXOEIRA DE 1\Íl::LLO : - ltiRS porqui) 
os brn;~ilciros não npplicão eltes mesmos I!SSe< 
capitnes, e vão levai-os no governo ou aos· 
bancos? 

O Sn. FEEHIA7.:-Pela mesma rn~ão que o nobre 
deptttado lwaría aquelles que tives,;e. 

O SR. B.~xuEnu o r;; .:\l•~L!.O: - Pot·que não sabem 
negocit\r~ 

O Sn. Fsf:nA7.:-Não, por um' razão muito 
r .• cil; pel t:l. garantia q 116 prest;(o o f:studo e os 
bancos. 

O Sn. BA.>;DEtnA DE ~h;:.r.Lo·:-Pur,lue não sabem. 
n egocia.\·. 

O Sn. Ftmr.Az:- PerJó,l-me: a garantin qne 
presta o estlldo c nm ~;rand~ e~limuln para que 
qualquer quo tcnl~n smt p"qlieno cnpítal o vil 
~mpl"<·gn\' om seus rundos: etlP. tem a segnrttnça 
<lc que, p1·osp~ra.ndo o c.sto.do, o seu cnpl tnl 
esta :;aran~í<lo '"' m:lo elo governo, em coose
quonc•a do que lhe r~suha uma r"nda; clle não 
o expam os riscos c perigos e qualquer espeeu\n~ito 
OI\ em preza • .• 

O S><. B .. snrn.\ De: Mtu.Lo :-Os negociantes se 
cxp'lem, arríscito-se. 

O Sn. F~~snu:- . . . <> por côusequcncin, Sr. 
presíden te, se afasta daquclles canaes 'lu e 111\ sua 
op ini:io ~ào menus ~egurus, aillJn que mais lu
crativos. 

O Sn. n ,,:o;DEIU,\ n::: M&r.r.o:- F.:ntuo recnnhc~e 
granJc instrueç•i•l ir1dn,;trial nos brasileii'O~? 

O Sn. Fo<all>\Z:-Crcio q•1e das mi.thns pala· 
vras o nobre olepu~ntlo nilo pôde deduzir o quo 
diz no seu aparte. Em. todos os pniz·,s hn do SltC· 
ccu~r o mesmo •"!UC ao nos•o: dno.l11 n crcnçiio de· 
uma divida publica <;c,mo a uos.;n, i~t(nlli~elmonto 
e~sco pcqueoos cnpitaus hão tlc concorl'Cl' prmt 
ellt\. 

E, senhores, n n;,sso. d i vida publica e o com; 
põe inõeirame.nte u~ capitnes l>rnzilciros? Gt·untlo 
parte dl! estrnngeit·os, c mesmo de pessoas pdn
cipacs da Allcmnnhn, tem depositado n olh\ seus 
capitllcs. 

Sr. p-esidcntl!, nós til'cmos · capitnc~ qnc npplí· 
camos ã. divid:~. publica, c es;cs cnpitaes saltir:io 
da cil·culnçiio, não estanuo disponi \'eis ; nós le· 
lUQS capiLacs que 1Mç.amos nos bancos, e esses 
capitacs por. ce1·to são disponi\'eis. E d.•qui 
resulta quo . tmhmnos abundancin de c:api tacs? 
Certo que não. l 

Ra ineonvenient-ls s~m duvida na cxtensii<J da. 
dividn publica de un> pniz; ning11em pu do de.;:;· 
conhecer que a di"l"ída publica de um püz que l 
se estende de anno a nnn•> absorve capitMs , 
que podi:lo ser empregados em qualquer ra•n~ 
11>1 lndustria: isto é p rincipio ineontesta\'el. Mas 
)IOrque temos dado aos capitaes ess~ · cnlprego, 
segue-se que tenhamos cnpitoes de sóbra para 
empregai-os nos ramog õa. iodustris? ,Certo que 
niio. (Apoiados.) 

O Sn. BA~DEm.< DE ~b:T.t.o:- Sessentn mil. 
contos de d ivida iutema. 

O SR. FJ::RRAZ: -llfas, senhores, qt,id i.rde? 
Temo:; capitaes ? 

O Sn. BA-'{DKinA. t>R M>:t.LO :-Quem empresta 
tnnt.), tem. 

O Sn. F.omn.,z :-Uma parte d P.SSC-' capitncs 
está convl!rt~<.la. na d ivida publica; temos capi· 
taes para o mais? A questa<J é de ser uu niio ser. 

E, senhores, n em é possivcl a nm pniz no,·o 
ter grandes capitacs ..• 

-------------------
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O SR. &NDI':tRA DE MEr.Lo:- Tudo 'isso é re- · 

!ativo. 
O Sn. FERRAZ:- Um pili'O ilovo não tJôJe tet· 

nem J::rande ahllndanda de capitaes nem Mia
rios baix<>s. 

O Sa:·B:~xn~nü· l>.: ' MELto'di\ um aparte. 

O S:c. Fm:tnAz,- Eu nem seí para onde m~ 
m<)\'a! ... V11mo• á sciencia.. Eutcnde o ·noba·e 
dcputatlo quo o negocio de i"lportaçào demanda 
grauc.lc scleucia; nHl.s quni ~ ess·L grande sciencia? 
Sr. p1·esid~nte, o nobre deputado ha de cJilCOI'
dar que o eommereio de importação é muito 
parlieular c especial; não comprehende o com. 
mcrcio externo ~m todas as suas rela~ões. A 
~ciencia dos commnrciantes de irnpm·tacao eoll· 
sistc no conhecimento elas nccessidad>l» d'> c·•m
mcrcio a retalho, c da> n~cessidad<!s da popu
lação, isto t:nl pl'imeiro lugar, c cru :;e~~ndo 
lugat consiste no oonh~cimcnto das moedas, pesos 
c medidas estrangcir,,s, da< r<!gt·as e estada do 
c:lml;io: 110 ctlnlu~eimento dos fretes, das tarifas, 
estylos dns prao;ns, etc. Ora, St·. p,·esiclentc, seró. 
ist~ nma scieneia: ,<)Üe Srt vá· só mente adquirir 
;;;vUrc :\ eat·t~it'l\ 1lo negociante? P~rmit.t)l-mc o 
nol;re deputad'l que lhe diga que Mio; ·e d'e mais, 
uiio ha nenhum negociante de retalho ahi que 
t~ndo conhecimento do commorcio niio saiba essas 
consas; niio ha q11em te,tha mais conhecimento 
das ne~es;idades o!os éonsu'midore;; que os n~go· 
ci:tntes a rutal h o ... 

O Srt. BA.:>:DEiru. DE :.\fELr.o :-Só bem sabe 
quem bem apr,mdc. 

·O Sr. FERRAZ:- Eu tomei muitos opo11tnmentos 
d<l disctH'so <lo nobre deputado, mas p!lrece-mc 
que não terei o praz"r do· lhe· responder ·a tudo 
que disse, vist•J que a ho1·a est<\ ·a dar; n1i<> 
tome pois o nobre deputrado por descorte2ia esse 
mnu pa·oeeder; comtudo direi mais alguma c~usn. 

Diss•1 o noltre deputado: a t1L' necess n·iu é o 
conhecimento do commer~io de importaçii•J; qu11 
la~Q que. os portos lia America do ::;ut se n.brirüo 
no commel·do e~tmngei1·o succ~de11 •1ue muitos 
negociantes d.. EUl".,PR r~melténi•l um1\ grande 
I}UIInLidaJe ele fazentlas p:u·a osses !l'•rtos novo1s 
n ntó rem<~ttõdo fllz<>ndas 'JILC uiío 1 oJhlo sorvir 
P"'"a o setl wn•umo: » ó verJnolo i,;so; mas ti onde 
proceu~u scmell:nnte . C<ltBn 1 A~ll.SO pa.rtlo esse 
J1<l8'0 tle negncinntes raltos de htzeg ll<J S•~U 
miSlOl', 'lltol n1\o tiv.,ttso.m os Mt1h~cimentos pro· 
fl;.;ionaes no.:essnt•ios? l:'ol' c<rtu q11o niio pol'· 
qnc r,,; ua Inght~t·t·a, <:ujos conJa.,cime11t••s pro. 
llssionnes nossn l!lOtm·ia nlnp;ucm púJe contestar, 
que partiu ~~~·c f,lcto? E por CJ.IlG 1·u~iio? P~ln 
f~bro dll exrortaç,\o, porq1to '}tternl•• t••<ios il. nmu 
nprovoilnt• o morm,lo nov,l <111•~ so llles nbt·io, e 
o l'osultn.J., roi " opte o nobr·• d~1<1tl~<lu disso, e 
o ']ltC alguns ""ca·iptat·cs tambem ji1 iiuhiio di til, 
islo c, •llõt. obiucl.os só nccessario~ p11ra pa•zcs 
aontle o:odste " g .• lo \"ienio para o nosso p~~oiz. 
. O nol.m: d~putàdo di~~o _que ns vinge:~s et·ão <JS 
wstrumcutos melhor~s pa1·a a perfeiç:i•J da in
dnstrill fabt•ll ; 'lu em cont•:s~n1·n esso principio?· 
Illns ro:~1o 6 qaa n.; viagens se rr.cilitiio? E' p~f 
esses meios? Creio que não. 

Eu Jd:ocat·ei o 11\t\is, porque , C'mo disse, o 
tempo ft<lta-mo, visto que a hora estia n dar, e 
pois me limitarei a um pónto, que é o seguiat<l:. 
O novro lleput..'Hlo argumentou sempro devaixo 
da impressao de ttm facto que não sQ da; disse 
c!le: "Senhores, da parte Jos brazil~irc•s aGtllnl· 
mente se vai dando nlg'um movimento para o exer
cicio do c:omtnercieio ·de impl•rtaoão; nii0 o ~n\
bara~enlo$, não o arrefeçam<>s. » Quem é que 
embaraça esse moviment~? !'Hi•l serA ell<l livre 
prua todos; ·bem ~o1no a~ viagens 1 En tr~tant•) o 
uobre deputado 11isso mesmo que disse p·1ra jt\Sti
ficar essa sua pr,tposição fom~cetl armas contrl\ si. 
Elle disse' a '6~llhOres, s~ obseTva uo nos~o paiz 

TQII!IO 4. 

p1·onunciamento para ns viagens e para o com
m~rcio importador.» Mas, Sr. presid~l!te, ·quem 
tal prudnr.io foi o our~o natural dn$ cousas, o 
lugo ~u·; apparec<l maiot· quautidade da cnpitaes, 
o conunercio ,-ai totnando mais f"rçn e extensão; 
i>~o succedc naturalmente, e .. não succeder.á,sQ..no 
Br:t.zil co ma em tod-•s os paizes. 

Sr. president~, cu. tão sóme11te pedirei ao nobre 
d~putaclu, c<lmo ja lhe pedi, que niio tome ,por 
falta de delicadeza nào respon<ler eu aos diversos 
as.manptos de qu~ elle tratou; pedirei tawbem 
ao nobre ministro que nilo consldere as minhas 
asserções COmo C<'lnsnras, SOOre que em S~U diS• 
cursG se occupou; c sómente eomo filhas do de· 
scjc. de melhorat· uos<o sysLema ·.:Ie impoitos e de 
habilitar n actual adminh;tra~'ilo para esse fim. 
F,,,.,'i.o simpl~s · ob~ervações, e por cons•'guinte 
não p.)dea·aõ ser co<~sideradas como censuras. 

Finalisarei insistindo sobt·e a intelligencia dada 
á lei tio orçameuto na parte 1·elativa á questão 
Ja companhia do Cocl\es. A lei é claTissima, não 
podia t·eferir·3e a essa couipanhiia, que não tinha 
contr;lctos con1 o go\rcrno. Suas pa!avras o de
lnnnstriio: cotleessõo;s es}leciaes ou c'lnt\"nctos cujas 
cono!ições continuilo em vig·n·. 

Aqui íind''· 
O SR. SiQUEIRA. Qu.tnnoz : ~ Peço a palavra pela 

oriem. · 
O Sa. PnES!Dli:NTE : - 'l'em a palavra. 
O Sn. SIQUEia.~ QUEIRoz:.- Proponho o encer· 

ramenio da discussiio. 

O Sn. Pm.:sm>:NTE: -Vou consultar ã casa. 

0 Sa, AUGGS'J:O DS ÜL1VEll't\. : - l?c~O a. pala.
Vi'll pet>1 ordem. 

O Sa. PnEsrnaiTE: - Sobre que deseja· o no
bre deputado fallar? 

O Sn. AcausT<> D~ ÜLivF..utA.: - E· p1n dizer 
que a hora está tladn. 

O Sn. PRESWE)~Tt> : -.Eu sei quando a hera 
tcrminn. [Apoia;dos.; O nobrd deputado vem sem,. 
pre depois d;, mim, e por conseguiute posso eu 
mdhor sabe1· d"' que olic quando findilo as q\\a· 
tro horss marcadas no r~gímento. [A.poi~d<ls.) 

Consult~àa. :\ c;ls 1 s•>hrc o 1·equerim•'nto de· 
~nCCL'l':llnc'ttO, é cl\e appl'OVl\dO. 

PNce.Ie-sc ã yot~çiio dos artigos additivos, e 
são approvadt\S tLS 8Cguinte~ di~posições: 

" Fica nutorisado o governo para •lespenoier 
0 q11 e fut pt•eciso para a desapropl'iaçiio decre
tada do morro d~ Santo Antonio. " 

« Com n fulldn~õii~ de um instituto de ceg.:ls · 
15:0008000. » 

"O govc~no _fie\ 11-Ut•Jri~ado a . ~uxiliar desde 
jA a; pnbbcaqoc.~ do mstttut~ bastonc_? d geO· · 
g1·a.phict) . braz!le1ra .com qnanta'l que nao exceda 
a tun c!lnto de rc1s (l:orom, além· d!L sornm11, 
votada no para~mrho respecti\·o. " · · 

nO . governo fica autodsaclo a contractnr a 
constri\Co;õ.o de u·nn hnhl\ de teie::Nphos Me
trico> qtte, p1rtrntlo do municipio da corte, vã· 
terminal' ·na cidade do Recife, em Pernambuco, 
pass!lndo pelas . c~pitaes das províncias Inter-' 
mediarias, .:oncedetl.lO ·para este. fim, como ga
rantiP, t~té o jn.·o de 5:% do capttal .. empregado, 
ns•im co:no as iaenções co~ cedidas n•l a~· 
l• da lei do 26 do Julho de 18.'i'2 q11e forem 
applicaveis à our<~ snpradit.a;, 

«E' autorisado o gnverno n rerormnr as 
secretarins de estado da,; negociós do imperir:i 
e da jnsti~a. 

« ~ t.• A secretà_ria . do imp~rio seni. com-· 
pos~a, além do gabmete do m1mstro, da· secre
taria geral e de trcs dircctorias, ·fazendo-~ e· aa· 

l8 
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11e<:essaria.s modificações nos re~ulamentos das 
repartições dependentes deste miuisterio. 

"§ 2.•.· A secretaria da justiça constnrã, além 
do gabin~te <lo ministro ; da secretaria geral 
e de duas direc to rins. 
. _ . «Si .3.• .. 0 governo por;\ logo em e:tecuçiio ., reforma 
f!Qjeiun,lo-a á approvnc;.;io Jo p<lder legislativo. •> 

"Com o pri•>cipio do eltecução do. lei das 
terl'O.S a quantia de 500:000$. » .. 

« O golverno fica nutoriso.do a despender p ela 
vorba das ob•·as publica< g.!raes "- qua ntia que 
fór necessaría para n exploraç:io do Tocantin,; 
e seus afHueotes, e do~ o.ffiuentes do Amazor.as, 
podendo coutrnct.ar com qualquer companh i" 
prua este fim, ou J)l"Oseguir no • trabalhos de· 
baixo d& suo. immeiliata dir~cç :to, » 

"O governo fica autorisado n cont.·aet.'lr com 
a actunl companhia bro.zi!eir;\ do paquetes u 
vap01·, ou com outras que meH1ore; vnntngcns 
oflb·ccem, n nnvegaçitu, em todo ou êl>l part~. 
de paquetes a v;>por que co1umnniquem a ca
pital co1n as cx~remidades do litoral <l•> ím
pe rio, com escala pelos portos iutermedios que 
se julgarem mai.; convenientes t..Jndo o go· 
Yerno em vista :1. maior rapidGJ. das commu
nicaçõe~ c com modida.de dos pas~ageiros, e po
dendo, se lhe parecer v:mtajo~o. realisnr est.n 
na,•egação. em um ou mnis pontos, por. va
pores de p•·op1·ie<.lado tJacional." 

" E' a utorisado o guverno n despend"r até · 
quarenLa cor>tos eom os edificio~ dos semi
narios episcopa~s. » 

« F.ica autorisado o goveruo a erigir em 
faculdades Utcologicas duns dos actuaes semi
Iiarios episcnpaes. podendo despender pn1·a esse 
tim nté 15:000S. » 

"Seriio pagos, doado: joí, pelos cofres geraes, 
os vencimentos dos empregados das secretarias 
dos tri l>unaos de commercio, inclui dos os atra· 
sa dci$ ainda · n:'io pagos, !'ecolhendo-se para os 
mesmos corres os emolumentos destinados ~la 
lei . para esse pagu!llento. ciepois de daduztdas 
a;; despezas de ax~diente das mesmas &eer c
tarh>s. » 
· « O nrt. -10 dn lei do orçt~m~nto de Üi de 

Sctembt;o clQ 1815 COIIIPI'Chendo os mngi&trados 
promovidos. •• 

« Ficn o govorno oulnrisado uesd e já para 
pagar 11 Mano~l Lopes de Oliveira, p~ln rubrica 
do ministol"iu tln ,:t tlorra, n quantia de v:50-2S()í2 
de ÍOl'IICCi u>an tua !~i tos :\ fabriCo\ do feno de 
S. Joilo d~ Ypnnemn no P.xcrciclo de IS4ú a 1810, 
por occasião do vi:;ita de S. M. o Imperado• 
ãQuello cet:lboll!ciotento. » . 

a O nrt. 1(1 da leí n. G8G de 6 de Setembro 
de 18.')0 . comprohomlcu em sun disposiçiio as 
tltnlos,. bouras o qunosquer distincções cOIIce
didaa aos olli.eines o maio pruças do <'lWl"Ci to, 
armada ~ guarda nacional um destnca.m~ntos , 
ou corpos dcs\.a.cados, em rcmuneraç;1o de ser-
viços militares. ~ . 

·« O govern•l fica autorlsado a tomar :1 si. 
desde jâ., a despezn e administração do costeie· 
dos phe.t"Õ6s da lagôa dos Patos , e a mand"r 
construir mais um na ponta ..te Itaponm. >l 

. « O governo ê autorisado a alt•lrar a t·~bella 
da!: comedorias de emi>~rque promulgada pel•l 
decreto n. 913 do 10 de Fe"<'erefro Je 18:.2, com
preheodeodo não só os officiaes da armada que 
embar CArem nos navios armados e transportes, 
como. os das di11'erentes classes annexa$ em um 
e outro caso. " · 

Ít Fíeão isentas dos impostos da s isa e sello 
s.s compras q::e fizerem as .proviacias ou as 
camaras . muoi<:ipaes de tenenos o predios para 
~ abe~~:a, alargamento ou prolongamento de 

estradas, ruas, pra<;ll.S _e cànaes, ou para a 
<:<>nstrucção de edilicios publico<, pontes, fontes , 
a•1uednoLos, portos, cáes, pastngeos, e ~uaesquer 
<JSt,ll>elecimentos e outras obras desttnadas á 
commodidadc., dcçOr:;ção o salubridade publica. 
E~ta dispo~ição t~rá. vigor <lcsde já. » 

" A fuzend>l provincial · tl.ca isenh de impostos 
gcra~s. qualqu~r que sdja n sua denominaç.iio. » 

« Os proprio.~ da camara municip'll d11 córte, 
ficiio d9~de j•\ i,;entos da decima urbann, ll exo
nel·ada a mesma camara de qualquer divida a 
que por seruelltantd titulo esteja· obrigada para 
com a fazenda n.aci.mal. 

« As d ispo,;içoes d•~Ste .arligo são "extensivas ao 
eollegio de P~d ro II: ~ · 

« Fica o governo autoris.ado a isentar a Illma. 
camaro. municipal do pagam<~nto da s isa eorres
ponddnta :\ q 110.ntia de 3l:OOOS porque está au
todsa·da a comprar os predios ns. 50, 52 e {>-1. da 
rua dos Pe;cadores pnra ~erem demolidos, afim 
cl~ ter lugar a continuaçã o da rua dos Bene-
dictinos " . 

« I goal autorisaçi'to é dadá para todas as 
compras _que par,, mdhor•llnentos da mesma na
turez>< fizerem quaesquer cnrnuras municipaes e 
autoridades do ímperi•). )) · 

" O l!Overno fica autorisndo para coutracbr 
com Joiio F•·ederic<J Ru~sc ll, uu com qual quer 
outro, o servico da limpeza Jo.s casas desta 
cidade o do esgoto das. ogo.as pluviaes, realisan
do·se os trabalho; por districtos designados, 
para o que poderá conceder·lhe a isenç.to dos 
â.lreitos de importaçiio de todos os objectos ne-
cessarios n;;~. forma .requeri•la. · 

.« Nos Jistrictos em que se fór snccessivn· 
ment~- realisando o serviço de · que ~··ata .o .ar~igo 
antecedente, fica tombem autorisado o governo 
para elevar a decima urbana na Pl'Oporção ne
cessuia pura fa;~:er face t\s despezns do con
tracto. 

« O ttoverno tl.ca igualmente nutorisado n con
ceder ~ dita companbia a Ise nção dos direi!.<.•s de · 
eltportaçi\o para os seus productos. » · 

« As duas lote1·ias concedidas pela · li.ssembl~a 
lngislath•a provincial <lo Maranl1iio ·a.·· beneficlO 
dàs obras do convento de Santo Antonio da 
capital da mesma provinci .. , e uelln extl·abidus 
rio anno p·1ssndo e no conente, estõ:o compre
hendidns nas dispüsições do tu·t. 12 da lei 
n. f>S(l de C de Sct~ml>ro de 1856. » 

« Ofi'ercço como ar~igo additivo a resolução 
n. 57 qu·~ iscula de direitos n~ machinas c mais 
generos importados puu o encamunento de agua 
potavel e chafuri?.es da comp .. nhia do Queim:Ldo, 
na. província da Bahia. " 

« A extraçl\o da prata. co1bre e outroll metaea 
inforiores n estes em pt·ebendirla por eompnnhias 
ou pnrticulare~. pag~ n\ altmen te as imposições n 
quo está sujeit.n n extracç:\o do ouro . » 

" O nrt. 82 da lei do 28 de Outubro da 18.{8 
isenta do imposto de õ ~ o ouro em pó ex.
trnhido pelas eon>panbias de n>inernção : e o. 
Pxcepção que fn:t o mesmo artigo na parto 2• 
sõ diz resp eito As companllía~ que, P'' .r con· 
ces,õe~ especines feitas pelo governo ou yor 
contractos com este celebrados, cstejão sujeitas 
a pagar alguma impo:>ição pela sua mineração» 

" Art. l.O Fie:: concedida {\ eompanhía .impe· 
:rial c:le mineração est·•bolecida do Gcngo·Soceo 
n rcmi:osão dos direitos· do ouro que extrahir 
de &uns minas, emquanto não cessarem as dif
ficuldacles com que· actualmente luta, devéndo 
contino.~r a cobrança desae ia.posto lego que a 
importunei&. de!lc e das dema1s despezas ordi
uarias <lo estabelecimento pouão ser compen
s.ad1S ~lu sua receit:l . 
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SESSÃO EM 10 DE AGOSTO DE 1853 139 
«Art. z.o Fica incumbida ã thesDUl"aria de f1\· 

zenda d'l província de Minns Geraes a 1lscali
sação indispensavel ,pMa o fiel execu~o do nr
tigu lQ, nio sà ·pela inspe~ilo do \,alnnço que · 
seonestralmen!.6 lhe de,•erâ remetter a compa
nhia como por qualquer outra espeeie de exame 
a que julg u<l conveniente mandar proceder nos 
proprios l1vros de sua .§.Sel'ipturaçl\o. • · 

• A eommi.;s(io de fazenda, a quem foi presente 
o ollicio do governo de 21 de Maio do anno . pns· 
sado, com o proc:<lS$0 de nvaliaç~o do terreno 
sito na capital da provineia do Parâ, fazt!ndo 
fre11te p&ra o larJto do Palacio dn presideucia, 
o qual terreno !oi avaliaJo am 2:0008. e deve 
ser vendido, visto assim .convir a o. publico ser
viço, como diz o governo no mencionado offieio, 
e de parecer qne ua lei do orçamento . ~;e con-

- ceda auwrisação para essa nlienação. " 
" O governo fica a utorlsado a. reduzít' progres

sivameute os direitos d., exporlaçào, á me.!ida 
quo os recursos do thesout·u lb.'o pennitticem, 
até á completa extineç:lo dos mesmo~ direitos . ., 

«A imposição do subsidio de vinhos e a de 
de.spac!Jo marithno especificada no art. 89 do re· 
gu1am·ento de 30 de Maio de 1636, e que se cobra 
110 porto do Rio de Janeiro em . bP.neficio . d11 
santa caaa dn miserkordia , fica .diisde jll. exten· 
siv.1 aos mais hospitae"' ·do caridad.e dos ·po1·tos 
marilimos do ím~rio• » · . 

a Na . venda dos beris e terras da eapella de 
Itambé; · na província de Pernambttco, decre
tada pelo art. 4• da lei n , 586 de 6 de Setem
bro de 1850, o gove·rno affrontatá primeiramente, 
pelos pr t-ços dãs avali~ões 11 que · S<J procede
r eli\ in•liciatmente, julgando·as . r~zoaveis, · nos 
indivíduos que ou já se acharem, pot· qualquer 
titulo, em poJsse dos ·ditos bens e· terras, ou ti· 
ve rem. nestas bemfeitorias: e sómente no ca:;o 
em que os posseiros renunciem a esta ~ref<Jren
cia seriio os ditos ·bens e terras vcmd1dos em 
basta publica, nos termos do ~ lo do sobredito 
artigo.. ficando t0davia em v1gor o modo· ahi 
prescrlpto para o pngamento. " 

Havendo-$e retirado da er.sa sein participação 
os Srs. Augusto de Oliveil'll, Paes B •r~·eto,- Sn 

. e Albuquerque, Bezerra Cavalcanti e Rego Bar· 
rcs, verilica·se não hRvor numero lega1 ·pllra 
continuar a vot-tçã.o: 

O Sn. Pnllswtr;·rE declara quo falt~ sómentc 
a votação de um artigo Additivo dà a ordem do 
dia e levanta a !IC~sâo ás 4 e meia horas da 
tarde. 

Setl•lo eaa to ele ~gono 

l'llltBl:OKNCI.I. DO SR. MAOlE.t. t.!OSTEIRO 

SUIJül..lltlO.-Expldiente.-Ne&ocios de S. Paulo. 
-Discurso do S•·· lWíeú•o ~ And1"ada.-01·dem 
do din,-At·tigo.s q(iditivt~s ao o•·çamenfo. Vo
taçD.o.-Ct·ea~l!o dn. provincia do Paranà. Dis· 
cu•·sos tJ,as S•·s, Nebias, C1·uz j'o{achado,.. B.JI"· 
bosa da Cunha, Ribeii"O de Andrada e Pa<;1uco. 

A's 10 boras feita 1\ chamada, aehiio-se pre-
$entes os Srs. dop11tados Maciel Monteiro, Paula 
Candido, Wilkens de Mattos, 1>1q.:eira Q11eir.,z, 
Ribeiro da Lu%, Mendo.; de Almeida, Pau!J' B~p· 
Lista, Candhlo Bor~es, 1\!acl.•ado, D,•mingues ~Uva, 
~mes ·klbeiro, VISCOnde de 'Ba~p~ndy, .M:arti.m 
Francisco, Ferro.z, conego Leal,· Pacheco, Bret.as, 
José Matltlas, T6i:r.eira de Souza, Jordão, Séá.ra, 
Luiz Araujo, · PereirA Jors:te, R vppoHto, Fleury, 
Jneintho de Mc~:~donça, Silveri~, Aprigio, Wan
derley, Mó!lldes da Costa, Aguiar, 1griacio Ba,... 
loosa, barão de :Maroim, Fan5to, Freitas.-Gouvéa, 
NebiM, Góes Siqueira, Versiani, AlmeiJa Albu· 

querquc, Titâra, padre Campos, vlgario Sllva e 
::1-Iiranda. 

Comparecem depois da chamada os Srs. Sà e 
Albuquerque. Paula Ponseca, l'>aes Barreto, Fitrza, 
Vieira i.le Mattos, Angelo Ouslodio, Luiz Carlos, 
Zacharia~. Livrament·•, Dutra Rocha, Drusque,· ··· 
Paula Santos, Taques, Saraiva, Vaseonoellos e 
Pa•·,.naguâ. 

H•lvendo numero legal, ás ll horas menos um 
quarto, o Sr. presidente declara abei·ta a sess:'io. 

Lida c approvada a acta da antecedente, o 
Sr. 1• $CCretario dá. eont'\ do seguinte 

ElU'IUlmNTE 

Um officio do St·. l • secretario do seuado, com
munieando qlle S. 'M. I. fieãra seiente <las pes· 
sons que actualmente corn poem a· mesa desta 
camau.-Fica a camnra inteira<la. , 

um requcrimonto do viga.rio colladó do. fre
~uezi:t da vil la da R.\rro do Rio-Gro ndo, pro
víncia da. Bahia pela segunda vez pedindo que 
sa orija ahi uma igreja matriz, visto a p~nllria 
que neste lugar existe <le templos, .on.le apenas 
M conta uma capella· em mflo estado.- A' com
missão eec1esiastica. 

De M anoel A.ntonio Fernandes ?~reiru., p·edindo 
fazer exame do primeiro a nuo medico, que como 
ouvinte frequenta, sujeitando-se aos de nrltbm<r 
tica e ga.~metria antes de mat•·icnlftr·se no 2• anno. 
-A' commissão de in3trucção publica. 

E' julgado objeeto de d~liberaçfio, e vai a im·
primir para entrar na ordem dos trabalhos, o 
seguinte lH'Ojeeto : . · · . . . 
. « Foi presente ·á te.roeira eommissiio do orça. 

inento o aviso do govP.rno . de 1~ de Julho deste 
an\lo, cobrindo um offielo do actunl vieo·presi
dcnte da p~vineil\ da Bahia de 20 <ic Maio 
ultimo, inf»rmtlndo uma oetição do Dr. Jo!io Ba
ptista dos Anjos, medico do h ospital de marinha 
da dita próvinci·l, que reolama o pngamento .de 
1:21011369. quantia. a que jlllg<t ter direito. 

" Allega o peticionario quo tendo obtido .v.~rias 
licenças com vencimeuto,' tanto do governo pro
vincial, como do geral, para ir A Eur.:~pa· tr:i~r 
dn s1·.a saude pelos annos de ISa e 1~12; det
x.lra em con3equ.eneia de uma condi.ção a rjue 
se snbmettA•·a, no ho$pital de marlnb.a da Bahia, 
um medi~o quo servio em seu lu:;ar, e a. qu(lm 
iudemnisou por est•' trabalho; não havendo . até 
o presente recebido da: respectiva •·epartiçãn fiscal 
n tmportancia dos seus vencimentos, o qu.e cotn
prova com docums ntos. 

" A comrnisaão lendo examinado ss allegações 
do peth:lonarlo, as informações da contadoria de 
m.trinha, int~ndencia e presidencia ela B••hia, é 
do parecer qu.e esSjl pretenç io é fundada ·am jus
tiça, tanto mais qual\to o med ico quo substituio 
o Dr. Baptista •lo~ ·Anjos, o nenhum outN r &
ccben dn oompetclitc repartição daranto o tempo 
do impedimento vencimento algum pelo serviço 
do hospital; e po•· isso submetterá á. approvnção 
da camara o s~guinte . projeeto de resolução : 

« A assembléa geral logislatiYa reso\ve: _ 
" Artig•• unico. O governo ó autorisado a mandar 

pagar ao Dr. Jo:1o B 1ptista dos Anjos; nbrin
âo·se,lhll o ·eomP.etent.J a·edito, o~ V~h1cimentos 

. a que · o n1esmo aoutor. tiver direito,. em. . virtude 
d:1s licenços que .·obteve para tratar· .de s ua· saude 
na Europa nos nnnCls de lSH· e 1842.. ;·; :·;; . 

« Paço da ea111ara dp~· depuütilos, · ·er.t· 6 de 
A~tosto de 185ij~-Car-.dido Mende$ de Almeidn. 
-José Antonio de llCagalMes Castro. ·- ·J. M. 
Figu,t·il"G de , Mello (vencido. i» ·~ 
· E' C<Jm · urgeiicia· remettlda ~ commissão de po

deres ·uma indicaçAo do Sr. Gomes Ribeiro pro-
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HO 
pond~ que seja cbamaoln o S r. Joo.quim Ya_rce~· 
li no de Br.ito a, com·J suvpt~nte pela provtncta 
da Bahia, tomar as:;&nto, \'tiõlo est:lt· elle nn 
cõrte e tt deput<\CitO iucllmpleta. 

.0.)5;r:. :S,l:bO.il"<> .. d<.>_ "'~ ndt'a<la:-Sl' •. Jll'rlc. 
sidente, s~ndo esta a pntnetra \'t>Z que. tenho 
:l hon 1·a de falbu nesw t·eci!'ro, pe•·mttta-mc 

.V. Ex. que, antes . de npresen.•nr alg•tma•. con· 
sideraçõe• ~ •·espett.:l dll ut·geucta -1ue vou l eque
rei-, agrade~a a esta augusta ca!o~ra a bene~o

. Ieucia com q11e se oiígnou o.duuthr·nt<. em oeu 
seio. 

Agora, Sr. presidentP., c.nno. tenho .ti•lo scm.pre 
n franqueza pot· norma Ja nunha v1da poltl!c o, 
vou rovelar, Jlara fundnmentat• a urgencta , o 
ponto sobre-que d~,·e verSIH o debaw. 

Na ~rovincia do S. Panlo, SI'. presid~ntt>, por 
occasiao das ultima~ eleições, a.lgu!ls . factas se 
derão .a men vêr, evideutemtmle crumnosos, c, 
comn 'nté anora. uno me consta que os autnres de 
taes factos" tonh:io sido punidos, ó este o m•>· 
tivo que me in.Juz e a.o meu nobre co.ll~g.a •la 
opp~>siçUo depute.dü IXJr S. Paulo a. dmg!r. ao 
gov~rnl) nlgumas pe1:~untas re\-ltJVameule a un· 
pumdade dest~s enmmos•>S. . . 

Quando se disculir o requenmenl.n,, ~t·. preSI· 
_dente, .espero quo V.. Ex. me pet·mttLu·á fazer 
a lgumas breve~ cons•dcll"ações sobr.- os ~~tece
dentes que pro<.luzirlio esses facto~ e que real
mente !uriio delles causa. 

Mns, para não t9mar tempo â _cnsn e cansar 
8 sua 'atlençiio vou ler o r~qucrlmcnto que eu 
e meu nobre collegn pt•etendemos S\ljeit.a~ a Slll\ 
judici•>sa consideração, para que ~ua veJa .so por 
ventura o objecto e merecedor da u rgeucu\ que 
peço (U) : 

« Reque•·emos que se peçno all governo as se
guintes iuforma~\les : 

" 1.• So íoi responsabilisado o delegado de P,O· 
licia da cidade de Pindamonhang~tba, da provtn· 
ci>l. dé S: Paulo, que pt·eadêra no Ji•• da,; eleições 
primari~R parn d eputados o ju_iz de p:c:t ten_oute
cot·onel João Monteiro do · Amal'al, e ordenara o 
Cllrco e busca na essa de mosmo. 

·« 2.• Se furiio proce~sa<los d punidos os aulol'es 
e c.,mpliees dos nrontecnnentos J e S José dos 
Pinha~s. 

:c 3.• Qnaes as Íil\'estigllçÕes e. prolvidoncias 
que o governo tem tomado em ordem n conhe· 
ccr e n remediar •lS cnusas que têm alli pl·odu-
7.ido esAes acontecimentos· c iiT~gutaridades nas 
ép(l()as eleitoraes na pl·o\'lncia de 8. Paulo. 

Paço da ç·unnra dos deputa:Ios, 10 de Agosto 
de 18ó3.- J. J. Pacheco.- Ribeiro tle Andmtla. » 

Te ndo au pois feito as conj\ideraçõcs necessu· 
riruo para !undamCI>tnr a nrgeueia, accrcseentarci 
111ais um nrgtuuent.o. 

A cauuu·a deve culnpreheuder que, nll vos:çau 
ou o q 11e 1ws udl'IU\Os collocados, eu n o tn~ú 
nobre 1:ollega da opposiçiio depnL3dll por :;. Paulo, 
uma v11z que, uopoi~ de haver longamente espe· 
rado, não vcruos provitleneia alguma tomada 
contra esses criminosos, ou pelo menos não ca
nhec:~os res ul~·tdo algum da laes pnwídencias, 
incwnbe•uos o de\·er indeclina\·el , sagi'Bdo, d~ 
interpellar o governo a ~sse reepeito, espernlllos 
pois ·que Hos · prest.e o se11 vnlio..o auxilio no 
desempenho d~ . nma tat·efa n que llg.unos n 
maior importancia. 

Espero qut>, por sua digr.·(d~de, o governo 
dará 1111 necessnrias c1plicações n •·e,;peito> tlessc,; 
racLos ; o apezar de collocado em opposição, de
.;laro q_ue sempre me aco!llp&nba o profundo de
.;~<jo d~ •111c aqu~llcs a quem mo oppon~o cxpli-

qu~m os seus acLOS úa maucit•a a mais satis· 
fnctori!l. 

Espero lJóis Ua bt~nP\'olencíc o generosillo...lc 
da Cl\~'' que ella se di~oll\n\ com:edct· a u~go11cia 
pedida. 

O Stt. J>nESIDE~TE : - Os senhores que .... 
0 Sr~ .\l'll!GlO; - _lj:' precisQ __ ;;lefi.nir .. _a __ ur.~ ---

geriC\Il. -····· ·· ~- ·~ --

o SR. Ruu::Ul'l JJJ:: A~Dil.\DA. :-E' para o r e· 
querimento ~er discutida iuunediutamente, c SÓ· 
•ncnte durant~ a primeira parte da ordem do 
dia . 

A urgc.neia e nppr,wacto. 
O Sn. PAULA Fos~llc.~ observ•1 pelo. ordem 

que ainJa se t•!m d~ votar um art igo additi vo 
ao orç•tmcn~•), para que e~te po<sa •P-C •·ctlígido 
pela c•llll : III~s:io c cntrn.t· em :3• dlscn.,s,\o ; e 
q••e issv nàu deve set· pr~t•n·id•> pel"' diseuss•io 
do r~quorimcnto do uobi'C Joput.tdo por:>. P(lulu. 

O Sn. PRP.SJDESTE rc~QOtode que sô · quandú ·co· 
meça•· a ordem elo dia pode se1· votndo esse nrtigo 
additivo, \'Í<:to qu e a cnona•·a acaba de julgar 
urgente o l·equ'lrioueuto do no bre deputaJo· po1· 
S. P>1.ulo. · 

O requo;riiuenlo do S•·. Ribeh·o de Andrada é 
ap•Jiado e P.n tra em discussão. 

o S•·· Kiboir ó d.o Andr·ada : -Sr . . pre
s idente, >Ipresenland<> o r<!querimento, para cuja 
discu~s:io n casa se dignou Cl)llceder n n rgeucia 
por mim requedoJa, tenho necessidade de expli· 
car os seu; funda me ntos. Antes pot·ém de jus· 
tlfi.ea.r a lleces,.id'l1de das perguntas que em meu 
nome 6 em nome d•l meu nobre collega da oppo · 
siçã:o t~oho a hom·a da dirí~ír ao governo, é 
m.o~ter que eu entre em a lgumas considertfções 
r elativas aos acontecimentos qua se derilo nn 
e<>marca oJe Coritib:t no~ anno,; de 1849, 1850 e 
1~1 ; o espero q11e n . casn tolerar.l- esta minha 
digressão, pois que taes acuntecim~ntos são a s 
causas •·eaos dos factos que p<~st~l·iortnente se 
deriio nas eleições Lle Novembl"o · de 1852. 

Sr. presidente, antes do entrnr nn historio 
desses .acontecimentos, é necessario q"o ·ou e:q•o· 
nha á casa quaes ·as cau sas get·a es que, na minha. 
opinião, têm proo.luzido nu provincia de ·S. P"ulo, 
e mai~ especilllmente na com!lrca de Co•itiba, 
ns luta,; desngradavcis . c muitas vezes saogui· 
nolent cs que tem m~tcul.tdo O< seus Castos el~i· 
tornes. . 

.Julgo, senhore~, que ·dllM CIIUSn$ principnes 
tom nctundo parn produzirem um tal resultado. 

Em primeim lugar senhorPs, n c"rt,•za de im· 
pttniJado por pnt·t·• das auloridades, por mais 
nbus?s quo commet!Ão, porquo ·é um facto incon· 
tcstavcl, que pouc<~s ou tal vez neuhun• · sii.o os. 
exemplros de condemn11~iio dos c:npi·~gados pu. 
bltcus. Ellcs tcn1 pois '' ce1t eza de que t••dos. os 
seus nct.t>s, nii•> só seriio sanccionaJvs pelo poder 
executivo, como ainoJu mai-> que, ou por infiuen· 
cia U<lSt'l ou pvr qu·tl•.[llCt' oul.l·a· circtlmst·lllcia 
qnc n:\o me eumpo·e . ago1·a indagar, mio Liio clo 
set' punido$ pelo poder juJiclnri~:., q".lacsqt\er que 
elles sejão. · · 

A seguuda causa, seuhores, a que at~ríbuo 
essas . lutas é a iu~erveuçào dil fo rça armada na 
lide eleit<wnl, intervenção que de 18<!1 pa~a cá. 
se tetn d :\do c"nlínuamentc em S. P .>ulo ; e de 
certo que · 6 altamente desagratlavel que o dia 
ela soberania do puv·o, o dia em que· tem de 
m1nifestar a sua livre vontllde, SP.jot este <• proprio 
dia em que elle se vei•• · cercado de baionetas, 
"· coagido na manifestação dos seus sanLimentos. 
(Apoiados.) . . 
, Dígú qu'! de 1849 pari\ e á se tem dado eon ti· 

nuamente em S. Paulo a interrenção da força 
armada nu$ eleiçõe~, porque os nobres PloalbfúS 
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da mnioria uào poJerã\l conte•tat· os documentos trado presidente, a quem soln·em::-. ndno H l.'f- t i(o, 
t iradus das •·epartições competent.~s c publicados m~ chame à ordem. · · · 
}-el1.1 jornalismo, em que se revelou que na Em rirtnde dess~ deliberaçfto do poder legis· 
vespera <.lus dt<ições RP mandou destacamento~ l:ltive teve de proc<'d<'r-se á ele íçãu em . 1850 
para li i versAs localidades d11 província. 11.io só tHI parochia de Utlritilla; então 11 delegado de 
e m ltllO, cnstlO ua pr·oxima. êpoca de 18.)2.. policia l<'ran~o, mnis eX(leritnen :t~ o pe},,~ factos 

E' "erdndc, senhores, que o parttdo da situo.- de 18~{). re.:e•oso de que as. elet~<,;oes !tJssem per-
çao ctn :5. Paulo d<clarou q1,1e s_e_ m&!)_dou . ~sst..s ... .. didns .. par.a . ..o . .pllrtid<>-da --s•t ua.<;>to,-_,.ssmttou- d·e-··- ··· 

···· · d~--st11ea·m,.ntos ·para prGte~\ll' o ''olo livre contra Lia r um gol!•e de e;tado J•a._ra realtzar o salva-
os desordeiros; mns, p~rgunto cu, ~c o partido t.cl·io cleiLr)ral; . pre!ld~u r01s 4 dns ch~res do 
da situnç1io. om S. Paulo Ctmslítue a o•aiqria purtiJo liberal e os deportou p3ra fõm do lugar, 
da provincut, como afl'ecln, ess;J. maiodn ltlio pAra quo uiio tiv~ss~rn a ousadiu de pldtl!lll: a 
pnd~ria. por si só conter os pr<•tf'nsos ~ desot·· t·ldçlh• coutra o governo·. R ll tini>Jos os _ cht:fe ::~ 
df'iros ? Por v~11tura um pat'tido que s.e n~ba d<> pa•·tidQ do. ~pposição, P.st.á. claro qne desdG 
em m l\íoria receia u1n•• min<win, por mais tur- que as p<1ssoas mtliS po· •• emi•~ente& s•>tr.-iiio um 
bulent.'\ q1:t; ella. s~ja? tal d~~potismo, as mas;as tinhão de r~tirar-se ; 

Aiuda ha poneo, senhor~s, um jornal pertcn· al.las;dOnCIIl pois o campo a -maioria do" \"Otantes, 
c ente no partido da situação na p•·ovi nci;t de ·e proc.-d.;n.Ju-se :t!li â eleiç>io, foi dia ga"nha 
S. Pnul•>, n•> qunl se publicão •>s actus offic_iaes, mn1 suam: e naturalmente pela :wwridade. Mas 
df'clarou I)Ue se o rr·•verno ti\·~.ssd o exercito ent•'ndeu o ~ovcrno que o negocio se tinha t 11r · 
do :m pe>·atlor da Russia d..,via derramai-o JlOl' nud<> por t •l fórm!l cscandal•>S<>, que era preciso 
t •>d>t a pr- •vin~ia, para· pl't>te)ler o voto iivre lomar algum:!. provid1-ncia a este respeito; m •n-
contra. os d··s~r,leh·ns. Isto, s~nhl)res, r .. ; ainda .:I ou enti\o o chefe de pobci :1. $yndicar dos factos 
mais que inicio u a dirigir ao mini~terio as pt!r· aCilntecitlos alguns dias antes da eleiçilo e exa:-
:::unt.as cun~t"nt.f!s do meu requerimtnto, p11ra minar o comportamento d•l delegaJo, ·porquanto 
quo ~e me off.,rrça lambem occasi:lo d<l inter- este allegevv. -que havia um plano -d o sedlçll:o 
pellnl-o sobre :\ maneiln ptir que prete nde ulle r..rjado pela opposiç.,'i.; par!i toll•er a livre ·ma· 
compo t-f.ar-se 1111 proxima f'leiçiio senatorial. Gon- nif~st.n•.:iio do voto- do parltdo governi~ta. 
"'Vem -nos a nó~ ''s pariás. politicos. sabermos Este chefe de policia. é umn· pessoa inteira-
qual o comportamento ')lle ·o g"verno ?T(·t&nde meute in'iuspeita, é hoje um do.< ·membu•s desta 
-ter uess1 ctuét·gencia, afim do· qufr· f:>Çtlmos ··sabe•· casa, ·e ~rll. -e ntão p~rt;,ncentc do pat·tido . da 
aos nossoi\.co-religionario" qtlC· u:io entrem· ne~sn situ~<;ilo; se pois alguma suspensão pudesse 
lút.'l eleitoral, que n~o se exponhilo ao a•sRssl- IHl\'er da suo. parte devia ser eon wa o partido 
nato,. -.se pt>l' - ventu1a tem de ser ·cmpt·egadn a da opposiç,·•o, e não C•>ntra aquello li ·· que p~r -
força nrm11dt\ -como mciu eleitornl. · · tencia; mas o no li•·~ ch•:fe de I?OliciR, c<>mpre-

·Em 1St9. se"hores, " c.pposí~i'io corlti-bana t~ve -hendc),dO bem que naquclla oc~astão era simples-
a falsa. illusn•l, n errada crença. de -·que exls- mente magistrado, o niio partiuista politico; que 
tiudo no ~ystemn rcp,·cs~nta~i,·o ii11hn o direito sómente devia ter por norma.· o cunwriment"o ll.el 
do pleitenr " ol~jçT<o. Rica, fort,, e inteHigehtP. dos s·,.us de,·eres, correndo o r isco de':desngradtli• 
como t.i na comarca dn Goritiba, dirigi o-se pRi:i- aos ·Mus co-religiontJrios; como desagrndou,lmuve 
fica mente a· .lgr~j 1 para alli manifestar a' sua por bem proceder como· um magistrado iutéUi~ 
vontade ; ·então o· sul>delegado de policia, vendo gente : e probo; e no desempenho do sólen1ne 
que. 6ra c~r~a a perJa da eleiçii•l, entende11 que con•promisso qu('; l!avia _f~i~ com sua_· const"icn-
d~.vta set·••tr-se de um ardil qunlque>' paro per- ciA,- tlO re•~tnr1o que dmgw ao . prestdt>nte da 
turt.nl· a: r. de· que havia de lembrar-se este provinci:l-· dP.cht·ou que e ro ralso : ·t(H' ha\'ido em 
hom.em ~ ! De quere•· re-.-ist:~r os votantes dentro Coritibn . phno .. algum de sedi{tio,- ') U<)· o fncto _de 
d'l IgreJa, ·svb pret<•;'((O de alguns estarem ar- terem apptll'et.:rdo !Jessoas .:u-madas alguns dtas 
mndos. On, senhores,. não ha qm-m ig uore quv antes da eleição era· nm facto eonstanto e usual 
a policia do r ecinto cleitor4l c commettida aoa allí, que o unico ~rim!noso era o delegado de 
pre;;identcs da mesa pat·ochial; ao _suba~ltgndo J)Oiicia, e que $e o n :'\o punia et·a porque a sua 
n ão compelia ella; isto não só .é expresso nn lei j"uri~dicç:io j il. se achava prcvent.,, ·vi .. ta que o 
<i e elciç~es, .como·· em diversos avisus do Sr. vis - uiz de direito da Cllmarc!\, havendo concedido 
eonde de Monl'álegre. que julgc que serâ auto· hai:Jeaç-ccwpus fiOS quatro ch~fes do partidc li· 
r idllde insu~peita · á nobre tuaioría. O povo beral deportados, tinha · in t.orposto r ecur,;o para 
cn~ndeu que estava em s~u direito r<!sisLindo, a r~lnção do dist_rieto. Diss~ ainda mais gue, 
c Jl;ll~o que eutend.u tn\lito bnm, por_quc o n<Jno quando .h?uve .. se mteuçno da p arte da OlJpos•ç:lo 
cod1go do processo consagra n th~orta da re•is- de p1·oh1b>r, mesmo com o •lmprego d•• v>olenc>a, 
tcn(:U\ ú~ · • ·rden~ illegaes. Se " povo pois Linlta o partido I(O\"ernista d!l v otCtr, esse erimt>, sendo 
? dil"· ilo de v~>ta•, c se o delegado proccdln o c! o ut. 100 do codi!lo criminal, Er • ati'lnçiovcl; e 
Jllcgalmcn:c querend<~ inr"'erir-r,c em 11ttribuiçõcs ~~ndo atlancavcl niío pod ia ter lugar n pt·•stlo 
que uiio lho pcrt,:nciiio, c claro qu~ o !'O\'O nlli dns Indiciados nnto8 da culpa rcrmada. E o 
u-ava do son c\ireit<~ quando J'esietirL t\ prelençt1o nohrn chefll <lo JlOlicia, par11. (lludamcnta~ todos 
tllegul d., s~:~b.lel~gn<lo de Coritilra. Entiin M estes congú(c,·arrdo: do s~u r elatorio. decla rou 
nutoridadPS de Coritil.JL\ ,-.,th·âri'ic-s~ -.polT'' Pul'a· q110 sn fundavn nl} depoimento de plltlS tes te• 
naguá, afim tlc vulgarisnrem !\ ttença de que munhns contestes quo lul\·ião deposto. debnlxo 
a elolç>lo alli ~stnvn-se f,rzcndo com petturb11ç~o de ju•·amento que um deJçgado Franco alguns 
da ordem. publica pelo partid? tla oppusiçilo; dias autes d•ts eleições jrí h-.via decla rado que 
mas_ e5ta intt,nçeo qn•l linhii•> na. m.ante ntlo n pam venc~l ·~>l mnndaria prender a 3 ou 4 ehef~s 
l'eahzt\rao de um· mr•d•> ~atisf,tetono, porque · dias do· par tido hberal. . · · 
depoi.• · ossrts ml'sm:ts nrttut·i·lnlles · regress~ndo Dts~e !linda mais, qtte sendo inquerido a.·. res-
para Coritibo. -continut'u·au n. exercício "de suM peitO d" pr,•tenso phlno -de sediçlio o Sr. Ribas, 
attribui~ões.· ·. . chefe 'do partide> saquarema na vill a de ,Ciastt·o 

.A a&$eml>lén. ll~'rlll ·}egi~tloli\'11 julgou invalidM do comarca de Coritib:>, este- declarou que tino . 
as eleiÇÕ1!9 Ctàtn" <'m Co(itihn em J$19. Ntlo hl\via da · parte da opposiç~o sero .. tba:nt.b plano; 
quero cn1ror, -senhores, no examo · ,tos· motivos que s.•od•> elle commaud~ntc rla gt~~u·da nacional, 
qut! leyá1-ão. o . podt!r · l..pt~l>ttiVo n tt•mar : ~ma impossivel era ·que sem_~h,mte plano . existisse e 
~I dehbt>raçao, porque Julgo··:q\11'" g oceastao é s-l rc~lts~ssem as renmoes ·_de gente que pliTa 
1mpropria para o fazer , e que ""'' Vnht\ mesmo esse fim· affirma.va o ··delegad() se_ havíão !eit.o" 
esse direito.c Reeeio que p.-la - prius~íra vez. que em Ca&tro, s em :que chegASsenl aos séus onvidos 
tenho a honra-de fallar -nesta'CSI!n, o dig11o c íllns- inf .. nnaç~- verii!ica.> · ll" · tal -respeito. On~-; $e-
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nh<Jres, pergunto eu, toe u vista da declaração 
franca e clara do nobre chefe de pu1icia, da 
opiniJio de uma pessoa insusp!Jila, de . UUl& pe~
S••a que por SUi>. alta posiçao pohtleà devHt 
merecer algumn ~onsidernt'iio uo governo, ~rn 
justo que o d~l~gado dn Coritibn llc:ussc Im
pune~ VerJadc é que pro formula. foi elle mc:_t· 
tido em pro<:<!sso , est~ proce!lso veto á relaçuo 

· -·dõ_._di$tt"tc.w;· - tr· -qmrt-aeMu·•in~r-um~ duúf!-· 
nullidades, o o temetteu ao juizo procossanLe, 
onde é p1·ovnvel que se trate de aoafnl·o, e o 
dele~;ado prevaricador cnfeitar-se·ha elos louros 
do t.riumpho, o será 11-pplaudido por ser um 
cabalh;tas ousado. E' por is;o, scnbores, quo 
(;U digo que uma das go·andes causa11 que :tctu:\o 
nos abusos elcitor.•cs é a impunidade dos 
funccionarios puulico;. 

Nem só do relalorio de que fit menção pa· 
tenteou o Sr. chefe ãe polícia a iunocenchl dn 
opposiÇiio; fêl-o tambem quando no acto de re· 
tirar-se dirigio uma tirculnr 11 tod:u a.~ aut•>ri· 
dadcs, llcon>elhando·lhes que so comp<HtassGn> 
bem ( pelo que se o·econhece que até então se 
tinlliW eo•npnrtado mal), e que a administração 
da jtiStiça pOr pRtte dn auto1·idadC nno distin• 
guisse crenças politicns. De ld50 nté princípios 
de 1!>52, como n!io era p reciso dar-se andamento 
a j\SSe pr<l?es;o de sediçi\o na comarca da Cori· 
tiba, ficou tudo par;J.do : mas lollo que foi nc· 
C65$!1rio razer r e tirar da luta eleitoral o p:\t·· 
tido tt<lverso ao go\"erno, o subdeleg>do de pn
licia da Coritibn cousultou ao Sr. Nabuco de 
Araujo, cntiio pYesidentc da proviucia ue S. Paulo, 
se não conviria fazer um . processo de setlit'ào 
aos chefes liberaes pelo sonhado plano de 1850, 
e o Sr. Nabuco de Araujo thonra lhe seja feita) 
<leclat·ou que niio via motivo pn1·a se fazer esse 
proce.•so : declarou m~is que sendo a razi\.o gm 
·que s~ cslribal"a o subdelegado uma justificação 
feita pelo del•godo Franco JXlrant~ o mesmo 
subdelegado pnl'&. innocentar·se das accusações 
que lh~ eri'lo dirighla • , nennum peso ..tcvia ter 
s~meibante documento, pois que 11 prova nos 
crimes do responsabilidade devia sc1· u:hibida 
parante o juiz de dir~ito, e não perante o ~uh
delegado de policill. Cnmpre· me dechrar qun na 
minha opinião as razões praduzidas pel" pre
sidente da província êriio sohromodo jurídicas. 

On, tendu a autoridade visto que n11da soffria 
pelo~ seus des>'egramentos, teodo-sa visto ~er
cnda da força a rmadn em 1850 { parq uo de v o da
clarar á camara q1Hl nesst' occusiilo se tinha 
enviado um desLacameuto para Curitiba, para, 
na linguagem do governo, proteger v voto livre 
contra os desordeiros), tendo visto que niio só 
ficava impune, como lambem que era auxiliada, 
ou pelu menos toler;tda pelo t:overoo central na 
i utenção por ellê m:1nifestada e realisAda de 
cooqui&llir 11 todo· custo a eleiçi\n, assentou qne 
devta C•lDtiouar na t:~esma t·u·efn, c então mnn· 
doa, duraDte as elei~ões municipacs, para a pa· 
Nchia àl\ O •r!tiba ·um destacamento, supponllo 
que tlc vinte ou trinta p1·aças, eommaudada pelo 
teuente Snmpaio. As eleições municipa~~ tor;lo 
ganbas pelo governo na pnrochia da C~>ritiba; 
mas como não se tinha tido o cuidado ele man
dar tropa p~t·a a f<'egue2ia das P•llmeil·as, OS$a 
freguezia, onde o partido libernl é muito i•n· 
portanto, decidi<> da eleição a favo1· da opposi· 
ção ; en~ret&nto é inquestio>navel que o detaca
mcnto conseguiu o seu fim, pois que D;l paroebi:l 
da Coritiba, r>ndc o!stava, conseguio ganhar a 
eleição para o partido ~overnista. 

·Mas. este destacament .. , longe de ser retirndo 
'lUB.ndo se teve de pl'\lcedt\r á oleit'liO primaria, 
fui alli conacrvsdo, e elle por sem duvida f•>i o 
oombustivcl q_ne produzio e ineendio que nppa· 
l'c cou em S. José dos l>inhMs ; porquo ahl, se
nlloro~, RP!IGllo atõ pan alfiuns dos nobres de
J•U~adol pela província de :). Pnulo, é inqucs-

tionavel q11e o parlldo da opposição é tal'l'ez 
trcs ' 'ezes ma.is n·unleroso que v partido da 
siLUaçào. Era imp••S<i17el g.obat· alli a s eleições, 
rn8s eo'<\ pnssivel pertllrhal·a, como ee realisou. 
Appello 11inda 11 este respeito pnra os membros 
d11 maiorh, porqutl urn dos membros mais ím· 
porta!ltes do pnrtdn •In situação na provincia 
de S. Paulo, o Sr. !\ianocl Benta Guedes de Car· 
v·~Ha•r;-t! eell\~'01t· ·-q-ue--era--eG\lSft-·;;~kJn--<t'l~--o-··
partida :ln oppo;ição era 1nuito mnis impo. tante 
em S. Jos<l que o partido da situaçito ... 

Ul!,. Voz :-0 prcsiJente da camat'(\ de S. J\lsé 
é nm saqut\remn. 

O ::;a. Rlar;rno oJ;: AxnnAo~ :-.~ceito esta con
~iclcraç1io que me fnz. o ~obre deilutado, porque 
)ulr.o que C•lll\•ém dlSCU~Il' uem " questão. A 
e!ciç.'io mun il:ipal, foi, é verJ~de, div1dída, mas 
vo<\ esclarecer este [;\cto, pora que o nobrA de
putado nilo sa possa pl'evaleC<Jr deste argumento. 
Ctuno as eleições munieipoes el"iio eleições pro
priamente loc!les, ~ opposiçiio [!•sentou que podia 
dividir a elciço'io com o gover .. o ; ms.s como? 
Sendo i m~mbi'Os da camara dn opposíção e 3 
do governo. Ora; "e o partido do gov~rno f•>sse 
superi<JI', conseguiria ter maioria na camara 
municipal, muito mai~ dando-se o facto de se 
achAr e~tc pnrtido na direcçiio dos ucgocillS pu
ulicos e o. outro na oppasição. 
~Ias entendeu o partilio o!n opposição que, con

SúrvanJo-se com a mt~.ioria na camara era· isto 
sutlici~nte para conservar a sua influencia, que 
et·a mP.tbor !a'l:er esta conee~sào para evitar vio· 
leucias, m1s fêl·a dll man~ira que revelasse a 
maioria que tem no lugar Am que;;tâo. · 

E' inexacto que o presid<!nte ua camara f.,sse 
saqu •rema ; esse presidente era o assassinado 
Pereira; depois da sun morte 6 que o imme
diato em vot os, que e.·a >saquarema, tomou conta 
da presideno:ia, 

Mas vamos adiante. Qu•tlido chegârão Í\s elei
ções primarias o partido da opposição em S. Jose 
dos Pinbaes enlendeu que, tratando-se de nma 
questão essencialmente poUtica, não era mais 
possi!!ll fazer a.s _ooocess~a~ qllo se ft:tcrão ~r 
ocea~tao das ele1çoas mun,ctpMs·, que gozando ·da 
maioria naCJuelia. localidade tinha direito· de ga
nhar a elc•c.tn. Entã.o recarreu-se por parte da 
autoridade :1 meios anergicos para ver se cxpel
iiõ.o por meio do ten·or o partido liberal. d,, hde 
eleitoral. Clu1màràu guardas nacionaes para o 
serviço; o Sr. delegado da Coritiba requisitou 
10 guardas naclonacs p"lrn. s<:rvit·em em C\lri
tiba. 

Ainda mais, o subdete~ado niio se vendo obe
decido em algumas reqmsições do serviço pelo!> 
guardas nacionn&s, qno q-.eriiio soffrAr 11. pri&ão, 
ntas qucriiio antes da solfrâl·a exorccr ,, ~eu. di
Nito de vutar, alcunhou-os po1· esta facto de 
desordeiros que querião perturl>nr a pat. publica, 
c requisitou do delegado da Coritib 1.:uma fo1·ça 
pllriL eontet· na ordem, dizia ello, · llS peseo&s 
que prctelldiito pertut'blll·a. Eate dastacamcntc, 
supponllo que da 17 prnças, lhos foi enviadtl, o 
foi justam.ante clle qnc deu cau~a ao coutl.ieto 
que tove lugar no dia da eleição em S. .José 
..tos Pinhaes. . 

Vós s tbei$, senhores, o resulta·lo desse eon
l!icto ; morrêrllo 6 p~ssoas da opposiçli.o e apenas 
uma do governo. Quiz-se àizer que a opposi~:.lio 
é que tinha · pro,·ocado o confiicto, mas nem 
pelos documentos apreSCJntados, nem pelas l'a· 
zões tiradas prop,·inmente do vontre doa acon· 
tecimentos, se p6de prova>' um ta.\ po'l.tt::lado. 

Digo quo não se pôde prcvar pelos documen
tos am tal raeto, · ~;~Qrque con~ra t.ào inex.aeta ver
sao existe a partlcipsç!'io do juiz de dh·eito da 
0o_ritiba qno diz o contrario; parquo C(lntra ella 
ex1ste a !'<lpr~se,.taçlio da camara da Coritiba ; 
cont.-a e \la, finalmente, e~iste a . r~presentação da 
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cnmara de S. José dos Pinhaes, primeiro acto central (faço-lhe esta justiça} nunca julgou que 
por ella praticado, representação assignada por em q,,a,[quP. r localidade da província de S. Paulo 
um ~aquarema pura e simplesmente, e por ou- as cotl~a:t chegasse '' " este _ponto. Digu ist;?. 
tro com restr icçõea, o que pt'O>a que mesmo esw porque nail supponbo quo haJa um governo tao 
confirmava em parte o que alli se nlleg •Vn. d~;moralisndt>, tão iu ~pto, quoJ, pat·a s••nhar elel· 

Digo__ili!L_nem ID--ª.lil!!.'l...P.~ lQ.s .dqcume.oJ.u~.l:!l:.- _ç...es..elll~~at+dad~t&ftfiederm1tl11r0-san"'-
- -Sõntilis pelo Jeíegado d11 Coritiba na a~semblea ~ ·• · hrnzt l· iro. !lias o R:ovemo deu causa a esses 

provincial de S . Paulo se póde p ·ovar o quo C~ctos P·JL" nao. haver unpo~tA? a .P,ena conve-
clle teneiotUl\"a demonstrar . O nobre delegaJo mente u autvndadc" que havlào Já. por lon:;:o 
a presentou depoiment,>s de soldad•>S, de indivi- tempo abusado, por haver tolerado pt.l!' mais ac 
duos que tom:lrão parte no conflicto , e portanto uma vez que se emp•·cgasM a rorça armada nas 
manirestarnente suspeitos; apresentou outro de- ~leiçõas, por mio .haver dcmittido autoridades 
poimento de indivráue que supponbo ser men· Incapazes do m ot·ahsar o pov<>, 
t ecapto, pois que se atreveu JUt·ar como t este· E' certo, senbo~es, que para que em Cori· 
muntia quando havia dito publicamente que a tiba e em S. Josê dos Pinbaed corresse o san-
opposição p•·ctendia ussnssi nai·O ; · o não sei como ~:ue brazflclro sobremodo coucorro:u o iotcressa 
unt intlividuo que attribuc {, opposição o pro· pe$SOal de algucm , que queria. ser candidato 
ject•1 de nssassinal·o pódc' ser testumunha em fle la pr<>vineia de S. 'Vaulo, que qucr·la fazer 
uma justificação que . evidentem ente interessa a Jogo com o numct·o de v .. t os que obtivesse na 
mesma opposiçiio; em ult imo lugar a~uns do- comarc.1 do Coritiba. E' itlcont;;stavel qu.e o de-
cunlentos a1•resentados pelo delega>JO em sua de- legado da Cvritiba julgo~t que tinha direíto ·de 
feza na ·cssembléa J .rovinci~l. pl'ovão Inteira- ser camlitlato pela provm cia de S. Paulo, julgou 
mente o contrario <lo quo elle t_inha intenção de que enviando um · destacam~ o to 11ara S. José dos 
pro"\"nr. Assim, sanh01·es, o ne>bre delegado na Pinh •es n opposi~ão havia de retrrn,·-se, não en-
assembléa provincilll fez demnsiado alarae, ufa~ tr,lr e;n luta, cotnO mais du uma vez Unha 
noJu-se com o dapoimento do S r. padre Prestes, feito n·1 parochia d a CoriLiba, e então quiz te1· 
p~ssoa importante no município de S .. J~sé _dos !'~ais esl!_es G ":otos pa•·a poder com ellei fazer 
Pmhaes·; ma:.~ este depoimento lhe e mtemt- Jogo. Nno et·e •<> que o delegado lev.tsse a. sua 
mente con\rario, pois q1B affirm:mdo o nobre ousadia a ponto de aconselhar q11e se alirassc 
qelega~o que a pessoa que (s tava · á tosta da sobro o povo, longe. de . mim tal crença .. • 
opposição, c quo a fez avan~.ar,. era o juiz de t; v . () d 1 d - à'd to 
paz Alves Pereit·n , essa testemunha declara muito . HA oz ·- . e ega o nao era co.n l a · . 
termin'lmte que esse juiz de paz, depois de u:na O S a .. RIBEIRO »E ANDR.~DA : - Tdnto o ora. 
t roca do ·palavras que t ovo com o subdelegado que, mesmo depois de de~engdnado d<l bom oxito 
de policia, t•etimu-sc, o que perfeitamente com- da sua p1·etenção, ainda conseguia d~.zoito :votos 
b ina com a cil'cums taoclu o.le ter sido este meu em Curitiba e cincocnta e tantos em toda a 
infeliz co·religionario ferido pelas costas. . prvvinci•. O . nobre deput~'!.o sabe que quem cs· 
. Dos documento~ apr•·se11tados á nssembléa pt•o- tando em uma localidade, n ao qum· ter votos; n ão 

vincinl pelo St:. · delegado da Coritiba, e que os tem. Nãn creio, digo, que o delegado levasse 
suppo.n.L.to terem. sido sujeitos á. attenç1lo _desta a sua ousadia a p vuto dP.· útnn~a~ esping~rd~ar 
casa , Justamente se dcprehend·e. o cout rana de o povo par!l. poder ganhar .a P.letçno , mas JUlg:>u 
que elle pr.Jtende provar, porq~te uns n ão podem que enviando um destacamentO a opposiç:io fi. 
ter nenhum valor: jurídico, e outros lho .silo caria atemorisado. e se retiraria; mas a opposí-
adversos. . · çi'i>' acr editou que estav.:1 no seu direito entrando 

Agvra ·entrarei no exame daquelles a1 gumentos na luta .eleitoral, e porque eulénde~t que .niio 
tirados do ventre dos acontecimentos para do· devia. obedece•· a onlens Wognes, dahi .resul tou 
m otistmr que era impossível que a opposiçlio o co:t1Iito, rts ultou o mandarse nlirat sobre u 
fosse a nggressor11 neste conftic t<> de 8 . José povo pat·a obrigai-o n retirnr·se. 
dos Pinho.es. Supponbo. t er bnstnnte esplanado a questão 

Senhores, quando uma pareialidad.; ;;a p~:lplira r olatívnmonte ao município du S. Jose dos Pi-
parn enLrnr em combaLe, quando pt·etende ng- nhnes. Per.ilittir:me-ba. agora a C\mara qne eu 
gredir , '> que J mais pt·ovavel? Que elb soffra entre em algumas conside racões em rclaçiio ao 
maio; do qne aquelle a quem -,ai aggredir 't Pro- outro topico do meu requel'imento. 
va.velmente devem so!tcer ·mal5 aquelles a quem Os nobres deputados pertencentes ao partido 
ee vai aggredir. Ora , em S. José dos P iHbncs da situação, e meus collegus por S. Paulo, na 
nconteceu que d~ opposiçào · niorrêràó seis pe•- di><c•u~•o que so ostabel~ceu t\ esse respeito, e 
soas, cmquanto que da parte do governo mor- que longa C<Hreu na asscml>léa p1·ovincial de 
reu nma só pes~on. Ainda mais : por que {a. S. P••ulo, quizeriio ::tllogar ~mo ar~umento a 
talidndo a~ balas do. for~a do go>c1·no se diri· · seu favol" que llaviilo vencido 11 eleição ante.ri<lr 
girtio todas ao juiz de paz e eleitores? Puls ó em Pinllamonhangaba ; . mas um tal argumento 
certo qun •los mortos a uenB:s um não é eleitor, níio deve proc~der, porquat1to é inquestion11vel 
e dous destes stio juízei Je paz e eloltores. qu~ em vu·t11de do~ recursos providos a proba· 

Ainda mais, sendo principio corrente em di· líilidade da vietol'ia se .tot·nou em favor da 
rei to que só se pratien o· erime quando se tem opposição. E' verdnde que o vice· presidente dn 
interesse em pr;\tical-o ; send o evidente que a província h·ouve por bem arvomr·-se ein .rela~ão 
opposiçiio, tendo maioria em S. J osé, niio p1·e· de dislricto, e re>o~ esses recursos ; _julgo 
cisava perturbal' a eleiÇ!io, niio precisava com· porém que essn Vie<l -presideute mal pt·ocedcu 
metter qualquer crime para ganhat-a, que mo- porque <>s presidentes de província não têm 
tiv e a · levat'UI a entranhiU'·Se ua senda do abuso atlr tbuições par:1 cas~arom as disp<>si<;ôos das 
e a aggredir uma plrciali"lade quo lhe era in - juntas de qualiticaçiio e tribunae~ de recrn sos, 
farior em . forç~ ? Póde~se . suppõr que a opp;.si- arvorando-so em relação de di&tricto. S. Ex. 
oão, tendo força su:fficiente para ganhar a elei- terA occoaião. de · discutir eato C.\cto, e eu peço 
ção pad ticamente, . fosse do bom grado aggre· que o discutam.os mais como uma questão Juri-
dir, ferir e matar a pcasoaa do partido . do · go· dica do que como uma questão política, para 
v erno? ·. . quo seja aua· ventílad \ com a eulma noees-
. O !acto ê, senhores, e n este pont., devo dar a sariu. · 
cada. um a Sllll parte da responsnbl!idade,. que o· O lo juiz de paz, aconselhado por ~ 
go'<<eno é o culpado deste acontechMnto por ha- elttecdida~. estava certo que tal decisao nlio 
ver tolerado por longo tem.po que se emprê- era valida, e achava-se disposto a fazet· ..,a . 
g11sse a força armada nM ~' O gove1'110 ·ctJamadr dos votmtt"es, n"?t'o pers· fista orga.tu- - · 
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sl\do em virtullu ola dacis~o i'lcgnl do Yice
pr&Sldente. mas slm pela li~t:t.. que tomay:~. em 
consideração os recur;os conccd1dos no tnbunal 
competente ; o cbcfa do ptl.rtido da situ31ção, o 
padre Frtmcisco. de Pllula Toledo •. que JUI~vn 
que, a f:J.Zer-se assim a chamnda, -:-stav,t perJ1da 
a eleição, entendeu dever lançar mno de _t.,dn~ os 
tneios cuergicos. que.)!lc sng::;Prio o. su~ lmn::tmn· 
cão. o que julgou n~cessnr1o~ par:l :;:a:.har as 
eleições, porque tnfehzn1c~te em S. Pnulo. ~m 
immensns localitl:l<les é sómente por tacs :.CIOS 
que os nobres ·deputados que so julgão repre
~cnta.ntes de~ prnoinc:ia podem rcalisnr o S.Jll 
desHel·Gtum. o g-.1nho das eleiç.õcs. E. SJmhores; 
qual foi o moio de que lançou. mão ,, p~dre To
lodo para prevenir :\ derrota eleitoral? No d ia 
da eleLçiio pela manhã foi cercada :1. casa d_o 1• 
juiz dê paz a pretexto de se prende•· um cnmi
noso.; o jnil do paz não c~ta\"a em cn.sa, e ns 
pessoas que ahi se nchn..-ão dissenio CJIIO ni'i.•l 
consentiiio na busc:. sem que se fosse chnm••r o 
dono· c.la casa, p:tra que este fizesse o qu" jul· · 
gasse conveniente n bem -de seus direitos; cnt:1o 
a policia retirou-sol. :Mument.c.s U.ep•>is chegou o 
Sr. A.mar.\f a sua casa, e d'ahi a pouco app:u·e
ceu o delegado com üO a 70 capnngns; o Sr. Am:t
ral se oppóz ·á husctt executada por tnnta gcnt<l, 
dizendo uo delegado que P<'dia entrar com duail 
ou trcs pc~soas, mas não com todos. Ora, notem, 
seuhores, que ha\·ia uma causa sufficiente para 
o :3r. Amaral niio consentir na buscn. qwl era 
o mandado nio estar legal ; para se apreciar 
esta minha asserção pi!ÇO o.ns nobr:es deputados 
quo examinem . esse mandado, o qual deve 
achar·sc na casa 1nnto a outt·os doeurnP.ntos. 
Al~m disso oJU appello para o Sr- Bnrbosa <la 
Cunbn, ou pva o que e$Se ·senhor disso na n;
sembl~a provincial U<l S. Paulo, quando r~valou 
n illegalidade desstl ordem da. pollela de Pinda
monbangaba. 

Om; cslaYtl o Sr. l\IonteiN d~ Amnral no seu 
dir<:iW se se niio sujeita.sSP. a essa buse.'\, visto 
que o maud.,do niio ·e'>~•tva legal; comtu,lo uão 
resistio; e npeza.r dn sua prudencia o prc"dcriio. 
e quando o Jevaviio preso .um olos espoletas do 
d~lcgndo ·de policia deu-lhe uma bordoada que 
o fcrio. 
· Ora, :eergunto, devem-se dar busca nos dias 

de cleiçoes; c em casa do .to juiz de paz que 
tem de prcsidil-a~? P<~o lem-sc dnr busca co:n 
nmndados fnlt.os das formalidades leF;nes? E ncsgc 
cnso não estã no seu dil·dto o dono <la c.-1sa 
onde se 'pr~tender dar a bu.scn em niio couscntir 
ttella 1 Creio que ningucm trespond.,r it peln nmt·
maii;-a. nos pritnniros '}ne.;itos, c pela negativo. 
:10 ullilno. 

E' claro pois que o •lelcgado do PinJnmo· 
nhangnb.1 mal procedeu, c por ccnscguintc duvêra 
ser rcsponsabiJi, ailil ; c coll\o tal n:io n.eout~ccu. 
foi esLc o moti\•o porque ou cnt.~ ncli dcv<.:r Ct!,;•WU 
nlç:~.r a minhn ,-oz para acorda•· o go\·crn•> do 
Jethargo "m quo existe. 

O ddegaolo de policia de Pin-Jnmonhnng,,b:l nilo 
se contentou, senhores. com tão nltn~ f.roezas, 
olle foi mais lon~c. O juiz municipa. moço 
prQbo e digno uc toda a considcrnç!to, entendeu 
que devia fazer corpo de delicto do ferimento 
prnticado no Sr. Amaral paro instaurnr o res
pectivo processo ; o pndrc Toledo teve a nu.<la· 
cin de instaurar cllc mesmo o proccs;o do SP.U 
espoleta, e mandon dizer ao· juiz municipal que 
n:1o tratasse mais de ~emclhnnte proc~sso p•1r· 
que elle o estava fazendo ! l I Ora, senho~es. 
um tão imprudente cynismo revolta o cnt·acter 
maí~ tolerante. 
. Se~hores, não é uma - <leclam>1~1o o que acabo 

'-'c d1zer. o que acabo de ter a honr:l de npre· 
entar à casa, por4ue isso são factos que se 

estabelecem sobre testemunhos c depoim~ntos 

de pessons mui respeita>eis; quem asseverou 
isso no governo ccutral siio os S"r~. barões de 
Pindnmonhan$lllb9. e Parabybuna, a importante 
fnmilin dos Godoys, e mai" trinta e tantes enge
nheiros e pr••pri>!tarios, os quaes isso :l11irmão 
cn1 uma r"preseuU\çào Jinnndo. por seu punho, 
sóme .. te contra o t estemunho do padre Toledo, que 
só tem ~m seu favor a au.toridnde qne cxet·ce, que 
ti u.:u hom!!m seut eir'\ nem beirn, que é um 
homem >em consiuct nçiio pessoal, e crivado de 
ui vielas e uc maxelasl!. .. 

Senliores, ,, cnthu~it~s•nn. a rllpidcz com que 
me cxpri01o me impcúio d• relntar um dos pre. 
p:tratorins posto' em pratica para sc ganharem 
ns eleições !!UI Pi nthmtonh:t:~~abn. E sse prepara
to rio foi o de trnlnr-se de prPnder para Sil pro- · 
eess:u· dous. cngonheir.>>J d,, localid:tde, sob pre
texto ue lut~·cr~.n peitndo all(un~ vutantes, che
gn~>uo dlcs a s~r·:m •citados. e o haverem-se 
prenuiuo sob o mesmo pretexto trcs '>'otantes 
llber:I~>S. o .... , jã se \'U que o crime de peita. sendo 
afhno:avel, e quando mesmo fosse dle praticado, 
só pt>dia a pn,;ão llcr etr.:ctundn depois da pro
nuncia; ma:< o po.dre Tolcdo n:!o se importJ. 
com as LlisposiçõPs d'.l lei, tem a -sua jurispr~
de,.cia propt·•a, juri~prudencin sõmeotte filhn da 
co o\' enicncia. 

Senhores. o paJre l<'ranc:isco de Paula Toledo• 
pnra. se <lesculpa.r do acto por elle praticado

1
• 

te>e a ousadia de declarar quu o Sr. AmRra 
na v~-spern do c.lia da eleição Ylndo de san en
gcnbo h~\'Í:\ aggradldo a policia ; mas ''Ó~ bem 
eomprehentleig, senhores, ·que niio é prova;el 
que um indivithl() cmno o Sr. Amaral, com 
nmn excclh:nte posiçiil.l o coberto de honraj> 
eonfut'idns pelo goYerilo imperial, fosse capo.z de 
praticar um neto scmelban te. . :M:e.smo porque 
alem de su~ riquez··•, da sua posiçno e das hon
ras de que goza, ell<J ê scxa~:cnado, c bem Yêcles, 
~.;nhorcs, C{\\t a v elhice exista de ot·din!lrio acom· 
pnnhada de prudcnein. 

Aqui tcrntinaria, Sr. presidente, as minhas 
obsen·ações a r espeito destes dous municípios, 
m:ts ante~ de terminal-as, <lird quo o delcnado 
de policia ue Coritibn, qnercnd<• se def~der 
das accusnçõcs que contrn ullo foriio dirigidas, 
nilo · teve outro meio scniio. tornando-se um 
uo;-o Epaminondas, taxat· de mentiroso ·o juiz 
de direito de Corit iba. htxnr ue mentiras ' 11 
camnrn munir.ipal . <le S. José dos Pinhncs , c 
atê, senhores, taxnr de mentiroso o chefe de 
policin. <la província!. .. . Nem. 1\ cst~ cxccptuou ; 
pois quo t•vc a ousndtn de dt:~:ar que. esse chefe 
Jc polici:l Linho. fnlsific •do o depOimento do 
Sr. Ribas. dizendo <JUe niio oro. possiv<JI· qua 
o St·. Ri Las tivcsst! dito que se ach::LY:t nes_se 
depoimento ! I · 

Direi, senhores, que não c possível que mcrr
tissem tu.Jos csSt:s homcn; , os quacs nito t inhão 
into>ress•! pcssuo.l na (JilCstlio. para '}no cs•e de
le":~do fullassc n verdade, .,uo que tinha todo 
o 'intcl·cs•c em arredar de si n fune$!n rco;pon· 
SlLbilid:.ule d~s acontecimentos de S. José dos 
Pinhnés. 

Aqui scnltor~s. terminn•·~i udl.nltiYamente as 
minha; obscr\·açõcs relnt!vntnente n e_ss~s dous 
topicos de meu tliscurs<~ , e pn.ssaro1 a fazer 
obser \7açiies sf\br~ o ultimo top1co .•• 

O SR. Pn&st.t>E:l.'TE:-Obsen·nr~i n • nobre depu· 
tatlo que n. hora està consumida. .Se tem aiud& 
de fazer muitas ob;;ervaçüos, lhe peço q,ue as 
restrinJa. o mais que lhe fõr possível. 

o · Sn. RI!lURO m,; A.'<DRADA ' - Tef!bo ain~ 
muito a llizer, S r. pr!.Sident c, mas aqtu cortarei 
0 meu. discurso pedindo a V. Ex. c lt. casa que 
me conserve a palavra. ; e ;-isto ser cstylo dos 
pulamentos,·espero que se me concederá o meu 
pedido. 
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.ORDEM DO DU passado um P,rojecto de tan\.a mag.1itude, que 

demanda habtlitaçõJs espcclae;; naquelle territo· 
ARTJGos .-.DOITtvos AO onç.uu:l!TO •·i u .e· sua populaçoio, s2m que ao mea~s se apre· 

>!Cnt.&sse as razõe'~ justificativa.~ do lJrOJCCto : por-
TenJo-3e de proceder á votaçilo de um artigo que creio mesmo que a <;liscU$siio _Jo· ··sena~o 

~dditiv•' do Sr. Gmnes Ribeiro, que hontem .nuo h wida o O.Oll!l .. at.r.:J.Sado .a .. tal 1"espe1to t>u ·· nao 
--- ·-pode· ·ser votado. està . priis-ênte aos Srs. diput.ados, ou meamo foi 

tão •·esumída e t -'io passag~i rn que certantente 
O Sn. Gv!.u;:s R tBei C\0 pede para retirar esse nno l'Óde ser hoje i 11vocada para jusutlcar o voto 

seu artigo ndditivo. quo cad, um de nós tem de dar pr ó ou C(lntra 
O SR P.RESIDE:-.T;> t•esponde q11e niio pó~.o ter este projecto, 

IU·'!l>' o pedido d<> St·. d~putnc.lo por e:>tat• Jtl en- A'sirn pois, Sr. pr~sidente, sem termos ?m . 
cerradt\ n discUS3RO, relatot'ÍO circnmst-\nciado, q,ne deve ser produztdO . 

ProceJ.endo-se ít votaç.'io. é o;tSO artigo adJitivo pela com missão de estatisttca, e. talvez que c<>n- · 
1·ejeitatlo; julgardo·SI! finda a segund'l di~cussão JUnctame ltto com n de fuzenda, ~em e;;se rGlatorío 
do orçamento pnra . pa~s 1r ú tP.tt.eira. e s.:. porque se nprcsenta o projecto isoladamente 

na mesa, _niio havemos de dar o nosso voto para 
cREAçio n.\. PROVIl<CU. oo P.UtANA' qne pa!l.ie do repe~te a crea~iio de urna nova. pro

vioeia. 
E ;itra Jlm 2z discussão a proposição n. 206 Oe 1·tamcnte que ne:;;ta casa devemos p1·oeeder 

ue 18~0 viuda do senad" que ~leva á categoria com 0 mesmo escrupulo com que se teo1 pro- · 
de proviucia a comarca de Coritib·1, com a d~no- cedido eon eircumstancias idonticas; e·eu lembrarei· 
mina~ão d.: província de Paraná. ~ v. E>.. e á. .casa quo estes negocias de sep·"-

0 Sn. Onuz MACUADO : - Peço a palavra· a 1'"-<;ã.:. de tenitoríos .e de cr~ação de provincía.s 
favor. _-. não têm pa~sado t.le repente n o corpo legislativo, 

t.êrn sido s.:m!)re o ft'tlcto de lottgo~ exames·; e nós 
. O Sa. PRESIDE~oo-rt: :-E' vr~'C.iso qae haja quem vemo> ainda hoje qu~ existem pendentes de 

r.lll<l contra. delibcr.tção desta casa rnuit•)~ pt·ojectos ou ·índi-
o sr. :rJobias :- S•·· .pl'P,sidente, quero fazer ca,ções que tendem a sepo.rar províncias ou o. 

algumas obse1·vações tendentes a pedir a V. Ex. t·eguladsat· melhor seuB territorios. 
e· a easa que este projecto seja reonettid" â C('lm- o SR. BAul>óSA DA CuNnA :- A disctús1io do 
mi~~ão de estnlística e C(lujuuetantento â de fazenda. Oynpilck é mais intc1·êssan~. · 
··Trata-se da crençll.o d<l uma província; é um 
fac~o que p..>r si só reclama todo o e:o~:ame, todn O S&. Mu:NnEs DE AL:.:&Ú:iA:-E; te projecto está 
a. consideração, não S.:. porque n er~aç:lo de uma na casa ha 10 annos_ · 
província depende de certo~ dados,_de certa~ for- o Sn. NEDIAS :.-Fui o primeiro a ·tembrar 
malidades, de certas círcumstanc1as espe~Jae!i', i ssJ; mas pe1·gunto a•) nobre deputado se nesse 
como ' ui esmo porque; t.;ndo de ser esse terntorto espaço de 10 unn'ls se tem occltpndo com a 
desmembrado da. provinein devo-se con~ider11r bm- ço111a 1·ca d!l Coritiha, so tem estudado as eôn-
bem as -razões que por ventura exist:io_ pnrn se veniencias de<tB projccto, se pôda · npresentar 
justific>r a conveni<~ncio des<•t "~ al'açn•y. · · razoe,; s olidns que trnnq11illisem o e~pirito do 

· Respeito muito n sabedoria. e autoridade do camara, afim de que ella possa ce>m eonsclencia 
senado; mns eu tendo que não se l!le fiiZ n. !· vot·u· pelo projectu; c. a pergunt.a ·que ·faço ao 
nburna oll'eusa P!!dindo que este pt'OJet;:to_ seJa nobre deputado faço em geral a todos os meus 
um pouco rn;tis constderado pelas comuussoes da illnstres coUe~p5. 
casa. (Apoil!dos .) Creio que ninguom pód~ cont~star em boa. ·fé 

So as commissêk~ tem um fim nece~sario, Gil· a neces.;id;lde <.Jc ser este projecto enviado ã 
tendo qne sobretudo dt\-se osse fim, e do qtlal commissu" de esto.tistica. juntamente com a de 
re••1lta g1·ande vanta~em, qunudo se t •·ata da crea· f..zenda, para con;;ideral·O em t')dM I1S suas 
ção de uma provincta. · . partes, tendo em vista o t ·lrrit•n·io da C(lmB.rea 

E>te projeetn j•\ foi apt·cs!lutado ao corpo leg1s- •te Ooritib:l. sua po~ulaçllo, sua renda, sua des-
Jativo ent J813; ~ntiio não passou, c creio que peza, etc: pot·qnc so Jepois de bem apreciados 
devemos ncredital' quo issoJ. aconteceu por circutp- esses f 11ctcs é que o. cumara podem e otrat• em uma. 
s~ancias p ln1erosas que ccrtamtln~e apparocêr.to tliseu-siic aprofnndaJa a re~peito da..cNaçiio dessa . 
no curso dn discussüo. pre>vincin. 

Ora, pergunt<> eu n V . Ex., està n cnmam dos 
Srs. del'utndo• I.Jabilitnda hoje par<4 atlopt~r o . O Sa. MElinEs DE ALll:!llDA:-E as convenieneins 
projecto que nos veio dQ senado ? A eonscienein politica~ ? 
,;e cada um de meus illus tres collegas est;\ s uffi- O Sn. NEBI.i.s:-Diz o nobr6 deputado em um 
cientemente cscl:u·ecida ãcereo. tlo~t·l proj~cto ? aparte quo hn. convenien~ia politica. Ainda não 
Do cort._, que nãu, nppareceu essa convenienein política: e sa em 

Qnaes são os fu:ndamcn oos desta creaçfto 1 Quaes 1::>43 existia (lssa lal ou q ttal convcniencia pohtica . 
as razões justificattvas de uma nova p rovincio? n~m po•· h;so ella prev••leceu para que passasse 
Nnda disto apparece; não existe na e·1sa nenhum logo c logo o projt:ch ; o para sa conhecor se· 
documenln, n enhuma represent<>cil.o, nem tilo pouce> rea.lm·:nte. existe essa conve .• iencia politiea é> que 
dados estatísticos qu•• possão eonce>rt'e r p:tra nos eu tnmbem peço que o projccto vá ãs commissões 
orientar a semelhante respeito. · tlc est:ltistica c de fazendo.. 

O Sn. BAitnOSA I>A CuNnA:-Ao cootrario. Não entrarei agQ.ra, Sr. presiJentc, nos fun-
O Sn. NEnus: _ Aft contrnrío do tudo isso, damentos com que possa ser sustentado este 

Sr. nresidente , nós temos n autoridade valiosa pt·ojecto, assim como nas t·ozões contr"lrias quo -
" · l d s p 1 podem sc1' o.pre$Cntud:lll; l imito-me por ora a 

d •l assemlllén provlnc••• · o · '1u o, que repre· ost4 qucniio <lo ordem ; e · tohdO o p11ro dcaejo 
sentou, uiio por esp_i rito do egoismo, m~~ firmada do vet• todos os netos dcsto. cam11~11 ov-'limadoa . 
em bas!!S muito sohdu, contra a crcaç~~ d~ PI'O· 1 1 11 d · · t' t 1 
vinet'a e ,separa•·ão desJ1t parte do t~rr1tono .Ja ~~~ prec P ~~ o, ou e lOJa~ Jça, vou er o 10nra 

• ele mandar a mesa um requerimento do atlio.monto 
provin:ia do S. Paulo. ' para que 0 projeeto volte á~--eonnnissões ·que jt\ 

OrA, in passar do 1·epente 0 project.> n-t C:l!la, refcri.afim de ser maduramente e>.e:ninado. 
se eu ou ol .. nm dos meus illustws. collegr.s nii.o 
pediS$e a ·palavm · paro. cx_pôr algumas duvidas ; Lê-se, e sendo npoiado entra em discusail:o, o 
e 0 resulta_do qual era ? Ern dizcr·s~ que tinha s:egnintc requerimento do Sr . . Nebias. . . ·. 

lU.ItS. ----~ ... - l!l 
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146 SESSÃO EM 10 DE AGOSTO DE 1853 
« R~queiro que o projccto seja remAttido á 

eommt!õSào d<l est.~tistica c or~amentc., para que 
dêm seu p'tr~et· com rna<iuro elUl.me.-Nebias. » 

o Sr. Cruz :IIXachad<> ,_ S•·. pre5ident.e, 
se a~aso n:io t:Stivessemos em o ultimo mez da 
sessão, o pudessemos set· menos a "O aros d~ tempo, 
eu seguramente desf:u·ia IlM escrupul~s do nobre 
deputado autor do requerimento d~ adla.me•lto ; 
mas attcndendo a que cstil. e. findar o tempo d~ 
sessiit>, reconhecendo '' u~gencis. d:t cr.,a~ão desta 
pro,·inoia P<'r causa. das nossas fronlel r a~ com o 
Pnr_aguay u .Entre-Rios, e mais algumas cousitl~
raçoes •lue trel f:tzendo, entendo n rio J ever ser 
favoravel 110 adiamento proposto. 

O Sa. PAU.[..\ Fo~sEcA:- .Apoiadll. 
o sa: Cauz MAC.HAOO :- Sr. presidente, este 

pr(ljcoo•' n11o eon.têm uma idea nova, .... m pensa
mento <lesconhecrdo pela c:\maru c pelo paiz. Em 
181:3 o Sr. conselheiro Carneitll de Campos apre
~entou n~sta casa um proje~to qr,e <:le1•ava a 
comarc:\ de Coritrba á categorlt\ de provin~ia. 
Esta Idé 1 cr·t muito popular em todds as parte> 
daquella comat·ca, a tal. ponto que ~ e_sperança. 
ele vêl·a em breve rcaltsada se a\trrbUlo o nao 
ter tido alli np,oio algum o movimento revolu
cionario de 18~2. Núo sei se é is to perfeita 
mente e:<act<>; mas houve quem attribuissse u 
ess-. espe•·ança à·t c•·eaçiio da nova província a 
quietude de alguns auimos, que certllmente se 
exacerbariito a pat· de outrc>s; c se ligl\rião ao 
movimento que houve em diverso~ ponto;; da 
província de ~. Partlo. 

O Sn. BAaoos.~ !.).~ Cl.ft:UA : - Não faça seme
lhante injus~içot a esses caracter~s. 

O S.R. Cnuz 1\fAc!IAoo :·- Est>'u apenas fazendo 
um lustor!co sem cxa tlin·11· a veracidade uo que 
então se · dlss~ ; n se o nobr~ deputado conser\'a 
de me:noria as ,Ctbservações que !Ol'ilo feitas ant 
18!3, r<cor.rendo â su:t remimscencln, se certifi
cará de que esta foi uma deUas. 

Em ·1843, Sr. presidente, este projecttJ foi int
pugnudo pelo nobre . J oput&do autor do roqueri
lnP.oto de adiatncmto, e pelo !';r. Fonseca entlio 
deputado .por S. Paulo, e. creio q11e po~ mais 
nlgun;; i o S•·· conselheiro Cm·neir.t de Cam
pos o sustentou. 

Havia '!m officlo do s·r. viscontlc do Mont'Ale
grc, pre.~tdcnte d~ S. ·Paulo em 113~2. em que 
e~ptmha a ~uecessidnde da crcaçiio de~tn provin~ 
em. A secça,, do conselho de e<tndo •·elntivn no 
mini~teriv do iml'erio exigio .lo Sr. José Carlos 
Pereira d_e Altue•~a Torres, depois vis~ondol de 
Mncahe, aoforonaçoos n reseeito. Nilo so sutis 
!~zendo com c~tus lnformaçoes, lambem tolnprc
scntado em adt!'mento, o qu_al fo i rlljeitado peJa: 
~ar!'_; o P~Jecto proseguto em sua primeira 
d tscussno, e fot approvndo em Maio. 

Niio tive tempo de em uma noite examinar 
tudo quanto oocorreu post.eriormente : mas estQu 
b_:m l~mbrn.do que em A;;osto, em ftns da ses
S!fJ• o prOJCCto entrou em segunda di~cussào . 
Nao poss~ asseverar á camar·a se passou e:n 
~egunda dasoussúo; m•IS, quer passasse quer nlio 
e bem obvio .que ·o motivo da não adopçil,, ness~ 
anno não f<H de m~do al~um o apresenhdo pelo 
n obre d~eputado,, nno _(orao u,. observaçõe~ que 
se fizerao na dtscrusat>, porém sim o proximo 
encerramento da assembMa geral. . . .. 

O Sn. NEBL\.s :- Depois d e uma scss1io de nove 
mezesl 

O _SR. 9aoz M.\O!J-DO:- O projecto cotneçou-"e 
a._ dts~utn· em Ma1o, a eamara teve depois de 
dtscuttr .e de. votar as leis anntla.,, ~ ape:l.o.s 
a!gnns _daas de Agosto póde dispeusa.t· para a ·~• 
~ISCUSSaO. 

us : No emtanto era elle urgente! 

O Sa. Cnuz M.o.ctJ~no ,_O ÍQcto é que entlio 
não se oousidet·oa urgente, e sim muito conv<J
uiente nua interesses dessa parte da provineia. 
e a::ora a.ind1\ assim o considero; e pelo !:•do 
politiro talllbem o eonsider•1 urgente para a se
guranç,l\ . das noss.1s . frvntciras com o Paraguay 
e Entre· Rios. · · · · · -· 

Sr. presidente, é Yet·da.I~ que depoi~ de 1843 
ate o anno de lS;.O nlto velo mols á discussão 
o projcct.,, u este faeto n:i·• ó por •nint consi
derado como pro'<'a da desvantagem dB cr·cução 
pr·oposl&, e sim di~n<> de lnmentar· se. 

Em lS.:iO, porém, índo·parn o senadú o projecto 
que creava a província do Amazonas, para cuja 
crcaçli'l influio muito 11 consideração de ser·· esse 
territorio fronteira do imperio com Venezuela e 
o Perfi, o senndo entendeu conveniente tratar 
tamuem Ja c•·ea~ão da nova província da Cori
tibA, conside•·attdo porém que osto add!tamento 
dar.í em r e•ultndo a volta do mesn1o . proj~cto 
crean.Jo a provi nela do Amazonas para a earnara 
dos deputCLdos, sepflrou um do outro: o do Ama
zonas sul>lo â sancçiio, e o J 1 Coritiba veio 
~:~m~tti ~o a esta eamarlt, e é o quu se acha em 
0.1 <cussao. 

Di~se o uobre deputado que niio sabíamos se 
h-avia represent>lçÕe< dos habitante~ B nutoridade!> 
da co num:·\ d•' C.1ritiba rcclnmanJ.o est& medida 
e ape>la$ declaroll qud h.:wia umn repre&entnçã~ 
d • nssembléa provincial de S. Paulo ~ostrando 
os a ltos inconvenieutes des,,t creoção. Mesmo 
nest·1 observação. o nobr~ tler•ut:tdo n ão tem. razão, 
porque bem me r ecordo que :lurante o anno d·e 
1;:150 militas re!lresentaçõ.::s úe camnras munícipaes 
e. d~ habitante~ de diversos JlOntos da ·C.mtiba 
v1erno par1.1. a pasteL do. e~mm1ssão de esLatistice., 
de que eu crn membro. 

A. Tepr·esellt:lçii.o dn a<sembléa provincial de 
S. ~aul•J . ~m verdade põde couter algurnàs obser~ 
vuçoe~ d1goas <te ~erem tomachs em considera
ção ; mas não forõ.o el111s .apresent.udas e desen~ 
v~lvidas pelo· nobt·e deputado, para que as.exa
mtn~.a<emos; o fucto so da . us.embláü. proriocial 
reprosontar coutra para mim mlo tem grande 
~orça para se não .approvar essa cre •ç.ão• porque 
rngenuamente v dago, o e:opirito d-J provincia
lism••, que em muitos casos 6 digno de louvor 
podia motivn~ esta representação, e nestes ca:10~ 
e~se ~'pil'ito não ê sempre just, e ratoavel como 
deve ser. 

L'emals, Sr. pl·esidentc, essas a·eprese11tações 
u a,s_ nutOI:\<lad.:s e _pov'!s d11 Coriti ba, e~mq oanto 
SeJKO IIIUrt;~ aprecra ve1s para o corpo legislativo 
quanJo trata ue ercat· esta nova provincia, com
tudo _nllo fo•·m:'lo m?tivo mais fo•·to p~ra n sua 
creaçno, çomo acabet de expõr. O m~avo mais 
fol'te no. meu <:ntender ê qu~ a nova provincln 
é frouteu·a do IDlptmo, &:lsim como é o Alto 
Amll2omas, e ea~e motivo influio mníto na crea
çito dessa outra proviocia. 
Dis~e o uobre dep~tado que. cumpro qu~ a 

com nussito dt. estattstlca examme o. matet·ia. o 
n,;s offereça u1n relatorio de lodos os dadus que 
ex:istl)m _paro. illustrar a camara, e que pr<lveLn 
a ncce_o• tciado d~sta creação. Sr. presidente, creio 
que· nao sendo um pensamenw uovo a croação 
tlestB província, · sendo um pensamento já de,;an
volvido n esta camura c no sen11do ni\o havendo 
o~t,·os ·d:tdos · · estatiàtic<>s, suppostÓ qU:e imper
feltos, alé m dnquelles que slio couheeido~ pelo 
nobrl! deputado, não se pode11do apresentar ou· 
~ros dados mf!-is perfeitos, a remessa deste pro
Jecto ·a conlm•asito de estatística nio produzirá 
grande. ,·antagem, n:io concorrerá tanto .quanto o 
no~re ll~pula4o j~lg~ pars esclarecer a. cnmara, 
pots que a commtssao ter·se·ha de servir dos 
m~sanoa dndos incompletos que estão ao ·alcance 
de todos nós. · 

A remessa tambem do projecto .á. commi.l!são 
de fazenda niio é, no meu entender, justllleavel. 



c!mara aos DepLia Oos - lm"esso em 1510112015 14 :53 · Página 9 ae 16 

Nito sG trntll de uma questiio de fazenda, dê de
cidir uma duvida, um ponto cot>troverso da 1~
gisla.ção :financeir&, ·de reformai·&, melhorai-a, 
ou de qualquer modo dar-lhe alguma alteraç-ão .. . 

U~orA. Voz:-To·ata-se de- a ugment::1r a despeza. 
O Sn. Cao1: MACIIAOO:- Que "despeza se terã 

_ de a~lllll~_nt:w_ com _ n cre!lçâQ_ .da o.ov.a. provincia, •. 
a}ém aaquella quo se tn:er de_· fazer eottl o Pt:e 
SJdente, secretar!!\ da pres•der.cl&, chefe de polict<>, 
e um n repartiçll:o fiscal ? ..• 

UJ.LI. Voz:- E até co:n edifieios que não tem. 
O Sa. Cavz MAcnAoO:- E stas de5pezas <.ão 

conhecidas; quem vot ar pelo po·<•jecto sabe, mais 
ou . menos, as despE>zns necessarias gúe se Lem 
de faze•· com 11 ere~ção d'l nova provll\cia. Ora 
<) que dirá a -commissii•> de f~tzenda? Não p6dá 
dizer que o tllcsouro não ~m recurso pnra essM 
dospAzu~, qnP. -não o.vultiio muit"; nem em vistn 
dll a l t.a Cúnsidel'ação que protege n ct·eaçào desta 
província pode_ria a comm'ssâo recuar. diante 
dessas de~pezas. 

Considerou mais o n obro deputado que havil\ 
out~ provineíRs qu_c dcvíà<> ser divididas, _que 
er a tsto uma neeess•dade geralmente conhecida, 
e que entretanto não S o! t ratavu desta -divisão 
por falta de dados estatístico.<. Eu acompanho 
ao 11obre deputa do no l'econheeimento da impcr· 
fe içi\o da divisiio territorial <I o nos so pniz .... 

(Ha um apai·te .\ 
Não sei se a comarca· do S;lpucahy pertence 

naturalmente -a ·s. l ·•lo; não t ratnmos de re
m ediar os deleitos ,_,., :ivisões d11s pl'ovincins, 
n ão tratamos do um sys •ema g~ral; quando se 
tratar deste &ystema geral, de •·omedia~r os iol · 
eonvenieutes _ das lungitudes, de satisfazer as 
necessi·~ade~ dos povos, das localidades, en~1io 
creio que se deverâ ter om vista todos esses de· 
feitos, qua se devem fazer toda:~ 11a 11lteraçõos 
conv:e !lientes. _ _ 

Nein se póde dizer que esto projttcto p6de ser 
guardado para enMo, porquanto oiio se tem em 
vista com elle (mais de uma vez o tenho d ito) 
satisfazer·s~ sómen\e ~ eúnveníeneins loea~s 
que rectamiio altert~cões e divisões em outi·st~ 
províncias; trata-se de satisfazer a uma urgente 
neeessid11de do imperio. tru.~a.ae de erenr llm 
c;entro do -ndlfoinistraçti<.l que possa t razer em 
resultado f~rtllleacões e povoaçoos nas nosau 
fronteiras antes qM em al~tnm ten,po adiante 
sejamos apanh·•dos de"prevenido1, ou ante:; que 
para o tempu adianto Bppareçi\o conftictos a res
peito do n011so t errito-rio ... 

Uw. Voz :-0 ParaguRy ni'Io se mette nisto. 
O SR. CRuz MA.c.ro~.oo : - Se acaso depoi:~ da 

guet-r:t de 1827 sa tivesse !~it.o povoar, aolmini~· 
tr4r, collocar de9'11C1lrnentos míl!tares em t.oa11s 
a s nossas fronteir:ls qu e depois foriio dísputn
do.s no Rio Grandh do Sul, uão teritimos o..sea 
eonlHetos com quo lut>\mos nos annos pr<>:ü-
mos... · 
U~ou. Voz-:-Póde-se fazer isto ggm se cre~o. r a 

província. 
0 SR. Cauz 1\úcw.Do _:- Niio é r11zoa_velmente 

,possível qne con tros de_ administraçi'io tão !on· 
geme!1te collocados possiio ex.'lminar, observar, 
fisealtsar e conhecer as d ifliculdades de froJnicir'lls 
tão t·emotfls. .. -

Em vista destas· observ:>ções, guardando algu, 
ma co usa mais . que tenho a dizet•. para· a sus 
tentação do projeeto, entendo q u.11 .. devemos 1.ro
seguir na diseussio delle. Se o. nobre deputadoJ 
tem razões . quo jutge. ponderosas .pela.- '}Uiioea 
uão devt~ _ a pprove.r o projeeto que nos toi remet
tido pelo senado, ·apresente essas suas razÕi1s ; 
aquelles que entendem _ que o projecto é conve-

nionte, é mesmo u-rgente; apr<>.sentnráõ ra~e• 
contrarias, e desta discussão r esultará o e•cla 
recioleDto da materia. O me11 parecer ·pois ó 
que o adiamento do nobre depntado nao sl'j& 
a.eeito pela Cllmara. · 

o Sr. Barbosa d.a Cunha. : - Conven 
_ ci_do ___ da __ n e.ces.sldade _.de . approvar~..se ... o adiam.e.nl;O... 
prol_)osto pelo tneu illustre co!lega deputado pe)a 
miulla província • pe.s5o n dar as razões pelas 
quaes assim penso e petas qUAes darei o meu 
voto a esse requerimento. . 

::;r. presiuento!, se, com·o d isse o nobre que me 
pr ecedeu, ()Xiste .nlgllm motivo de couv_enieneia e 
de. urgenc1u. para ser votado esse pro]ecto, esse 
motivo deverln. pre,.aleeer logo no começo da 
sessão, e nào se deveria esperar que chegasse--. 
mos ao ulLim•> mez p:tra se discutir e talvez 
appr<.>vBl' de nfogadilllo um pr<•jecto que tem 

. llma importanc oa tão transc~ndel'lte eot\\o este. · 
O motivo <I e convoniencia que se pode~ia apre ·. 

sentar, é, corrio disse o nobre de putado, ser li. 
comarca da Cot'ltiba limitropbe com paiz estrao
gei ro, com o Panguay ; mas eu entendo que esta 
cnnsideraçii•> niio -põda actu::1r d·l modo 11lgum 
sobre a cami\Tfl que a obrigue n dar um voto 
desta natut·eza, .por'-lue nós sabemos qne o Pa
ragu"y, além - d~ S:9>' um paiz amigo, um paiz 
franco em · "reiaei'io ao :Srazil, está separado -da 
comat·ea da Corítiba por immensos sertões; em 
cujo c·entrLl corre o rio Paraná, cnjas margens 
são em parte desconhecidas, especialmente ao 
lado dh'aíto do dito r io . Em ~l cireumstancla, 
o simples facto de SH' essa comarca limitrophe 
com paiz est.·angAir,>, do qu11l não so póde es
porar aggr~ssiio alguma, nii-o põde const ituir ur
g~ncia pBra já nest11 sessão elev.~r-se essa. ao-
marca á categori a de provinci11. · 

Eu fiquai sorprendid·> vcn<lO na ordem do dia 
a discussií'O des te p1·ojecto, porque nem -vi que 
elle se tivesse dlstrlbuitlo na eao;a, nem mesmo 
sei q uantos artigos contém ; por . is;o cr eio que 
grnnde numero de nobres deputados não se 
nchão do mod·• alg11rn habilitados para entrar 
n'l discusoiio, e votar sobre materla tal, quo 
nem passoll pelo exame de u ma commissão. 
Pergunta1·ei ao nobre deputatt(l que me prrcede u 
se ~lle tem dados cst·1tisticos !\cerca da comarca 
de Carit\ba, se sabe qual é 1' sua população, 
quaes as s11as r e11d11;>, tnnto ·n11 parte \)rovincial 
como nn parte geral : perguntnr·1he-he• ainda se 
sabe qual o acct·esehno da despe1oa que a ereação 
da nova prc.v ioeia ha de trazer? .A. -todas estas 
perguntas esto11 <fUe o nobre doput11do não poder& 
Sf< tisfaT.er . 

P ortanto, l!e os dados estatisticos não forão 
ainda bem cornpulsa.io3, é ê:onveniento, para se 
poder dn•· 11 este re8peito um voto consciencioso, 
quo o projecto eej11 remettidc. á commi,.sào J e 
cs"tatistiea, atlm de que; examinando o project o 
e M documentos que existem na casa, pedindo 
os esclarecimentos que nalla n ão n:i~ürem, eoasa 
upre:;entnr um parecer quo oriente ·a vot&çao da 
c •mara, ·dando-lho ao mesmo tempo o c11nho 
da. reficxiio. · 

Não vejo no11hum motivo especial que nos 
obr~gue n votar já c já pelo project.o. Tomarêi 
a l •bsrdade de notar-que o termo de Banllnill, 
de trânha. pr<>vincia; faz esfC)rços para se reunir 
:\ do Rio de J anP.iro, e tem plltronos nesta ea'Sa 
que propugnil.o P>'la sua desannexação da -pro
vincia \lo ::;. P aulo-; consta;me que o vice-pre
s idente -da provlneia do Rio- de Janeir<.~ no :-re 
t. to.l'io. que este . a,nno _ apreaeo tou _á assembl.;a 
provincial ponde-rou qne suria. conveniente ,que 
o. termo .de U!>a~uba seja desannexado .da P,l-ovln
Cla . de S. Paulo pl1t'll._ fazer parte. da do ·.Rio de 
J11neiro. Se esses deus imporLantes- termos· forem 
s~parados de S. J>auto, e se elevar-se a Coritiba 
á categoria de provincl."l a que fi.cará reduzida a 
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minha provincia ? A uma província de segu.nda capital li pnrochia de C>l'itiba, e·em doas a Pa ra-
ordem, se não nos dere:n ama justa rccom- unguá ; parece p '·is que, 1~$ttlO tendo uõs de 
pensação. . ter n•os guerra com o Parnguay, o que paxeee 

Se os nob1·~s deput•\dos que propugnào por c~to quasi impossível, subsistindo a actual d iYiSiin, 
projeeto entendem que ha uell.: alguma conve· f•I Cil será. transportnl' tropas p:lra a comarca 'de 
niencia, sojiio ao menos justos, qucir:1o nos dnt• Corltiba. 
alguma retribuição ; p ot· cxempl..,, approvnudo ComparanC:o a populacão livre do Brazil c a 
uma emenda para quo ~ reuna li vroTincia de ___ d0 P_ni:agua:~=~-~--- ___ _ __ _ . --. - -- ----

-- --8;·--Paulo--a·-eonmrca: -~-~:ipucãli}'; iiue"'e \'izinli'l -- VozES :. - O quo o~tà em distussiío â o ntlia~ 
a essa provinci<l- Parém querer desanuexnr d essa meu to. 
prov ineia uma comarca hr.portánte sem que haj,, 
alguma eompC!lSilçito, e, quando n ito uma ftll· O St~ Pnt:.~toENTI:: : - PeÇo ao nobre d t!putado 
granto injustiç.1 a que nos opporcmoa, ao menos quo se ci•lja :í. materia em discussão. 
uma medida que deve ~er mais rdlcc~ida; niio 0 Sn. Rrnr~rno u~; ANDtu.DA.I: - Obedeço á 
<i n egocio para se discuür j á sem dadvs sufli· observação de v Ex-, c p~ço d~~culpa se por 
ckntes. Portanto ui'io se a clmudo agora f.m <lis· ventura procurando s~guir a nrgumentaçào do 
cussiio semio o adiamem o, c ntlo o prnjeeto em si, nobre úeput:uh> por ,_Iiuus me nu~<rld da ordem 
prescindirei de apresentar outrns razões que te- - -
nho para fazer opr.osição no projocto, c espero O Sn. Prm~IDENTE : - Sei que o Sr- deputado 
que a camara de o seu voto no t•equeri 111c11to do pôde 1nultn bem fazer ligações entre os 1·aeioci-
n1eu i ~lustre collegll- _ nios expcudiJos e o adill•Ml••to, mas peço-lha 

que o foça com a possível bre..-id<ldC-
0 :SI.'. &lb<>i•·o do Anclra.da : - Sr. pr~· 

sideute, deputado pela provincia de S . p 11ulo, é d •l O _ SR. RrnEIRO DE A:s-DnADA :- Qucrend,~ ir 
m eu dever não cunsenti r que se mutile essa pro- adilmte dos desejos de Y- E x., passo a exi bi;· 
vincia ~em que a minha fraco voz se levante llt·çumentos quo . tõm. immodiat!l r elação com o 
contra um pt·oj.'Ct.o altamente odioso e completa· at.hamcnto. Não me consta que exístiio na casa 
mente dcsnecessario. dados estnt isticos quo revelem qual a producç:Io 

Se a divisão do imperio à m:\ convém tr.mar c população da comarca de Coritiba, e para 
nrnamedida. geral, melhorar estn divisão , porém 11141• avnl!ar-sa a convcniench da· d csan nexação e in-
lhoral-ageralmente; mas uma medida parci<11 como qncstiunavel a neccssid11de uc su examltv-11· q ual 
a . que ;se pret.,f!de tomar por 1uodo algum reme- a producçilo e populaç,io do territorio quol se 
4ea os tneonven1entes que por vnntm·n pussa a pt·e- pretende desannexar ua pro,·incia. de S. P t\ulo. 
sentar n actual divisàu do hnpel'io. Deve iL· o projécto .{l cGmmissiio de fazenda pam 

quo se \'enba· no conheciment.o do nugmento de 
U!.!A. Voz: -A ques:..'io é o aJ iame nto. -dcspezn3 que acarreta a cr•1ação d l nova pro-
O Sa. R I BEIRO HE ANDRA DA.:- Assim ~;erá; vinciD, c se a receita provav~l do territorio âes· 

como porém o nobre depulado po;· Minas-Ge- aunexado póde equilibrnr n sua despe<.a, e acaso 
raes a quem tenho a honra -de responder cn~rou o nii" possa, qual o exc~sso da despeza. 
eU! consíder.açõe~ relati'!as á materia principal ; Finulmenf..•, se se quer desnnuexar a Coritibn 
VeJO·mc obr1gad•• a s,•gu•l-o para p.lder conveniCfl· da pro\•incio. de S. Pllulo, dê-SE>- lhe Joelo menos 
mente cont•!stal .o. Nem eu crimmo M uobre de - a comarca de Sapnce.by, d.o. província d e Miuas 
puta~o pda dir·ec~ão que d eu á. discussão, por- Gc•·nes, t:io extuuse. em U>rd to no e tão a bundante 
.q_ue e s;·bre~nodo diffi.cll, e muitas vez<s_ impos· em população; proponha o nobre deputado por 
Slvel, duc:ut1r um adiame•lto sem que haJão reÍe· Minas Geraes, quo tão em penhado se mostra 
t·encias á materia principal. pela desannaxaçno da Coritiba, essa just.-t co•n-

Disse-se que a principal l'azfio para que o pro- pensaçao, c tal\'ez possamo3 eheg,,r a um accordo. 
jeeto passasse é a defe::;u (]as nossas fronteira~ . E~ o que tenho a dizer sobre o a•liamento. 
e para provar que essn defesa era difiicil nlle- Coutinúa a discussão do pr,..]eeto. 
gou-se a. vizinhança uo Paraguay. Julgo que do 
nenhum peso é uma tal cons iileração. Sepst·a·nos o s .... P <\<:lH>CO : - Não tno achando . pt'e~-
do Paragua~· nm vas to sertão, e quando mais venldo para estl\ discussão, ror ignora•· que esta 
proximas esttvessem ns nossas ft•ontciras das de~ae pl'ojecto fus~e dado para ordem do dia de hoje, 
p aiz, não em o !>eu e:~:erc:ito, manos nurnero30 ru\o n1o será poasivd entreter um debate mi - -
do que o_ nosso, .e mu! pouco diseiplillado, que na cioso ; !nllarei apen~ts p•ra patentear minha 
nos dever1a mcot1r rocc:o. opinião, 0111 cumprtmcd~o do meu dever, pois 

e ntendo que nenhum depatado da provincin de 
UMA. Voz: - Poderia aprescnts•·-sc um vexe reiLo s. Paulo deve votar em silencio este projeeto. 

numeroso. Peuso qua os votos jn se achiio contil.,fos (tt4o 
. O Sa. R.Inllmo Dt: A:o:nnAu., : - Não ~ o ndmcr,, apoiados), e quando consider.l que ·om uma ma· 

que co nstitue unicament~ n força d~s exereit<is· de teria dada os votos jã exi:>tem de .ante-miicr t:on-
muito lhes ser\·e a disciplinA. Pant returçar esta tndos, o dea~oimo se apodera de mim r dobalde 
n:inha a sserção citnrei o exemplo do maior capi· sml. lutar, e, pois, é ~mente para cumpri r um 
tao dos tempos moderno~. de Napçleão, q tle da dever que eu "V<>U f.•z'!r algumas obser vações. · 
sua celebre campanh!l da Italia bateu o< nulllero- Digo que os votos Já se achão contados·, q ue 
S!JS exercitos austri ncc•s com r .. rças muito infe - a mii.o do governo a.nda neste negocio, pois do 
nores. · contrario o nosso d igno presidente nilo i ria desen-_ 

u "" M tcrrar um pt·ojeeto ba tanto$ :mnos es quecido 
l4l. ~• oz: - a s o exercito do Paragu··y já na see1·etaria para e..tllocal-o na Ol'dem 'do dia 

está ha tempo s~nJo ciisciplin11J o. com preterição de objectós que .., governo tem 
O SR. RIDEIRo DE AND!U.lH: - NãtJ é em um proclamado urgentíssimo~, a~sim con1o os roem-

ou d ous nnnos que se disciplina um axercito · bros da maioria em seus discur~os . 
é preciso_ muito t~mpo pat·a alcançar-se css~ Est <! objec:to nlio seria assim inespera·Jamente 
destderaturn. Dcmats , e~tamo~ em perfeita paz e ·quasi de sorpresa dado· para ordem do dia, 
com o Puraguay; n lio sei pois donde dimanb.o se· o governo n l\o houvess e feit~ - nelle sentir 
os receios tio governo e da maioria. sua iofiue neia; creio pois que o governo é o 

Mas, dando de barato (. por hypot.bese só- promotor da crasção da província da Coritiba ; 
mente ) quo fossem neeessanos alguns prepara- em touo ·o· caso e~ta dit~Cussão nil.o deve conti-
tivos de aer~sa, não vejo a nccssidade de alte- nu,lr ua ausencia do Sr. · ministro do iU>p :rio, 
r:u·-se a divisiio política p·tra que elles se rMU- e pc.r conseguinte é conveni-ente que o a diemos, 
sem . :Em ·seis dias vai-çe actualmente desta convidando o Sr. ministro do impe rio para que 
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venha assistir a clla, para que ouçamo~ quats 
as . razões de eonveniencia que n impellirito .a 
querer ngora esta m·cdida com tnnh Ur(?cncia, 
quando ha cousa~ do taut.a ponderação que de
veDl attrabir d~,;de já sua a'tenção. 

Qunnd•> uma pnderosn noçtio da Amel'ica, cujo 
espírito de conqui&t·\ ~e t >!n\ feito 1·cvela•· por 

..... .-faetos-em .. toda- a -f':l·rte--;- "(!Uando·- o-jornnti·snfo· 
des~a naçiio niio oecultJt as visttls cobiço~as dc.ssc 
povo sobre o Amtlzonas, querendo su.•tent>lr o 
âirelto de gozar :1s vantagens que olferece aq ~e li e 
magesto~o rio, mé pare•:e ser m •is que nrgenlll 
tomat· meJidas que tendão a evitar qualquer 
usurpação !uLu•·a; eu'mpria p ois a11te~ uist ntir n 
cGnvenienci~ da creação Je mn l'rojeeto jt\ apre
sentado sobre a ereoçii.o de uma outra pt·ovin
cin, e discu~ir medidas qnc t~ndito a cbama ,. 
homens para aquelle< lugnres, a nprtJveitar 
aquello rio e os tcrritorios pot· di e ban hud<1s. 

Admira que em lugar 4le so prevenir futuros, 
adoptundo-se meiidas que tend:\o a este fim, 
venha-se trat.ar de Corit:ba como medi-la de ur
gencia, como prtwidencia salvadora; a scssiio 
ha de ence1·rtn·-se, e, o g.>vcrno nno ha de apre
sentar causa. nlgunn no sen~iuo de ·J~senvoJvar 
os gem1ens du prosperidade IJII O SU(>erabundiio 
no Alllazonas, para preveni!' essa.~ vistas cobi
çosas qne ha puueo notei; n:io ha de ser com . 
o projecto q11e se discute, ulio ha de ser . com 
a elevação d•• comnrcn tle Coritibn a provin.ci.
que .havumos pt·~ve nir · esse fut11-ro. 

Enta·ctant•J não sou oppost-> no projecto ; já 
em 18!$ emit~i minha opiuiiio fa,·c.ra;-el ao mesmo, 
u ma vez que <'lle seja acompanhado ue outras 
medidas intlisp~:n$aVeis; est·1<; medidas nãll :ls 
vejo, D n~m sequer p:lllsa prora que· se po~são 
tomn1· em conside J·açito emonc.las conv~niomtes que 
devcm partit· do governo ou o;h cornmisslio . . Eu 
já declarei em annos anteriot·~$ q uaes · essas 
medidas ; ji\ tive •Jccasião de fazer ver á casa 
que níao duvidava dtl't' o meu voto, inserindo-se 
outras pt.ovidcncins neste pr.>jeelo. 

A ease11Cinl é n incorporação 1\ pl·ovincia de 
S. Paulo da comarca de Sapucahy, per-te11c~ntc 
ú província de l\1!n:1s ; mas sua deputação cun
se .. tir& quo isto ae f!lçn?... Sei que niio ;. cada 
vez mais me vou eonveneendo da feli(ídade que 
boje aeompnnha a illustre deputação mineirn; 
ella se acha em SU'l idade de our11, nãc. se oasa 
ir contra sua vont1de, contro seu mnor· proprio; 
nii.o f<li <.lcbnlde que cu disse que seus nego~ios 
se tratnvão camnrarin!llen'~- · 

O Sr.: Cnu~ M.,CHAIJO: - I~so c 'WU argumento 
a<i hominem· 

O SR. PAr.uEco : - Se' en não esti\•essc dizendo 
a vor.!n~o o governo pugnaria P'' r uma Ido jus! a 
anne:cn,::•o c a. comarca dJ :)apucaby, porqu: a 
commodiJadc da<],uclles povos n rcclam~ : suas 
commnn ica•~ões são para 11 província de S. Paul.,, 
â qual i•\ pertencetn ·no ~clcsisstico, e de c!lja 
capit 1\ dista mui pouca, M pas9() que est:io 
~\TI gt·andc. distaneil\ ''~ cidade do Ouro Prelo. 

OSn. F; Oc·r.IVIANo:-Tambem por essas razões 
o Banan.ll dev•: ser desmembr.tdo de S- Paulo e 
passn pa1~u o Rio de Jan•iro. 

o Sn. PACllll:Co:- A opinião ua deputaçiio de 
s; Pauln nii<1 ó considrt·:úh pelo go\'erno, nitu lbe 
merece prestigio essa o.l••puta<;i\o; maa.a de M inas ... 
é :uma !)h•tbuge 'lua Uh tte mcoln. Se o got>crno 
e sua maioria l)uizes:ootu pntd<!uta e razoavel
mente tratat· .J<',;ta matetiw, sem duvida teri•io 
approvado o n•qnerimcnt-• hu pouco o:lfereci<Jo·,. 
e <J projecto teria siuo remetlido a ntn;r. eoin
mi!ISi\o, 

Es:>a eommissilo em 2 ou 3 dias, eiamin~udo 
mai~ attentameote a questão, poderia propõr ao 
projeet.o a~ rerurmns <IUC julgasse convc·ní• ote; 
e, colloC4das as consas n.aate terren••, en néo "d1,1-

viduria . dar o meu voto pela creação · dn nova 
província; porque em regra geral niio sou opposto 
11 qae se .crêem centros administrativGs; a ' 'eçio 
do governo fazenLio-s~ ~entit· ern territorios pe
<i"~no~, póde p1·odu~ir beneficio ás populações, 
s•tbmetticJM a essos centrvs; ma~ no pas.;o que 
i~to se fizer, não s" deve !!i!.JXI~_sruo IPm po en-.-
Ífli'qlieccr as provme1as, das quaes so tirem ter
ritorios para nov;lS c reações; é então oecasião. 
de ae a~und·!l' á melhot· co:nmodidade dos povos 
collocatlos nas divisas, pas~nudo·os para a.~ pro
vinchs, onde melh<n' conv~nha. 

Allega,se a necessidade do acudir â eotnnrca 
de Col'itib11 com um goverao mais pro:timo, que 
pos,;a ter uma acçã" mai~ rapida pam os seus 
dilfer~ntes pontos; convenho, o disse que disto 
pó<le pro••ir \'IIQLilgeJn; mas a . co:.nnl.lni~ação ra
pid!i pnrn os difl'dren tes po11tos dll im perio con
s~gt•c-so mais fa.dlme11te por outro~ ·meios . · 

llc qne serve multiplicar na pa·ovincias, se ellas 
niio tiverem os recursos ind i ->penso.vei~ para tra-· 
tarom dos sau;j melhoramentos mate1·iaes ? De 
qne serve cl'<'nr províncias, se o t ltesouro geral 
não p•td<!t' ucudir-lhes com os d inheiros i ,tdis
pensave!s para e~sns melhoramentos ? Ella~ fiearáõ 
P"•·nly,;adas, o seu progresso encontrar:'!. tropeços. 
Senão, pergunto, o qi1e é ft~ito d3. prosperidade · 
de Jiff~rentes pr.,vincias que ~&tem cr~adas dosde 
.'1 nossa emancipação pólítica -~ Nesta casa ha 
poucos dins ·se disse que ·algumas ilio em d"ca-
dencia. _ . , . 

Estou porsiiadido de que a comarca de Cori • 
tiba, nsshn cou1o outt·as muitas loeali<l~des, aga-a-· 
de~ ria mnis ao corpo Jegislnti vc s e Cllte. em 
l !lglll' de ele,·al-a á eateg•>ria de p l'ovincia , man
dasse abrir vias de communicaçii.o ; as~im aquella 
comal'ca lucr'lriu llJUito mais; el!a incontesta·· 
vclmel\te muito prosperaria se f\)~se dot.ada com 
uma .estrada ue ,ferru que a communieasse ·com 
o centro adminisLI'ativo, ou se houvesse per.ma-. 
oente eommuaicaçiio a vapor t•out: ·o &eu porto 
de mat·. 

Do: que pt·ecisa tnos prittcipalmente, nii.o só para 
c gran•le melhoJ·nmeuto material, como. para a 
integridade futura do Bra:tll • . ~ão .estradas de 
ferro, li o vapor; tratemos disto primeiramente, 
isto e preferível a creaçõe;; precipitadas de pro
víncias, em que se nttende s6mente no bem. de 
cet·tas populações, e se desprez • n de outra~. 
Allcg~t-so tambent que é nece~sario crea.r ess!l. 

provincio, para que tenhamos a~ fronteiras ttuar
,,ecidas e pos-;amos um dia acudir á integridade 
do imperio. Diroí qua nilo vejo essa ncce~sidndo 
pnm 1\quello bdo, o eo esta taziio é eufliciente. 
porque nl'i0 se crê& l)nt:\o u:na província na 
vMta c•tll!'f'anha d<l Rio·GrMde do Sul? Verra11s 
qu.,. é alh ootle qualquer qu.estiio imporLaate lla 
;•ctualíua<le ou no futnt'l). pó le ser pleiteada, e 
é certo que a campanha do Rio-Grande do ::õnl 
dista tal vez perto de cem ·leguas da. · sua ·ea-
~W- . . 

Lembro tambem que o _projccto é susce~?tiyel 
d~ emendas; e como medttal-ns ·se elle fot tm
prl)sso a t1illtO!I · annos; e n(iO tem sido distri
bu!dO na casa? 

O S~t: Caoz MAcH.u>o:-Foi distribuido. 
O Sn. P.Act.U:Co:....: Mas. ha quantos ano os? ~ta 

ó a tercd t·a legislatura depois qnç esse proJeeto 
foi dist.-ibllÍdC\. · · 

o Sa. catiz MicHADO:- Nilo ha t.ll: o q.n9 
passo•1 .no. senado em IS.30 f\l i &'lUÍ distripwdo 
depois.. · · 

O Sn.· PACR.Iico: -Mas, &enhores, ~S& legis· · 
!atura ~ nQv&.... · 

O Sa. C&oz M.l.cHAoo ·,· . .,;_São fila·gràna.s que · 
fa.cilm.:ote sé ·destr<Jem. · 

O Sa. PACH&eoa-SerlLo. mas .não ha nada 'q11e. 
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se niio destrua quando se tem n forca.. Creio 
que o regimento <:ltige n di>lril.miçã.J. Cre.,n<1,•-se 
umn provi nela, é preciso n5signar-lhes os limites, 
as divisas; não se faz .. nd() l<>:;o uma bo)a divi.são, 
deixnr-so-lta um germen de continuadas quell:a~ 
e reclamações. Estamos vendo o que succede; 
por exemplo, o munietpio do Bananal reclama a 

_ si!:.' in~o)r_J!!)J:aÇ/i!l. n_pr9_vi1~ç ia._d,, _ RiQ_.ne_Janair.o~ 
S. Paulo reclama a incorporação da. conJan:a de 
Sapuc,Jl•y; muita.s outros e:dgencía.< se fazem, e 
mesmo ch1 vidas e conftict<>s se hão suscit.adil 
sobre divisas. 

Este projecto crêa Jà essas duvidas, esses eon-
ftieto3. -

Nelle se diz que as divisas da nova provinda 
serão as d·\ coruarea; mas, depois que foi apre
sentndo este projecto, a comarca da Coritiba 
sotr,·eu alter!lçúo, são outrns as suns divisss: 
a· cotnarca antigo. coonprehcndia, p~•· exempl<l, o 
município de Ignape, c .este municipio hoje p~r
tence á cumarca d<' I ta petin inga. Perguuto pnis 
aos llonractos membros q•Je nuo querem que esta 
materia seja considerada uem ao menos pur dous 
dia$, quttes ns divisas que o projccto . dá à 
TlOVa provincia? A antiga ou a actnal? 

Uli!A Voz : - A actual. 
O Sn. PACHECO : -E sel'á n actual a mais 

con'lenimte? O rnunicipio de Igua.pe, que fica 
tão pcrio de Paranaguá, não deveria pertencer 
ú nova província? 

Tudo isto indnz~nos a ({tte reconsiJer~mos o 
projecto. 

Concluindo, repetirei que niio desejo negar a 
rnclhoy ~ommodidade d~;; povos, niio desejo ata
cllr essas r~damações, ~ssas exigencias do. co
marca da Coritiba; não duvidaria votar pelo 
·prôjectJ; mas não o farei n•io havendo a ju,ta 
compensação que peço; a pro'l"incia de 8; Paulo 
perde mn grnnde territorio; não são lão certos 
os proveitos que devão resnlte.r aos coritibanos 
para gue fechemo~ os olhos e nãn ex~minemos 
como ftearà a proviMia da S. Pàulo, se poderá 
subsistir assim dividida. Se os povos de Snpu
caby nl\o ~althassem, e m~it.o, com a annex1çiio 
quo eu reclamt>, tamben'o não levantaria questão; 
mas ·sendo palp·wels as vantagens da anncxnção, 
não ~eí qua obstaculo seri'l possa existir para 
que nno a decretemos neste projecto. 

Por voutura. já se examinou be:n quaes serão 
ns rendas gerntls, e as 1·endaa provinciues que 
deve ter a u;va província, e quae~ nquellos com 
quo liea a provine;a de S. ~aula? Eu ereio que 
a pro\'incia de S. Paulo dcve•·á sofl'r~r no seu· 
todo: ni\() trat•l de questões de terTitorio i~to 
e indifferante, mas siLn a rcsp~it'J do3. ~eus me-. 
lhQramcntcs, o por esta razão é que ~u reclamo 
que neste mosmo projecto paasB uma disnosiçi'io 
~au~and<l que a comarc_a· de Snpucahy, ila_pro
vmcla de Mtnas, fique utcarpora·la á provmcia 
de S. Paulo. N:to é isto tun viio capricho: a 
ant\eu~ão ollia o hem da prooginoia de S. Panlo 
com a dos povos que occupiio essa comarca. 

O Sn. Cau~ r-úcnA.Do dá um aparte que não 
pudemos ou v1r. 
iiO Sn. PAcHECO:-Sim, senhor; COtlvém isto 
muito . nas tnoradores de Sapllcahy? Por que os 
~obres deputados por MinM se mostr,io tão per
tmaus? Porque, _po..- _!!•na questrto talvez ape
nas d~ rmor-propl·to, nno querem que se tire um 
palmo de ter•·a da província de Minas ·c se 
mosl.rilo tlio antipatlticos à de s. Paul"? Se a 
b~e principal que vigora no projecto em quest;io 
é a c~mmodtdarle dos povos da O.nítiba, . pot·· 
que tutO s.e ha de att<>nd~r tarr..bem [t tnesm" 
rM:iio quant<l aos habitantes da coma,·c:l de Sa
puca~y,_ que 1i.c:w>. tão tiistantes dn capital da 
provmcut de Minas, e tão pArto da capital da 
pro"' i !leia de S. Paulo? 

Pot· ventura póde-sa negar quo ha t~:t-rimos 
d~ssa. comarca que distào H leguas da capit.al 
da província, c talvez a maior distancill seja de 
30 e tantas l~guas? E quol é a dístapcia que 
IJa dessa comarca á cidade de Ouro-Preto 1 lm
mensa. 

O Sn. CRuz !\hcH.\DO da um aparte <}116 J!lio _ 
·pudemos···ouvir; · · ~ ---· ··· ·· ·-· · ·· ··-

a Sn. p_, c,n:co :-Para o nobre deputodo a 
mat~ria .; d<1 <lifficit compt·~h~n~ão, diz que 6 
pr~ciso estutlal-a com tempo; cntretnnt" que alia 
é tão simples I Para se crear porem urn11 pro· 
vinciu, o uoiJre deputado não quer estudo, IL~O 
qner exame. 

Só o nobre dcputudo. é -'!UD comprebende a 
:ll'ande t•azito d•J o•tado do p.-ojecto; ,;i) o aetual 
mini<terio é que d.oscobl'io agnt·a a uo·g.;ncio.. s eus 
nnteeasso.-cs não etão entiio hvmens <ic es
tado ? Porqnc niio promoverão o andamento do 
projeclo? 

Se esses minislerios não promonlriio essa ele· 
~:~çno de província, alguma razno grave houve 
pela qual elles não duVldârão aban:I•Jllat· a idéa. 

O Sa. C&uz 1\IA-cHA.I'>o:-E' porqM tuuo tem o 
seu tempo. 

O Sa. PAcHEC•> :-Se tud~> tem o s•lu tempo, 
ag.ora não, é temp() Qintla pllra se r~zer est;\ <les
mcmbraç:lo do territ.)rio da pro\'iacia de S. l'iluio, 
para se fazer utna nova províttcin, muito prin
cipalmento qüandl• solJr~ o aetual lninistcrio 
p~sfio tant·u suspeitas gravíssimas, ou antes 
t~nto;; factos, qtte elle quer eun:;ervnr n P•·edo
minio, seja como fõr, o::ternisnndo o p1'lder. em 
suas mãos ou. nas de seus partidi~las. E note-se 
quo ag<>~'a a. província de S. Panlo tem da entrar 
c1n oleiçõe~. e é a occasiào menos prop:-ia p~:lra 
s< tratar t!esta medida e !aval-a a clfdto. 

O que ~e ha de suppôr é que neste nagocio 
ni'iol IHl sonfio atranjos pessoaas, que não ha 
vista.~ políticas, porque, ss ha essas vi.,tns, não 
vejo quo a 11t·gcncia seja tal quo niio se possa 
esp~rar o annQ que vem para sereul totnadas 
então em cousideração depois de pas~ado o pleito 
das eleir,iSes na província de S. Pnlllo. Nilo. se 
podMá pensar qu.e o governo não contando com 
a adh~$~0 d>lquelles povos, e qaerenrlo in!lu_ir 
na eletçno que se tem de proceder 11a proviucta 
d~ S. Paulo, àesmembra esse t~rt"itorio para pod~t· 
melflol' con~egnir o triumpllo? 

O Sn. Cacz MAcHADo :-Isto é contt·nproduconto, 
co·no hei de provar. 

O Sa. P.v:mt!:CO :-E que tem tatnhem I'Ycssn 
de mais um Renadot• por essn n0\"11 pro"inclll 
da Coritiba, em cuja eleição naturalmente llll 
do influir o governo? Se o gnvot·no raciocinar ~~ 
~Angne-fri ••, devo guardar a discnssiío deate pro· 
jeeto para o anno vindouro, principalmente n~o 
se tendo lembrado de~te pt·ojecto 11 tempo, 0 sõ 
agora depois da vaga de um ~;enatlor. Se tem 
v1stas cleítoraes, lembt·o-lhe quo ganha com ~ 
annexaçiio do Sapucahy: coll! o que pouco se me 
dá, porque quando trato da. causa. publica niio 
olho pa.ra an·anjos pes;;oaes. A · annexaçitO trnz 
ao parL1d_o dn govtlrno- um grande nume~o de 
votos, po1" .que esta comarca é em sua maioria 
cnm;!OSt:l de allii\Jos seus. Faça--se a n•>vl'l pro· 
vi ncia r!t20aV€Imente : atte tHia-se ao bem de todos; 
ers o que desejo. 

'Visto que a maioria desta casa em sua sabe· 
doris rejeitou o requerimento do nobre deputaoio 
pela província de S. Paul(), pedin-1<1 que o pT<I· 
JCCto·fosse remettido a umn commissi'io, ao menos 
convide-s~ . no Sr. ministro do "imperio pa>'!l all
sistir a ~sl$ diseussii<>, afim d<J ouvirmos sus 
opinião. Será hl a sofreguidão que nem isto se 
queira eouceder? 

Senhores, n honra da ca111ar& mesmo exige qne 
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o governo seja rranco n~sta questi'io. F •\ça.se 
embura a desmembrnção da provancia de S. Paulo, 
mas saiba-se que e porque o goveruo D5Sim o 
quiz, poa·que e~ta fui a sua opinião; e desde 
que o governo disser nesta casa-qllo"n-uu 

·· ·- ·uão -t.erei-·mais .. tr· trabaibo·-de-.:unsnr··-:r ·tuinhll" 
pociencia, de gastar o meu tempo, teimandoe:u· 
urna oou~a que, tliga·se o qu·~ se disser , hn de 
se fazer, por•tue o governo disse-quero. 

.Requeh·o, portanto, que a discussão do pro· 
jecto fique adiada, conv idando-se !W Sr. ministro 
do imperio pnra vir al!sistir a clla e e mittir a 
sua. opi11iiio. 

Lé~se, ~ sendo apoiado,· entra em discussão, e 
sem deba~c é rejeita~o o se~uinte 1'equerimento 
do Sr. PRC h eco : 

" Requeiro que se adill o projccto até que com· 
pareça o Sr. mini~tro do illlpcrio, a quem se 
convidará..-Pacher.o. » 

Continú \ a discussão do projecto. 
O Sr. Cru...: l'tlz~chado: -Sr. presidente, 

o. nobre deputado que combateu o prOJeet.o apre
sentou considerações de ordem t:tl que me pa
r~cc nno terem ligaçÃo com a mataria. que dis· 
cutimos; não. é pos~ivel portazjto acompanhai-o 
em todas ess·1s consl.deraçõcs ; : limit1r ·me~hei a 
apauhar do seu discurso aqnellas observações 
que pullcrem lllnis OU lll()OUS SCr rep.utadas COIDo> 
contrarias no projeeto- · 
· Começou o nobre deputao.lo declar•lndo que se 

tinh-. en1 pouca cóusidcração a deputação de 
~- · P~ulo>, porquanto um adiamento ra.zcavel 
npresen ta do por um seu distincto ru.embro nao· foi 
aceito pela casa; :\ccresecn toll quo ' lhe parecia 
que os votos estaviio contados, qne 11 sorte do 
IJrOjeeto era previam•mte conhecide. Eu e~tou 
parsundido qr10 n r .. jeiçiio do adinmento proposto 
pelo honra lo membro por S. p,,ulo nno pódc 
impo1tar menos consideraçiio á d~putaç:Io desta 
província. 

Nós todos comprol1endemos bem n po.c:içõo em 
que os~a deputaçuo se acha relaUvam~nte ao 
projccto, reevnhccemos que podern ter ·moti\"OS 
que lhe p~~rol(llo justos· pnra se oppór a elle'; 
com ciTólto c:oc:isto um scn timento · que a leva 
u:~ turnlmt>nto a csda opposiçito. Niio s~ pódc 
portnntfl con~ldera1· a 1·ejeiçáo do ndiamcnto 
com" meno~p•·oç•> li depul.llçào de S . Pau!u, E 
so nc .. o e81n rejolç.to pude•se l~tll· assim tradU· 
zi<!ll. entilo eu 1tedll'ia ao nobre depulado que 
traduzisse i,c:nnhnontu a L'oj~içi'io iJ~utlcn que se 
deu em 181:1. •·ojelçilo que f·•i motlvadn polo 
voto do anuito dlstlncLo membro J,, deputãçiio 
p!i.ulista o Sr. Caruclro cio CQmpos. 

Desconheço om quo o nobre deputado se es
trlboll quando disso quo os votos e•tavl!o eon · 
tad•ls, porqunnt • nlio nprescntou as blls~~ d~sLa 
sua nllscvcra•;iio. Quunt.o a 1nim, .dh·di ao nobre 
deputado quol o . meu voto podia cst11r conLadu 
deSde que ti\•e assento ne.<tr~ easn, p·orque desde 
que se project.ou a creação dest.'l provincia e11 
sempre prestei ad'~P.são a esta id~n. Se nutes 
não· dei mAis impulso a e:;te meu ~entimento; 
ft~i porque não me conhecia, nem hoje. me co· 
nheço, com força b a.stwrte para. por · mim faze•· 
prevalecer um pensamento. <tne me · pareçn van· 
tajoso. O meu voto. po:rtanto, podia s e•· contado, 
llorque devia Sct" conhecido pelo 110bre deputado, 
que cos;nmiga !oi membt·o da camara na legis· 
l11.tura· p assada. · 

O nobre deputado devia de, abstrahindo-se da 
província que tem a -hoorn do representar o de· 
put.~do que sustenta. o pro>jecto, npreséntot· as 
razões qu~ lhe· parecem sobejos parn de$truil-o; 
o nobre deputado porém n!io quiz jámais aepa
rar-mo dn provincfa· que tenho a honra de rc· 
presentar; como que qniz propór-rile uma especie 
«e negocia~iio ; estran.l!.ou que fosse eu membro 

da deputaoiio mincirD.. que lcvonta>;se a voz em 
f11vor da Coritiba, qua:ndo a província de MinM 
te:n uma extensão tal 'l ue na ordem das pa·o· 
viHeias é a quinta, sendo quanto á população 
n pr:mciro. 

·· ~r; presidlflit(<,' rillõ·é-côll'i'o··aepntadi> por Minas, · 
uil.o ó p<Jio i .. tcrcs<e da mlnh'' provineia, que 
coulbnt•> pela ereação da proviucia da Coritiba; 
a província de Minas não ga•lha como província 
eom n c1·~a~ão da p1·oposta; propugno por cHa 
como representante d~ nação; quem ganha com 
esta cre~tção é o lmperio . . Se acaso :ro tratasse 
de uma troca, eu estou bem certo que toda n 
deputação de ~. Paulo aceít1ria. p,,;s comquanto 
faça idéa muito vnntajosa da comarca da Corí
tiba, comquanto supponha· que ella tem um fu
turo m11ito pr•>•pero e grnndioso, o.ctualmtnte· o 
sul da provincia dd Mina~ e.i tá msü ndiantudo 
em indu,.trin, e.m populaçi'io, e direi mesmo em 
civilisa~iio. O nobre deputado faria com isto um 
grande desserviço á opp,;,siçáo radical de S. Paulo, 
porque o nobre deputalio conbece q ue essa pha
lange de mais tle ~ eleitores tern sido sempr11 
quasi unanimemente do partido nctualmente go-
vernista. · 

Sr. p•·esidente, se SG trntassc, como. eu: disse 
quando se díscu.Un. o ndiumento, de·remedia:c- os 
.def~itos das divisões das nossas provinch1s, as 
obse1·vações do nobre deputado serião talvez bem 
cnbi_da~. Eu par mim, e creio que, por . todos os 
eollcgns da deputação mineira, pO$SO a ffirmru: ao 
nobm deputado que primeit·o que tudo seremos 
brazil~ii:os . {Apoiados. ) M11s 11.do se trata de nie
lhol·ar ·a divisão das provincils ; não é só esta 

· considernção de poliLicn internn. _que nos move 
n ·t•·atar tla crea~llo . da nova provincia ': ha uma 
consiJ eraçito mais nlta ; tra ta-se de crear em um 
vasto, rico e já _ bern populoso territor io ·que é 
fronteiro de 1wsso paiz. com as republicas· vizi. 
uhas, um ceutro do ndw ini&traçii·•· 
o nubro deputado pol' diver<a.<; vezes . mosÚou 

que não· estava bnstantemonte canvicto das pro· 
pusições que avanç_ou em· contrario do projecto., 
porque · dís~e po.•· mais ·de umn VP.Z. que se s e 
tratasse desta: cr.eltçâo ern outra· occas1ão dari(\· 
o som vot.o •. O nobre '·de{lutndo, portanto, .consi· 
dern a occnsião improp•·1a, m 1s não ~emonstrou 
om tod•l o con-~r do seu discurso n improprle· 
<.lado da occnsiiio, nntcs pelua ::Jbset·vações fe.i tns 
por ello~, nb~;tmhindo-sc dt~quellas · quo niio têm· 
1mmedial.ll rdaçiio com o projecto, se conhece 
q11e uno ha outr~~o occasiio lllllis asada para se 
trutaa· desta matcrio. do que a actual. •• 

(Ha um.apa>"te.) 
"'iio se trata de guerm_; o nobre deputado . a 

quem me refi•··> deu n uma expressão minb .. um 
sentido quo ella nilo contêm, po1s que di'zundo eu 
que IHlVia cor.si~eraçõe.i <.lc u rJe:H ·muito. alta, 
qual " de Sé cuiuar de uma. fronteira i'wpor·· 
t>tnl<>, o nobre 'dcput..do Mé foi ta-atar do · estado 
de,. n.:Js~as relaÇões com o Pnraguay , eoufrontar 
a disciplina e o cstad<- ele sen exercito, e até 
avançou.urna proposição contra a "qual en·, pela 
sympatb1~ que tenho ao P a raguay, .protesto, e é 
q ue 2,000 soldados dç Rosas erõo bMtautes. para 
conquistar o Part~guay, como se o . Parag,lll!oy não 
esmagasse immedlata.ment" esses 2,0~)() iava:>ares 
conT a ijlla popuiação de 800,000 habitantes. D~
m:lis, qua ndo· se .. er.eou a proviuch .do. Amazooos 
tP.ve-se.em vista a fronteira .do íroperio pol.' a.quelle 
lado,. no emtnnto estavamos em,. pnz éo:u Veoe.
zu .. U!i. .. e eom o .P erú, n ão reeeia:vamos. :g11orra 
alguma, como niio receh mos ·.do Paraguay. . 

'Ha oUti'O apal·U.) ., ' 

Considero a creaçiiG ,da província ·do _Oy_a~9' 
na mesma ordem da creaÇslo da provu~e•a : aa 
Co>r.itibn- Niio digo que seja cfe tanta úrgcneia, 
mas está na mosmn ordem politica; e desde j~ 



C~ara dOS Oepl.tados- lm~eSSO em 1510112015 14 53 - Página 14 de 16 

152 SESSl() EM 10 DE AGOSTO DE 1853 
declaro ao nobre deputaJo que, quahdo se tratar 
dl\Sse pr?Jecto, dar-Ihe-!Jei o meu voto. 

Uli:A Voz : --E' de maior urgcneiu-
· O SR. Cauz MACHADO:- Se é de maior urgen

eia, não está Liio esclarecido, porque o proj eeto 
que. discutimos dat<1 de lO annos, tem sido dis
cutido qt1er nesta c unara, quer nv senado; tem-se 
colhido ta11tos documentA>s, embora imperfeitos, 
quar.tos t~m-se podido colher no paiz. 

O noba·e deputado pm· S- Paulo disse qac, se 
a extensão e a povGacão d;l um territori ;> na 
frontc:ira é motivo p~tra a crençüo de uma noyn 
província, uma no,•a província se deveria crear 
na campanha do SLtl, Creio que nii:o ha idcuti · 
dade de eircumstanci a~, quo a admiLlistração em 
Porto-Alegre com os meio~ de coanmunicaçM que 
o!Terecem os l'iOs da p rovíncia pela ~arant.ia c 
segurança das nossas fronteiras pelo 1ado des;a 
campanha.. . . 

UMA Voz:- Faz~m.se a s communicaçõe3 para 
todos os pontos em 8 <lias. · 

OOTlU. Voz:- Tambem do S. PJ.ulo se fazolm 
communicaçôes para. ll Coritiba em S <lias. 

O Sn. Cat.-z ?.lACRADO:- Não du\•ido, indo p<1r 
Paranagu:í em algum ''apor; mas do cidade tle 
S- Panlo á Ü(>ritiba creio que hn 100 leguas, . 
tem-se depois de· ntravessat· sertões não habita
dos por · muitas dezentts de leguas até o Pa
raal~ .... 

UlfA Voz: -D.:> R io) de Janeiro pó le-se ir á 
Coriliba am menos de 8 di:ts, quanto mais de 
S. Paulo. 

O Sn. Cauz MACHADO:- O nobt·e deputado por 
S. Paulo propoz ultimamente o adio.mecto C<•m 
o fim d~ ser ouvido o nobre miní.sti'O do.imperio 
a respeito do projecto. Recordo-me que sendo 
mini~tro da marinha o Sr. Rodrigues 'forres, 
nc~a·al 11residente do c•mselbo, em 1843 .elle sus
tentou muito lucidamente este projocto : mosLt·ou 
11 convenienci.o. delle. 8iut~ nãn ·ter tempo da 
cxnmiuar o seu discurso, porque a rept·odacção 
que fizesse clel!e, embora t•cp•·odtteçüo l>em pai
lida e descorada, era bastante para se couhec~r 
as v~~tagens J~ proj~ct.:. Mas, se se 'lU~r saber 
a opmai'io do nunasterto ócerc~ d ,t mater.a, c•·eio 
que cs~~ di~curso satisfará, emqunnlo algum 
m~mbro uo gabinete nii'l jul~:ar neee:>sario tomar 
n palavra o pronunciar-se. Esse disCurso me ga
rante qn(l o gabi11ete ú favoro.vcl á creaçiio d·l 
nvva província.. . -

O Sn. N&at"s :-Apezar disto o pro,Jecto nilo 
P'1 81lon om 1813. 

O Sn. Cnuz MACUADO :- O nubre deput.o.do s><bc 
qae houve mudnnçn de politica crn Fcvoa·eiro 
de 1Sl4; o nobre dep~t.o.do sabo quo sul>io outra 
politica; por consequcncia não se pôde cen~urar 
o gabinete de 120 do J 111eiro> dt.l lS.l:J por não 
t·'r feito passm e;t.u medida. Esse gabinctt! apoiou 
o projecto eu\ pi"imclra discussão em Maio de 1St3; 
em Agosto entrou o projecto em segunda <lis
CilSSão; em Setembro cncerron-se a c:tmara ; 110 
i nter-v:allo do s~ssão houve mudanç_o. de politica; 
e, pms, o gabmete de 20 de Janearo n:io póde 
ser ! n~repado por não ter instado pela adopção 
d!! proJecto ..• . 

O Sn. N&au.s:- E de 18:>0 para cá? 
O SR. Cnuz MACHADO • - Essa objecçii.e d~ nfu> 

se cuidar de;;te projecto m ois cedo ou mais tarde 
por provllr de · anais não pro\•a co usa nl::umn; 
po1·quanto o conhecimento perfdto de objcetos 
preexistentes ambol'8, pódo tornnr nccessarln um~ 
medida até . então tu1~ reclamado.. 

O nobre dcputa<lo por S. Paulo a quem res
pondo ainda achou no p1·oje~to defeitos, porque 
n,ellc niio se definem os lamltes; perguntou se 

era toda a ~ntig1 comnrCil da Coritiba que seri 
"comprehnndida 11n uo..-a província. ou se sim
plesmente n nova. n actual comarco. Cr~io que 
o pro,jecto rcspon•le satisr,•etoriamentc á pergunta 
do nobre do:pUlad•>- A comarca da Corit1ba,_ is_to 
é, toda a cumarca que se eleva a provmcaa, 
apenns ·tem diffcrença da aotiga pela · perda dos 
tnunicipios de lgnape e Ca•~>lnéa ... 

Ulr,~ Voz:~ N11nca pertcnccll á !Joritiba. 
o Sn. Caoz MACIUDO: -- P ertencl•tO antiga

mente Gananéa c Igntp" ; Ig:tllJh! foi divididO 
em Jous munieipil)s, Xeririca e lguap~, os dou~ 
n1uaieipi<>s <ic hn muito pertencem á con1area de 
Santos. Restiio portanto 7 municípios qhc têm 
de forma•· a nova prnvinciR, que são-o da ci
dade de }'annngulÃ. o da Cor1tlba, o da ·villa 
de Anton ina, da villa de Mo1rretes, da villa do 
Gastro, dn vilhl do Príncipe, e da villa de Gua
ratuba. 

O nohre depLttado dis$C no correr do sell dis
curso que nito nchàv:> ainda a ocasião conve
niente, c que estava prompLo a votar pela ct·eaçiio 
dn nova província c•mvcnieut.ement;o, porqatanto 
não sabi:ii se da divisão r~sultaria ou não se po
derem manter duas províncias, assim como que 
a provinci't Li•l :>- .Paule~ solh·crh muito em seus 
melhoramcaltos. Entendo cu que essa objijcção 
do tttlbt·e deputado =h e por si mesma; ou o 
governe d~ S. Paulo cuida uos melhnramcntos 
materiaes d~ toda a pt·o,·iucia proporcionalmente, 
ou não; se não cuida, é m~is uma razão que 
mil;ta para aquelle terri tf)rio tão vas~o, e de 
um futut·o tilo risonho, tllio seja sacnficado.--

U:IC-'- Voz:-Tem-se g uto muito dinheiro com 
ello. · 

O . Sn. Cnuz MA<'Ju.no : -Estou !aliando em 
bvpothc~e. 

·::;~ cuial-1, fi.co.ndo .Co1·itiba sepnrad<\ do S. P•tulo, 
Jeixará o gove•·no de S. Paulo de ser sobrecar
rogado dessas quotas do dt!spezas, e tambem de 
receber a quot·\ da r enda, ficando assim os outros 
terrítorios de S. Paulo com os mesmo;; o nus e 
despezas, n despeza com terl'itorio d~ C.oriLiba, 
quo é feita pelo g.wda·no de S . Paulo, nc11barll 
co:o1 a crenç:io de.>sa novo. província. O nobr<1. 
d.,putado portanto deve reconhecer que a creuçüo . 
tia pro1•incia de Coritiba nito prejudieJ. a~ nemai;;, 
comarca!; d<J S . Paulo. . · . 

Este projecto júmai< poJeri t ser eonsid!lrado 
umn Rorpreza, o nc•·edito quo o nobre ú•lputado 
usou des:!a exor.;ssiio involuntal'iamente no coa·rer 
do seu discu1:so; porque não posso conceder que 
s11 accusP de sorpr•·Zn um obj•lcto que se tem 
estudaJo e discutido e.n :unbas as. eamnms ha 
tnnlo t clllpo. 

O nobre dJpntat.lo disse quo 11 creação dessa 
pNvincta ou pr.>vinba de nrmujo de eleições, ou 
de qlll:t·er o g •verllO actua.l perpetuar o seu do
miniu. Sr. pt·esidentP., eu 111lo ·llei como a cteaçYo 
,[e uma 110\' 11 província poJeo-ó. p orpétnar a estes 
ou áqucllc~ cidad:1os no po:le1-; até esso ponto 
não ch~g.t .-. minha intelligencia; o qunn to aos 
arr•lnj os eleitoraos, o nullre deputauo mesulo se 
r eí11tou. O arguntento do uobrc deputado quando 
tlisse que o go ·~el'no, niio contando com 11 adbcsão 
da comarca de C.:.ritiba, queria erigil-a em pro
vincía, é contraproducente, P.Orque não Sll Pôde 
infl.ingir como castigo. um beacf!.oio comu é a 
Cl'eaç:'io de n:na eom;u-ca em província. 
Accres~e que se o gov<!rno nndas~e fa<~:endo 

calculos d~ melhoramento~ do paiz pela .adhesiio 
quo not:15se nestas on naquella~ localidades, 
sendo Coritiba, segundo pretenue o nobre depu
tado, toda em faVO\' da opposi~ão, por cer to que 
não seria ela\·nda a província, ·porquo qu&n\ 
quereria fa:to•l' eleger mais um senad-•r o. depu
tado, nt'io co"ntl\ndo com a eleição? Por co use-

. guinte é Co)ntraprod~ccnto a observação d-.1_ nobre 
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deputado, e e.mtra ·ella protest>\o todo~ os mais crava diminue?, Ora; se na pr.>vincia de S. Paulo, 
deputados de S. Paulo, e a prop1·ia notori~dadc em out,·o~ lugares om que a ' população escrava. 
do:~ fo.ctos , po'1·qce é conhecido que a maioria 1\vulto., sem embargo da dimiuuiçlio da. populu-
da poplllação du C"ritiba uilo pertence .ao pal'· çiin escravu, se up,·esenta o numero duplo dessa 
tido da opposiçã<J radicaL . · ·-- __ .... _ _ .. !'~tatisti.ca., .. nn.. Cõritiba, onde .. não·-ha esse ··ele:-· 

O sn. NEnrÁs at -ou-r~os .. S-ns·. · DEPD'PAnos : _ menta de~resc&nte, niio se d~v~ repllf'ar que se 
Apoiadl). a!}rcsente o numero) duplo. · 

O Sa. Cr:uz M&cKAOO'- Pedirei ao nobre depu- U~A Voz : - A.lÚ nãó ha lavoura. 
t:~do que q-uando se tratar de medidas de tiro O Sa. C110z MACifl.DO, -Tjogo chegarei n esse 
grande importaneia não tra~a à eonsi<lcraçii.Ó da ponto. 
casa ess~ the <>ria rle cs.lculos tpea·dóe-me dizer) Na primeh·o1 orl\anisaçl\o d,_ ·guatda nacional, 
t.iio mesttuinhos, qu~ tende 11 desvio•· a .li~uscdo em qu., havia mu•ta escolha do indi9iduos (ds-
_llo verd11deiro terreno crn que. de:vc ser collo· verodo-se notar que na província · de S. Paulo, 
cnda. (Apoiados.) . . como em O\ltras, )U\ bastante moralidade ·nesses 

S\·. presidente." nilo t>UdP. encontr11r a exposição :~listamentos, u:\oJ se exagera, c aol contrario· ba. 
feita pelo Sr. visco'1de .de Mont'Alcgre, quandt) muita restricção), nós vimos qutl só u município 
presidente de S. p,\ulo, a. res~iw dt~ creaç;;., da da GoritibR npresentou US l guardai ••ueionaes, 

.novil província: r~cordo-me p ()nim que se julgou creio que todos -de cavall,uia; c, segnndo · me 
exagerado o calculo di\ população della. (Apoia- na•·mu um habitante daquelle lugar, o ::ir, Pa ula, 

.!los.) era de se· v~r umn p(lpul~Qi'to . robusta, sadin. e 
Diz o nobre deputado que npoiado: pois bem' quasi toda branca. . _ · · 

en hei de conaeguir do)S nobres deput.!ldos um O Sa. Sn .. Vl!:ln<~: D4. Mo'l'T.A: -Isso é verdade. 
·dos dous result.a~os, a nova província de Co!Í· 0 SR. Cuuz M~cHADO: _E' v~rdade, diz '0 tiba tem Jnais de 70,000 babit.antes, ou a pro- · · d • 
vincia de S. Poulo uão teln mais de 325,()0:! ha- Sr. Silveira da :\fotta. O nu.mern e guaruas 
bitan tes. _. . . . naeionaes exeede tal 'I' e~ ·a 5,0.10 ; c· o nobre de

pntado; que ac11ba do se\' presidentG de S. P~ulo, 
O Sn:. NElliAS :. - Ess:l é bO:l! Donde tira essa tlevía sP.guramcntrl e.1 co n lNT is~o nos relator ios 

coúclusão ? ~ · ···· · · dtl seu.~ antecessor~s. · 
O S:a. Cncz -MACHADo:- Lá. ehOJN. Un1a esta- O ·sn. Nr-:aiAs: -A comarca? 

tistlca anti$!a ui\.• dava . a provínciR de S. Panlo o SR. Cauz MACHAI>O :-A comarca dá mais 
mais que 326,002 habitantes.·· do 5,0)0 l:;'lllll'~as naciolt!l ~s. poi• é>tá calculado 

· O SR. NF.JJrAs :~Olhe que é preciso acom- quo cnta·e doze ou treze indivíduos ha um vo- . 
pa11h_ar . o progres>o da populaçiio por toda a tnnte c um gnardn uaciooal: est~ ·e ·o calculo 
-provmCJa. · que Ca~o q tulnto ás pcovincins .do sul •. Pois bem I 

O Sa. Unuz :MACI.lADo: _Eu nilo só ncompa· mestn•) p<>r csto calculo se conhece que a po-
. n_!lnrei e~sc pt·ogr~sso, como tOQ'•S as observn- pula.;ilo devo exceder n G'.l,OOO habitnntes; o s .e 
çoes que o n obre depuUido apresentar sobre essa ti v o r u:tt c<•nsldorn~ãv o. demasiada 1·estricçiio 

. questao, porq1lc ainda preteni!o fallar sobt•e desses alí~tament.os, ~er-se-ba quo a l'opul!lçiio 
P.llo, •.· nii11 estt\ m uito longe dll .íO,OOO bll.bitantes. . · 

o sn:. N.EnrA..~., _ Està des,fl1ndo? Porem, Sr. presido~ot.l, olém dtt. arguiue •• tação 
quo faço com n estnti 'tic~ antigl\, teuho uma 

O Sn. Cncz MAcn.wo:- Kiio, mas f:~ llo àOlltn estatística do 18i3, npre.•entnda pdo Sr. Corroa 
mataria pârqae quero e:tumiunl' ~te oa dado$ v1n Junior, cnjo cat·actcr o importnneia so~ial r econbe-
qua se fundar o nol>ro deputado suo l!:(act.o~. ct)roio aqui memlll'OB da cioputaçito do S .' P;ullo em 

Porém essn esultistiea nnLiJlll dRI'Il n S. Puulo IS,:J, IJUOndo cornbatiJI'liO o projecto. [Apoindot.) 
~26,902 habltnntoe, !'8sa catoilsticn clnvl\ n•> munld· C.nnbalôriin o pJ•ojoet.,, mas ní\., at.ac.\rão) os dado,; 

. pio do Castro 5 rrogul!zia_e o capcllns c:Ut'lldat com nprllllllntudoi por o~se cidllililo ; fundári'io-se em 
li,lOO alma~, ao ntunicipio \lu r;úrlt1ba () !ro•rut•zin~; conMideri\~Õ~• du orclen1 diver~a da estatística.· 
com l6,Ui7 nlmns [uoL<!·So qne c&~n OKloliÍitlcll ú Ot·n p ~l·' t.ra\lalh o apro•ont~do p elo> St·. Correo 
officia\, \\ m<~udad11 ltrganlsnr por umn !oi provln- .lamlur, ch ega-so nos s~suintes l'osultndoR {M) : 
cial de JS::J;>J, Ufil'a IW município da J.npn ou " O muuiGI('io de Plltnnngut\ tit\ lJa 2,r170 fúgo11S, 
vlllo do PriucípG dun11 freg11"zla11 eo111 -1,007 12,AA•; hnbitant~s liVI·es o :!,110 e~cr•wos, total 
nl:nn~. no munieapio do Gunratul.)u umn Íl'ORÍloT.ll\ 1-l,llOO; o m"nicipio tlc A.Ht<nli;:a tinha 9H Cogo,s, 
com l,Oli!~ allnuM, a~ município dol Poi'UD&JIUI'l é•,4S l l1abltant~s lh' l'es c Ol'i! e.icre.voso totlll ·U,l95: 
duns fnlgu.,zitiS com S,b'!ll , ·no munici(.liO dl! An· t) município do ~forretus tinha 728 fogu:!, 4,86..'1 
tonina 1l ~lorn•les com duas freguol%ias 5,(Jt l luabil.antes livres c !l57 escravos, tot.al, 5,32j : o 
almniS, ao municiJ.ÍO de l gunpc {que depois foi município de Guaratuba 'tinlu\ 424 fogos, 2,120 
diviõidol . tres fre~uezias com 9,300 · ahnns, RO habitautes lil'res e IS.> os~•·avoe, totnl' 2,203. 
município de C1n:1néa uma · fo·egu~zia c<>m l,6'l7 Som ma to.Jtal do p tlpulaçiio d o 11\arinha 28,820. · 
almas, no todo o ito munleir.ios com 21 · fregne· « O munieipio de . Cvriliba. tinha a seguillte 
zias e -13,913 nlmas : deduz da' des!.a so·mma n populaç:lo), ~rotre li'i're e escrava : freguezia 'da 
popul.~çiic de Igunpe e CanMéa ·impórtando om ciJndc lO,I!.Q almas, a ra·egaezia de Campo· Lar-
ll,Q-~3 nlmus, fl.cilo 32,890 almas, isto é, n nctunl .~::o 3,100, t\ ft·cguoz:in de :;~ Josê dos · .Pinbai)s 
comarca de Corill ba. tinha 32,89('1 almas quànrlo !io695, n freguezill das Palmeiras 2,150, o 'euraío 
S. Paulo tinha 326,90'2 habitantes. , du Votuver!lva 2,():)Qt Q curaw de 'rindiguera. 

Or:l, os nobres deputado~: ha poucos dias su•- 1,800 :· t•>t:ll do munictpio 2.t,770 almas. O mull'i.-
t.ent.iTiio que n provinein de S. Paulo tinha. .:e1·cn. clpio de CastTo, omtre livre e esera~a, possuía 
de '700,00() bo.bitani.o:ls , e prcseotetnellte muitas .n . seguinte popula<r'o_: freguezio da villa . e . ca-
<:BI\\adas de anuós tem pas~d·, d~pois d~ssa es· pellas de Tibagy e Jaguamiba 7,5'50, freguezia 
to.tisca. <ie que tenho !aliado, c p ortanto deve-se dn Ponta Grossa· S,'200, fr!'gne:~:ia de Gàr•t"eU_!l~a 
consid~rar Coritiba. com o duplo de Jlt)pulaçlio; o Campo dtts P\\lm"s ·z,-M[): totol do mUUJC1p10 
notando·se que essa provinda qu e se quer e1·enr 13,000 almas. O ·muuicipio da villa do Pr!neipe, 
oftcreco muitos rccut·so3, muilolS meios de vit!a, ir1cluin~o o curato do Rio Ne$:1'0, 7,4111 ; · total 
-possue poucos escravos, e a popu.!sçao · qut\Si : doe"S munieipios· int ··r iorca 'li), \S) : tota\ do pO-

. tod'l é de rnça branca. .. · - pulação toda, U,OOO almas, " · · · 
- E não vemos pof todo o impet:io que n -popu- , Ont, se qui.zessemos acc1·escent t'f a popnlaçlto 

lllÇi'ío brnnca e d.e cõr cresce. e a poptllaça:o es- dos mumcip ios de lgqapc c C.man~~. que foril.o 
To :\10 4-. 2U 
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desmembrados da comnrcn de Coritiba por deli· 
berac;ão do couseHlo da pNV~ncia de :::;_. P~ul~ 
em 183.'3, terin.mo,; um accr~sctruo de maox lti,OOJ 
almas e portanto um total de 90,000 h ab1tant.es. 

A p .pulaçi\o d<l serra ncima eltced~ ~ 4'!,00:1 
hRbilante~. ·c -llesS<l nunwr<J tah·i!2 etslão . ..l.I,OOO. 
escravo". . . . · . 

A cidade de Parann·guA, que serve de porto a. 
essa comnrcll, é uma cíd:tde fio rescenl.e ; tom 
mais de 5,000 lu<l;ítantes, GOO casas, entre as 
<]Uaes 00 bons sobrndos, c tem uma. arfandega. 

A alfandega de Paranaguá. na época dest~s 
d ;1dos que apresento (e n ão telltlo havido _lá 
peste neu1 c;tlamidllde al:::uma d e"tc gener<.>, ~~
fal livelmcnte de,·e ter "ugmentad~ a renda), e'!t•~O 
a alfaodega dn P-•mnaguá \'OHÜIIl termo •ncdoo 
ó7:000S : Coritiba e sua~ ireguezias G:OOO~. CasL~O 
.e Pnncipe il:OOOS .; Antonina, Morrete~· e Gua
•·aLuba, l:tKO~ : total da renJa geral 61 :0009. 

De. re11da provincial, ll alfandega e collectot·ia 
de Pnraru'l!(lltl. iO:OJO~ ; C,ritiba, Cn•tro e P.-in
cip~, 2:1.008 (bem "ê a c:1tn&l'll quo o orçaHlcnto 
é mínimo) ; .Antonina, M.orr~tes e Guaratuba, 
1:000~ (bem Yo\ a cantara que to-~s municípios, 
enibora pequenos, 11rtc p.odião renoJeo· menos d6 
l:OOOS pel·•s suas collectorias) : total 13:400S 
dest~ renda pro,•incial, além de 79:000H, torm•J 
médi~. do producto da imposiçüo do regi~tro du 
:Rio Negr\l. . 
· O Sn. N~llUS: -Esse r-egistro é da provincin 

de S. Paulu. 
o s·n. CRUZ 1\:f.~CI{AIJO:- s. Paulo estabelecera 

o seu registro, como Minas Gerae.; tetn . o seu. 
· Pol'tanto, "enhores, o total · das rend:'s da co

nlnrcll. tle CorHiba era entito de 160:0008. ·Mns 
hoje essa reuda ·deve t~r crescido muito, por
quanto a expol"laçào da alf,onde;::o. da P:u·anagu.'. 
em 1~ foi de l97:000s, e a ex.port.n~ão nc.-to 
ultimo anno, confonne o rclatono do So·. mi-· 
oistro da fazendo, foi de $8!:000$, ist•> ó, snl!h'•ill 
pelo porto de Parnnnguâ productos da eomtlrcn 
ife Córitiba 110 val.;;r àú · &H:OOOSOOO. 

(I:! a um aptLt't~. ) 

Nlio p<l&so es tar muito ao facto a res~ito dns 
cousas da'}uella comarca, não &ó pel11 minha 
inopin doJ conhedmenlos (nllo apoiud<>!), como 
pch1 curtaza do lcmt>O que tive parn estudar 
eRta material, o ftnnlrnen~ll poriJUB não ~ou hn· 
bilanta uoquellll lugar. . 

O Sn. ~!;la\.\~:-PoJr ls.o '[ltopuz o ndiamcnln _ 
O Sn. Cnuz ~!ACitADO;-Entilo devi' (ll'opoir I) 

ndi11monto nto\ qtte a oó~ todo~ fossemoa haloitar 
n tÀtltiba. 

UYA Vo7.:-Não em. mão. 
O Sa. Cnuz M~cuAoo:-Mas a r·orldll da •1lfan· 

dega de l'aranngull, nfúra n Nndn dus collecto
.rin.s, no ultimo anno foi do> 112:000$. Oro, façiio 

· os .nobres dcpntados os caleulos que <J. uizerem a 
respeito dos c:inus que a no't'a provinc•a tem de 
trazer ao thesouro geral, e vet-ão que essas des
pe.zBil não cbesão nem r. terça pllrte d•ts quan
tia:J que nmdem a alraudcga Oe Parnnl!guá e 

.dem•is esta~ões il.scaes da comarca. 
· St·. presidente, cu tive C!lidndo d~ procurar 
dados até a l'espeito .daquclles prod uctos que 
aqnella comarca expoYla em grand!l somma. 

.' .O no!l$o pai2 e muito . baldo dcS~~e~ dados esta-
tísticos ; com muit11. di:fficUldade s;io elles enCOJl· 
~adus; . esl.iio dispersos c como que dormiotdo 
um somno eterno er.tro O$ papeis mais antigos 
dos di\·ersos Rrchi vos. Entretanto achei t11mbem 
uma estatislica antiga dos diver,os. e~tabel~ci
mentos de co1ltura e induetria dess11. coutRrcn. 

EntAo n co01arca de Cori,il.nl tinha· U6 enge
nhoe de dilltil!ar aguardeute, 90 fazendas de 
criar, 23 fazendas de café . .. 

0 S!l. NEBIAS E 0UTBOS.-Ot1de é iSSO? 
O SI!. CRtll: )!ACHADO :-Está a ·1ui, são tlucl!-

•n•,ntos officiaes cie S. Paula. 
O Sn. Ntmas,-Estâ enganado. 

·-() SR:· Uttvz .. ·M:t.eHA.oo:-En:,-anado·:coano;?-··Ainua· .. 
llSLIL m.,nh:1 extractai ist·J dolsse; ducunH•utos. 

O Ss. NEB[AS:-Esta estatisca · 111i.o regulll ~ o 
assucar que se con$ome e m Coritilla vai de 
S. · Pnulo. · ' 

O Sa. Cn-cz MA.CllAOO'- Utn nngeaho de ns· 
sucar em Ca•tro, 7 de aguardente em Curitiba, 
1 éon Gua.rat~tba. 7 em 1-'ar>~nagutl, ·1/.7 om Au
touín,, e Morre~es, c anais a em Cananéa ; 23 
fazendas tle c,tfé, e IO::l engenhos de soc.u an•,.z. 
Ora, estM fazendas pertllnciiio li. antiga co
marca d,; co,.itiha : é vel'\l·ade que a maiof'ia d<>s 
engenho~ rio soc&L' at'l'GZ pot·tence ao municipio 
<le Igua pe. Al{C!-a rep:1re-se qull tou11bem nessa 
época, em um a>\no c11.portou o pot·to d" Par.\

. nnguá, de herva-mate ~1,\lO'~ arrobas. 
U11.\ Voz , -HenA·mate é qua'li todo o matto 
O Sn. Cnv.: MACHA.OO: -Tambem as· madeir88 

precío<~IIS do P.u-á s:io quasi. todo [} mntto, mas 
sã o valores: tambem a baunilha, a . salsapar
rilhu, o gttnr anã de Mato,Gros•o. etc., niio ~ão 
fabricado~ ·pelo homem, ma.s sW> valores (apO&a· 
dos]; c~ono dol. me~m a. fó\·ona. o O\UO, o brilhant•} 
dtl . Minas S•io valores, cmbot·,, · assentem sobre 
productos do. natureZ<l, e nno sobre tlrtefaolos 
!lo homem. (Apoiaãos.) O caso ó quo esse pro· 
dueto do matt.•. c••mO disse. o noht·<J . depute,do, 
a hel·vn·tMte, soffr~u 11\gum fabrico e p egou 
84,Gll2 an"tJ bas, e foi avaliado.> n·a repartição 
fiscal de Pnranaguú pa rn o pagamento ãc di-
l'ditos em lGO:OOOSOOO. . 

No p orto d~ Ptlranaguà, ne.-ssa epoca anti~a, 
entraváo e sahiito por anno )>Rrto de SOO embar
caçõc3 ; só no a r•no de lb<Jõ ontrnrito 13-1 e 
sahit·ito 13:;1. Nessol tempu o valor dos ,B~>neros 
de cxportaçilo er:\ <le l<;!i:OOllS : . hoJe que 
cs!IO \•nlot· ú de· 884,:000S, conforme o n·luLorio 
do Sr. minlsLro <la fucuda, esLá. claro que. o 
11umero das eanburcl\çõos . d,eve ter multlJ>IICldO 
nn ra;i\o deBil not~meuto oe commercio. Ha lú. 
tnmbo111 nm c~taleu'O do construccno. ·. 

Pois, aonhoro11, \tm te•·ritorio · quo se divide 
ao sul polo rio Sulay, catre os municlpios de 
Gunratu\Ja o S Frnnctsco nn prvvincia de Santa; 
Ce.tharina, q•1o I.Om um grlío gcogl'1\~bico do 
•:ostu, quo so divide no n•ute ontre Castro o 
l•'uxinn oiiHtRnto do Caritilln mala de 00 logua~. 
que. !ie estondl' p <ll ' essct cam~a em quo, per
mitt.n-ao•.mo n . expross:io, um.- rleo o grandtuso 
futut·o darnoo al. espera de quem o ~;~cordc ••• 
(Az,oiados.) 

O Sa. Al'lliGIO:-Muito bem. 

o sa. Cnoz MA.CIIADO:.;_ ••• campos que têm 
mllis do 100 leguna, por· isso 'IUO .as proximiJades 
do Paraná ainda. nn[}: :!<ão c<\ubeeid~;~~ ; territorio 
que dA tão n1·ulrod:. rcn,Jn geral, que dá para 
a . renda -pl'C•vincial uma son1ml\ que tahez a~ 
nobres deputado~ reconheç.'\o que seja boa parte 
da · r elida totnl dn pmvincia.; uon territurio com 
mais de GO,OOO habitantes, havendo em favor 
d<l creDI)tiÕ d" uma província representaçÕes de 
tnuos os poutos, tendo sido estas reprcsellt.a.
ções tão consideradas por atubos os corpos le· 
gio<lalivos, pesando ~inda. n1ais ·na concha da 
balnuça · em favor d' c'reaçiio · vraposta a nlta 
e~n&id< re.çi\o )Jo\itica de cuidarmos de povoar, 
fortillear, e:~:plorar c conhecer bem as nossas 
front<Jir .as com o Pamguny- (~poiadQI) ; este ter. 
ritorio ndo duvo ser olevadn R categoria de pro
\'incia? Queremos uói 1no.is dados t Nós 11li~ 
éstllmos nesses paizes eon que ha perfeiç.o\o em 
tacs dadot ; era::io que estes q11c são fvrnccido& 
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para mim, e outros que será<> o tesul&ado ·ela de Campos Coelho; vi uva do oonselb•.irO Fran" 
discussão, bastaráõ para qu~ demos utn voto ci~o Rat\liro de Assis Coelho, e a D. Carlot.a 
tiio esclnreeido quanto o poJemos ter ne,;ta ma- Altina .F11lcão ll D. Maria Amaüa Falcão, ir.raiis 
teria. E n1io s~ri o 1ld_iam~ot.c:> proposto pelo do faHecidQ brigadeiro Feliciano Antonio Falcão, 
nobre dolputado, nem mesrno que fo~se por mais a d.:t 1:200$.- A' conitilissüo de pensões e orde-
tempe>, que :1diantaria cousa alguma aos dados nados. 
quo temos colhido para a c reação de;; ta. pt'O· . _Q.!•Lr.~q;uidment.l) "dQ .cida.Jiio Lucia1\o--LoP''8 ... -

•.. . :vlncin.--~oto, . portanto, ·-em- Ca'\'M·· ·do- proJeeto·.- -pereira, oft'erceendl) tUn projeeto de re!orllla 
• (Apoiados.) . eommerci:1l e nocionalis~U}iio do commen:io. - ·E' 

AL~UNS Saa. DEX>U:tADos: -Faltou it,uito bem; recebido com agrado. · 
o Sa. PnESU>EXTE : -Se nfto ha mais qu~m Do 1• tenente do corpo de artilharia de 'Matt~-

paça a palavra vou pôr a votos. Grosso Francisco Nunes da Cunha; p~diil:do pas~ 
9>~gem pRra o est·tdo-maior de·. 1• elasse • .;.;;::A' 

Voz:~: -Não b.a casa. commisstío de m~rinba e · guewí·. . ' . 
· O stt. PkEsrDE:STE • - Nlio havend<J na casa Um otll.cio do St·. deputado Diogo Teixeira. .do 
numero sufliclente de' Sra. deputados para se Macedo, communicando que 11ão póde comparec~l· 
vo~ar ftca · enc,;rrada a d t~cussno. ãs sesõe:1 . pot· se acha~ de nojo pela noticia: que 

Marca-se a ordem do dia seguinte, e levanta· teve dn !allecimcoto de sua cutlhada.-M:andou-se 
s.e a s~llSào ás 2 ~ horas. desmojar. 

E' lido e approvado o s~gtünte parecer , · 
~Foi presente .ft. . commissão da constituição e 

Sessão e&n • 4 de ~gosto 

PRIISiDENCIA DO SR· MACIEL MONTEIRO 

SUMMA!Ito.- Eropedi~te.- Ordem do dia.- G!·ei-
çlfo da p1·o"Dincia ··do . Pa1·ana.· ·Discursos d.os 
Srs. Bretas; Ribei.!·o· di· Andrada., Cru% Ma
chado," Nebia.s, e Ribeiro d<1 Lu::.- F'a"o'·es 
á naooga.çào por vapor, Discursos · dos S•·s. 
Silvei•·a- àa Motta, Vi•"i<~I'J 0 Fen·a::, Wilkens 

. de Ma.ttos e Fausto ife· Aguim·. · . . 

A's ·dez horas feit.a a chamada·, açhão-se pre-
sentes os Srs. Maciel M:ont&lro,. Patala Candtdo, 
Wilkens, . Octaviurio; Ribeiro. Paula Fànseea; 
:Ferraz, Ap•·i~io, Araujo Lima·; Bretas;Lui~ Araujo; 
Jordão, Agu1ar, Angelo Custodio, Secco, v iscot'lde 
de Ba:c~ndy, Plml'nt.a: ::'ldagalnães ; Dníni~gne4, 
conego LP.al, barno de Marolm; Que\r<>~. R.tbeiro 
d" Lur, · Llndolpbo, · Pacbeco, · Fernandes · Vieil·n; 
M:artim Francisco,. ·Padua Fleurr, TE!IXeira de 
Sousa, Figueira de Mello, Paes Barreto, ·Nabuco, 
Assis Rociio., Nt!bias, P auls: Baptista; Pereira 
Jorge, Brusque, Almeida · Albuquerque, Sonlill 
Leão, Vieira de Mattos, Mendes da Costa; Bel!"•>, 
CrU:z Machado, Pa'n!D.· Sai\tos; Candido Borge~ . 
Luix Carlos, · ·Theophilo, Livra!flento. Viria tu', 
Bandeira · de Mulh>, Gó~,; l:!iqueira, Ptlran·•guá, 
:Rodrigues Silva, Ta'lues, R.>cha, Dntra Rochn, 
Belfort, Gouvêa, vlgario Silva, Barreto P edroso, 
e B:em·iq ues. . · · . · · · 

A.'s onze hora; nieno~ oito tninntos, o Sr. pre· 
sident& abre " eussilo, 

Le-so e appto1'4-se, a acta da ant~eedcnte, o 
o Sr. 1• secretario dá conto do ,;e~uinte 

Um offieio do ·Sr. ministro. da -mariulta, pedinJo 
que so ilesi~tne dia e hor.1 para .apresent~r uma 
proposLa.-Desigoon--se o "dia. 12 .ao meio di ... 
· Do Sr. ministro da justica; eliviatido ·copia 
do decreto · de 23 do m·ez proximo passado pelo 
quar foi apoa~nt.•do o juiz: de d ir eito Meur, el 
M~ndes da Cunha e Azevedo em Jln"i lugar de de
sembargador da l"elaÇão de l:'ernambllC\~ com. o 
ordenado annusl de 1:100/1000.- A' comoussii"o ·de 
pensões · e ordenados . · · 

Do 'sr." ministro do imperio, enviando. copill 
do . officlo do p~idente da provinci' de Minas 
Ge.raes relativo lis .eleições da.'}lle!Ia provincia.-
A ccimmissAo de constituição e poJer~s. . 

Do mesmo, onvillndo c;Opiu doe deeretns ·de 4 
do mez correotf> pelos quaea foi oonc:edid-. a 
pcnaio aunli4! de 0008 a D. Perpe'aa Augelic;a 

po<len•s a · índicaç1io do Sr. G,, mes Ribeiro . para 
qnc S!l de assent•i como supplente peta. · Bahia·, 
1:m lugar do ::Ir. deput.ado Ghav.;s, ao Sr. ·coa se · 
Iheiro Joaquim Ma1·cellino de Brito, que se acba 
!lf!sta ·eórte, vis.to 'tJild no ultim•l V;tpo •·· oão che.
g.!.r\'i•' os .snppl~ntes ~ue lhe precedem; a com. 
missão .ecmfonnando-se coto o ·que·. pr'opõ•: a. in~ 
dicoçà'l, porque· Rté o ·presenté não tem ·compa:
r~ciJo o snpplctne que deve pree .. che•· o · luga r 
vngo, nem os quo se . acbão . antes do S.t•. Marecl
lino de Brito, é. de parecer qtte seja . chamado, o 
mesmo consell:c:ro Joaquim !\larcellino Pilota vir 
t omar assanto. · · · - · · 
. ''Sala. dQs cot:nmi~sões; ern·:· ltl · .de. ,A.~i>sto ; de 
185:1, ._ J. A.. ele" :Jlt•·anà.a .- J . . (]. B~níteira de 
Me!lo.11 · 

· ORDElll .DO DU 

ClU!a.ÇÃ.O DA. PKOYll\Clo\. no · P.\.1\A.I:.\. 

Sno approva;i.,s ser!'l mais debntes ·os sog~tintea 
artigos do projecto n • .206, vindo do senado : 

« Ar t. 1.~ A comarca tia Coritib& na provincla 
de S. p.mto fica elevada á categoria de provin· 
eil\. com a denominllçi\o. de- província do · Pa· 
·uu4 •. - A s11a extensil.o o limites serito os m~·s· 
mos da referida comarca. 

« Art. 2.• A nova provincln terá por eapititl i. 
ei<lads tio. Cnrilibn, omqunnto a asatmloolóa rGB[lt!· 
ctiva nno ddcreto.r o eonLrario.» . 

Entrtl em diecuset1o o seguinte: 
• Art. 8.• A província d(l Pnnmâ darl'l um-.8(1· 

uatlor e nm deputado ft aaaembt.la geral·: IUB as· 
sembléa provincial conat·trâ de vinte membros.• 

O Sn. PACHECO manda á mosa a seguinte 
emenda : 

• Em v.ez de IUD deplltado;· diga.· &e doua.,; 
E' rejeitod•l ossa \lmettda · serii débate; e ap

prova-~e ·o arL. S.• · asslin . como o iiegulntll: · 
.« Azt. 4.• Ó governo fica autori~ado ' .· para.crear 

na mesma província aa . estações fiscaes indispen· 
s&veis para a. a\'rematação e administraçio das 
rendad .g.,raes, subntettend<>. depois-o QU& honver 
determirinolo ao ~onbecjmento .. da: ass.e!Jlbléa g •ral 
para definitiva approvR<]iiO,N · , ,. .. , 

Entra em diaenssão o SP.guinte ·artigo ailditivo-; 
« Fica· perténdo 1 pr.oviucia de s~: Paul!7.à ~àrte 

da · próvit1eia de MiURs que ··já p~dence . ao bill~ 
J:tado de S. Paulo: - Paç<l 'da csniara dos .deputa· 
ilos, ti de .:\gosto.·de 1853: ·-S. aR."..;..Nebiil_s.• 

o ar. Rib•tro de An@t\<le. t - El1 nio 
sei ae m~ ssrA lici(.u sueteatlr o a"igo 11DI& vez 
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que asaim impugno o projeeto, ou pelo menos 
revelo a intonçào de modilical-o. 
Voz~:s: - N:lo, n:\o: e ~ontra o r~gimento. 
O Sa. RtnElao DE .\.~muD.- : - P •tre;;ia que esta 

minha prttenc;ão tem a l;;;u•u funJanwnto, porq~,;, 
sustentando o artigo auditivo, impugno !l doutrm'\ 
do projec~·- e-~-d~;l!~-~-i-~E!_!' __ CI.l!.~.g_P.~~jl!.<!_tQ . .!l~.~~.!.~ _ 

---·_aisciiss1fo,· porquan.o ue\·e-se eonst ... erat· o ar.tgo 
additivo como u1na vel'c.lnJoil'a p u·tc do projecto. 

O Sa. -PaE•IDENTE : -Não se pôde principi.u· 
a di$cussí\o seniio por opposiç•1<>. O que se dis
cute é a doutrina âo arttgo, e não a do pro
jeeto, e só é licito principuu a à iseuss!lo dessa 
doutrina impugr.nndo-a. 

0 SR. Ru!l-.:IRO DE A:<UIV,D•\: - Pois bem, t\ 
vista desta ad\·erteneia tle V. Ex limitar-me-hei 
a declarar qne tinha intenç:io de dc>e11;•olver a 
utilidade deste artigo : ~mo pMcm nenhum dos 
nobres membros dtl maioria St! dignn impugo1al-o, 
ecmo jnlgão melh<>r uma votaç:õo silenciosa 
sobre semelhante materia: calar·me-hei. Se algum 
dos .Jiobres deputados julgar que deve discutir 
a mate1·ia, eow.o· te•·ei occasi:\o do. amplamente 
desenvolver as minhas idêas, e ruostrat· n utili· 
dade uo artigo addítivo. 

o Sr. ·:s~c>t~s : -Sr. pt·esidente, tenho ue 
, ·otár contra o artigo additivv em dí~cussito, por· 
que o cousidero s~m utilidade publica e p~·eju 
dicial aos interesses da proviocia de M10as. 
Senhores, nenhuma inadida legislativo dt!ve ser 
ndoplada Stllll qne detla resu(te lttilidatle publica. 
Estar-á neste caso a medida consignada .no ar· 
iigo·? Ot·eio que não. 

A parte d:\ p•·ovincia do Minas que o nrtigo 
~ropõo desmembrat· :le<sa pro\·i ncin para arwex ot 
a de 1:5. Paulo compõe-se de uns poncos de . mu
nicípios -importantes ; contfm os municipios de 
CaldM, <le Jacuhy, de Passos, de Pouso·Alc~rc, 
de Jaguary, o pnrte do de ltajubá. Já vê po1s a 
camara que coa~ta de gt·an<le numet·o de muni
cípios, o estes importuntes pelas suas rendas o 
pela populaçãv que contém em s·i. 

Além diato, as sedes de alguns do.,ses muni· 
cipios acblio-B<l om pontos equidi~tantes de qual
quer das capit~tcs <.las provincial d11 !l'{luns o 
S. Paulo; taes siio as villn~ de Jacnby e de 
Passos : pot· eonsequencin, por este lado nod., 
lucre. a populaçiio desses municipius eü1 serem 
removidos par .. a provinda de S. Paulo. 

Os dous municípios quo ficão !lm d istancia 
mais proxima á província do S. P&ulo siio o do 
Caldas o o tlc Jaguary. O município dt' Calda~ 
tem a sua sàd~ mn1< pert•> .da cidade de S. 
Paulo, . pm· it~oo que est4 alia c<>llocada na extre· 
midade do município, eutrdanto que para o in· 
teriur d11 provincio do :.\Iinas ao e~tende o tnu· 
nieipio na distnncia mais ou meuo.; de 20 leguas, 
o pa1·o ~ate lado tem du 1S importantes fregue
zias, sendo uma dellns a de Altenas, que se 
acha. em um ponto quasi equidistautc do.s c:lpi
taes das provinciaa · tlc Miui1S c S. Paulo ; de 
iunncit·a que st. 11 se I e do município f~sse ne~le 
lugar, para o que offerece todas as propúrções, 
uenbuma \'anlagem colheriiio ainda os seus ha· 
bitaotes em -pertencerem á ' -proviucia de S. Paulo, 
.por iss·> quo - toda>~ as suns relações commer
ciaes se -fazem para " provioe!a de Minas, para 
a cidade da Campanha, c pnra o Rio, de Ja. 
neiro ; o até o em atravessiio a provinda de 
S. Paa.lo, por isso que . passiio pela serra do 
Picu, e vem direetamente par:: a cürte. A.s~illt, 
eSJ>e município me~mo, cuja ~éde se acha mais 
jinox.ima à cidade de S. Paulo, niio tiraria van
tagem algnona em ficar perteueendo a esta pro
vincia, por isso que suas relacôe~, como j~ 
disse, são quasi todas para o Rio de Jaaeiro e 
para Min:\s. 

O SR. NEBU~:- Para S. Pi\ulo, para Santos. 
O Sa. BRt?.TAs:-Seí disto, mns J)OUOO se exporta 

p~ra abi : apenu~ ~ frcgu e_zia <!~ O:lld·•~ ~:otporta 
para o Rio de Jsroetro pot· t ntcr med•o de Santos, 
entretanto q "" Alfen:H ~ouunqo·cia directaonente 
com o Rio de· J"neiro, exporundo gado Yaceum 
e pot·cum pel • provincb de Minas pam esta 
-córte.·-·--.- •· --· ·· --· · --······--· ·· · ·- --~'- -·-- -·- .. ··- ·-·· 

Q11nnto no município de Pouso Alcg:o·e , a dis
tancia. de saa sédt~ á capital de 8. P.oulo virá 
a ser de umn ditft:l'~nça de 20 legnns, com pe
qntona ditr~r~>~ça. para _111nis proximo daquclla 
ropital d<> que d.\ d o: ~f.ms.s . · 

Mas nenbuon dcs >cs munir.ipios tem t·epre>entado 
a esto respeit.o. Apczar tle que se tentas$~ nestes 
nltimos tempos pla11t~r entre ellcs est~s <le <ejos 
de dc$ntembra~ilo, clles não vegct_nr :1o. (Apoiadus . ) 
Não duvido quo d'ora em du111te, despertada 
esta idea. se procure fazcl-a germinar; mas devo 
dizer que tlesde l8:JO pan cá tetu-se _ tenlllilo 
i <lo. porém sem f rue lo a l~;u,m até o presente. 
A di$tancia que tenho· menci<, Datlo não aconsc· 
l!Ja est~ tuedidl' de desmetnb,·ação comll conYe· 
niente aos habit:mtes deste~ tnunieipios, nem 
esse~ povos R ~m reclamado. Por que motivo 
p ois ha de a camara ndoptal-a? 

DPmais, é uma medida precipitada. (Apoiado.~ 
da deputaçO.o minei.-a.l Sab~ ·llem a camara que a 
prnviuciR .IB Minas uno tem ulfan-legM ; llU ·as 
alfnndtll(8S s:i:o os re~tistrQG, hS· recebedot·ias,- c 
11 p:ute principa l dns ·suas ranJas é rm nccida 
por esses regist ros o•t reccbedorif\S que est:'io 
collocatl~ nestes pontos. AssiUl, se a ·c~mara 
u.dopltlr. esta meJida, ·desfalcará em grande pur~e 
as ren las da pl'•)Vinein. 

Senhot'dS, uma semelhante medida deve· set• 
bem canl!liderada, e permi tta-me o nobre depu· 
tado que a apresentou que lhe digli, ~em que 
cnm isto pret•nda .off~nde1-o, qu o a apre$entação 
hoje de.1ta mlldidd re vela uma ropresalia (nào 
u.poiados) , pois qu~ se julgo". qne o meu nobre 
collega pela provmcta de Mtn~ts, que · honL~m 
sustanton a utilidade da creaç ilo da pt·•wincia 
de Ooritiba, o fazia po~ hosttlldade à provineia 
da S. Pa'nlo. 

(Apoiado3 e nao apoiados. Su~su,.,.o c r ecla· 
maçj'jes. ) · 

UM:. ·Voz:- Tambem o Bananal, Aràa:~ e Que· 
lnz devem vir par<\ o Rio de Janeiro. 

O SR. NEBas.- Que bnrulho ! Estou quasi 
retirando o artigo. 

o Slt'- RI bel•·o do An<l•·u.d. .. ;-,Vejo uma 
impugnaçiio Uio forte con~ra este pensamento, 
alias inspirado pelo espirito da justiç&·e retti· 
.Iiio, que tienmns todos, gregoa e troyanos, cum· 
pl..,~nment~ assugtad·•S com o alarido: C}Ue vimos 
le\•,totar.-. {Ntio apoiados, •·eclamaçlles.) 

U:~~A Voz:- Roconheç!io quo a· medida é pre-
cipitada- · 

O St<. Ruu::mo 1.1~ Axtm<~.oA:-B no emt'\nto 
em miuha coascieuda dech1~ que julgo ju~la lo 
idéa consagrada no artigo ·ad<.litivo. 

01·a, os nobres . deput.ados quo nos re~<>mmen
d oi•J que consideremos a. medida po< nós pru
postA, . c quo deviào enumnral-a com todo o 
snngue-ft·io, com toda a calma, tomiio·se do. tal 
pavor só com :•• idéa da que poss~tmos obter 
um ped11ço, uma uesga dt~ &Cll. territ<l rio, que 
niio att~udem t\s ~iiltenções sobrema1teirt1 justus 
que nos inspir:io uma tal medidnt Os nobres 
deputa•Jo-:~ mutilãO a provineia de ~. Paulo, ti
rão-lbe a comnrca· de C.•riliba, mostrão-se sobre
maneira -empenhado< nesta -questiio, apresentan
do-se vo1·dadeiros autor~s de uma tal medida 
i''ec!amaç<íes. dt.l d.eputaçllo minei··~). a eiles pois 
toes. " encargo de compensar-uns tle:ssa pertla. 
Se. uno . sào o~ verd:ldeiNs autores da medida, 
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comi'> devo inferir de sua.• reelamaçõM têm-M ,Icputado, culculondu o termo médio da dlstan-
mostrndo muito empen!Ju.dos nella. (A..s mesmas cia. dessas localidades ao ponto- de embarque de 
reclamaçõe.f.) · Pôde sor que mo ache illudido; S. Paulo ... 
mns .vejo que um dos nobres deput&tlo3 pol' o s ob llic c 1 ... dos .. l"eren-
Minas Geraes, que n'ltul'almente devia ter con" c - "· ..... ~z .- u.t.po :- a c.uou ""ui 
ferenciado co1n o~ seus collegas a tlll re~peito, t 5 mumelploli. . 
foi quom· so mo;trou nu•is empenh:ido na di•cus- __ q __ ~!l"--~YI&flliLP.IL A.."iDBA.D..l...~---NM-hn'lin -<!e-
.siio,---para-(J ue ---a--eomarell' de""Col'itlb'li'-:fosse-aes·~·· -ea1e~.tlar um >< distancia cea·tn, porque. t"dos esses 
membr>~dn do S. Paulo. íConti>n<ãc as ··~clama- munieipios ·nilo estõo· col\ocalio5 em uma linha 
ções.) Se o nobre depntado não se acl.w. em parnliela. " 
harmonia com todos -os seu~ coll~gas n este p~n- Mas di~i~t ~u que o twbrc deputlldo, cnlen--
samento, P.nt:lo pcc.llr- lb~-hel que me expltquo o l-Indo o termo médio da distançi:\ desso.e locn.-
!acto ·desse. immenso desP.jo gue m !ni1q~ta rlo liJ~ de;; uo 'port-o de e:ul>arq•Je em s. · Paulo, 
que a l>~·ovtnch de S. Paulo sepl: muttln.da. Pd·J dedarot\ 9.U<> a distatlcia ~ra relativamente a 
que ou v• ao nobre ~êputadn . fu1 levado a acre_- S. Paul•), tanha menos vinte leguas do que a 
mtar que t\ dcputaçao do Mtnru<. e m SU'l _lotah- 61\Pns~o d•l terreno qnc se tinha . do percorrer 
dade, ou pelo menos em sna matorla, parttlh:~"a para rcnllsar o transporte dos generos em qucs-
o ~!!esmo pensamento. . · táo pela província de Minas Gat':les. Ora, em 

P:go q ue foi. _u m pr.ns~mento·_ r!e jnsllça P. rc- primeiro lugar observ.:rei ftúe~ o n:>bra deput_ado 
ctldao que lnsp•rou .o ~r!•&O addthvo, porqu:~.nto, não cn!culou bem es•as distancias. · 
se por um lado aos t1rao u111a porção n iio pe- · · · . 
quena de S. Paulo, é justo que por ouL1·.:. Indo O Sn. Onvz J\L~CIIADO :-S~ el!o mora lll I 
nol-a dêm . . . · O Sn. Rmemo Dll ANna.mA.:- Mas, senhores, 

Feita esta consideração, tralat·ei do responder qnaodo assim n ão fosse, o nobre deputado· f,i 
à$ br~v.-s obscrvnçõe• apresentadas pelo nobre " printcir" a revol·n· a vantagem da a:nnexação 
deputado por Minas, qu" lm pouco so assentou. desse Le.-ritorio :\ · pr.,vincia de S. Paulo, porque 
Di~se em . prime iro lug•u· o nobt•c · deputa.lo confessou que "'S communicações s ilo mais rapi-

que com . esta medida se ia deMnlcar - uma das para as. po'loaçõe;; desses tl1unicipios · at ra-
grande parte da pro,•incia da Mi na<, e · enume- ves~nndo-se o territorio pnulis,tano. Ora, a. Tapi· 
rou uma s •·ande p<trç:io ·<le municipios .. Senho- dez <las eommunicaçõ >S n;i,, é para de~prezar-s.c; 
res , as razões nptesentadas pelo nobre d epu!Jldo porqnc, · quRnto m enores forem os gastos f.,i'tos 
contrn a <1-.smeUibl-açi\o da . província qn~ tem a- p1ra a e:rhibiçiiç ·dos gcneros no mercado, t :mto 
l11m.-n <.I e representar. são razões vallosissim~s mnis ganhar:!. o productot'. 
contm a dcslncmbr aç<'io da comarca de Coritiba. o Sn. Cí<UZ. MA('JU.oo ·-Estii · raotasiaodu. 
porqne se esse pedaço de tetTcno por nós pe-
dido contém todas l!~sus po'loações p.:.r e lia apon- O Sn. H.ta~mo D~ A~DBADA : - Se estou fan· 
tadas . é t::unbem incúntestavd que n comarca tasiand•· tenho completo. desculpa, porque .m& 
de Coritib'l · contem 7 municípios, S . . J os6 dos estribo 1aos dn~.l os qn~ mo fornec~ll · o nobre d~-
Pinhnes, Guo.rt\tuba, Castro, l'l'inclpc>, Paraoa.-.111'1 putado que Impugnou o artigo. ad~itivo . . 
Mor•·etes . e · Antonina. Logo, se os Jllus tres

0 
de: A DEr>urA~Ão i\'lrxstnA.: -N:i.o, ni\~. 

putnàos nl\o querem que se desmembre esse pe-
daço do t<ll'!'e!tO de 1\finns, PErque fic•lo sc:rn O Sn. Itinsmo JJE ANDRADA:- E ' inq~:tesLioul· 
esses _muntc•P•··s , porque tornao um o. justiça vel que •e ai; · communicnçõea _· siio ma is rapidas 
parn s1, o_ uma outrn pun nós? p 01-que n o,; 'llle · p~la pt·ovi nein ôe ::;_ Paulo, se para es ta h a 
r~m apphca! o que ell~ para si niio appliCão? maior facilidade · t.le lrn, porte,- é 1st• I uma razão 
E o qu<l nno posa., comprehcnder . pata que e~sot territori•> ·si! annexe a essa t'ro-

~!as disse o nobre deputado que !1a umn outra vincia. · · · · 
r111no quu devo fazer com que o nrtlgo niio s~ja !\las , 8enhores, se os n_obres Lieputados nílo 
approvadn, é· quo a produeç•io •leasrs munícl- .aceitlto ó quG lhe• pro!•Õmos, o mallíor é vol~ar-
pt_os 1nniot .d!rectamento so cncamiuha · para o' mos ao ontlgo cstn<lo: al.'pliquem ·n 116s a jns-
Rto de. J•meiro ntr~n•essado a província . do Mi- tiçt\ que querem para st. ~e ni\o querem que 
liBB do que a de S. Paulo. E' um en,.ano uCI· s 1) de:;11n11exe· essa comarca· da pro vincla de 
nobr~ deputado. Eu ~ou resiolente no ~forto de ~1bttiS, que tem mn,lot• territorio e maior popn-
Santos, e e para alli que vão ni\o só os ,.enc- !ação d 11 q ue a de S. Paulo, por11Ue a o tlas•o 
roa de grande parte da provine ia de s. Paulo que estR tem 60(),0().1 habitantes , a de Minas 
D•as generos prolluzidos nos municlpio:1 p ela uo~ tem ututt ~pulnçõ.o exce<lcnt.e a 1.~.000 h.abi-
b:re deputado apuntAdo~. Pnsso o.s~~"urar ao 110• ttlntus , entiio appliquem-no~ a mes:nn regra, 
bre deputnd", de novo o declaro ,0 que muito ni\n mulil•!tn a provinc~a. ·de S . Pa ulo, que n iio 
grando pnrtll da producçito desses muntcipios ó merece um tal de~ar, e que quando outros tltu-
transpol'tada P"r interme.lio do s. Pault> ; 0~ . los nüo tivesse, ao men., s polail sul\s record-ações 
geaeros desse~ municípios cbP"ÜI• ao porto de historict\S devia sempre merecer· toda o. contem-
Santos, e dab1 slio tt·ansporü•d<>s par& outros plac•io de quem stl pr>!zar de ser brAzileiro. 
mercados, e mesmo consumidoR nessa loealida-· pois que nos campos glodosos do Ypiranga ·de· 
de .. O toucinho, por. exeutplo, que o nobre dA·_ vemos sempre lemiorar-ttM que foi que soou 
put_ado ·sabe. 'tUe c um doe ~ g~neros qoe em· !)ela prhneh-a vez na. terra d,> 'Brazil o brudo 
mmo:· qunnt.dauc. esses munictpios trans.(.'ort:1o, heroíco-independe ncia ou mo~. (Apoiac:tos;'j 
qnas1 todo vem " pt·,,~a de Sanlos· e 'ê depoi~ 
em uma miuilua part"' trazido para· o Rio de 
Janeiro. ( Reclamações e rqJartes.J Ndo pos~o dizer 
o quarttum · deste gettcro que ·ã transp nr b rlo, 
IHlm · os uobrês deputados tnmbonl pod'em .th:ar 
este qutmtttm, porque dcpon<le is ti'l de- alj;1lns 
dados q-:.o nào temoS ao ·nossn nl CDIICe. ·. ': ·1 

o SR. N ElliAS :-E não ê SÓ o toucl~ho~ como 
o queij<~, o fumo, eu:. 

0 SR. RtB& a-l DE A:-:DRADA :-Mas ainda ba 
outra nu:i\o para demonstrar quo a producção 
dessa comarca ó transportada com ·pre rereneia. 
pela pl'i}\•i~:cla de S. Pau !o ;· porquanto o nobre 

O s.-. Cru ;,o- '-'1-Io.cl:u~<lo: -Sr. president<l, 
q11aodo <lesponLou sob,-e a mesa · e.oa~ .a rtigo 
ad~i;ivo apresentado pelo Aobl·e deputado : -vor 
S. Paulo, entendi qne era melhor qoe · clle bai
xasse a o tumulo em silouei<l do que con &urnir-
se o tempo da camnrn em--refutat-o. . 

A. carnal'$ està bem scien te da ãcriinoniá' com 
que o nobre depttt,do bontem se ·pronuti:ciou 
con~ra o ct'éaç:io da nova p1·ovinéra do ·Paraná, 
e Cotihece bem que a apreseutuçiio dóssa.· arti~o 
add'itivo e ·consequencia dessas observações de 
t.!)ntem, que cs~e -.. rtigo addit\vo, ~til um flm 
que ó manifc~~.-.L,todõs. 
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O s... N'!<BllS : - Qnnl é ? 
O Sn. Caoz M.\CRADII:- Uon~ cspecio de vcn· 

dieta ou represalia ..• 
O Sa. NEBr.s E OtTaos : ~ E~tã. enganado. 
O SR. Cnuz M ... c trADO : - ••• á. província de 

:Minas, por isso que um d eputado mineiro foi 
. ....• .... qu.em. . hc;-n.tem . sustelltntLO .. projecto da...creaçiio .da 

nova l'fOTincia do Paranà. A eamara porem 
comprehende que essJ represalia não guarda 
conformidade •.. 

O Sn. N.:siAs : - Q11al r epresatia I Nlio tem 
direito para dizer isso ; n:to leve a discussão 
para essG ponto. 

O Sa. Cauz M .,CHA..DO : - ... e que nito se basên 
nas circu•nstancias que se requer' em direito 
para q11e ella seja justificada. (Apoiadl)s. ) 

Se acaso um deput:ldo mineiro se apresentnsse 
na t>'ibuna para cxigil· a annexaçíio á prov:ncia 
de Minas de qualquer territorio da província 
de S. Paulo por motivos de proximidadd ou de 
relações corumerclaes, comprehend<:> muito bem 
que um deputado de S. Paul•> e~to.va en1 seu 
direito exigindo a anncxação á sua pt·ovincln 
de qual~ucr tenitol'io da proví ncia de Minas por 
motivos de maior longitude e de re ln~ões C•llll· 
merciaes. 

O SR. N~:niAs : -Isso é quo é roprcsalia. 
O Sn. Cnoz MACHADO : - Nós po•·ám niio tra· 

tamos de annextlr a Minas a minim:L. nesga do 
territorio de S. Paulo ; niio tratamos ele fazer 
is~ que ~e ehl'lma conquista; ao. contrario vamos 
dar tanta consideração a ::;. Pattlo que de um~ 
a elevamos i cattg•>l'ia de duas pr<.vlneias. 

O Sn. N~mus : -Essa é bGn ! Aposto que 
não querem que se dê a mesma consideração á 
prvvincia ele Minas. 

O Sn. Cnt:z MACHADO : - Se os nobres depu· 
tados entendem que a ell?vação a província ·do 
va~to o rict> tcrnt.orio que se estende de Para· 
naguá a o Ptlra nn tra rá graude detrimento i 
província de S. Paulo, cumpria demon~trat· que 
esse wrritorio nilo esl.á nas circumstancias em 
que a ca.nora o considera para set· elevado a 
provincía ; c se os n nbres deputado~ ente ndem 
q ue na província de Minas ba territo1io · idell ' 
tico ao da Cor itiba, terl"itorio que tsmbent re· · 
clame a creaçito de um•l nova província, julgo 
que os nobres do:pul.ntlC.s, la::çnndo müo dus ro· 
cursos que poss11em, •leviiio tnmb;,m propu~:na1· 
por essa idêa ; mns uilo queir:lv qu•l AO passo 
•Jne so dll con&ideraçiio n ti. l'm11.,, cle\·ando a 
pr.wincia uma par te do seu to~rriLorio, ao dê a 
es!=!l província, A custa de Min~, toda n CO· 
mut·ca de Sapucaby, sem raziío convenienl.e, sem 
o estudo reft~ctido, s6mo11te por umn emenda 
aprosentnda de sot•presa. 

O Sn. Nt:nJA.~ : - Aseim como já sa creou em 
~liuas um segundo bispado, ontendo quo se póde 
ercat• ulli uma 11e~und11 provincla. 

O:t.~A Voz:- Jó. lú se ercou uma segunda 
proviucia. 

O sa: Cauz MA.cHADO : - Creou-se em Min~s 
um segundo b ispndc> e n1 virLude de r eclan>ações 
nntiqnirlsimas de t<>d•>S O$ bispos e arcebispos 
qu..e têm jurisdlççi'io nn territorio de Minas; 
creou·$U um segundo bispado pAra se attcnder 
ás necessidades espiri tnaes dessa parte daqll,ella 
província. e niio para se augmentar a s ua cate· 
goria poli ti ca ! 

O Sa. NEiiiAS : - Devc·s~ crear uma segunda 
pt·ovincla para se uttendcr a outras necessidades. 

O Sn. Cacz MACII.AI>o : - ~u.ando a província 
de S . Paulo tiver u1u terriLorio tã•> exten~o 
como (I de Minas, c quando tiver 1,800,000 na· 

bitante~, deverá tambem t~r um soguudo bis
pado. 

::\lss, s r: preshlente. ainda quando> est.e artiJJ:C) 
additivo tivesse vor si razi'l~s justificalivas, ·uão 
devia passar na presente occasi:io. Pdmeiramenle 
porq11e entendo que elle foi a_presentado · ~m 
ill fraeção do regime~oto da casa v1sto que; quando 
v om _ ~m p•·~•je_c_~ _de;> _ sena.do .e -"~- !he_ aj~nta .JID\_ . . 
artigo aactitivo, dC\'0 este ter nüaçan Intima com 
o objecto do !ll'ojecto, e n ito co a ter, cvrno este; 
ma teria tnteiramente nova. -( A.poiados.) -

O Sa. Ntmu s: - L;so é lá com o Sr. pre~ 
sidente. 

O Sn. I>a&Strll-:NTE:- Nt10 houve lnfracçã() do 
regimento. 

O SR. Cm;.x MACHAno: - Talvez ui':u hajR in· 
fracç:'io ela letr:1 tio regimento : m&s me é licito 
dizer qu o ha infracção, consiJerando o espíri to, 
a philosophi:t do disposto· no .regi mento da casa ;· 
e s e p c>r ventuu o Sr. presidente entendo di
vcrsame nto., tlem por isso cu dci~arei de e!ltar no 
meu direito dando essa in Lelli ~enci(\ ao . •·cgi· 
111cnto, e v"l.:ndo·mc della como um argumento. 

Demuts, St·, presidente, quando se trata de 
fazer p lSSIIr para ;\ 3• UiSCU~si\o um projectO 

· que t~m occupado o corpo legisl:ttivo> por PSp·>ço 
de 10 ,11.nnos, n:'io será. (permitta·se·me dizer) u m 
verJadeiru emb,rquc do blsca (apoiados) querer 
faze•· passar um at·tigo aolditivo t.'io murnontoso, 
subtrahindo ... >, por cans:\ dess~ cireumstnncio, 
ao estudo que a casa deve fazer sobro· elte ? 
(Apoiados.) -. 

~r. presidente, se .a província do · S. Paulo tem 
cerca de 7,000 ha:;itantes... - . -. 

O Sn. Nt.:DIAS:- F elizmen te vai adiante, p ros· 
pera. . 

O Sn. Ca uz r.bc1uno :- .. se ni\o :vamos di
minuir a · r eprosentavão d~ S. Ptlulo, se · nilo 
vàmos nnnexar parte d oJSSrt provincia n · uma 
outra, mas sim Cl'ear .em uma parte · dellt~ uma 
n nva provlncia , danCio-lhe pol' consequencia maia 
representação nesta eamata e · no senado. : . cotno 
e que se pôde dlze1· que. com. e.'iSa medida, cnm 
a r:rea.çrio da nova prov.íncia . do. Pan111á , p re· 
tendemos nullifi~r a pt·oviucia de S. Paulo? 
(Apoiados.} . . : 

Sr. pr~sidentc, o nobre· deputado que primeiro 
f:11lou disse quo~ immedhta mente que sa apre· 
sent.ou este artigo a dditiVol, se levantou .um ala· 
ri,lo deste htdo da cnmara . Mas, St·. presld•:nte, 
um membro da deputação mineira , moderado por 
iudolo, havin tomado a palnvrn, por Isso que, 
aendo resident~ na eomat·ca de :;apucahy, est·1va 
mais ao facto• das circumst.ancias deUa; e apenas 
nó.~ toe! os lhe manifest.imo~ aignae~ . de aolhe!;llo ; 
e eu niio M ho con l'eniente, a~nhorea, gue ·a. esses 
signae~ <),• ndhesiic s e dê a denotni nação de alal'iJo. 

P<Jro!m disse mais o oobt•e deput.ado : n Imme· 
· diatamen1:l um tnembro do. deputaçllo mineira 
trouxu á discussão um11 chusma de munieipioa. » 
Sr. presidente, nilo se póde .dizer que n proviDcia 
dd Min ·ls Lem uma chusma ·de mnuicipio~. por · 
gue lendo eila um 1erritOrio de sul a norte d e 
200 leguas , o de este a . oe11t.o de 180 leguas, 
tenilo ·olla uma populaçiio de 1,300,000 habitao· 
tes, apenns contem--18 municípios; ao pa~so 'lHB 
a provi nela de 8 •. , Paulo . (permitt&· s~· >!le esta 
pequona obsen:acit<>):com menos t erritc•rto e menor 
populaçno que a · de .• Minas, Lem mais de . 60 mu
nicípio.•. Lá é que . so encontra .essa chusma de 
municípios. (Ap, itsdos ) . 

lla.s, Sr. pr .. sideute, vejamos com calma se ha 
ahzuma Và11tagem !la medida propo:Jta. 

l'rotegem t\ essa. medida a longitude e as rela· 
çõ~s eommerci:1es? Não de certo·. ( .A.poiadot. } 
Acaba-se de d emons4rar que, á e:~:cepçio aas vil\aa 
de J aguary e CaldAs, todas a~ outras villas estão 
et.n 11m p•mto tão distante da cidade de S. ?a:tlo 
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como da cidade de Oaro Prct.o {apoiados e nao 2,000,000, e se acaso não b ouyl!sse conveniencia 
apoiados), havendo uma pequena ditferença em para o itnperio en1 tirar-se-lbe a comarca de 
{,oV(•f úe S. Pmlo qu:\nto á cidade Je Pouso · Coritiba para se ·fazer ahr uma nova proviocia , 
Alegl'e. (Reclamaç15e~. l Debulde m!' dão quatro seguramente não vota ríamos por essa ..iesanoe-
e s~is apartes de · uma vez, não c01·tiío o ti" •lf! Xllo;•io . 

. _ minha.aJd~--D>!me»IStrou..u .m-"Í o.-que-u .. •·~- -.!.;,;-- --Di~-<)·--n~· - depata®-que--··rró~-·so-iiiOs-ôs-u~--·-
sas \' Üia~. · a de Caldas, que ei~tá mais po•o:tiuuo L •I'<~ <!cst,} po·vj•lCLo. Dechtr<> ulto e bom som, 
-n S. Paulo, tem um. 1nirlicipio que se intenon a multo 111~ hon•·ati • e n ser o at1t.o1· deste ·projecto ; 
longa distancia~~~ norte ue M:iuas; o Qtie a· !re- rUI!.~ verdade ao facto: o autor foi um t.ll~tlncto 
gutzia d~ Alfcnas, que tem todos os dados p~ll'll membro da <leputa,,io d<J S. Paulo, o Sr. conse-
ser séde de município, fica em um ponto realmente lh~iro Carneiro de Campos, qne pru[!Õz aqui a 
equidistnnte. creação dessa J>roYincia em 18Ui; o autor do 

Os nobres depnt1dos, porém, propondo a. emenda, projeeto que ,;e acha em discussão foi o !enado, 
peo·ductn- •ne que lhes digo, uão conbeeêrtto o seu e niío a deputação inineíra . 
. alco.nce. o .. nobr~s tlct>utados panso\o que a co- · Disse o nobre deputado . « mas como eslll a 
marca de Sapucahy se esteo1Je desd<~ a se.-ra da depntaçi'io mlneim too.la unid;l eal favor ~este 
Mantiq"ueira utê 011de o Sapucahy desemboca no project.o?" Não estou bem ccrt~ se este facto 
-Paranft.; mas estão perfeitnmeute enga11ados, por- se dà; ma~ se se dA não é cert:tmeote . com o 
que ·a eomal'Cil de ::Sapuca!Jy actualmente apenas fim de retalhar a provincia de S. P<'nlo, e sim 
comprebende o~ tArmos da cidade de Pouso-Ale- tendo ~:nt vista. outras considerações de &lta im-
gre, da vil!a de Jag!lary. da villa de Caldas; por- p tJrtaucio.. D>lmnis, a depulação de S. Paulo S.'lbe 
quanto o •nunicipio Je l?Msos e o de .Taeuby per- que teno encontrado eonst;UlLenleute n 1 deputa-
tencem á comurC'l de 'frcs Pooltas. Edes dous çiio mineira todoa os 6i"naes do amísadc e de 
munidpios, com a villa de Tres. Pontas, formão sympathi-1 (muitos apoia~s),· o que sempre que 
a comarca do mesmo nooue. A di-visa da provin- se . tratar de seus direitos o iutere.oses achará o 
ein de Minas com a -de S. Paulo vai do a lto da deputadtJ mineiro na estacada para ti~>fonder. 
serr:~ da l\1ant"iqueira a urna ~erra, eujo. nom~ · O Sn. N.11.BI.t.s :-So11 o primeiru a reconhecer 
nilo tenho agora prc~l!llte, em lmba recta M P a- isto, o tari1bern a provincia de Monas tem eucon-
r all6.. . . . - . . . ·· trndo recipl'ocidade da parte d·t deputaÇão de 

. O commercao deste lado da p•·ovmcaa ~e MoM< s. Paulo. r Apoiados,) 
não ê feito pelo entreposto de ·Sa .. tos, e um en- . ' . . .. 
gMo dos uub1·e~ deputados; t\ excepção 49:~. mu- O Sl\. Cnu2 .'-'f~o~A.UO :-Quandu, porem, o mt.e.-
nicípios · de · Jnguary e de Caldas, tudo o mais .-esse .do prOVlf!Clah~tno lutar contra o interesse 
~c dirig~ pela estmda do Picú para o Rio aú §:era! do 1U1per1o, per~oar· uos-ha. a deputação de 
J~tneiro. O nob•'e deputado eng:ma-se redonda· S. Paulo termo_s ma1s em constdemçáo a e:~te 
ment•l quando p~ns, que os productos de Minas !lo que áquelle mteresse. ·. 

·que .se áportii<~ pot· S. Paulo são des$eS munl- O Sl\ NZDIAS --E nós tambem ' 
c ípios; e~ses po·oductos são do lJbernba, -Araxío · · · 
c Desctnboquc, são de;;~e~ m~nicipios quo divi· O Stt. Cnuz MActUoo :-Pois be111, é chegado 
d~m ao sul com S. Paulo, e a oeste co no , :·oyaz. o caso. . 
Quando. se tratasse de crear urnn provincia ceu- Niio foi justo o nobre cleputado por S. Paulo 

· tr:ll con1posta da$ (.o:narcas de Pacacatú e Pa- qu~ u ltimamente tomou assento na casa, quanuu 
l'ans, cntt1o sim, seria cou veniente reunir alguns quasi que infligio uma -;ensur11o ao meu . nobre . 
outros municípios, t.a.nto de Minas como do amigo q11e tomou part~:> na discussão, pois 811 o 

.' S. PAulo o Goyaz. fet. Toi não .só em cumpriiDento de wn deve1·, 
Mas disae o 11obre deputado que ultimamente como tambenL para satt~fazer ao pt·oprio nobr.~ 

tomou asa~nto na c:1sa, que ten<.lo o mou illustr~ t.leputaoio qu~ nos. provocou a que déoaemos. tugu 
· collega dcclarndo que havia um outro ·. munic!pio t\ Jiscussão para que .elle pu<.les~e su~tontar o 
mais •pro"llimo da provinei:l de S. Paulu, demons- ~·tlgo. · · · 
t1·ou assim n neeeaaidadu dl) annexal-o1 a esn ü nQbrc Jeputt~.do, em remnt.o do meu discurso 
p:·oviacin. Se este arg•mtento . fosse procedenw, diroi, toiio dove cnxcrgiU' na creaçii.o <lo Paraná 
com m'líd força dovi11 "e1· tomado aro con"ioleracilo Uul dezar à de S . l:'aulo, quo considera mos em 
•·clntívamente sos muuíci{'i<Js do B ananal e Arõas muito; o nem ct·n preciso recordar-no;$ um raet <.> 
parn pc)rt~ncerom ú. provmeía do Uio lle .Jancit'"• glorioso nos a .. n tu~ d6 su;• proviuci:.~; sim, nós 
pol' isso quê eetiio maia prox.lmos deatn. provin- núo nus esq11~ceremos jám •i~ que o primeiro 
cia do qui) tia de S. Paulo, tanto maia qurtnto brnd<.> da in·Jopeadulacin uu Bmzil fui cl<'•iu ua.; 
nesLe ><entido tem havido repre;;enLilçlics dos margens do Ypirangt; llSf.ot gloria pot·ém nilu nos 
povos duases ·1ug1rc,. (Apoi.tdo.r.J lcvat•t\ a concoo·rer p1u·a quo o interes!<! de p ro· 

_Diz o nobre deputado que eero\ uma oruelc.ln<lc vincinlismo s~criftque os ultos intcrese.;s do ina-
retalbRl'·Se umll pNvincia de 000,000 habitant-es 1'CI'io. {Apoiai:lds.) · 
qua•1do se nllo quer oliYidir wna provlnciu do Tt:nbo concluído. 
nuils dê um milhão úe h-.tbitantes. O Sr. Ncbias:- F<:li com ns melhores intea-

.Sr. p1·esid~nte , se nc~so so tivesse. e~tud·,do ções que apresentei o al'tigo aJditivo gue ac.~bn 
esta questao de divis1io d~s pru-vincills, o resul· de dar vasto campo par11 esta discussão (a.poir<· 
tado que o nobre dopulndo devia tiJ:at· .desta su •• elos;, e nunca esperei que o~ meu~ illu$tres col-
o}lscrvação ~~·a que ess:l provincia de rr;,j,. ·do leg&S e amigos da província <la Mi.o.--..s <ie :>cobri~-
um anilbiio d e habitantes, cotn outra t.le . um mí- Selll ne_llc um pensament•.> oco:ulto, e sobretud-o 
lhàl> :!e babitentes.que llto fica no norte, ·e ·.uind 1 umu represa lia, contra q<tcm da minha p<irt~ . sc) 

:outras , . devião conslituil· mni~ p~·ovlucias; e. -não U\Crece muitt\ au~leSão, muita estima. c os mais 
o •·esulU•do de annexar-se . gn.o.nde purte . dessa sl nct-ros · desejos "de nccordo. 
provincin de mais de um milhão. de habitantes Eu tive n franqueza de declurat· ,a a.l811DS dos 
à província de S. Psttlo. . · · . meus illustre;; coilCJlas c . amlgvs ~a pr ·vincia 
· D~ma!s, scubores, .. nós. niio proc11ramos · .falzer de .Minas.- qae tluha de ap1·csentar . es:re artigo, 
essa d11sunoexaç•\o de terdtQrio da pl~'.:incio de c jámais ·suppuz ·que ~ó,ge ttüi"u_1a! interpre~a.do 1 
S. Paulo pelo motivo de ter· · essa pro..-incia · 0 S n. Cntiz. l\·f.l.cirAoo : _ti Sr. · Mal·t•' - · p~81;. -
600,000 ll~<hltantts ; aHendemos" sómente é.s coa:· · · ~· • 
mod•dades do povo lia Corit.iba, c mesmo {& u\l· c!s co foi' quo: o ·qnalifh:ou. de rcpres·11ia. 
liuade geral u" imperio. (.Apoiados.} l)e _ll_proviu · O :Sa._~~:tAs:-- E, Sr. pra&idaato.,~l e o 
cia de- ::>. Pa•do crnn:entra~st"· 1iiiõ"'·uuocn- eSGJO que tenho d11. ovitar IJUesi.Ue:J C:lllorosoa & 
rncnteeoo,ooo habitantes, mas l,OOO,(J()(,, ou 1noamo .sobrotndo do )natl~eaNno pera11to amigos a qnem 
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niio que1'0 nam da longe ('ft"endcr, que fui ten- · \ uma questlio jà votAda, mas vejo-me · obrigado a 
tado até a pedir a V. Ex. pnra retir:u· ? meu l11so p,u·n satisCszer n~> nobres deputados. Era 
a~tip:o; mas como neste lugar ~u ni'ic P•·oceJo so_pelns J por ~ssa e outras_ rDwes que_ Cll ent~ndul q~e 
minhas inspirações pessoae$, j>el&S mmhns sylll- o proJect.o da erea~.ao da tJNVtnela de <'Ambba de>ta 
pathias, e sim p~los grande,; m teresses Otl mo· ser reme ttt·Jo para as eomnussões dn casa, afim 
ti vos que cada um d•l aós _ devP. sust~n~r COu\o d•: ser por e_ ~l':'!! __ b_c.m . co•.•sl4~r!'.\i.O, e _potque_eha. __ ___ · 

_ re.pres~:nl.llntes .. da--~àO----llM·-P••S"'· ··re-l-tt•at·· -esse - · · man~o : el!as a_ st e,;te ,negociO ('n~·u as tr~s 
·artigo ; tomo a liberdade de otfolrec.n· al~mas provmc1AS ~'' ' 'ttgua.s de s. Paulo, :Mtnns c R•o 
considornções á cnmaro, e sobretudo ao<mAu~ 1llus- de Janet ro, em ult1mo resultado é naturnl que 
t~es collcg<~s e arnigos d11 província do M:inlt~ . de s.,ns trabalhos o conhecimentos cxactos tl>l 

Assim ~omo se qui2 ju-;titicar n separaçrio da cstatis t.ica e mais p:u-t.cs neC•lssnrins em taes 
c.:-marca d•• Coritiba, c a s ua elevaçiio á ente· ns~umptos, no~ apresentas.qc l:llll!l melhoa· diviS>iO, 
gorin do província, com_ razües de cst~•do ~ cou· pel? '!•cno~ das tr•;s J?l'o)\·i~eu~s a _que me r...flro. 
veniencins publicas, ;,ssun la:noom nao 11os d~- E •l autda nc,;so senttdo, ::;r. prestdentc, qu11 ett 
veria set· r eparado que apres.;ntassemos um 111e animm·ei a apresentar um no,•o adiau1ento, 
artigo que t~m por si tiio boas razõe~. ~•·tigo se r.ilo agora, ua. terceil·a discus~•lo; porq_ne ncho 
qu~ seguramente 11ll•) pôde s~r contestado com j11sto que prQ<:eJamo; com touo o exnme e im· 
calma e com argttmenws valtosos pelos nOIH·e~ p:ucwhdndc. 
deputados, ainda que emp•·eguem todo o• seu A Jiscus;iio tercad:\ dos embaraços que temos 
empenho e todos os seus r~cur$OS, qu~ cu muito enc<Jntrttdo c com essa especio de viol~ilCia que 
<~precio. s: tem manífestad'? IJem ~:í a cnt•~nõer ~ neces-

Porque haviantos uús tratnr de uma. repre· -s •c.lat!e _ <le se . C0tlSlder~t mell>or ~~ matel'la para 
salia contra a província de Minas, quando me•lllO que nao esteJ:~mo,s !lte C<!m falt,, _de dados es-
o no\JN deputad0 Q•le >~caba !le l'nllar f<'Z b em . ~at•st•cos. ~u! Sr. pr<st-lMI_te, nao o~<lndo a 
sentir que não partio da tle)>nt.&çi\o miuei.-a .a 1llustre tna•ona quando _d1go e reptto . que 
itléa do projecto que separa a co111arcn dn Corl· neste caso .n·• 1~1 enos 'I'CJO alguma pr~c•plta-
tibn da província de S. l?r.ulo? E porque hn de çolo.-- (Apotac!os. , 

·a deputação m ine iN achar no meu artigo um e. U= Voz · - ~poia,lo' pa·ccipi taçiio no prtigo 
oftensn :'1 proYincia de' ~linas, quando dc~ia nJ.ditiyo. · • ' · · 
·considerai-o dd.1aixo de outo·os pontos de vistlt? - . . . 
~1\P~•onha-se que s ·~ separa da pro'l'i••cia de OcTll,\ 'Voz:- Toda quanlll u posstvel. (ApoHldos.) 
!\finas o territ-orio de que fali 1 n. meu artigo : O Sn. N &ou.s: - • . . qunndo ~e quP.r tt-atar de 
tem alguma. cous11 ~~~ que se que1xar n vro- uma pt·ovincin, qu~ndo se a quer dividil· pelas 
v_inci_n âe l'>~~nas_? Po1s esta ou nquella ~~~·o_v,_n · mesmns r:tr.iles tmrqu~ nãu se quet· dividir outra; 
Cta e propnetann deste_ ou. daquellc m u utclpto, pnt·e~c qne e111 um ca~o " c·llllClt•' suppõ~·sc re-
deste ou !laqudl<l tel'rttono? Parece qtt~ O$ ve~tula de ttma nutondnde a'b~oluta, e niio pre-
nolJres deputndos qu.e~cm ccn~iderM n~;i m, o cistt de tempo. do esclnrc.eimento; rEiaLivos ; e 
eu c•·eio que. isto é um mal e tlru erro. niio so11 t>ll , senhores. qnc f·•~o esta 11ccusaçlio á 

O Sa. PAtrr.~ C~:<omo :-E po1·que go queis.ito camn•·n, elln tem 11id,, r.;itn p <w mni~ d~ uma 
da dcsannexnção ctu comnt'O'' d•J Coritil>a. voz eu> assumptos que a c nlg11lllll manear<\ se 

, •• . . ligii,, com este: o por quem, senhores? P<-r il· 
0 Sn. ~Ü:DtAS: -!\ao _HO!i qtiClXamo< (!Js~o; lustre~ meml>ros dll mnioria que ntio pod~m 

como dcputndo do pt·ovwc~a. de S. P11ulo ou se~ snsp~ito,;, pelo~ Sr.~. V~s·:oncellos e Góes 
como l'~presen_tantoJ dn nnçw.> np_ena~ npr~~ell· Si<Jucirn, os qttnes jú dir!:;:ir:1n essa censura á 
tá!nos o,; mottvo~ quo nos pa.recmo _Ju&lus pMa cns 1,,. 
11:10 ~et· ltt:;ar c•u u'l~llllnex••CilO, c era T , '> 
nc~t<!. terreno, c com a mesma calma COlll C]lle U~tA \ oz; -Quando . . 
tomos ptocedid•>, quo •U tlcs,•jovn \'cr a <Jiscus· O Sn. Nt>lliAli:- E ll pois d~srjando nma dis-
siio suslcn~·~h\ llP.i•>S nob··~s dcput..•Jos, o n•io cussiio cnltt•a e t ranqnilla propuz o primeiro 
com e~sa td•Ja do -r cp•csahn, co•!• c;scs pen~•t· niJinmcnlo hont~m. ~ _tRml.lOIIt po_rl)ua. cnl~n.tín 
menlos occultos, com . eS< .~ c~p~e1c •I c ngttaçuo, qnc d••s•n mnnem\ faz1a u •n sct•vtço u cnmnrtt, 
quo de nlgumn mancu·n se deR~IIVlii\'CU contra ,-ist..• quo nss.im evitamo< uma conte!>tnç:1o mnis 
uüs deputnllos d~ :;, Pnttlo. crlluro~:l, o 111nis ou tucnc•s improvisada. En· 

Sr. prcsidel\te, n 11ünhn cmCiltll\ o ncer:~•nl'i ·, tcndu poi~ qu<> tcn~o jJrétendiJo isso, devo ter 
cl111 t. nde n Íllualnt· n circuluYcrip~iio ci\'il enm toda a aeaculp:\ mat•un· •l n:;•wa ttn discussilodo 
n e~c!L'Iliastica. l~n !lis~o nv ln611 ua·tlgo nddi· 11111 modu que ntio queria. Ccmbinem os noht·es 
tivo •tuo a pnrto d11 pa·o,•inei•l tl~ )[inns, •Jnr. 1leput•11los, nuimnos csto negolcio, ,,11 cllo COII\ 
j :\ vorlenc~ a•) IJispnuo do :-;. Puulc, li•Juc pe.r- o .... ti~o ndtlitivo a unta eomnlis>iio, a de rsta· 
tenccudo tlo províiiCil\ tio S. Pnulo>, o i> por ess~ tistic•l, seji10 consultado$ as rlep,ttações de dtllls, 
l 11d<> qtte dt!\'emos consi,Jornr ns \'Ontn~eus ou ta·es, on mni~ p•·o\•incias, daquellas emflm qne 
inconveuíonles da tnediún propoo~t11: n•l." prcci- so intel'es;;nrcm nesStJ nova ài'l'isfio civil, jndi-
s.unos pois l'CCOl·t·er a (IUtra>~ l'nzi'i<Js estr:mhas cio..-\" o eecle~ins~iea,. , o taher. desta mnncita. 
e odiosas, o Deos tHe li\'l'e m<!sln'l de cutl'l11' no.< ont~ndamos ~ chc:;:nemos a um :tccot'do, 
com os lll&us amigo~ em aemeihat~t,·s !lis- poupando ten1po e mesmo qualquct' discussiio 
eussües . . . veltelltente, coilsfgnindu tami.HJm natural nlf)ote 

U31.A. Voz:- Pois entllo faça 0 mesmo com que ttppat·eca um projecto digno desta ·camara 
outras provincins, com 0 Rio do Ja11eiro, s ·mcCIOllautl& po1· totlos os deputl!d?f present':s, 
BalJi:t etc. e ncei~' e npprovl!-do pela opm1ao do pa•z. 

' • _ . Mas uno se qu er 1sso : e porque en npresent!f 
Q Sr.. NEDIA.s:-:-~uo quero . que se retall1e esta um ndditivo tão bem fuu t.lado, e qu<! 'llesmo 

. ott aquella .provmc1a. na .consciench dos -nobres dcnutados de Minas 
'Sr. · preside nLc, esta d};;.:nsslio, c o_ a~uo que não l?ódc deixar ~~ parecer· j~to, levanta-se 

neUa se tem desenvolvldo em . •·elnçuo u3 pro- uma lnqui.taç:.to que eu não lôspera'l'a ... 
vincias de S .. Paulo o }finas, bet~t justiflcão , . 

· nquulle adiamento que hontem e•• aprcs~ntci lo.-ro U~t~ \ ~z: -,E con1o sabe o senhúr da nossa 
no principio ·da discnssão. Senhores, trata-se d<J consetcncw ? 
pont<>:; -n•uito ~·erios· e que até hoje ·niio tem O Sn. N EBIAS · -Eu n!io eôtoU advogando aqui, 
sido l.lem _ B:>(&min~llt.s,_ _c , qu,e. e~ qullrin que . S 1·. P.resiJer.te, o tamBnho da provio1ci,ll. de S. P-tulo 
fossem _c.xnnunad9s 'Pl1lns eo;umt>SGe!! .Ja ca;a. (apot<rolos), e nem tan,~n• ~uerC> tirar um ·pe· 

Sinto> .. ~ de . alguma maueira:_ d(! entrar em daço da proviacia de Minas ücraes ; outras con· 
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siJHações que não estas deYem nos moves para Je muitos pontos de vista do ficarem es pro·· 
coaser.-nr ou altet•nt· .o statu quo d•:SSas provin- vincias e btspados de Minas e S. Paulo ..com a 
cias s~m . se sacrific&r '""a li outra Niio é P'>r mesmo circums~ripc.ão ·• nlé01 de tudo isto; ac• 
esse amor proprio, po•· esse o:g.•ismo provincial, cres.:·> que indttbltaçelmP-nte esses pontos da-
que nl'lo t~n• fitndamcn .. t.o .-lgum, í1ue sc -devtm provi11ch d<! Miuas -cst:i o fls porta;~ áe S. Paulo 

__ d~ijli1: c&ills .. qlltStõe<>. ( Apotados;Y · -- ---· · --~- - · c muito lolig<l do. ·capital de Minl)s. E~ ta eon-·. 
·· - lfa pouco dizia eu, Sr. presidente, que ns sideração vnln do algnma cousa, ao menos .no 

merilll:lS razões que lcvt\rão os nobres deputados pensamento administt·,ttivo. 
a votarêm pai.' . sepo.~açi\o de Cori~iba .. c eleva- Não poderã certamente o nobre deputado con-
rent á prov1neia, em grnn:ic P•"·tc scr\'em p!lra testar-me que o ponto) menus dlst.anto da capi-
justi6.car o nrtig•i que ti\·e a honra e A inno- tal tle S. Paulo, e pertencente hoje t\ província 
.::cncia ele mnuda1· a mesa .•• {.Risadas.) de Minas · pelv lado c:vn, admlnistt·ntiv<> ou ju-

U~rA Voz:_ Como e ·innocaute 1 diciario, se ncha ll lcgua< ou U:l (procurando· 
fL p~imeira po..-onçi\o}. c este· ponto dista · pelo· 

O SR. NEurú: : '- Qair.erào, ntê , S1·. prcsi- men<>s ~O leguas do Ouro Pr~tO: Silo •ls dados 
clcnt~, negar as relações commcrciaes con• · a P.statislieos e p ositi vos com que nrgumento . . 
provlncia de S. Paulo .. - · N•io e~ pera v a portanto que os nobres depu-

A i\:1.::;:\L\ Voz: _ N<io se neg<lu. t·1dos <le~c:obrisse<n um pensamento sinis tro· no 
meu artigo adaitivo .... 

O Sn.. N EBtA.s: - •• • querem negar Ludli; :tte 
1,1io) de negur que dc.-<eendcm dos _vulhos ('aulis- . U~fA Voz :-Ninguem d escobrio is to. 
tas (1·ec!amaçües); hào d~ ter essa ingr.ttiuã '• essa OuTRA Voz :-Est.á . t:'ío claro. 
crueldade. · · · O Sa. N~urAs. :-M11s claro · em que sentido? 

0U'I:;RA Voz:- ·seil :rton est hic tocus. Os pontos c:~ mais remotos da prov inei r de Mi· 
o ::;n. : NEBUH :- ••. RevoHiio·se contr a Sl\l'l . na,; comprehendiuos no· meu ntiigo eD·, · relação 

mãi po.tria. · .. (Risadas.) ú .cap\tal de S. Paulo se ncbii\l. a pouco mnis· 
de 31 Iegnas. . . · · · · 

Vozes : -Não hn. tal. u~u. Voz :· - .Se5Sent:t. 
:;:. O SR. lo S t,CRETARW :-Invoca ndo esses senti, 
m cntos generoso.< faz um grande ubnlo na de- O · SR. 2\Elll:As : ;-A 34 h'gtias •.. 
putaçiio de Minas. . . (H á um apal•te.) 

O St~. ~eerAs : - Appello par1t.~sses sentimen- · Sobre o mais podemos entrn1· c1n :~.lguinn com-
tos generosos . e conto . com elles . . · . -. . . binaçiio.; eu uprescnta.rei o . a rt igo geral qué·mc 

Eu, Sr. prcsi<\~nte, collbeço tambem al!!.umns parec:~u ·mais .conveniente: por cnusa do ·. bispil· 
rQlações de· umn parte da prrwincia de Min"s do, · consi.derau do a comprehensão do bit;pado 
com um;1 parte d 11 provihcia de· s. Paulo, c sinto poc nquelle. lado; •nas. nlio fujo de ·alguma com· 
~~ta•· nesLe ponto em co·1tradicçiio :com 0 r. obre binaçiio a bem. dos p.;vos.; uem outra ' podemos. 
cleputad~>,(n. quem muito rcrlpeito. ; .smnde parte fazer, porque n ã o dispomos aqui dos territorivs, 
do co:nmerctv dess~s localídndes, que pertencem das povoações. . · . . . . . 
:1 província de Minas, l' qne oru u_c;;ejo ou pen~o · Mas de Poaso-Alegre, por exemplo, temos Si 
quo se de-ve chamá r para a pru-vmcu1 de· s, l-'a ulo, legua.s para a. capital de S. · Paulo, e note-se 
se faz pela cnpital, ·pela porto de Santos, e por que ainda as estradas por ·ubi admittem mnitog 
outros ponti>s no not·te da província . melhorumentos, e ê esse um -dos municípios 

ffi tliS remotos: que entendo. que deve pertencer 
U:IIA VoT. :- Apoindv. · á provincia de S. Pnnl.:>, q ue já 'Pertence nó 
O Sa . :N.Enas:- Niio estou :~dvog.,ndo os in- bi.;pndo eles ta província. Ora, . de Pouso-Alegre 

ter.Jsses . de minha t·H-rn natnl, po•·que ns loea!i· ~ á capital de :l-finas contüo-s~ 70 leguas ... 
dadcs estno · de tnl maneira ligallns de uma pro- U:>~~ Voz: - se~se·nt.l. e quatro·. 
vincia pat'll cam a out.-n, q'"' pe• tençn o a nilo 
essa pttrte do torritorio do 1llinas a S. Paalo, O .S&. NERus :- Não errei muito, ;;ejso . a.a 
o ~om111ercio M111pr-e hn de ser feito por !llli. G-l, eu não quero para ulin:. legua de menos, 

Nfio sei so b ouvorão i:t•inunçõd;:, como disse 0 nEm pa•·a os senhorM legut\ de ulnis. E esta 
t•obt·o depu todo, parn quo os habitantes desses cousidQrat11o uào v.nre· alguma --co usa para ·os 
lug•tres r~qneressous sua reunião á Pl'uVincia·de noLres deputado:~ que süo tiio nmigos da eom-
S. I>aclo . •• madid·1de <los povos, das facilinadcs da admi-

U:u~ Vot: - AssevcrÕ-lhe que houve. uis traç;lo '· · • 
· U.u.A Voz :-Os povos- nada_ r eclamt'lr:i:o ; . 

O SR. Xunus : - - •. mas o que eu <ligo ta:ll-
hem u:~ nob··o deput~tdo é ~ue c:ss.u inainuaç\)es o Sn. N!:!BIAS : - A's vezes é preciso .fazer ao 
uascllrl<o em pat·to Jos ltnbttantcs de IA mesmo, P•>>O beneficios contra s.Un vontade ; .este prin· 
~- cl!l parte Corao p~ontovidas por pessoas _quo cipio j(• t~m nppn•·eeitlo aqui ·em algumas dis-
tmbttO llJl melhores mtenções. _.. cus$Õ~s ; muitas vezes o povo . está ·em erro, 

UltA Voz : _ ]i;,t 1 v.. no SOll direito. e~tã. • d~baiJt•> da únus inJl11encias, o é. preciso 
então quil no~ ponhamos á frente pata. a.t~ender 

. O ~8- NElliAS :- S~i _que Um!l pess~a -- muito aos s~u~ verdndeiros interesses. 
l"BS\ltltllVEd que tivemos a infellciclade de perder 1\o!us se eu ""ejv 'qÚc alclm das i=ãJ1ções com· 
lln bem pOIICOS dius, e que era ho mem que .pro- m c• t·ciaes, · alàm das bo~s ·. es tradas· ~ue ha. ·de 
cedia sempre . com um çornçiio ·.puro e recto, communicaçio ent•·e a província . de :s. Paulo. e 
conheeeudo n posição desses lugar es, e a van- essês pon~os de Minas, 1ic;io tão proxímos da 
tag;,m com a reulli;lo delles- a S. Paulo, ente11· acção uo governo • .. E aqui - devo d1zer que niio-
deu·se com grande plirt.e dos moradores daquel!e fic.-io mal ser\" idos ate· por este lndo, porque: a ·· 
!ado ·, convenceu -se ·que scntíão a necessidade pt·ovincia de S. P .tul.v é uma. das que tem cui-· 
de tal medida.. E' por conseguinte e-:tacto o qne <Indo melhor das estt·adas, ê umn das · que-: tem· 
d isse o oobr:e depu_taqo, mas ns;sim pr..,cedia melhores os~rndas.. .. ·. 
~~o~e~ej~:.os que acabo de expõr ·enos Dlelho- U~tA Voz : _ Tnmbem a de }l;il~s tem . des-

Além das relações c.ommerciaes da 11,.ovincia pesidido .muito com isto. 
de o:;, ·Paulo eom. esses pontos dl\ provinein ·de o· SR. N!:Bt,lS: -Se :lieão t.iio proximas este~· 
1\finas, at6m da vantagem- incontestnv~l· deba.ix.o pontos· tln. capital de ' S. Pnnln. - c -proxim<> de 

TO:U:O 4. ~1 
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todos os reeursos governistas, no pas.>o quo s~ 
aehilo tão longe da capital do Minas, porque 
não quere10 achar os nobn•s dcputa..tos muii.Q 
l_baneza, nmito ju~tificado lliO~i \"o no artigo que 
apresentei? Níio. é uma •·ep ·oraçoio fJUil peço pa.-a 
a prov.incla de S. P;tUlo ... 
· · · ·o:w:~ Voz: - Nem tem direito. 
_ O Sa. NEBrAs:- Não só uiio tenho direito, 

e,omo não estamos neaHn pcnuria ; apezsr Je 
tod.:>s og embaraços, do todos os c6~tes q•te 
queiri'io dar a essa p1·odneia, cUa tem um fu
tur.:., vai em progressos (apoiados); ti lllna dots 
do imperio -1ue tem l1m fuluro mais certo e 
mais prospero. Não é pois por egoísmo, nem 
p or quer~r engran•lecer a po·ovincia de :). Paulo 
?!." custa dos povos e ele quaesque•· outros que 
eu apresentei o artigo. Nem é tambem por este 
motivo que não entendemos conveniente a crea
ção da província de Coriti!Ja. 

Fa.ço justiça ao~ nobres dtnutados ; estou per
suadido que, se elles considerassem as cousas 
como eu considero. tambem procedtrii\o como eu 
procedo- Assim como h.t pou.:os dio.s propuze. 
rilo n cre:\çàl de um bi~pado iuteronediari., en
tre Minas e Bahia, estou corto que por iguaes 
e Liio fortes poildEraçõea devlilo cr~ar alli uma 
p•·ovinei:J. desde jé., e se os nob•·es tleputBdos 
JUlgassem convenien~e aco•npllnhar este blipado 
de uma presidenda, tiUllbenl 9 torilto folto, Nllo 
quero indagar porque deixll.rdo do razlll·o .•• 

UllfA \'oz : -A~ cousaa hito do cumlnluu· pnra 
isso. ·· -
Oo~RAS · VozEs:-Mn.s nós, niio queremos pro-

g•·esso de salt<J. . 
O · SR; NEnus ~ - Mas, assim como niio se 

deve querer· (H·ogresso de snlto, 111lo de deve 
querer tambem que ,,s povos eatéji\o setnp;·e 
presos, ligados a certas conshlera~õe•, privados 
de ~ursos c vantagens que neceasnriamente lhes 
devem ser facultadas. Foi ne~te aentido que 
offereci o ·nrtigo que causou tant11. indignaç11o &os 
nobres deputados ... 

ALG;J:I!AS ~OZES:-Indignnçiio, não. 
O Sa. N~tir~s : - Agora estou <:llrto que niiio, 

que os. nobres deputados nos fazem maia justiça, 
considerlit> melllo•· o rutigo; mas no priucipio 
o considerárão como U!lla represalia, com um des
JlP.ito. Não foi nndo. <listo, meus scnhot·es, foi 
JUStiça, eon"\'enianei& publica. __ 
. . U!I!~ Voz:- O cert} é qne não ha conve
n•encla. 

O SR. NEniAs : :.___ Ha · toda, e senão, mostrem os 
nob•·es ~eputados que c mais conveniente, mnis 
necessano conservar o estado actual para os 
habitantes dessa parte de 1\linaa; entiio calarei a 
boca, retirarei o nrtigo .. _ 

Ulu Voz:-Já se mostto)U, 

O Sa- NEBlAS: - Niio, disse-se unicamente que 
as rela~ÕM comtnerciaes dessa .Parte de 1\llnns 
comS. -Panlo não tinha importanc1a, uegando-se. 

U)tA Voz:- Não so negou absolutamente. 
.. O Sa. NEBUS : - Disse-se que a diotaoeia é 
quasi a mesma, e eu tenho mostrado o contra
l"io, .e os nobres d~putados nito ~<íio capazes de 
me contestarem. Dtsse·se quo os povos niio tinbito 
r eclamado, mas eu affirmo, tenlio conhecii.neoto 
de que grande parte . desse~ povos desejiio esta 
auu~xação., •. 

Ul!A "\'"oz: ~Não representârão. 
O Sa. N_ànJAs:- Não represeotárão, porqne 

os . po•os SilO tardios, mor<l!los ~m representar 
a bem daquillo · <.!ue lhes ~nvém. Dou todo o 
peso âs reCI.amaç()Cs dos povos ; mas nem aos 

cumpro> estar sempre ã espera, nem precisamos 
das r epresentações dos povos em todos os caeos; 
estamos O.·Jui representando o pai?., .e temos 
obrigaçR:o de attenJer aos grancles interesses 
sociaes, aos grandes melhoramentos. de procurar 
saLisí.tzer as suas necessidades muito melhor do 

· que elles entendem. · · 
U llo!A Voz : - Re~tn provar. 
O Sn. NEBtAs :·-As nos;ns funcções legisla

li\·as, os nossos poderes como mandntatios da 
nação, todos os d;as provào isto ao nobre depu-
tado. · . 

Todos os dios e"stamos decl'etando medidas a bom 
dos povos sent que elles as reclamem, sem que 
esperemos que elles veni!Ro aqui pedh· o que 
julg!'io melhor. Sou portnnto ne~te ponto mais 
gvve.-nista do que o nobre deputado da maio
ria, e Deos nos livre que pau>1sse esse pre
cedente. 

U:~~A Voz: - Os. senhoreo; n ão estão sempre 
a clamar ··que o go'l'erno se deve dirigir pela 
opin íiio publica? · 
- O Sn. N"BBIAS: -·A opinhio publica não recla
mou essa medida, é o que com isso quer dizer 
o nobre depnta.do; mas tambem não ha nenhuma 
reclarnaçito opposta, não veio li camara nenhuma 
reclnmação d1zeno.lo que a medida não convém , 
qne nlio é justa, não é necessal'ia, por estas · e 
nquollns ruzões. . . 

U:.tA Voz : -E' que nuncc passou isto pela idéa 
daquelle~ povos. . .. 

O Sn: :::\EBIAs:-Muitos dellcs querem. 
o· s·a .. Cnuz MACUADO,-Lêa n histol'ia e verá 

como fo•·â:o tratados as divisas. · 
O Sr.. NEBLI.s:-A hist.o1·ia àaquelle l:ldo? 
O Sn. Oauz MACHADO:-Sim senhor, no tempo 

dos governadores lfe S._ Paulo · e Minas- -
o Sn . . NEDIAS: -Não. me hnpocta com ques 

teU\pos caducos; qaero attender ao ·estado actual 
daquelle territorio e população, 

U:-.tA ·vot: ;;__ Pois QS antigos no::~ en~inâriio 
muit·1s couso.s b<>ns. ' 

O Sn. NEnÍAs :-Sei disso ; r espeito multo as 
uoss .. s .~raJições; · ha . net:as muit.ss couaas -boa~; 
c louvavei.; ; devemos muito üs nossas antigui
dades. Mns quer o uobre deputado que nós aittda 
hoje respeitemos a.os antigos em materias de 
limites, tão variadas e snjeit.J.s. ã. éirenmstancias 
de momento e de progresso ? · 

O . ?n .. _ORuz l\{ACH.Wo:- De~em ·. ser sujei
t~~ us c1rcumstaucias permanentes e nilo de 
momento- . 

O Sn. NEiw:·::....Neste caso as circumstancias 
permanentes "sâo.,ns que apparecem a cada mo-
menta , - ·· · _ 

O Sn. Cnuz MAcHADO:- E' uma antithese qne 
niio.sei comprebender--eircnmstancias permanen\cs 
e de momento. • 

O Sn.· NEDrÚ:-Então não comprehnnde? Hoje 
podem-se dar circumsti:tncins que exij:lo n ánne
xação desse terrítorio á província de S. Paulo ; 
dnqui a dous dias podem-s& dar cireumstancias 
contrnrins; c nssim considero e111 · outros obj~-

- elos. · _ 

UMA Voz : -A eonseque.ucia é a favor d a con
servação do çJStado . . 

o Sn. NEBIAS : -Con"servação do estado? 
OtrrnA Voz : - Quaes são as circumstancias 

de mo•ncnto aue não existião desde seclilos pas-
sados? - · 

O l:in. NaBIAS: -Siió CiiSBS que se estio :~opre
aentando, e de que j& tratei em 1Si3, qu•ndo 
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ae diseutio a elevação á provincia da comarca 
de .CQritiba, mas que os nobres deputados não 
quizerãG aceitar. E ate me lembro de um facto 
acontooidG nessa occasião: dizendo eu jt\ então 
(já vêm gue não é uma represalia de momeutol 
que era Justo e !avoravel aos povos unir-se a 
s. Paul&. essa par~ _de .. Minas, __ .quand<l. acahei. 
de-··r~1lar-,-·um ·Sr. deputado de Minas, que já 
ntto existe, foi ao meu lugar t •mar-me satisfa, 
ções, perguntando-me se eu tinha procuração dos 
povos daquelles lugares. E' este um principio 
que niio deve passar, senhoras, porque todos nós 
viemo,; aqui com os votos, com a confiança, com 
os direitos e necessidades de nosso~ constituint.ls: 
e:;ta é a procuração, esse o nosso mandato, n:io 
preci~amos de mnis nada (ApoiaJos.) 

o· Sn. Cauz MACH.\DO : -Estamos Cúncordes ; 
temos procllração de todo o imperio. · 

o Sn. NEliUS:- Agora se, traetlndÓ nós de con
side~a·· uma .. questão, qualquer q_ue seja, sujeita 
11 camars, houver uma divergcnci!l forte e renhida. 
entre duas; tt·es ou quatro deputações, se um 
ponto qualquer se t"rnar controverso, . então en
tendo que devemos proced~r como quero que pro· 
cedamoe A respeito de Corltiba e a t•espeito desse. 
artigo ndditivo ; então devemQs addiar a meteria 
e remettêl-a a nma commls~ão opportanumente, 
afim du que reconsidere a creaçiio da nova pro· 
vincia e o estadO actuat das provincias continan· 
tes, S •. Paulo, .Mioas-G~raes e Rio de Janeiro. 

UMA. "Voz:- Uma causa- é questão Je creliÇào 
de provincill e Olltra é questão de limites. · 

O S.R. NElnA.S :-Vem a ds.r tudo na rni!sma 
cousa ; devemos considerar tudo issG debaixo do 
ponto de. vista do interessa · e .:ommodídade pu
blica. Est'l questão ;:óde H os levar a decidir neote 
ou naquclle senti <lo a divisão das tres provindas 
limitrl>phes; póde-sa tirar uma-parte de s. "Paulo 
para· o Rio. ae Janeiro, ontra parte do Rio. de 
Janeiro para f:>. "Paulo, urnjledRço de Minas para 
S. Paulo ; e llssim cllegarmos a harmonisnr o 
negocio sobre as mesmas b~ses, c<Jn~eguindo os 
verdadeiros > limites qae c devemos ·proeur., , . isto 
é, o3 limites q_ue mats convém, ao. publico qu.11-nto 
As Slll\.8. relaçoes. cO!ll merciaes, á. administração da 
justiça , é. administraç'lo fiscal, !lO. pasto espiri
tunl, etc. Ora, quem falia desta maueira com o 
coraçao nas mãos (risadas), d eve merecer o as· 
sem1o do11· nobres deputados ; e estimo muito que 
o artigo additivo nos leva'ss& a este pon t.o, désse 
occasiao a. est.o dcb~te. porque, talve~ a m11-ioria 
da ~asa ainda se resolva a adopLar o meu adia· 
menta que no principio foi rejeitado. 
UK~ Voz :-Sobre o projecto não se pód.., ad· 

mittit· o· adiamenw, porque já foi approvado. 
O Sn. N:Euu.s ' -Não clig<:> que agora .POS8a ser 

adiado o proj~cto,. mas em occa,.ião opportuna, 
como eu Jt\ dtsse · ha pGUco, na a- d1scussíl:o. 
Por emquanto limitto-me a lamentar que não ti
vesse passado o adin.m eu to, porque' neste caso 
teriamós colhido tnuit.as vantagens, não nos · te
riamos illcommodado. tanto-· ung·eom os outros; 
não teriamos gnsto tanto tempo, teríamos ·um 
projecto mais bem ehbora.do pela commissão, e 
qu•m sabe 8e assim chégariamo~ a.cort.ar diffi.· 
culdades que se. au tolhão aos .nGbres deputados ! 

.São estas, Sr presidente, ·as razões que eu tive 
para. apresentar· o artigo additi-vó. Espero que a 
maioria, que toda a·· c.'l.sa lhe faça a devidil jus~ 
tiçll ; . e, quando por ventura elle seja approvado 
e· iucor·pa•·ado· ao projecto, ·não .fic:a··o negocio de. 
cidido Ja e portanto os meus Hlustres'amigos de, 
Minas oio devem ficar com isso inoommod-.dos ..• 
". Al.G:~Ns SBS. DEPOT~D03 DE MINAS ,· - Não es
tamos, nem Jicarémos ine.:lmmo.dados. · 

O SR. N~tB:u.s ' - • •. porque p«saando o artigo 
acldieivo, eu-mesmo me obzi8o a apresentar ·na 

3• discus~ão um adiamento, para que todo vá áS 
commissôe~ da estatística e de fazenda, afim de 
qui! reconsidere esta importante mataria. 

U.1.1.1. Voz:- Tambem " respeito do Bananal. 
O SR. NEstAS:- Sim, sP.nhores, tambem ares· 

. peito . do .. Bananal, .. já- fallei- nisso. ··-·-- ··· · · · ··~· · · ·· 
Oon~o. Voz: - E' necesari('l J~profundarmas 

disso. 
O Sn. NEBIAs:- Aprofundemos tudo, examins

moa· tudo. mas com os mesm<'s olhos; nsda de 
olhar para um ponto com olhos vesgos c· para 
outro com olhos de ternura. 

UMA Vo2 : -Mas diga-nos por onde quer a 
divisa ou 3 desmembraçào da comarca de Sapu
cahy. 

O SR. NEBIAS: - Pelo bispado. 
A 1\fEslll~ Voz : -Isso era muito. 
O SR. NEuu..s:- Se a di,•isil:o que apre~ento nã:o 

é 3 melbot•, não é a mais commoda aos povos, 
contest~ , ap1·esente l"uzões em ~ootmrio.. . . 

Te!·uüno · aqui . us obser'l"açõJs que tinha 11. fazer. 
VOZES: ....;.. Votos r votos: 
Achan"dv·se ná sala immediata o St·. Marcellin·o 

de Brito,· i!upptente pela prov:incia da ·Ba.llia, é 
introduzido com as formal1Jades do estylo, presta 
juramento e toma assento. . ·· 

Oi.sr:·R1belro da Luz:. -Sr. presidente, os 
nobres deput~dos· por S. Paulo qno tem falla
do sobre esta mat·:ria parecc1n. do. minados pela. 
idétL ou pensamento de que o projec1o que hoje 
passou em segunda discussão, P.levando á ·"!1ro· 
vineia a comarca de Codtiba -parte da. deputação 
mineir•l, ou é protegido por ella só porque nm 
nobre deputadu pu_r Minas fallou a. favor . delle. 
{Não apoiadas.) .Ao meuos eu e. alguns no:I>res>de· 
putados estamos conv.ancídos ,disso. : . · .. 

Ora, Sr. p"l"<isiden~,· uói:, :os dep.llta.dos minei· 
ros, temos muita harmonia ·e<procuramoe· stisten• 
talca. em· todas S.$ ·discussões ; mAS não somos· só
Udarios -pela!> ·.id~asde qualque1· deputado -minei
ro; muitas vezes combinlunos, ma$· nem sem·· 
pre. . .. 

Dominados pois os nGbres deputados por S. 
Paulo por essa íJé:~·, ju.lgão que a pro'Vincm: de 
Minas · <leve indemnísar a de :'>. Paulo .pela perda 
que esta· soffxe cGm a desmembr<~çào da· comarca 
de Codtiba, com o. territorio a lém de S!lpU· 
cahy. · · . 

Se os nobres ueputados mineiros !<issein os au" 
toyes dest~ projecto, ou so . ao menos o!le fosse 
pl"otegido pGla deput·1ção mineira, poder-se-hia dar 
eS!Ia eompensaçíio que ex.igem os nobres d~puta~ 
dos por S. Paulo; mns, desde quo acha-se-. ele
vada á prov"iilpin a comarca de Qoritiba e· que. esse 
projecto é approvado pela maioria da cas~. ·os .~o
bres deputu.dos· ·devem· ex.1gir · essá · ind·emnisação 
dos deputados de todas as provincias do· ·irn-
perio. · ·· · ·· 

Q Sa. N&~~as: - Nio -é como. indemnisação q n.e 
queremos a cowarca ._de ~apucaby. 

O Sa:··RIDElllO · .oA Luz: -Os Srs. Ribeiro de 
Andrada e Pache<Ju a eXigem como· indemniBil· 
çiio da p_arda que S. Ptmlo soffre · coan a des· 
tnembraçdo· d:' oomarea de Coritib'l; Ora, obs.er
vnrei · que a província de Minas; não · f!Stá 
nbrigadn a reparllr· qualquer perda de territorio 
QUI!" soli"re esta oa llquella provinda. ("'ApoiadoS'.) . 

0 nobr~ deputado por s; Pa~llo"di•Sil ' qne' n.io 
podemos Clltrar nosta discussão · ·cam · · cab:illl:; 
•oas julgo quo o nobre deputado se '"acha' em 
en~ano. E' com toda a ·calma· •que -v.ru. ' de
monstrar que algumas ·· proposiçõe• avançadas 
pelo · nobre deputado não são exticLas·. . . 

O ·nobre deputado quer ajuizu das distancias 
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dos diversos muuicipios desse territorio que 
está além ào Sapucahy, unicamente pelos mu
nicípios de Jaguary _ e de Pouso Alegre, qu~ 
são limites das fronte iras de S. Pcmlo. Oru, e 
verdade que o .-municipio de Jnguary se acha a 
uma po,•quena distao>Cia da cidade de S. Pau1u, 
e que o de Pouso Alegre dist't 36 léguas só
mente ; mas entretant.o os municípios de Jacuhy 
e Passos distão da cidade de S. Paulo pata 
mais de 50 lei(uas. 

A · villa da Taj uba, que tem de pérder parte 
do seu município, dista tambem de S. 'Paulo 
50 leguas; ma.s . é certo que a de Jaguary 
dista apenas 20 leguas, e eu devo dizer á casa 
que nno terei duvida se por ventu\·a aqui appa
ncer- um projecto regularisando as divisas da 
província de Minas com a de S. Paulo por 
aquelle lado, de dar o meu voto a esse projecto 
uma vez que o., nobres deputados 'estejão de 
accordo ·em ceder 0 territorio da f•·eguezia de 
S. Bento á província de Minas, pois que é um 
torrilorio que está encravado nesta província. 

Pelo lado commer,cial o nobre deputado apre
sentou alguns dados em vista dos quaes en
tende que as relações eommerciaes daq uella 
parte da província se fazem todas pela cidade 
de Santos. E' colnpleto engano do nobre depu
tado. Eu poderia npresentar na casa dados es
tatísticos que tenho, com os quaes se prova 
que o commercio daquella lado· não se faz 
actualmente pelo porto de Santos, e vou apre
sentar esses dados, não com exactidão porque 
não trouxe as baões para isso; · · 

O commercio alli faz-se pela villa de Ubatuba 
e não pela cidade de Santo.; . (Apoiados.) O 
commercio de Minas do lado do sul passa por 
S. Paulo e verdade; mas vai á villa de Uba· 
tuba, de modo que essas reloções não favore-
cem a opinião do nobre deputado. _ 

Nós temos na província de Minas recebedo
rias collocadas na fronteira da vrovincia, e por 
nhi vê-se que quasi toda a exportação desse 
territorio alP.n1 doJ Sapucahy se faz pela recebe
daria do Sapucahy-merim. Esta •·ecebedoria dá o 
l·endimento de 17:000$. A recebedoria do Jaguary, · 
por onde passuo os generos da província de 
S, Paulo c v:1o para a cidade de Santos, dá a 
rend~ de 3:0008 pouco mais ou men~s ;·a da Com
panhia de Toledo, dá 1:0008; a de Ouro Fino, 
:J:OOO#; Caldas, .l :OOOS; Jacul1y, 800$, etc. 

Ora, a mcebedol'ia de 5apucahymirim é a 
que d:\ maior renda, tres vezes >naior· do que 
a renda de todas as outras recebedorias; e " 
export,ç:1o abi não se dirige á cidade de Santos, 
e sim, como -d.isso, ao porto de Ubatuba. Ora, 
esta parte se acha bastante distante da cidade 
de S. Paul"; e se a razão -é porque essa ex
portação) p!Bsa pela. província de S. Paulo e é 
embarc~da em um porto dessa prnvincia, então 
a proVlllC>a de Minas deveria pertencer to.:la á 
do Rio rle Janeiro, por onde passão os nossos 
generos. 

Eu concordo co)m c nobre depubrlo em que 
até certo tempo a exportação tlaquelle lado da 
província se fazin pela rocebodoria de JaO'uary 
etc., etc., e pele' porto de Santos; preseilte'inen t~ 
não é assim . . Ha alguma exportação de fumo 
e de toucinho para Santos, mas unicamente 
P.a!"a o consumo, o o nobre deputado pôde ve
nficar a exactidão do _ que digo indagando das 
casas de commissõos aqui da cõrte qual a quan
tldndo de fumo e dtl toucinho que recebem do 
portu de Santos, e oonhecP.rá que muito e muito 
pequena é essa quantidade. -

Ha mais uma outra circumstanciil. Presente
n,ente ha ninda algum co,nmercio desse !~do 
pela recebedori_a de Jaguary e de Toledo; mas 
desde que estt ver concluída a ostrada da Bt·o
quoira que o ·mustre Sr.' Dt·. Luiz Antonio 
Barboza, ria quàiidaâ.e de presidente da pt'ovincia 

de Minas, mandou abrir, to1dà o commercio daht 
se o:~caminhará para o porto de Ubatuba. _(Apoia
dos.) 

Quanto á razão que apreõentou o ·nobre de
pULado de que a cnnveniencia e comrno>dldatle 
dos povos ex>gia ,qu0 esse territolio• . passasse 
para a proviHC>a d<J S Paulo, devo observar 
quo, comquanto a distancia para a provilicia 
de · S. Paulo w\ alguns pontos '•<'Ja inf8r1or 
á distancia que ha para a pt ovtncta tle Mmas 
ném por i'so os habita<>tes desses lugares de~ 
s e. jão passar p(tra a pr,_;vincia de S. Paulo. 
(Apoiados da deputação mineira.) 

E citarei o exemplo acontecido ha urn ou dous 
annos, quando o fall ecido n-.onscnh 01 r Ramalho tr.t
toti de promovér um abaixo assignado das pes
soas dos municipios de Caldas c de Pouso Ale
gt·c, afim de o apresentar á nssembléa geral, 
vectindo a annexac•io destes municípios á pro
víncia de S. Paulo; immediatamonte innumeras 
representações e'tivonlo a apparecer em S·3ntido 
contra>'io, <ledarando qu0 ''luerião continuar . a 
pertencer á provinci'a de Minas, e não á de S. 
Paulo. 

·Eu çombaterei o artigo additivo ainda por· 
J?Or ~nia. outra - razão, qne no m~•i modo de ver 
e mmto llnportunte, e fará com que, ~c o pro
jectb não fôr r ejeitado, ao menos deva ser 
adiado. 

A. província do Minas tem recebedorias collo
cadas nos seus limites com a de S. Paulo; 
nessas recebedorias existem propriedades per
tencent••s ao cofre provincial, e exis te um systema 
de an-ecadação já estabelecido . Ora, pelo artigo 
additivo ficará a província de Minas obr'igada 
a mudar todas essas recebedorias e ct11local-as 
e111 outros pontos; e eu, como · empreg•1do de 
fazenda da pt·ovincia de Minas, devo expôr á 
casa que essa J' ?isa que se pretende dar á 
província do Mina~. segundo n divisão ecclesias
tica, é a n.enos conveniente p:tr•l a coll->
cação de recebc<iodas, porque llãO é uma di
visa natural. (Apoiados da deputação minei>·a,) 

Os nobres deputados entendem que o bispado · 
de S. Paulo chega unicamente nté o rb Sapu
cahy; é um engano O município de Tajnba, e 
uma parte do .município da Ohristina, que estilo 
1\quetl) do rio Sapucahy, pertencem ao bispado 
de S . Paulo; de modo que, se se estabelecer a 
di<foa pela maneira· porque está no artigo addi
tivo tão vagament<J , a província de Minas sof
frerá muito em seus interesses _fiscaes, porque 
haverá difficuldade em collocat· r ecebedorias a 
esses pontos cortados p0r tantas estradas. (Apoia
dos.) Por isso eu entendo que, n não se re
provar o nrtigo additivo, ao me'nos deverá ficar 
adiado afim de ir á commissão de estatística 
para dar o seu parecer a rc~peito. O nohr8 da
putad•.l mesm·) já Jeclaro>t que a província de 
S. Paulo não precisa de augmento de territorio, 
porque fica ainrLI com muito- a despeito da des
unnexação da comarca da Coritiba. Sol assim é, 
como) quer tirar t erritorios da provt~ da Minas 
para a. de S. Paulo, qontrariando a commodi
dade dos povo~? Eu julgo que a pt·.ovincia de 
S. Paulo não deve dar ao nnbre deputado cniâado 
algum quanto ao seu fut\)rO, porqutl eu não vejo 
província alguma · r> o imperio em melhores cir
cumstanciaô par;\ prosperar muito para ·:> futuro 
como a . do ti. Paulo, porque além das riquezas 
m~nerae3 que possue em seu solo, já produz 
actualmente ern grande quantidade quasi todos 
os generos que figurão na nossa exportação. 
Ora, não tendo a . provillcia de S .- Panlo neces
sit.lade dessa porção de. territorio de que trata 
o ar Ligo, qúe. nãu comprehellde sómente dous 
municípios, ma;; sim :), com 22 ou 2! fregue

. zi-as, de gmn~ prolducção, talvez d ,~ - 600 a 800:0009, 
e_ com muita popuiação, julgo que o pobre de
putado se prestará a dar o seu· voto a ~m adia-
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ltlento ·que · pretendo mandar á mesa .pam que 
o artigv a dditivo em discussão .seja reme ttido ã 
commissilo de ostati, tica pura •·cooosiderar a ma· 
~~ri ·•, passando_ entretanto o proj ccto ó. IP.rceira 
QlSCUSS>lO. {AJ)()tad'ot .) . . 

Niio havendo nu:.is · quetn peça .n palavra para 
·-·· .ialLlr. .sobt'C-- 8 -materia,- julga-se---suaicientemente · 

discutida, o posto . a votos o artigo é ~ejcitado. 
PasSJl. o project') á 3• dís~uss[o . 

F.&.VORES .\ NAVEG.\ <;::\0 POII \'oU"Ort 

Entr~ em 31 discnssão " é approvmdo seu1 de· 
·bate o seguinte projecto n. 10! deste a a no: 

« Art. t.o· Fira· approvado · o ~ 4• da .c•mdiç.'io 
!}a <lo · eontracto a quo so ,.cr~o·e o decr<Jto d·> g•)· 
vorno n. 1113 de 31 de Janeiro do 1853, isen· 
t_nndo do pagamento de quaesqaer -direit.;s na 
ncquisiçao " matricnh dos vapoNs da. compa, 
nhia de que tr;lta o mesmo 4.leéreto. 

«Art. 2.• l~ic\ igual:nento> appt·o-vad•l . .a ts parto 
dn condição 13• do conlrncto celcba·ado ptlo. g·•· 
verno com Anlonio. Pedroso de Albuquerque, na 
confo1:r:nidade do dec•·eto do mesmo governo n. 1038 . 
d~ 80 dll Ag<1sto de 18.>2.» 

Ento·a em . ierceira disc~<ssào o seguinte pro· 
jeclo n . !:li deste anno: 

(( A r tigo_ i.tnicc). ~'lca npprOV!Ida !'concessão_ 4.•. 
da c\ln•l1çno 8• do · eo_ntr.tctn a qu& .Sl! refer:e o 
d.ecret•> tlo ·govc>r no ri. IOJ5 dP. 8 <le.Novemlm> 
M 1812,. isenta ndo do p.iga n1 ento de quao.~q uer 
dirc~tOS na OC<JU Í~i~ iiÓ e ll'lBkícula . do~ Vllp•>reS 
de;;tinado.s para v tage!ls _ c~Jntrnctadas .. »· • 

O Sa. S ILVEm • .>. DA MoTT~ :-Peço a palava·a. 
O S:n •. Pa_EstoK~TI>:.;.,. Tem a pnln~i·a: 

·O .sr. Sll~o.ira , da· J)J:ot;ta: ;... Sr. presi· 
dente·, têm silio nJ?pt'ovados different.1s p11recere~ 
da· commissiio .de m ,iustria, comtnercio e artes. a 
r~speito de co>ntract.os .feitos . pet.> govern~i ntpo·· 
rial com divcr~as eompauhias, concedet>de)·Se fa· 
vor"s para a uavegaçito por .vapor entre, div~rsas · 
pr0 vincias, ... e por _ -isso eu i teria d~!lejos , · uão de 
combater o proj~cto em d:~cuss:io, mas do . apro· 
veitar alguns desMs . parecerel> d~, approv.açào de 
contractos p.ora . faz~~ exte11sivo esse faVCl' .conce· 
dido . a .essas .cO!llpll.ohiiB .a . o~,~t.-a qualq:uer COm· 
panbia fJUC p!lr ventu:ra so organisar ·O.l\ já es
teja oa·ganist\d& par-... facilitar. a iuweg&çiio . entt'd 
a capitaL do imperio e os i portos da p1·ovir1~ia de 
S. p,,ulo, .na vegação .que tem até hoje do~ilr.ado 
de ser regular . .. 

Sr. presidente, aproscntando á consideração da 
eamAra alguma-; ,Jbscrvações a res;>t~it.o de;te 
cout:act", e u cumpro um dever de t·em·csen t.:ui te 
da provi .. cia de S. Panlo, que muitas veze" tem 
recl!unado, e reclamado ·e m viio, para q ue so 
tom~ reg~tlar e importnnti~~imn commuriicaçiio 
!M'r meio de v~orcs en tl·e n . capital .do imperio 
c o grandP. e tn•portant : lilor:.\l da proviuc•a de 
i>. Pauto. Até bojo a C•Jmmunicaçiio entre a ca· 
pital do im pet·in c o porto de Santos fa t.-se uni~ 
e<~mente l.'(lr n1eio de vapores particularo;; sem 
regularid&dB nlguma na su.1 navE-gação, ,isto é, 
nns StHIS sAIJid>l.>i e entradns, e sem garantia 
alguma ; .portantQ, para. regult~ridado. do een·iço 
publico o- do eommereio da província que tenho 
a honra . de represo:nt.ar não> posso deixar de 
fazer estas olls~rvações. · · 

Ai11da l1a p"J~eos d ias,. nas u ltimas _cartas 
que ~bí da<Jnella provtncia, encon~rct· . uma_ 
queix.a muito. grave, e é· que se t~m cl•egado a 
passar 17 dias 15em ter·sl3 communlcaç~ío .com a 
c.."\pltal do ilnperh>, por•1ue a s communicações qae 
elustem entre esta capital e o d ~<tuella provincia 
são feitas por \'apores pa.rticularc,;; qut: ~ fazem 

-·-por cspeçula<;ào sua, e por- cou~~~;;:uinte quo ui\o 

dã·, .netn af) gov~1rnt> nem: às rclaçÕ~J:i commer· 
cians_ ~ façiliil~d~ c regu) o_ridade que aq uella 
pt·ovulCI1 tem du·e1to do exrgtr, e que conYóm ao 
governo. · 

A Msembléa p•·ovincial de S. P aulo tem re· 
presentado já mai~ de uma vez. c ainda na 

- ultima--reuni-ã-o- d c.sa- nssemb1éil- :eU ··tive· ·;c nonra·-· -
de indicar, e por ella foi appr.Jvada . uma repre. 
sentação aos poderc!s s upre mcJS do estado, pP.dindo 
para e <sa pt·ovillei& os m eBOlcJS b ·meficios q ue se 
pt·estlio as outras, e mcsm-1 · eara outras provín
cias part\ ns qaa c:s niio militao as · noesmas ra- . 
7Õcs que para S. Paulo ; se este . ultimo ponto 
t:OP. fOr eontesé:\do, cu sustentarei. · · · 

O porto de Santos, cujo mo,·imento comme•·cial 
ó immenso hoje, a$$im COill•' n3 outros· portos do 
l it <>o·at da pa-o\·iucia de .S. Patllu , desde! Santos 
flté Pamuagu!J.. não · tem communicaciVJ senão 
por meio de snmaquin h as, e enu·etauto · estes 
portns tem granie interesse a f~zer, grandes in· 
teresses a promover · · pnr meio da nav~gaç"iio a 
vapor, que a tó hoje ni'io térn si'lo promJ>vidos. 
O porto de Paranagu:l com uma a\fandega, o 
porto ele · Igu:tpo c me.,~mo os outros, <:f porto de 
Call!lntia, .qua . dli. entradR áo immenso porto de·. 

· Igucpe, e ao l mmenso -rio d •t Rib~ir.1 aonde hu 
· tantas r iqueus a ·e:tplorar o a apro·'l'eitar; estão · 

todos iuteirame:tte Rba.ndonn-los _. a · s i e fnze•n. a 
sua · e:r.plora~ão aindn hoje por ·· meio da · suma· 
quinh<as. . · . . · 

Ora, senhores, quando se vê quP- portos tão· 
im~rtantes como Oo da provincílf do S. p,,ulo 
I)Stllo sem r.lCP.ber alguns beneficios que se ~stão 
f•lze,,do ás cornnmr•ies.çõ_.s até do port'> de C •ra -

. vcHas, ao pasao que se folcilif.iio a .• commil.n icn-
çÕe$ régular~s po~ meio de vapores em outros· 
pontos do \mperio, eu, como r ep•·esençalite da 

. província de S. · P llulo, pos~o deixar :de o.provei· 
tar esta occasiil:o pnra p9di1· que s~ esten•lão 
ess.os me~mos bcnefi~ios · aos ' po~tos· da pro\' lu·. 
cia elo S. Paulo? E de pedh· .que to'lns ·as .con
cessões para esse fim se entend:to t am \jcm· "" con· 

. strucçõ~s dn :vapores <!estinado~ ·á · !lavegação para. 
os portos de S. Paulo.? .Que 'os va·poús fuitos no 
.&:strang.üro $ejn? considerndos, como · Cllnstruc<;ões. · 
H!l.ciouaes, e isentas de qunlquer direito nas com·· 
prn> e . vendas, quandu qualqut!r companhia queira 
tratar de f~>-Mr esse serviço para a provi,l1cia de 
S. Pa ulo? O q11e _se tem feito até lloje? . • • 

O Sa. VJttuTO : - :;., niio ha companhia al· 
guma que até hojo propuze~se isso ? 

O Sn. SILY.eiiU l>A MOTTA : - E' · ex11étamcntcl 
do que me queixo, po>rque: estã nu miios <to 
govorno, conseguir: isso ; aproveito a. occasiào de · 
noe dar .. o apa1·te o nobre deputado pura, como 
membro de commiss.1o. de. eomLQercio, 'industrla · 
e artes • . lhe . pergt.tntar se não estA uas .pnstas da. 
commi:osào . uo1 contracto Ct!lehrado entre i o go· 
vetno e ~sse mesmo . contractnute, Jose P.Grlrigues 
F erreira, para ~ond11cçào das malas entre o 
porto d~ e•tpital dll imperi() e o da Sanlos 'f 
Consta,m'! que ha .um eon.tracto ío!ito .cc.m .;Per· 
reit·a pa1·a . este servi~~ •. mna seha i este contr>~eto 
elle ainda não tem produzido vantagem alguma 
p;lra o porto .de ::)antoa. ... · . . · ... 

O Sa. Vtar.\To : - N'iio me recor•lo·, mas parece· 
me q~e _!!àO se acha tal contracto na ·p1sta da 
COUltnl><SaQ. 

· o ·sa. StLvEtaA · . t u .. ~rr:l-,-t:;._: _; ·c~nstil-me, -~ 
tenl10 um idéa ·vaga, q,ue_, havi" ,. esse . ~ntrileto 
pel? qual se tlavn uma peq!lena sulivençaQ_ pal:a 
se manter rognlafmen~ uma commanicaçào enke 
esses portos, ,. fllZendo-sa · cruas viagens por, uiez. 
Oa-a, uma- idé~ destas é .a-- -m~is rnesqulnh~ t>Os· 
;;ive l, porque . duas eommuni~ções .-p.,r t:leiô -.de 
vapor · entre ·esses porl.o~· é . .muito . ponco ·; .. maa. 
a in\ia MSitn· seria tdl. -vu · qunl a ··V·Intiigem · se 
essa . regulnridade fosse gat·antida -pelo contracto 
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com José Rodrigues Ferreira, mas não · se· tem 
feito. 

Espalhou-se na capital de S. Paulo, estando 
eu ainda Já, que o govet·no ttnha_ alfim f<Jit•J o 
serviço de conLractar as conducço.;s do.o; malas 
duas vezes por me.z para Santos, as qulles ch~
aárão muilas vezes a esse porto no vapor Rw 
de Janei>·o, hoje incendiado; é _poré1u ~ •rto que 
esse vapor fez urna me1a duz1a de vwgen?, .e 
sempre irregulares, e tendo-se elle wcend1ado 
creio que o contractante não tem apr~sentado 
outrós vapores para cull)pr1r o contracto felto 
com o governo . Ora, desde que, Sr. presidente, ~s 
commu nicações regnlares da cap1tal do '!ll peno 
com a província de ti. Paulo estão neste estado, 
eu creio lJI18 seria uma <;ccnsif~o 3;sada p~ra_que, 
snbmettendo eu esta cons1deraçao a co:nm1"sao de 
co.minercio, indust.ria c artes, ella se dignasse acei
tar um nrtigo adJitívu que estou ~om ~ontade de 
offe r~ce r; autorisaudo o governo a tazer 1guaes con
_cessõe~ a qu3lquer companh1a que ~e orgams e 
o se destine a fazer s.em elha ntc serv1ço entre o 
porto da capital do irnperio e os portos de :Sa21tos, 
Cananéa, S. Sebastião, e Paranagná, que sao os 
portos importa•.tes de S. Paulo, para os qnaes 
niio ha communicações regulares, entretanto qlle 
grandes interesses as reclamã?. Na il~ rltscussao 
do orçam ento espero ter occasltio de JnsJstlr pe
rante o Sr. ministro do imperio por provtclen
cías que melhorem a nave~ação a vapor por 
S. Paulo. . 

Se acaso a illustrc commissão, reconhecando a 
justi p com que ou aproveite i este ensejo' para. 
fazer esta reclamação a bem , da regLtlaridade das 
commntJicações a vapor para a minha provincia, 
se a. commissão entewler quo o meu artigo addi
tivo está nas · circumstancias de merecer favor 
igual fi approvaçiio que ~sses pr0jectos têm tido, 
eu offerecerei o artigo ; mas se a illu~tre com missão 
entender que o artigo deve· ser· votado sopam
dn.mente, deve fazer ohjecto de um . projecto se
parado, ent>1o desde já reclamo a consideração 
da com missão p 1ra este objecto, comprometto-me 
a apresentar amanhã o projecto a favot' da na
vBgação a V•1pO r do litoral da província de 
S. p,, ulo, que até hoje eatá no mais com
pleto esquecimento, e que não o merece, porque 
e· um liloral riqu íssimo, com bons portos, com 
grandes relações commerciaes, e a favor · de cuja 
naveg•1ção a assembléa provincifll tem repre
sentado mais de ·uma vez, e ainda não - fui ou
vida; mas eu espero que a camara dos Srs. 
deputados "lhe dará attenção. 

o ·Sr. YiPiato :-S1·. presidente, os indu!· 
tos c privilegies para navegação a vapor são 
concedidos rle ord inario a companhias que já se 
apresen tão form nda s, ••u a particulares com em
presas em principio de execução, que ohri~an 
do-se a certog encargos, a certos onus para com 
o- governo, pedem un retribuição a concessão 
de alguns favores, e ás vezes de navegação ex
clusiva. São elles então concedidos mais facil
mente, com mais lf\rgueza para os pontos onde 
a navegaç.ão ainda não existe .como convem, ou 
pm·a ~nim;n a que principia, quasi sempre fmca, 
esmorecida. Esses meios dno animação para 
desenvolv i~nento de uma via de commnnicação 
tão forte, mais necessarios são para esse htlo 
do imporio do qual especialmente se trata· 110 
projecto, do que para Santos, que tem uma na
vegação continuada e frequente .. . 

UMA Voz; -Então desanime-se. 
O SR. VmrATO'- Não se d~s<tnime ; mas digo 

que de ordinario os favores concedidos ás com
panhias de navegação a vapor têm tido por fim 
pnncipal \C com mzão) cre~r esta navegação em 
lugares onde ella não existe, ou desenvolvei-a 
naquelles onde lentamente, e ~em esperanças de 
longo futuro entregae a suas proprias forças. Em . 

todo o ca~o o que é certn é que antes da con-. 
C<Jssiio de privilegias e indultos sempre se apre
sen ta uma companhia já f<Jrmada , um particular 
ou pesso a.-; prom•>vendo emprezas desta ordsm, 
requerendo- os, e obrigando· se a ce rtos encargos, 
e submettendo-se ao cumprimento 'de condições 
que -são estipuladas." 

Assim, jtllgo que as observações do honrado 
deputado por ti. Pauln são extemporaneas, o suas 
queixas 111Al cabidas , A commissão. sení sem 
d•1vida pnr equidade d~ parecer que .seconcedão 
os mesnHM favores co:n igualdade para' n nave
gaÇii,, d&s'ta córte para os portos de S. ·Panlo; 
esto u que a commissão 11iío os negará, .mas 
cumpre que i!ppureça· nma companhia já fure 
mada, alguem que se obrigue, e quo contractando 
s•J submetia a certas condiçõe;; exigidas, para, 
em retorno tle algun'< serviço3 feitos liirect•1mente 
ao paiz, receber favores. Ora, is to não se pôde 
dar sem ·que antes se formem as companftias, 
se crêem as emprezas. E conduinclo estas mi
nhas breves observações, feitas como membro da 
com missão di rei· em r esn mo ao honrado depll
talio as condições do contracto com esta compa
nhia- que den origem ao projecto em discussão, 
c que são sem pre impostas a companhias desta 
natureza : nnntcr por espaço de 15 anuas a 
navegação a vapo1· duas vezes por mez; terem 
os vapores a lotação de 350 toneladas, e a força 
de 100 cava !los; dar passagem a em preza a 4 
passageiros do ostad•l, e a diminui~ no preço 
da~.- passa~ens 20 ofo . quando o numero dos pas
sageiros do estado fôr maior de 4: estarem os 
vapo1·es da cmpreza á disposição do govemo 
quando este os requisitar n. bem do serviço pu
bjico. etc. Ora, se : a cumpanhío. obriga-se a 
todos estes enc ll'gos, se se c•nnpromette a fazer 
tudo isto ao gnverno, o governo lhe conce~e 
certos favores, alguns dos quaes depende:n hoJe 
da approvação da camara. 

-Torno a dizer que a commis.são não duvida 
dar " seu voto para se concoder privilegias e 
inclultos á navegaçã•J a vapor que se formar 
pua os portoo tle S. Paulo; p •rém julgo que 
é extemporanea esta discussão, e que devemos 
esperar que elles sejão requeridos . Nilo ha com
panhia furmada,.· não ha ninguem que requeira 
esses f-tvores em retorno dos serviços qtte o 
paiz reclama de todos. Finalmente, i_sto ~eria 
muito lugar se a med1da f,Jsse geral, 1sto e, se 
a protecçãn á navegação a vapor, que o hon
rado deputado pede para S. Paulo, se estendesse 
a toda a nav.egaçãu do litoral e dos nossos rios. 

o Sr. Ferro.« : -Sr. presid ente, eu discordo 
do nobre deputado relator da commissão, en
tendo que devemos cncamr as vantagens da na
vegação a vapor. Esta navegação -apresenta não 
só facilidade de transporte, mas ainda com mo· 
didade, presteza nas ilom municações . Este é o 
principio geral, c é esle principio que deve ser 
~tendido na isenção de quaesquer direitos, como 
propõe a nóbre commissão no projecto que se 
discute. 

Ora, se é esta a grande vantagem, eu creio 
que melhor va~· nos, concedendo essll isenção 
:'HJUelles que nã conlractão c'lm o govemo nem 
recebem favores, do qn•l áquelles que contractão 
com o governo recebem favores. Na concessão 
desses lavare' ha algum sacrifício da parte do 
governo, o sacrifício resultante do _privilegio ou 
do auxilio; entretànto aq uelles que emprehendem 
a nav egaçiio por vapor em quaesquer nguas 
sem privíl••gio nem auxilio, em consequencia da 
irnmensa facilidad e que traz essa naveg•lÇão, 
creio que silo mais dignos de protecção do que 
esses outros. 

O meio de que lança mão o governo contra
cLando com ns companhiss é um meio excepcio
nal, porque· de outro modo até hoje não tem 
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•pparecid<> que:u se l!mce nesta vta:; mas se t theroby o de todn!! il3 oo1tros. A re.~peito · dessa 
apparecer uma pessoa ou uma comp·anhia ·que mesma c.>mpanhio\ para Cao·avellas e outros -{lot" 
ind~:pendente de ~es favores fl\Ç& o mesmo ser- tos tenho. esperança:S que caminhará . ~elbor- !lo _.. 
viço_ ~m !luaesquer. ol\tras agu~~;s. crnlo que CS'ia que tem ulo, porque as e;>mp•·as qote· ' tem ··feato-· / 
companhia ou tndJVtduo é· m::us dtgno d" fovnr e de ""a pores velhos e ru1os •. , . · 
do 'l':le aquelle _que eontracta. po: meio J~ u.u . o sn ·..SILv.EJJU. . .DA. MoTn - : -E' -vet-dade-0 .... 
-auxoho,-por-me~o--<1&-um--pttffiegto-:-··--------·- ·-;i~:C.:Íiu.>- · Pa,•ueme é o. que ag.1ra anda p&.ra 

·Senhores, o privilegio, o contracto é, · como Santos. · 
dis5e, ·um meio excepcional; e de ordinarlo as U y . E . ( · _._ 1 companhias que contraetão sempre fazem o ser- x~ oz.- otão resuscttou. R.sa .... s .. 
viço peiot· do que dada n conturrencia. (Apoia O Srt. .F.cntuz:-Assentamos nest.e .prineiplo: 
dis. ) Se a ppar;,cer qualquer pessoa, qualquer o !a_vor qne queremos dar a . uma companhia 
capitalista, qualquet• associação que independente pnvolegiadn c uuxiliaàn pelos cofres nacionaes 
do conh·acto com o g.1verno, faç~t o servii;o ne~- demos n todos Qlld quizere•n estabelecer· o me·s-
sas Kgllas sobre que nit·• ba. privilegio, porque mo serviço sem prtvilegios e auxilio;, peennin-
nlto havemos ds facilitar essa navegação? rios; isto é, ftçawos eam · que o pensamento do 

E' vantajosa a · navegação por vapor em todas nobre deputado, restricto á. província de S. Paulo, 
as nguas 'l Ninguem conte~tll. (Apoiados.) ·o,·a·, seja a·npliado a 'toJ.as IH pro.,inci~s. 
se é parn ter essa vantagem que damos P.SRes Note-se por dcmai~ que essa<> direitos de Ui oj0 

favore~. a livrançol de direitos n<> traspasse de q11e . devem pagar as embarcações estrangeira.~. 
embarcações estmugeiras e no.eionaes, a J.ispensa. que pas,.!\o ·a naeion:~.es podem ser ftcilmente 
dos dir•1itos de mntl'icuia que siio mais vexato· illudidos . 
rios . do que prove!tosos. como· uiio conceder Creio, C•>mo-disse 0 nobre deputlld o, que . se 
esses favores a qunlquer individuo qutJ estahe· um intlividuo qui:~:cr estabe!ecar á sua custa, 
lecer es>a navegação livre de tudo?..... sem auxilio, .uma -oavegaçào, por exemplo, pars 
.. 0 Sn. YmaTo dá um aparte que não ou, Par.onaguá, necessa.-iamente lhe havemos de.con-. 

;o1mos. ce.l.et· este r.tvor: Ora. se havem•lS de concedêl-o 
o Sit. Fl!nn~z : :...... Não ui 0 que é servi"O ao pedindo elle tomemos um11. . medida geral, em 

-. virtude da qual . todos poss.'io contar com essa 
go•erno a . este l"ll&peito ; o · verdadeiro serviço f~ciliàadu. 
que se fuz neste caso é ao· :.oommercio,' --e tis O nobl'Él deputad•l demonstrou.. muito bem ~ 
communicações ; este é que ê o S1lrviço· impor- importancia· do comui.ercio e . nav~gaçiio para 
tant.e. porque- o serviço de levar m·alas, de levar S, Paulo. E' commercio grande que interessa 
um ou dons passageiros ·do governo, é ·' cousa niio só à proviacia da . S. Paulo, 01as à- propria 
que. SCl -dava em -eompensâçiio · do · privilegio.:·· prC>Vincia (!Ue o !)Obre rell\tor. da ·commis~ão. l'c-

u1~ Voz :~E . todas as embar~çõss . leviil) prcseuta. Graode qu tntid11.d e de.tuercado'rias que 
ma !!S. · · . se dirigem p!l.l·a · a . ahandega de -Silntos são de!-

0 -Sa .. F.eanAZ : - Senb·•r cs·, porque e que as ti nadas para Gnyaz e Matto· Grosso; (azem por 
!_eis, tisenes de difl'erentes ·.palz:es ·dá o i secção d'e' .· ahi o sou tr11nsito. '· · · · · ·. 
direitos a certas mat.erhs · qua .o paiz nilo pmdnz, Or:t, já·vê o nobre deputado que porest~ lado 
E!· que siio· n~~esarias. p:u-a a sua industria ? Por a navegaçãq de ::) • . Pa,u lo tem ·u.m. interesse maia 
que .razfio .. nossas leis consagrão .. a - medida ~a geral, niio é sómente o interesse de ' mna pro: 
i.sepção . . de <Ureitos a -, quae~uer macbinas - de vineia, II!as do· tres províncias. 
v~P.Dr? E'_ . .-pelavantagern que a-esulta.á.industria, 'o SR . . su:.V.ElR.l DA MOTTA ~interesse ,geral 
a qualquer faprier\ qne.dilssas ouacbinas :se serV.em.. muito grande. . . . 
Ora, ,110 me;;mo.caso está n .iutroducção. de :na-
vio3 . a vapor importados -.por qualque~ pr.asoa, -e. O Sa. FRRa.u : - A,i(ot-a note o nobre depa.-
i.ndependente ·de eompilnhtaa auxiliadas pelo go- tódo uma outra rn:~:iiô. A navegação para S. Paulo 
vorno. . hoje está. ~eita lll'i · modo, e pó de Bet· í~ita de 

Porque ri\Zii.o acabo\mos .nõs .eom os o.lireitos do mau eira que dispense esses con tt·acLo~ a respeitn 
nncoragem a . respeito . da navegnçtlo .ifltertta .? do correio e outros quae>~quer; e ae t.!rrt03 o~ta 
Pela vantagem. 9•1e ic"'"!ta ao COlllm<~rcio, ái! eopernnç•, a slliviomos i•\ des!la onus; nnim&mos 
communicações E o mesmo que aqui succede.: o;; capitalista~. os eropt·abandoi'08, para se darem 
por isso concodam"s· n ·Hvrançn de direi-tos sobt·e a esse mister. Tu lo pois COilSpira a reallaar o 
tudo que fó.r navegil.çilo por vapor. (Apoiados.) pensarno~nto do nobre l.leptl14-lo por S. Paulo. 

Scnhm·es, ha aioda nist<~ outra vant1gem ; ae Eu :los.~àra portanto que houvnase uma lei 
o gov<Jrno, conformo a nntorisaçi'lo que tom, se gorJtl qne totcilítaaso todo• 011 melbora.mentos 
lembrar de contractnr com qualqLter outra com· mn~i~Ws . . sem dopendancia do npi)rovaçõus 4~-
panllia, jt\. tem est 1 racul-lnde · lndepend<lnte dn peeines a dieca{sões da . no~sa camo.ra ;- porque 
npprovaç4o da camara. . · ou aiio elles vant:.joiOs ou nio sllo ; ee Si o 

Os paizes que querem _ ad.i8.nt·•r·~ na· eair&ira vautajoaos, dependiio · de - ·11ma inl!dl-la g.Jral; e 
dos melhorament<.s têm estabelecido · a livrança . se ntlo slio vantajos-.>s, evitumo3 solicltaçC5es-deata 
de direitos sobt•e os vapores. em geral. Ne8ses ordem~ · . 
paizes os vaporu importados do estrang_eit'o paga· . Assim pois d~java qne .o nobre depnt.ado, 
v!io cert011 . direitolJ ;· acW.almen~·. pot·em, como redigindo a sua emenda, a fh:esse ext.ensivs a 
por . ~~mplo· na. IDspanba, oa vaporee são livres q~aesqaer :associilçõe!l oa companboas, <r a mesmo 
de dtrettos. Façamos.a mesma _eonso.; é oste·nm n · todl\: a · navegaçiio a vapor. · . · . ·· ·· 
grande bem, um grande beneficio q11e p<>demos .. O s1i. sU.vE:xÍIA D.tl N.onA .:-Sim eenhor, na 
prestar ao eommereio e .f. indn~t:ia. · · alid ·d · 

Senilorea, eu sou inimigo dos. privilegio~ ;·enes mator gener a e. · · 
são . seri1pa·e, como ja disse, excepelonaes. Todas O Sn. Fa:aRAZ·: -Siinhore!l;_estas . são·_ as·.-:ae~ 
as_ companhia! pdvilegiada~ têm sempre nndado cessidades du pait ,· siio . a sua verdadeiro& . poli-
mal, o seu . serviço. ~ mal feito ; masmo .essa tica; tudo · mais· é ·muit<> ·sectindat:fo; ·é isto que 
«<j.mpanhia de ___ paq!letes ,do n~rte ·e _ eu1 .te.m .ido h a-' de-' 'Dos dar · clvilisaçi'io . e· ha "de · contribuir 
mal · a certos re:;peotos.... para ·que os nossos · portos -~~erins ·dei r em : de 

Voms: _Muito mal. estat·' dl!baixo de$sns · depeadeneias e v~:Xames. 
qq·e aeabrunhão o . eommel"cio ' . 8 a~lcu!ttii'á· e 
todas . â!l. · ~~ : ind~tri~._- · [· -:tloia~.os; ; mu_ito . o-, SR.. FE!ltu%:....,.. · •. pol·que euld!o .sõinente 

no.a lucro•: o· mesmo · digo · aa· companhia. ·de ·l\'f' liem: } · · · · · · - · · - · .· .. · •· .. • 
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Lê-se c apobl-se 1\ s.;guinLe emenda, que em 

seguida é approva.la se•u olclJate oom o pro· 
jecto. : 

" E~~a disposição tk1 &xtensiya a toda~ as 
acquisiçõçs e matriculas, compras e :v~nd11~ d_e 
vapares que S!> .empregarem nn n ovegaçao. d.' l1· 
toml e .. l'ius." tlo ... imperio .. - .S. .R.. -..SUr.e~·a · áa: 
Motta . • 

NA VEG.A.ÇÃ:O DO .\:IIUO!US 

Entro em segunda diseussilo o pr<1jecto n. ?i 
da; te· anno que (Onccde terrenos á companhtll 
d o Amazon,\s, nas imntediaçõea deste ri.> e Jt! 
seus conftuent<Js. · 
. o sr. Forraz : - E' unicamettte para prn· 
pôr o adiamento do project-> atê que o nobre· 
rninist•·o do imp.~rio v unha 1\ ·ca~ para dnr 
nll!'uns el!clar~cimentos . . 

Tenho repugnnnci:l de vot ll' pelo exclust vo 
para toda a t\avegaçiio por espaço de 30 a_nno'
Estott pr<:> mpto par11 dar à nav_egnçl\o dtrect·• 
:1té nossa el\.trema, ou :1té . Nauta, conforme os 
trat:ldos · cxist11n.tes, esse privil~~io ;. mas acho 
quo a nâveg,tçlío. interm.cdia · deve 1ic:1r livro. 
(..4poiadcs.) . . 

Pedirei pois o adiamP.nto at_.l. vit· á caso\ o 
nollt·e mini~tro, porqué creio que o seu pensa· 
menta é a ·tlavçgaçi\o di<eCLII. . . . . 

De outro modo n!io appro\"aret esse p.nvtlegto; 
porqne é um éxclusivo que póde Jazet· fene~er 
.o progre~so na pr?vincja .do Pará, .e . nc_m a 
compunlua tem . eapttae~ bastantes para sat!sfa
zer a· ' todas · as n.ecessadades que deull\1\dno . a 
navegação do Amazonas c .sous 1111l.uentes. . _ 
· Assittl ;· 'se se· quízer estabelece~ .a ua\'cgaçno 
entre Belém e I\larajós, .creio quc·pclo conlracto 
a companhia não póde. · · 
· uY.~ Voz:-Póde. · · 

. O Stt. F:>RR.\Z: - ·Creio que cntendtlndO·se b.cm 
o . contrncto. n iio o poderâ, · · ; pot'•lU~ polssa. pn•·te 
do Ama.zonns. . · · · · 
. 0 Su. VI llL\To·:_:A lei: cxprime"se ~UsiÍri : -
polas agua$ dó Amazoaas. . · 

O Sa. F.ERMZ:- ·Não está bem explic~do 
issc, e parte do Mal'ajós ,; · banhB..!a ':pelo An1·1· 
zonas: · . . 

o SR. VIRL\TO._:-A lei niio se expl'ime assim •. 
o Sn. M&m>.ss n11. ·A~MEII>A. :-o\guas do Parti. 

c não do Ama7ionas. 
O Sa. F~ano~z, -E<ta questiio ue aguas podct·l• 

levar bastante tompo, porquê aftnal ns aguns 
wdas se unem. {Riso.) . 

O Srt. VJR!A'rQ: -Dei esse· ap11rte para dizer 
que niio astA b~m explicada a lei ou COllh·actu. 

O Sa. F saRA?. : - Não mo dirigi ao nobre do· 
pu~do. 
. Vou pois , SI". presidP.nte. manJar á mesa o 
meu adiamen~. 

O adiamento proposto pelo Sr. F erraz ó Hdo, 
apoiado, e entra em discussão. · . 

o Sr. V.iriQto : - A commi~São de co•nmer· 
eio, indus tria · c artes, formulando o 'projecto que 
se discute, seguia o.s palavras da .Je t e do con· 
tracto para essa navegação a vupór ;· e ·as pn· 
la nas erilo as SeR ui ntes- navegação nas ·o.gus.~ 
do Am11zon.a.s e estabelecimento do colot)ias .em 
suas margens. e uas ele seus amuenLes.- Ora, 
estando ea cert•> que essa co'mpnnbia se formou 
para a navegação \lo rio Amnzouas, colu11isal-o. 
c a seu~ · conliuentcs , p edi a palavr11 co ntra o 
lldiamento, e offereço no h<>nra<lo membro que 
duviJa. dar seu voto ao projecto antes de ouvir 
ao nobre ministro do im~rio na explicações <tM 
pareceu-me pedir âcerca · da extensão d() privi• 

legio e principal' encargo 'destA emprezn de na
vegaçã•'>. E ·ereio que fica habilitado para appro
v,•r ou rejeitar o proj~eto d<!clAnndo·lhe, c•>mo 
o•··• d~clar.,, qtle a companhia se estabeleceu para 
a-navegação do rio Amazonas e colonisação do 
sue.s mnt·get:s e das ti e seuii afh;.cntes; e t,ocando 
nos P.Orl!>s . intcrmedios até o limite marcado; o 
que ella já tll1U feito. · 

Concedeu-se ttio grande esp!lço a eS!ia. CGm pa~ 
nhia pat·a a nnvcgaçi'io n va por nas aguas .do 
Amaz<>naa, não com o fim uuicamente de des
envtllv.;r n nnveg!l~4o a vapor, mas t:lmbem com 
o inteot" uc promova•· a cvlomisação era um :.ão 
VR.stO' t' l'âCO tel'l'itorio, de dllr robusta .VIda RO 
commercio c industrüt. da esperançosa pr~~vtneia 
do Parol: Bem se ve que :~ es.;n cn.pre:za se lig:io 
gra11des pens unentos, . a colonisação una margens 
de um · rto até hoje despovoadas, e a navega· 
ção a Ynpor etn • aguas até h •)je ni'io ~ocadas por 
essas machin••s, 'motores tão pode•·osos. do pro-
gr~sso e civilisaçno. . . 
. A commissãq reconheceu que se concedia subi
dos · fa'(ur es. a e$S8 eompauhill , destinando para 
a .sur.. navegaç.'to o grande .r io Ama:zonas, ,e rloan
do-se terrenos em suas· margens, em seus affi.uen
tes ; mas tambcm reconhece u por o.utro lado, as 
vantagens que s.; <leve esporar dc3sc con tracto. 
Comp.,netratla da utilida.lc J a navegação a ·vapor 
pelo A mazon:as o seus alRuolntes, vendo que al.ê 
á aetualidade. niio _tem apparedt!o para a!li ne·· 
nbuma em preza da .navegação . a. .. vnpor a. nao ser 
esta·; r~conhec~ndo:. fu,aimento que cO. ClllPl"eUlrio 
havia fot'inado uma coinpanhia, e espalhado ae
çõ•s baseado om f11vores con cedidos por um go
verno, a commiss!'io, dig<>, teve .'.mado · de que, 
tiegàndo cs~es favor es; deixo.ssemos de · ler .por 
muit~s annos ·no ((lturo ·a navegaç./io ' il. vapor 
naq uello rio. . 

· Ora;~ de notar que· o Amazonas estll em r:tande 
pllrte : desconh~eido por IIÓ<> ;·-que sem; aflhientes 
esttio até hoje jnel:ploradi)S; que. tud:~ isst. estú 
despovoado e sem · •culturo. : · algltma. D~ fôrma 
·que ,.; c<> ncessão de um ·privilegio com tno'g,·aode 
espaço de ·navegação exclu a i v!\, ·como e o do pre
sente . contraeto·, não nos·trtu: na a ctu'alidade mal 
algum; · ao ·pa;:so que as dilficu!dades que erear
mos nq ui para a realisaeiio 'desta empre:~:a, ou. 
pa1·o. a · cons~ituiçáo dessa ' nangaç·iio n vapo1· 
qna já existe no Am:ozona~. nos vem trazer desde 
j á grandes males, porque perderetu03 todas as 
n.>ssas bellas e~peranças ; nl'io leremoi tt1o cedo 
uma outt·a companhia. s11lcaud<> o Amazonas. 

Eis·ahi o rccein que tivemos nós os membros 
da comrni ssiio diilieultnndo a rl'ti.li•açi\1) des:<a em· 
preza; e esse pr1.1dente recel!> ••no deve ser dea• 
preudo, _pot·que n ~r.l'eriencla n•>S· tem m ostrado 
que até hoje o Amazonna nilo foi nave~ado p Ol' 
vapores, nom seus. aflluentea t~m s i4o. explora:doa 
pelu· menos. . . . . . ..... · 

Qua1u.lo apporeceu o pr .• jecto ne.11t11 -«<a' om 
primei Til discasa:\o, falloo-so L!m · geral ·contra o 
privilegit) concedido, fllllo'll,oliO · em ger:~l· cont.ra 
os fav.,res que se davilo á comp~nhia ·que ex.iste, 
e eu th·e então occllBiào de ,o. sust<lntar ap r~sen · 
l.r.!ldo esta.B mea111as idé:u e outrus ;· e ·. hoje Qlle. 
tomo a palavra para diz~or .nlguma . couu conua 
.., adiamento, aproveit·•r·me·h ci :da uccasiii.o para 
convidtlr aos honradQs deputado$ do Pará. para 
manif~stnrem a sua opiniit.o: .. ~: ·respeito, e dize
rem · priit eip_álmente se : j ulgii~:. se1· poasivel que. 
app•reç•l t t\o c~do . llmn:;outr.a cumpanh1a . que 
queira tomar a. cmpt·eza;:'da ornegiiÇilO a vaPQr 
naqn~llo ·rio, difficultand,~.·so ou .PI'~Illbil~d<r.S<I a 
contimwçllo d/1 co·rnpnn.lua . que hoje .. extste. 

·o ·sa. MENnRS J>~-<.u.K~Io:>A::-E' muito pos-
sível. · 

O SR. V muro:-E~ cntcnd<> que não i e penso 
a•sim. hoje ·mais que nul'lca, vendo a actu.:U com
panhia t.lo ' mal írat:tda, como vai sendo, n est" ., . 
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C.!lSil: l}ner.mdr.-se o.tó diminuir I) numero de r ... 
,.or~s o iudult .. s já cone<!didos, sobr~ os qu·1es 
soa hnee1i.r1io co11t1·nctos. Ningtu~m mais ')uererá 
arriscar os seus capitaes em empreza igaal. (Não 
apoiados.) 

0 S n. MENDES DE ALMEli>À. ~-A quesliio por· 
oro. é do · adi~111cnto. 

O Stt. Vwtt. TO:- F a~ o as tas bre v~s considera· 
ções um fnvur dn compnnbi11 que existe; 
Di~to· •. fina.lmente, ao honrado · deputado que 

Ju\"ída conce4er u um•' companhia favores tlio 
gnmdes como u'luelles .consignados no projec-to, 
q 1w n·commissiio de co:muercio, industria e nrte:i 
copiou exacttunente IIS J>alavr!'s do contrnet.o. Se 
a pt·esença· aqui do nubrc miulstro do ltu perio 
é par• se saber qual 11 extensão do. pl'ivilegio 
e d~>s fnvo.res cGncedidos, julg•J·a desnecessill'in, 
pOr isso· que o honrado deputado l~nuo n lei 
do C(Jntraeto v~rá que. o ·-pr ívíl~gio fui conee<l ido 
para. n ' "wcgaçiio do Amn~onn.q c cnlonísnçã~> <le 
seus affittP.ntcs, com os favores ljJ!e se acháo no 
projecto, tendo o cmpr~zario como principal OntH 
a obrignção de. ·promowr a creaç~o de· ~O colo
nias, o que re.tllll•:nte niio é pequena obra para 
quern a quizer cxi!cut'lr devidamente. ·Esta iJéa 
deve mere<;er todO. a. c•msideraçll.o do honrado 
deputa<lo que dtn·ida dar o seu voto ao . projecto 
pela · gran,fe extcnsii_ó· dos . favores concedido~. 
Voto portanto . contra· o adiamento propo~to; . e 
esli'ernndo a· occa.siiio· d11 t!iscussã:o dli . mntbria 
prmcipal, rr1>1iór desenvolviment_o dar~i a tão _grave 
assumpto. · · 

o St·. "v 1Lk.ens <lo :\la~tos: - Croio, 
Sr. presid~nt.e, que niio ~e poder.\ votar hoje o 
adiamento que ~B di~cute, J101' jli niio luwer na 
cnstl numero ~uffiçie11te de 81'S. dcp~:.tatlos p~ra 
se proeedor u votaçlio. Portanto, apt·ovoitu 11 ocea
shi., pnt'l\ dizer duns pnlnn·as aómente eot S ltS· 
tcntaçiio do a.lianHlu~o. ' · 

Eu, quo aou rept·esent:mle peln provincin do 
Amazo11a>J, e quo tenho bastante interesse que 
n nnveg•tçiio n vnpor seja levalla a effeito de uma 
ulnueit•a convenir.nte, esLu<lando alguma cousa a 
matcrin U•l pn•jec~.o quo oppt•ova algumas das 
cou<lic;õea do contt·acto ac:1o-me embaraç~&do, que
rendo inlerprdar littero.llllento o conLraeto feito 
pnrn oss11 nnycgaçiio.· 

Yojo •IUO o nobro deputado qu'l acaba ole sen· 
tnr·•e, membro da commissão de contmezcio, in
duatria e urtes, diverge em um ponto, quant•l a 
mim, muito esar.nc:lal ua opinino quo hni fl)rrnado. 
Ello entendc quo o contracto r.oncede li c:ompa. 
nl•l11 o privilegio exclusivo pAra ll nav(-gllçflO pnlo 
Ama~ont.s o a~ua nfRue11tei\; i~~o cu nego A v1sta 
lla letra Jo c~ntraeto, e havenllo estR notavel 
tll\"orgoncln (•ntro a opl•1iuo do nobre dopu:•tdo 
m~muro tia co)mmiario c a minha, entena~ quo 
multo convóm, parn. · eaclnt·ccimento da· c:1sa u 
para que se úes\·oneça qualquer duviJa ·fttturn, 
\}Ue o Sr. m\nlslN tio ' imperlo nos venha escla
re~er a este rospeito: 

·EI.l tencionava p.Cdir algumas · explicaçõ~s a res· 
pr.ito dos duvid.ts q.ue se ma. apt·.,s~nt.~o-q,!andv 
se tmtAsse dn 3• dtscussão do orçamento; mas 
c:or.•.o se t•roporcion··\ .. ·es_t,l_ opportnni~;lue, · n\'en~ 
tUl'At·ei agora algumas ·rdeas a r~spe•to; c fu atla· 
mentarei o adiamento .r.;quer!do pelo nobr<! e 
iHustrndo deputado. pela Balua. .. . . .. 

Acho_ na 2a cundiç<io do c·mtt·acto .celeúrndo 
entre o govel'll~ .c o" Sr. côrúmendador Ire1\~ 
pelo decreto n •. J,037. de . 18;i:?. (tl~te ucn\? nol.we 
dcp11tado) estas . palavras: « A .pruncira lrnha do. 
navego.çiio. c:omeçani. dll cidallu de B.:lem, ·capital 
da provincio. do Grii-P<~.r:l., e irti . nté á . eiâa~e 
da. B11rra,. capital .la provinci.a do Arua.conas . » 
Bem vê () .nubre depu lado que o privilegio . é 
pat·a o. no.vegaçiio dir~cta e:~trc estes doas ponLos; 
· A segunda linha é ·· est.:r = .. « da, cld·nle da 'Barra 
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ao lugl\r de ·Nauta, povoação Ja republica do 
Perú. " Logo, o rrivil~gio estil be1n definido. Os 
vaporos porém 1leven\õ t tJca•· naquelles pontoa 
intermedi"s •1ue o g-•verno julg"-r convenie nte e 
marcar, de combinação co~ · !1 .. conlJ1a!ll,lia~ Tios __ . 
reg{rlamentoS .. que .. ilc-r:· -se· IStO e :'ISSÍln, O q11e 
s~ c~llige? ~Quanto a mim, collige-sa 1ue o pri
vtl.egto .é du·oet• • tle um n o~lro pqnto, e por 
COil>HigUtHte podem haver ·Juv•das em favor, ou 
em coutrario a qunl,Juer indivldl•.o ou C•>mpanhia 
~ue preteude•· estabelecer uma 11nvegaçáopareial 
u vapot· de Bdém para Cametá, para .li:Iarajós, 
ou para Santorem, ·ou simplesmente deste porto 
para a viila do Obidos, ete. (Apoi<tdos.) 

O Sn. Vms .. To :-Na tabelln está isto marcado 
,;, empreza actnal. 

O S1t. . \VJLKE::<s 1>:-: MA·r-ros :-E' pol'qu~ o go~ 
\"Pt·no lhe impô>: cst.a obriga~ito, ·e · não porque 
esteja comprelu!lldic:la no privilegiO• Oj governo 
poderá dizer á companhia:.- os -.a pores . devem 
tocat· elll .Muut'Alegre, · que est:i dentro de um 
rio ;-mas .l.l. comp,l nhia, que não. tem essa obri
gnçiio, respond~rá. dizendo:- nãó. é isso minha 
obri~aç~o.- A C<> IH panhin po•·tanto sõ tocará nos 
J)Onto>J que convencionar com o gGveu\o o lb~ 
for convenieotc. . ·. . 
· Cumo a discussão agorn vers·r sômcnte sobrd 
o adi•\mento, nllo fa ll•rci nas outms pnrtes do 
contracto. 

Foi au.torísauo o :;:ovem~ a incorve>rar uma
eompanlua p!lr\1 a ll weg11çno a vapo1· ·do Ama
zonas ; mo.s veJO que ~o dccrj!to da a:pprovação 
dos estatutos so dt!nomtna e~sa companhia com
panhia ãe naY,~gaçao e commet·cio, cujo privile
gHl durat·oí.. todo o tempo do cónt1·acto. Ora, como
me pare!'U Umbigua eSta. denominação e (\l.lO no 
futuro póde originar ~ravos questões, deseJo ·qne 
o nobre ministro r•os dê algum11s· ·exp"ticações. 

Quem · nos · diz q u.: a . companhia no .fut uro, 
quand11 isso lhe parecer . conveniente, não · enten
derá que ~ómentc ella, por. c~to privile~io ex- . 
clu~t v o, pode fazer o commercsp nesses · lugares 
d.> Amnzonns até onde póde naveg1r? (Al'Oia-
dos.) · 

o SR. Vln~1.'0: -Nilo póde entender a~>Sin1; e 
um absurdo. · 

O SR. WILt.:~:Ns DE MATTOS:- Perdõe:me o 
nobre d~putndo. PAra que não se pGs>a dar o>ta 
intelli~encia, qtte eu t·•mbP.m entendo set· tlb:>nrda 
e que Julgo Stlr mui conveuloute e util quo a lei 
seja feit!l com todt\ a clt\rez:~. 

O Sn. VrntATil: -L~ndo o contr•nct.o VQ1'1\ quo o 
privilogio l! paro a ntwegnçlto do Amazonas o sou~ 
:•muentes. · 

O SR. W!LKE~s tm MATroa i- Penso guo o 
nobl·e t!oputado est!l. equivocado. A condiç110 19" 
elo contracto cxclne o privi!tlS:iO •tuo deade jli 
o nobro d~putado 'lUCr tlar ·&: c:ou~pnnh\a para 
a navcgaÇllo· dos nfftaente:r. DIZ essa condiÇtlo: 
« E' lf&l'nnlida á ccmpanhh~ a preferenc:la, durante 
o · pnvilep;io, em ignaldade de ~ndiçõe~. pnra 
emprezas tle navegot~;'\o do~ confluentes do Ame.
zoua.s , 9 de constmcçào de qutlesquer vias de 
conununi.caç:io lateral, qnc interessem a mais de 
uma prcvinc_ia, ett. n . . . .. · 

T .. r.ho · algumas razões 'lUe podem .su;tenta~ 
e ... t.a·. pre.(ereuci<l,,. as quaes pruduzirei om oecn·· 
sião · opportuna; as$im. C•>rnl) os m·otivos :.que 
me lcviio ll .·st\stentar ·o privilegio· .eJtcllLSivo · 
Mas · t)llaes são esses conftuw tes do Amuo: 
nas'? · . · · · . , · .' 
· O Tõ.c lntins pPderá. sér c:onshlei-ado eoru·o> aftfuen~ 
do Am••zona~ para· " n·av:cgaçlto desta compa
uhh1'? Eu nã .. 9 cl'ei'l, nilm me. parece: que haja 
al~ue.m ·que. d~ \)om .scnsl) queil'il ·su~tentar esta 
idéa. Os confiuen~s são: .o Xingú, o TapttJó~, o 
Trombetas-, o Inbamundã; o Tupinambaranall, ·õ 
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Ma·leira. o gra~dc Solimãe>, em que .desaguilo o 
Purüs, Jurun, Jutay, Japurà, Tocantins, etc. ; o 
Rio-Branco. em que con!luem o 1't1cutú, 1\{abú a 
outros; o Negro, que tem os tributarias \Vopes , 
Ic~na e outros. todos muito importantes pelas 
muit~s riquezas natur.~-es que sneerrlio, e petas 
numerosas hordas indígenas qne habitã'?.: suas. 
margens··~ ·ce-ntros:--~ --- - · ·- ···· - · 
· Por coniéguinte, Sr. p1·esidente, qne mal faz 
que o Ullbre ministro d~ imperio "ampareça Utitll 
ca.~a para da1~nos algumas c:.;plicações a este 
respeito? Nenhum. (APoiados.) Como já disse, 
n iio tocarei mais largamente, por oro·, no. con· 
trncto nem na conveniencin ou niio couvenien
cia de se d .. r preferencia iJ. eomp1nhia para 
na"rPgar os aft\uentes do Amazonas, quando M 
t i"rer de estabelecer a navegação uelles, o qne 
farei logo. 

O Sa. Yau.A.To: ·-Se se perder esta ccmpanhia, 
não se tera outra t <io cedo. 

O Sa. WII.l<.ENS DE MATrOS:- E11 l1ei C:e sus
tentar a actu:~l companhia com n minha fraca 
voz, e tenho bastante inte1·esse que .ella seja 
animada ; ma.~ quero que a lei seja •nuitv clara; 
por•tUe podem apparecer pessoas ou companhias 
que no futuro, qua ndo as vanl:Jg•·ns d.t mn-e
gaçào estiverem bem conl•ecidas o cnlculadns, 
se proponbiio a faz~r a naveg-ação dos portos 
interrnedios, o não desejo· que então, ne m a 
companhia se veja em embaraços, nezn essas novas 
empr czas. ,(A.poiados.) · 

Port~nto; ::;r. presidente, .entendo ser muito 
couvenicnte o adiamento, pnra que ~e possa ouvit· 
a opiniiic do nobre ministro do imperio, a quem 
tereL ' a honra de nprllsent.ar as minhas duvidas 
con• .-toda a franqueza de um amigo· e corre
liglonario, e com o intimo desejo de quem com 
vérns quet ver prosperar· a navegaç:lo a Y:t!><)r, 
fdizmente começada nus ngaas do An.azonas ; 
beneficio que se deve á solicltttde dn· actunl puli· 
Uca, isto é, da ,POliUC<l de 29 de S~tembro. 

Voto ·pelo admment<>, nos termo> do requeri· 
mento ofl'erecido pelo meu nobre amigll o Sr. Dr. 
F~rraz. 

O Sr. Fnust:o de A,p;c.inr: -Sr. presi· 
dPnte, eu tambem acho multo convenionte o adia· 
mcnto proposto pelo nobre deputado pala Bahi-1, 
niio só em vi~ta das duvidas apresen tadas pel .. s 
nul>res deputados quo já tomár,\o parte na dis· 
cussllo sobre n i11te1lige nci l de differcntes artigos 
do contract._. celeLrado pel.l goverl)o com a 
rompanh1a lucort:or:lda p:1ra a n avegaçiio do 
Amazonas, como porque é da maior 11tilidade que 
todAs as p~t·tes desse contl-ncto sejlio . explicados 
e udlnidae, por modo qu<1 pal's o futuro não 
se possão s uscitar novas duvidas a seu respeilo. 
(A poiaJos. ) · 

A immensa importancia da navegação a vapor 
no Amazonas, e as difficuldades que . para se 
eslabeleceL' essa navegaçüo se eneont11u-IJ.õ du· 
I ' ante muitos anuas, · me fazem convencer da 
neeessidâdo e justiça, de se man tt.r o con
tncto celebt·ndo pelo governo com a actual cor.~•. 
pnnhia. · 

O nobre deputado pelo Maranhão, que ba 
dias lallou sobre esta materia, pronunciou-se 
contr11·· um dos favores concedidos a. essa compa
nbi", o priv1l<gio exclusivo por 30' annos. por ~er 
exo•·bitante . (Apoiado$.] · · 

Fundou-se ·em que, sc·ndo -a nave"ação · do 
Amazonas ·a mais ft\cil e lucrativa· de todos 
os 1·ios d'' Pará, não só· po•·que esse rio niio 
oppõe · difficuldade alguma â navegaçllc, como 
tambem po1·que . . é · nas suas margens que se 
nchão ·as m_nis · ricas pOvoações . da proviucia, 
er11 necessano e convenfente que se concedessem 
quaesquer favores à comp~tnhia que prime im 
estabelecesse n navegação a vapor nesse immemoo 
rio (apoiados), IDM nunca que se privasse a 

naveg•lçâo de tiio importante rio o. qualquer 
outra empreza que a QUI:zesse fazer sem exigir 
sacrificios ... 

U.uA Voz:- Disso se deve tratar em outra 
occa~ião. 

O Sa. I<"Ao~To o~;· AGt:IUl:-:Qem. __ ·- - .... _ 
O rinbrc depulndo> pela província do> M:atto· 

G1·osso eHteodeu mal o contracto quando omrmou 
que a empreza tinha pol' obrigilç:lo a navegM~O 
dos alll.uentes ao Am1zona •. Nem . n · compnoh1a 
se obrigou a fazer a navegnção a vapor n<!s 
affl.uentes do> Amazonas, porqne apenas .;e cstl· 
Plllou que seria tllol p1·eferida t~m _identic,·•s 
ci.·eumstancias a outra quai1Juer compa11l1ia o~ 
emprezario q11e a isso so propuzesse; nem e 
mesmo possh·el, seniio em nm futuro remoto, 
quo cinprchenda tal navegaç:1o, não porque p~·o· 
metta poucns vantagens, visto como p~loa rt•IS 
Madeira, Xingú e Tapajós se póde ent1·et~r um 
p:1·an.te commercio entre a· provinda de. Mat~
Grosso e a do Pará, mas porque estes nos 
aprese01tiio grandes embllraços â uavegação, sendo 
o:; pl'intipaa~ a~ numerosas cachoeiras que·nelles 
existAJm, embaraços que por certo essa com· 
panhin não poderá vencer com o capital de que 
dispõe. . 

E:11 julgo muito conveniente que seja' adinda a 
discussão d>!sta ma~ria a tá que o · gover-uo dê 
tod••s· ns :expli~ações neeessarias, para que fiquem 
estabelecidllS da uma mao1eh·a .muito clar,, tod·ls 
as condições e$tabslecidas n esse contracto, sendo 
certo ·que elgumas se notão. que peidem originar 
duvidas, e duvidas sê1·ias, para o fu turo . . 
· A priucipal concessão desse.conLraeto,-o privi· 
legio . da navegação no rio Anrazonas, ....,. Jl\ dà 
lugar a d11vidnr ~ohl'e--se o uso .dosse direito 
comprehende ou nilo tod"os ··oa·.pontos . d' ne~ve
gAcão desde · :t capital da .pt·ovincia d•l Part\ at<i 
á du Amazonas.- Vc-ae . to.mhem .. empregada a 
pnhwrn-commercio-sem que ella .seja dc.ft.nlda, 
de surte que se· não póde <lntender, como .convém, 
qual · o. verdadeira si::nilicaçi'io que ·alü tem esta 
palavra. A Cllmpaubia foi instituída para esta" 
beleccr a ·na.,ega~.ão . a . vapc.r no rio Amnzonas . • 

UmVoz: '-Essa palavra fo~ escripta p~r demais. 
O SR •• :FAUSTo D& Aouun•- Mas ê necessario 

uma explica ç::io. Se ello• é inulil para qu~ se 
~sc•·cveu? Se. ao contrado, ~ neces-:ar ia, convên1 
que seja explicada para que no fut11r.u não appn· 
re~ão · duvidas, pu•·que ·poderàõ ~uscitar-:;e tal v~z 
pretençõ~s exngerodns por occasiãu dessa pal.avra. 
· P llrtanto, p:u·a que fiquem dP.sde já esclare· 
cidos todos o~ ponLos desse contraeto, eu julgo 
da maior conveni~ucia que '0 governo dê tocla~ 
as explicações convenientes, em ordem a flx •r 
p recisamente n rntelligencin das diiJ'ereutes con· 
dições desse contructu. Eitou pcrsl\adido que 
essus explic:lç1'ies seriio taes que o conLract~-'erá 
inteh·anumte .approvallo, .mas Jl.>o ó o que deujo, 
porque convém que a C11m11ra, o paiz o o;; em· 
prezarias fiquem sabendo exactan1ente até quo 
ponto poJ em chegu os ra vores qa~ a este forão 
concedidos. . 

Voto pelo adiamento. 
O. Sa. PDI::smENT& :-Se não ba mais'··qnem 

peç., ~ pmlavra vou pür a votos. . · 
-Vo:z~s :-'- Ndo ba easn. 
o SR. Pali:SIDENT•;:-Niio bái'éndii numero legal 

para ·Ntar-se está encerrada ·a discns~ão do 
orcame11to. . · 
~ hora d<ls. tralialflOS ainda não ·estA tW~Cn• 

ch1da·· e toda na· n:lo ha· casa~· Decla•·o á ·cemara 
!JUe· de ·hoje· em dia11tc ·mandarei fazer 1( eha· 
mada e ·so puhlica•-ãõ os nom·cs dos que se reti; 
rarem antes de ftndn a s~11são (ApDiados. ) 

E' designada a ordem do dia, e levo.nta-tie a 
5essã" ás duas· hora!! e vinte e cinco ltiinut<>s. 
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PR~ENCL<\. DO SR. MACJ= lo[0NTEia0 

St:xllARIO.- Ezpedilmte. - Negocios de S. Pau.liJ. 
Discurso do Sr. Ribei•·o de Andrada.- Ordem 

... .. do. dia.-.. .A.p.·esentaç.t~~oj6CI-.~vor~ 
á compcmhia de navegaçdo do Amazort<>S.
[Iavores ao$ co!onos das ten-tl$. do p1-incipe e 
P>"ince;;a de Joinvfl!e. Discur$0~ dos St·s. Al· 
meida A!buque,-que, Paula Fonseca, e Corrêa 
das Netles.-PI·etençao do capit4o Francisco 
P t•imo de Souza. Aguia•·.- Diviscto "leitoral. 
-Enuncias do senudo áceo·ca de o.-denados cfe 
conti~ucs.- Pa{tammto á j-unla _dú·ectora da 
assoc<açâo commercial dtt D4"11.ia.-P~ <t 
D .. Ma1·ianna de Sou.::a BarretQ. 

A's de:t horas feita R ehamnda acbão-se pre
sentes os Srs. Maciel Mcmteiro, Paula Can<'lido; 
\Vilkens, l''erra:c, Ribeiro, Ribeiro do. Luz; Luiz 
A•·aujo, Vieira . de 'Maítc)5, Octaviano, Teixeirn 
de Souza, Sayão · Lo bato,· Bai'boEA. da · Gunh:1, 
·Dorningues , barão de Maroim, Angelo ·Cu5todi,, 
Neblas, Araujo Lima, Fernandes Vieira, l)retas, 
Jordão, Pim.entu b'Ia~aiMes, Góes ·Siqueira, Souza 
Leão, Paranaguá, Taques, l'heophilo, Rodrigues 
Silva, · Hen~iqnes, : Aprigio, :.Jacintlu).de Mendonça, 
Marcellin<> oo Brito, .:>ilvorio; · C:mdido · Bor~es, 
Maehado, eonego Leal, SíquJira Queiroz, . Wan
derley, Pau!a Fonseca, •Gemes. Uibeiro, ·Martini 
Francisco, Bello, P~tcheco, .Candido Mende,;, Gou~ 
vê·1, Livramento, Ev&ngelista Lobato e Oastello' 
Branco.' · . . . · ·. · · · 

.Comparecem depois da ebainada, os· Srs. V as· 
conccllos, 0 1·uz . Machado, Seá.i-a., · Paos Bl\rreto, 
Sá. e Albuque .. que , Fiusa. Rocha, Fausto , Flemy, 
Mendes .da Costa, Oasado, Saraív·a, Lindolph<>, 
Silveira· da M<.~tta, Rego .Ba1·r'0s, Aesili Rocha, 
padre . Campos, · Brand1l~ e Aguiar. · . · . 

Sondo onze horas menos cinco minutos, bá"'endo 
numero legal, .o Sr. p1·esideute 'declara nbe~ta a 
sessão. · 

Lida .. e approvada, a aeta ·da sessão . antece
dente, o Sr. l• see~etario dá conta do seguinte 

. . . . . . . . . . - :~ . . . . . . . . 
'EXI'EülEl(TE 

t;m of!ielo do Sr . .1• s_ecretario do se o1acl,i),_ com· 
municando que Sun Magestade san.·c!onotl dfver· 
S•IS resoluções. - Fica 11 camara Inteirada. _ . 

Do mesmü, . enviando as emendas feitas pelo 
s~nfldo A p•·oposiçno deata ca1nara autoriaando 
o g•lVerno a pagar as despezaa feitas no theatro 
flumiuense a a conceder uma subven,.alo ao theatro 
:ra;:CQ.-Viio a imprimir para entrnr na ordem 

os traballwe. . . . 
Um roquerimento do conselheiro J. F . de Cas

tilho Barreto " Noronha, como procurador bas· 
tnnte da santa eall& da misericordia ·da- L isboa, 
pedindo que se mande· sob1·estar· na ·cxecuç!l:o 
de qualquer providencia definitiva,- ·•até e"a tiri·· 
rcm-s<l os recursos autorisados por lei 'a cer·ca 
das terras e bens da capella "d<>'·' Itlimbé: - A' 
1• eommissão do orl:amento, o á dejuatiça-civil. 

Da mesa da santa easa 'da mis•n·i<iQrdia ·.da 
cidade da Cachoeira da prov inc_ia da Bahia, 8U{>· 
plicando _permissão. para· j)os,suir at.ê a quantia 
de ·100:0001( em béns de raiz~~ A' .com!ll~ão-_de 
f11zenda. · · ·. · · .. ·. · · · · · 

Dll. mesma, , supplicando _a ·con.cess;io cÍê ;',12 ' i~: 
teria~; que s_ej:lo extrahidas ·nesta · eórte, em ~ be~ 
neliJ:ià do recolhimen~o . dos ' orphãos desY>~lidcs 
o .expostts.- A' commif!Sào do fazew:la . , 

Da mesma, supplieando o . rendimento do· en
c·~pellado d:J Santa Anna dos Olho:t d'Agua ·na 
valla da Fetra de· Santa Anna, que hoje percebe 

a fazenda publica, por haver eUe cabido em eom-
mlsso.- A eommissao de fazenda. . · · . 

:SE:GOClOS DE S. PAUr.O 

---0.. -Sr~-· IU. be-i.....,.-.:t.~·-A'-n<h"a~a:..:..--sr .- pre
shlente, pedi a palnvra para rogar á casa se 
digne _continuar a urgencia que pedi na 'flessão 
de ante-bontem. 

Ao findar' n•l sessã<> de 1\nte-liontem al• parte 
da ordem do dia ficou o meu discurso interrom
pido, e então tive R honra de declarar a V. Ex .. 
que l{_llaràava .a palavra para · cerminal-o ·em 
oeo·asuw . asa da; h·• ntem não {oi possível, ou. 
antes não julguei eo,i-veniente' .. requcrer a . conti
nua~.ão da urgencia, por isso que teve:4c pro
longar-se uma discussão importante, qual.é. a. 
relativa á desanneX•Ição da comarca de Coritiba 
da província · cie S. Paulo; hojJ · porénr, que · 
ma pnrece que não ex~ste o mesmo· motivo, 
rog•) á. casa que tenha · ·a · bon·evoleneia de eouti-' 
nuar·. a Ul'gencia· ·P•>r- mim pedida ·; e ·desde ' já 
doclnro q11e pre-tendo.-hoje tet:minar o íneu dis- : 
curso a tal re11peito, e que 1\· culpa nilo ·será 
mínhiL se P•>r ventnra a·dlseussã1 se prolongar.-

Pol!tll· ·a VI) toS · à urgencia pedida, · é appr<>vada~ 
09ntinua p_ortanto a 'di.Scu~isão d;, requerimento 

a qtie se rere re o orador. · · . · . · 
. O Sa. 'P~mEN~E:.....:Contioüa com-a ·p~l~v~a 

o Sr. Ribei1·o de A11dra·1a. · · 

o s.,.. Rlbell·o <1e An4r:a4a:--::sr; pr~
sidentc, n \ ultima_ vez ql.le tive a -honrá àe. fallar 
nesto. casa a . respeito' d 1 · materJa contida no 
requeríment·> ·elaborado p>)r niim · e. o nieu no~re 
callega, . ~ pi'Ovincia de S. Paulo, ineumbi·me. 
da tarefa, u meu ver sobremaneira . facil. de 
demonstrar· os :ibusós praticados no municipio 
de S. · ~os.! dos P inhaes e no inuriieipio de .. Pln·: 
da~onh.angab"a,. d~ · provi_ncia ~e S. PàU:lo ; c:omo, 
p~rem, fosse . 1_nterromp1da p,el~ : hort\ . a ctl,ScUs·: 
sao do requer•mento que apresentâmQS,-_ a inda· 
ficou por 'justificar nm t.o"pico propriamente ._de. 
interp'ellaçiio- 110 governo, . no ql!a.l . eu e, o meu . 
nóbra collega deputado pela.prov1n-c:í~ de S: ·Palilo: 
manifes tãmos_ o desejo do. q~e ~ niesm~· governo: 
revelasse -1ual· ' a ·sua optrm•o sobre· as causas· 
quo produinrito. tacs aeonteeimcntos, e quaes ·os 
n)eios de· quo. pt:etende lançar mão ·para evitar· 
!(Ud -se reprOduzlio ai:IU.sils iguaes . Nã<> me sendo 
licito nessa occasiio por mais tempo :ç~rolongar 
as minhal! considerações a r 8Speito,"roguet a·v.Ex.. 
que tivesse a bondade de reservar-me a palav•·a 
para ·que em oee·uiiio azada eu pudessé. appel-. 
lar par•l a benevoleneia da caaa · Rfi.m de que 
esta se dignneso conceder-me a continut~çào .d·a 
pnla_vra . Realisados b oj (l os m,;!l,; d~j~s. t~a- · 
tllre1, antes· de tne occilpar do tópico de lnter
~llaçilo. dé f'\Zer· ·uma bl'eve: consideração· rela
tivamente '·aos iueortvenientes que · otferece a 
irre!!ponsabi\idade dos. emprégádOs 'liilbliÇos .. ' ' 

Digo, . senhores •. e . ..; ' at!ir'mo estribando· me. em 
opiniões 'de abalisados publiclst·1s, que se .esta 
irresponsabilidade ê um .grande mal .com : r ela· 
ção aos , empregados p11bliet>s de a~ta categ.,ria, 
não:. o e men<>s relativàmente. a9s ·empregados su- · 
balteruos dependentes daquelles, ·porque, mais em 
contacto com a população, menosprezar. seus di·. 
rei tos, esqueeendu-sP . dt~ missão _que 14c· .foi. con· 
fiada, para só cuidarem das SUIL$ conveníen.cias. 
. F-eito isto, . sénhores, e.D.trar~i DQ· · Lercéiro t.O· 
pico -.do mel.l · r~quarimeuto •. Eu -o. o ' meu nob~ 
coilega.· elâboramGs este terceiro . t.opico, -porque; 
eomquanto tlára nós fosse certo quf> a , impunl
d~da da. autoridade publica . ~ · & · intervenção •la · 
fo.-o;a ar1riada na eleiçi[o é (lue tinbão produ:~:ido
os acontecimentos dto S • .Wsé dos Plnbaes e de 
Pindamo•lhangaba, comtqdo não podemos Bll8egu.-
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rar quo a no~sa opinião seja ourigaloria p<li'U o . pressão seja pr~ciõ·' ot\Ll'?. qLtalq'!er mei~ mais do 
gc.ver110. i que o tnO\'tlllento dtl •>pliU:t•> pt~bltc,t. Ravemo< do 

l'õde ser que o f:O\'erno descubra <>utras eau•o.~ i' "spet·ar e•le m•wimeuto : pó~o d~morar-se lot:tg" 
de~ses aconLectmentos. ConYom mc~mo que o go- ternpo, mas nfinal ha d<J produza· o seu eff.:ttu, 
verno, que hoje c tudo n" paiz, <]Ue tem abs\ll'· t P'"''l.ue niugote:u tetn " f,H·ça suffi.ciente para 
vida o poder l••gisluth·o e o poder · judteinrio, e prnllibh· que <1m povo se illustre. 

-· ....... qll.e. .. li:!......tcllL.erigi.díl. ... JillL.ll.IIl.& ....... n!l:lb.l eira di c: a~.... - O..s....ty.rannos, ... S~j]J.to.re~ •... nqu.~Jles .... quu .. tom.ão. ... a... ..... 
dura (ti(!O apoiaaos). aponte quaes os t·etnndio5 compress:lo cvmo meio orJinnl'io de :;:ovemo, 
que pod~róõ curar esses moles, cuja existeneia persua<l<!m·~e que postergando .:.s dirdtos dos 
ninguom páJe conte,;tar; julgo qtt~ a elle, que I cidad,'\us, tt·ueidnndo os chefes de qualquer par· 
hoje se tem constituído uma força contra quem I ci».lida.<i~ politic:\ , cousegttem o triumpbo do 
nin"uem póàe lutar, incumbe o apontar os meios 1 suas idóas ; mas segundo, n plll'ase ,jo chefu 
nec~sarios par11 remediar tacs males. ! dos doutrinal'ios, autodthdo esta insuspeiLn nos 

E' vcnladc, s~nhoces, que quando utn p•>dea· nobro<s d~pntados, as opiniões n:i., se debdlno 
qualqüer que se aclm armado d~ loda a força e lt'ttciJando os indiviLluos ; nõ.o é possível mataa· 
nrbitrio, ·de ordinario abu;n ; mas pot· exeepçfio nma opinião, apenas pód~ esta ser modificada 
põde apparecer um poder que, embora não con- pela civllisae:\o e pelo progresso, não é perse-
stituido seguu<lo as uormas do systema •·ept'P.S<lll· ~=:uinJo os chefes de qu •lqner parcialidade po-
tativo , comtudo po~sa rt>pt·es<'~ttat' algumas ten- titica que se consegue em p:tiz algum rnodifie!tr 
deneias beneficas, que se >làn previnem todo~ os a opinião publica. 
m!tles que wnhão da apparece1· no P"iz, pelo me- {C.-u.:;uo-se os apar~es.l 
nas 1-emedeém alguns dell~s. 

E' bto justam·ente o que ou pediria a.o governo, Não descerei, senhores, á explicação d,,s factos 
relativatnent~ á provinci.\ que tenho a hont·a de re· po.ss,•Jos no nosso paiz, po.·que jnlgo que pm·a 
presenla·r; porque se desde tS.l9 até hoje toda t:'io bons entendedores moia paltwra basta ; nem 
a eleição em ~- Paulo tem sido um·\ verdndeü·a eu posso f,,ze•· a inju;tiça nos nobres deputaJu~ 
c.9 to.midade, um ''~rdadeiro martyrio, porque rno- ele uw persuadi!' que clles niio tn1~ comprehan. 
ttvo o governo cet>tml quo tem tanta f<'rça e tanto dão. Estes princípios· inne~av.:lmcnte são~ ó 
aa·bitrio, que jii go'sa no cot'po Iegislatil'o de uma que eu julgo que o mini~tct·io d,!>ve L)rocut·ar 
immen~a _tuaiori<l, ll<io . ba de corasentir que a trunsmittit• •tos funccionarios suualtern<>S qU1l 
opposiçiio liberal possa ser representada em uma mo.is Jirectamente se i11geram na lide eleitoral, 
pro'l"incia onda ella tem umcl ft>rça real? penso que lhe;; deve reC<~tnon~nJar. todo o res-

0 governo póde f-tzct isto sem q•w dahi lhe peit•.l á opinião publica, que lhes devo tazet• 
resulte in~.onvoni~nto algum, pois qne é preciso. ncreõitar que ni'io ~ um dosdonro perder UllÚ 
falhir-lhe a· linguagem das conv~niencias. E' a cleiciio, _porque hojo é innegavel quo na makt• 
tal t·espeHo que eu vonl•o hoje interpellar 0 go· parte das localidades as aut•}ridndes julg:'lo qtle 
verno, pvrque se tem. de·cuntinuar em s. l'auhJ fieira sem consideraono algumn pet•,lendo uma 
a marcha ate agora segtuda na~;; eleições,, é ne· eleiçã,,, e por tal motivo e upregão todos o~ 
cessa rio· que sejamos prevenidos para que de.<· mei<>s para triumpharem ; o governo tolera isto; 
e_nganemOS a tOdo~ OS llOSSOS CO·I'~ligiouarios de e esta toler.aucia •tCOrOçõa OS S~US subalternos 
alguma illnsâo que ainda .P•lssa c->nserva1• sobre a contiuuarem na m.uc(u\ ·encetada. Se pois 
a· existencia do .systema representattvo no Bm; partirem do. governo centrnl- insinuações no 
:zil, pam que lbe pos•amos dizer: «.n~io vos illu~ sentido que acnb-l do expõr, estou p~rstuldido 
dais, ·.·o · systet'na representativo , 0 Brazil," e uma que as autoridades sublilternns serão mais co-
-verdadeira phant.,smagoa·ia; a lib.crdade do voto medidas, nlio contiuttarâõ os abusos ' que ate 
l\UI mythos, .. não at·risqueis voss"s vid·•s e fortu- agora tom p•·aticado. E' isto o que cu dcsej<>. 
TI:JS.» .Desejo·.poi·s uma re~posta s>1tisfRctoria do que o ~overllo raça p:wa qne ~e não- détn as 
gov·erno a tal respeito. · . scenas lucmosas e lastimnveis que at.; agon< 

0 Sn. PACHECO: _ 0 quo é vertlnlle é que se " se ~m dado, pl'incipalmetüe na província de 
• J " s. Paulo. 

governo centra, não quizer não >a ver,. esse pro· T•Lnto mais incumbe ao govct·no. esta devel·, 
cedimento nas províncias. quanto p11r parte de m~mbros distinctos da 

O Sn. Rnib:mo l>E A~l>R.U>.\:-Talvaz, Sl!nhorcs, no.b•·u. mu!oria, e Sl1pponho <JlW mesmo. do seio 
na êp0cn •:nl' que vivemos, seja ú~masiada on- do minist~río, têm partido .pa!avra:> de ·con~i-
sadia d:\ miuha parte atr~ver-rnn a dil'igir in- liac,\o. O ministerio tem declarado que c· pre· 
terpelln~ões ao govet•no ; uup; a camara concebe ciso, se niio ho.t.rmonisat· em tudo c por tudo as 
que n:1 po~ição ~m que me acho colluc:tdo, rc- opiniões políticas exi~t~ntca uo P"iz, pelo m<::· 
presenlnntc da. opinião liueral, t~ndo nsse11to nCJs julga con~·eniet1tc que ellas se modea·cm. 
n~sta casa pela ~~:e"erosiJndc desta as.<ombléa, E se " C<•nciliação, como lótn npregoudo ·di~-
J?ela g .. nerosidade, repito, pot·quanto a época não tinctos .mombl'OS dll maioria, é nec~ssntin n·as 
e de justiçn, ntio u.~vo olvid~l'-lno dos deve.res cit·cumstancia~ 11ctuacs, tombem é necessa.l'io que 
que me impilo essa posição, dos deveres que me o ministerio sejll o primeiro n tomar a miei ativa 
impõe a distbcçti.o com que a partido libernl nesta ma teria ; e q •e elle entenda que o que 
me tem h•.lnrado, e que embora baldados Mjii., mais n~~essita nii:o são apostasias, e sin1 sitt· 
os meus esforços, devo dirigir estas p<wguntas cera.- a.dhcsões. (Apoiados.) 
ao govea·no n YCt' se ell~ se tl.ig<trt t·cponder-me, E como se· podem coraqnistnr as adhesues se não 
porqnanto ela_ n>i:tha parte é jnst.o que empre~ue r~!tllisalldo as vista;. reformistas d,\ _opposiçâo 
t(ldos os ll>dos IJam que se restabeleça a ver· liberal em tudo e por tudo, au menos roalisando 
dsde do systema representativo eutre nós. certas ref•1rmas de palpitante· ncc·essidaiie para 

E · t:u sou, senhores, daquolles que acreditão o paiz? Favoreça o ministerio a:· .idéa das in· 
que o movimento. ·da opinião puu!ica, embor:t compatibilidades, h•ljc geralmerít'o· recanh~cida 
lento, ha de· afi;nal trazet· consig,, t.un· t·esul- como ama necessidade trailscendeute para· o JIBiz, 
tado satisfactorio, porque, cumll tlisse um· dos pam que o exercicio d'l magistratura possa ser 
oradore~ anais· eloquentes Ja· tribut1a americana:, uma T~nli.Jade, ·para que telihsmo~ na judicatura 
a opinião publica é l.lm iuimigo. tão inexpugna- indivi<i·uQS habilitados, para. que o direito. de 
vel, tão viv"~' da violencia bl'Utal, da corrupção j~tlg>~r não •lStejQ entt·eg!le a · homens -dependentes 
e da tyrannia, que tendo a \"italiJaJe e.m toda e os altos C1trgus d" aJministtaçàl) a iudivlduos 
parw, . só póde J?aeeer pelo 5eu ··compl~to ani· só -occupad% em angari.~r · votos e violentar ,-0 n. 
quilarnento. (Apotados;) · tade.;.. .. 

N;ia julgo pois quo p~ra ~e cvrnl.>at.er u op· Favonee elle a rcfor,Ha eleitQral u<> s~ntido. da · 
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cl~ição dir<Jcta, -~fi!ll de que oolre o povo que 
eto>ge_ I) o cidadão_ .elegidn nJo hnja um )nterrne
diario desncccss~rio : inicie medidas kndeD.tes a. 
restabelecer o cquilíbrí<> entre os dous rllmos 
do poder l~gislati\'o, po.1·a que o ~>lem.;llto con
ser~adcr, ~tn VQZ de ser uma gllrantia de e.ssento 

. .pa>a .o . progre~so,. não M - torno!· um verdadeiro 
obstaeulo a qualquer iden. util ; . d~c~ntt·ali.;e 
elle a adUJiliistraç:io para que as pro\:incias 
possiio ter nas autoridades a !H existentes. os 
recu1 sos nceessarios pr.ra . acudir â~ necessida
des de suas popula~ões ; ra,.a, se ~>àu r&penliua
mente, ao meuos paul~tinamcnte, todas estns 
1·cformas, e eu lhe assegut·o que o opinião libe
ral estar.\ prÓmJ!tn a dar·lhc o osc,~lo dn poz. 

Emquanto porem, seoho1·cs, ni'io . se rea~isarem 
todo~ estes pensamcl!tos que a opiniüo liberal 
julga ne,cessarios ao progrc;so do p~iz, ni'io . nos 
chari.to o j:!overn" para o e.pplaudi>·mos, não se 
erija em novo Sc1píno, e uos convide :! subir
lnos ao C!lpito1io para darmos l);ruças {l Provi
dencia por baver S><l<"•tdo n patrHt," porque cer
tamen~c emqunnLo cllc nlio 1·enli~•tr· todos estn~ 
reformas, que já tllm calado 110 animo de. popu
bçiio, niio Jevc cspera1· quo a oppo~íçlio líl>er>~l 
o acompanhe na sua marrba ndministrtltiVII e 
politica. Mas, senhures, se -11 op'lo;ição liberal· 
uno pôde acompanhnr o· governo sem que eUe s~ 
entr,mhe na send<l dessns rtformns, pelo menos 
se elle se mostl·ar mais moderado, se se quize•· 
colloca•· como poteneia vcl'dnd~ira neutra! no 
campo cleitural, ··se consentir que a opposiçii_o 
liberal empregue os seus . e-forças, ttsando do 
diruito que a c<•nsliLuição ihe confere, pura traz~r 
ao parlamento vel·dadeiros l'C?l'esentantes de suas 
idess, nós· os l<>:.wan:mos pa1' haver d€~prezatlo 
as seducções · dos aveucureiros -politie•>s,- e ns 
noss!IS· 'bostilíuaJ.es terão por medi da o re$peito 
ou ,a inf.-..cçào .dos nos~os direítoõ. 
.Julgo, senhores, que, se'õ-do dever -do govemo· 

faze1· cCJm que a --constítuiçiio-,-'seja uma reali
dade, e se ·na con~tituiçiio ·está col!sugrado 11 

di•~eito qu3 tem a oppvsiçào de pleitear a sua. 
eleiç:io, não \·ejo J.lOl' . <JUb motivo o .governo bll. 
de querer excluh· do seio du coq1o h•gislativo 
qualquer membro da opposiçào·, -infiuindo. tiio 
<lirec~mente na lide el.,itora1; . n>iQ _puS\\O eom
pnihender que tenha· ·necessidade de uma eamnra 
composta· ·de uma unica parcialidade politico., 
como foi a acttW.L E' este um acontecimento 
extra.ordinario nos fastos dos paizes <:nltos, aeon · 
tccimcnto q11e s<) mo ~-~c01·do de ter tido -lugar 
en1 Portugnl no anno da·1841i, depois da revo· 
luçiio prvmoviJ.a pelo partido setembr~ta ser 
Mm prí m ida. 

O Sr•. A?RIGto : -E' vcrdado que fí-li o mee· 
mo que aconteceu no Bra·dl cem· o I>O.rtido Santa 
Luzia. 

o Sn. RlllEIBO J)t; A!jDtJ,\IJA. ::-o~ nobres "de
putados sno inexon:veis na:~ ~uas recnt•da~ões : 
A curõa Qlte tem um diro1t0 da lançar um véo 
sobro o -passado jê. ord~nou que se esquceesgeon 
es<O$ factos; 1na~ c•s nobres deputad<>s, impla-. 
caveis_ em suas vinganças, não. quereu1_ eS<Ille
cêl ,os I Sen llo•·c~ , p:.~ra e,;plicar o .nppareCJme u tu 
desse . tllOYirncuLu politico ahi . existe. o decreto 
que eonced~u a. amuis~ls. declat·ando que -,elle·. 
fói pro~ocado pol' ·ca11õas _lo,gamente accull!ula
das. -Respeite-se . -pois , 11 vontade da cOroa. e 
cessem· as rccriminaçi),es. . . . , : ... , . 

Sonbor11S, a .noar,cha po1· 1uim,. m'io digo Acon 
selhada ao governo, ,porque n''" -.~euho .a. falta 
de -modes~~. de,. principiante como JSOu na- car
reira, poliUc.a, pretender-ncon&elhar. hom'lllS pra.-. 
t.icos, a<Jestrad"s n \_administração do . pai7., mas 
!em brada, de se não. adoplal' .todas ;UJ reformas 
a que me.referi, an meuoa Al!catar -nlguu.~a.~, não
é .um conselho que uiio s~ estribe elll exemplos 
4a historia, Citarei coruo para dar animo a ... 

:;:overno em UI! eon:litct.a o ex~mplo de lord 
\V"dlin::;to:~, qtte resi;;tíndo pnr longo tempo á 
emancipaç•io dos c.Uholicos ~e pois udoptou.a": e 
Robert Peel , pro~eccion1sta até rert-> te-mpo, ca
denJo nos esforço~ de Cob~1-n e da Hea, e pondo 
em prllticn os priucipios da !ibtrJade_ de _com-
·me~:cio·:·+ ·-- - - + ·- + ·-- ••• ·- • - · 

Fundado pois em exemplo d,; tão al>&lisados 
estad i~to s, j ulgu que n;lo sulmün ist•·o unli< mã 
lembrança ~o ~overno ; l'"•Jgo-lh•l que não regeilo 
as t·eforruas como imp<>~sh·cis no pni:t:, que 
attcuda no brado d 1 opinül:o. · 

Antl!s, senhores, <le findar- estas· eonsiueraç(!es 
des<'jaria· que me fosse permittido entrar- em 
nlguut e:tam e relativamente a outrus colle~ios 
dn pt'uvincía de S- Pattlo, onde· se derão factos· 
sobremaneira ncitaveis ; re~eio porém '-que o 
S!'. pt·esident,; julgue <)Ue nã·> ~sto11 na ofd_em 
assim J.lroceden•lo, receio 'J'hl M a.Ueguc. que é 
caso julgado, que a cnmnra jo\. ·approvou·· taes 
elei~ões. 

Movid,, por tal motivo não possó na•·rnr as 
nlt~<s proezas feita~. em SófQeaba, oud~ - pnra se 
conseguir ~om mais fàcilldade .o ganho da ulti
ma eleiç:\o, se dos~acâ.rào 20 VU.lrdas nacion , es 
para irem em <.liligencia. á cicir,de de S. Paulo, 
afim de impedil-os de votar : nfi.o _ po5so narrar 
a ·alta p1·oeza do an·omb~mento da urna. da 
vil la d \ Constittiicãci, d·> · empos•am~nto para 
presidir as ·eleições dê um do~. uhírnos sttpplen
tes de juiz de paz contra a letnl. d~~os instrucções 
de .Tuuho de 18!9, que dete1·minilo que u'l falta 

' dos juiz<s de paz "do· muriicipio · se transfira: a 
prGs\t:lencia da ~teiç~o ao juiz de' paz do mu
uicipio mais pro:oc:imo: . nãll posso narrar· ~s 
l>l"aezas re;l.lisadas em Porto-Feliz, onde a· auto· 
ridade ~emad·A ue f,,r~a armada ·se · ·colloaou á 
po1·tn da igreja ar.nada d•!Clo,·ando que :i. ·ponta 
de facn sustentaria o sett partido. E aqu;, .se
nhores, pára que niio se c,•ntinne a dizer _ que 
declamo), farei reforencin ' a' um offteio· enviado ~o 
president·e da pr;>vineia· p~lo _ d•gno ~niz ·de :di
reitó sub;tituto em que sé narra inUito _Jarlj:J e 
tnínuciosamentP. este ·rdcto, officio q11e Jião _se1 par 
que ·artes m(l"~icas ·_·niio· põ.Ie ' apparecer na .a_$Sem
b!éa ·provincial de S, Paulo, allegando_-se _-que 
tinha sid•J mandado ao governo central ·e pQr 
isso julgo qu~. existirá oul casa ·ou em alguma 
secretaria d e estado... · · 

O Sn. FEaJ.uz:-0 goveruo niio o subriiinistrou. 
O SR. Rrm:1110 D.r:: ANOBo\l>,\:- Ent:lo sumio-se, 

ródou subre si (como e~ttl. em moda), e foi-.se: 
mas assegur:~ quo existio. 

N<iO !>Odcmda pois, senhores; ent~a1· em um·a 
discusali•> tn1is ampla a re~~e ito d~ toda. 9- eleição 
de S. Paulo, porquQ e regunen~o rl.l'o ·veda, ter
minarei aqui n$ ob~erva~es q:te tinha do f.1z~r 
relut1 vamente aos tre~. topicos do requerimento 
opresentndo á consideração da cnrnar a por mim· 
a pel•> me11 nobre .amig•> dep"ntad" por S. Paulo. 
Antes, poróm, do findar, eu vos p~direi, senlu.,re<·, 
q11e me-deRcalpeis a audn.eia com qu.e o.inda tão 
novato· neste recinto, tão· pouco habilitado para 
provocar. -a. discW!são ~na o <~pciados) a pessoas 
~ue mais .aves.adas .A tribuna se o.chi\<J ma i~ bnbi· 

. lltudas para entr<lr · em tal di~cussao; p~ço.-vos 
que me. desculpeis da immodestia com gue me 
compo•i.ei, attend~;ndo aos deve1·es qu<J tmha a 
desempenhar; ·mas ficai cc•·tos qu_e nada rceeio, 
porque estou t~ersuadidQ que tenhu dl!l. minlla parle 
a razi'to e a Justiça · e a razão e a. justiça ~ã_e 
como a lanp de ouro Al)!aíl que lançava po1· 
Lerra -todoll a1_u~les· quo ae .- MI'SVlii.O a -'jus"'r 
contra .eU·•.. . . . . · . , •. 

·Voz-IoS:'-Muito'bcrn;· muito bein. 
.Tulgil-Se d 'inateria. d'iscu iida:.e o réq.uerin-;e~to 

c; . ap.vrovadQ· . . · 
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E' julgado objecto <te deliberação, e vai a iu\
primir para entrar na ordem dos trabalhos, o 
seguinLe pt·ojecto : 

cc A assembléa geral legislaii\'a J'esolve: 
· « A:rt. Lo O govcrtio fica autorisado a ·eonce<ler 

um& sub,•ençno du 20 n 30:000$ annuaes a qual
quer companhia ou individua nacional ou estran
~;eh•o qu~ se ob1·igu<> a fo~zer com barcos de. v.1por 
o servi~o de paqucws para a communic:lção r~
galar com os portns da província de S. Paulo, 
com ns 5eguintes cundições: · 

te S)l.o "Que OS 'vapures-p,aquetes nno Sel'ãO de 
forçu menor de 100 · cavallos. : . 

« § ~· Qlle t.>carâõ nos portos de UbaLuba, S. :>e
bastião, Cànanêa, -Antonma c Paranoguá. 

" Si 3.• Q•<e fariio em cada mez t1·es viagens, 
tocando ·nest-\s escalas e demonlndo·se em · r.nda 
uma dellas pela menos duas horas. 

« SI 4.• Que conduúníõ ·ús passageiros do estado 
e sua_ bagagem g•·Atuitamente até o numet·o de 
sei• f"'>r calla viagll.n, e ·por m etade do pr~o 
da labella das· pn<sagens os passageiros do go- · 
vc1·no .que e:ccederem áquclle numeru. 

« SI 5.• o governo estab.elecorá no cootr~ct-> as 
multas em que incorrerá a ~mpre!za peiRs i··regtt· 
loridades d11s sahi~as e ,das escalas, assim como 
aqueltas em quo mcorrer6 o g->verno pela de
mora dos .paquete~ além dos dias e horas mar

"cadas pai-a as sabidas e esc.alas • . 
" Art.· 2.• Picão. revogadas as leis em con-

~ri~ . . 

« P:•ço · da cam-a ri · dos· deputados, 12 de Agosto 
de 181>:!:-SiZt>eira 1%4 ·Motta.» · · 

E' remellid:l á commiSs,~o ·de poderes à se- · 
guinte_ indicaçiió : · .. . . 

te Achandc-se vaga 11rua .cadeira'· de- cleput.ado 
p~la proviucin do,U<:·wá, em :virtude .. d1 ausaneia 
ao Si' • . Jaguaribe. indicamos que se · dê assento. 
ao- Sr .. Manoel José .de Albuquerque, t o sup
plente .. pela dita. pcovincia, .visto como o 1• se 
acha. joi. . com assento pela . falta do S•··. André 
Bastos, e . os 2• e 3•. sn achão naqueua· provincia 
de modo a não poderem eon•partleel·· ainda-sendo. 
cbamo.do,..-Aprigio.-F. A. ck Agu.ia,·.-(Josta 
}'CJ'>4 ei,·a.. ,> 

>'AV0li6S Á COMl'.I.NIIIA D.& l!AVI!GAÇÀO DO A~UO!'>AS 

E' · app1·ovauo o requerimento do Sr .. Ferráz, 
apresentado na sessão ant&cedent~< • . 

1-'A \'ORI::S AOS CO.LOXOS DAS TEI\IU.S DO l'RINCll'l!. & 
., PIUX<:Kl!:A. n.& ,IOIMVIl.I.E 

St\o spprovados . sem debate em ~egund& di~
cus~io o.s artigol! lo . e :2° do . project.o n. 21 deste 
ann(l. 
. O art . 3o .; approvado . com uma emenda do 

~r. Puula Fonseca .para. dous ecclesiasticos all<l
miles, um· catholico ·e outro protestante. 

Segue-se a discussão do nrtigo add·itívo já p'Q· 
blicado, 11 mais o ·seguinte: · 

.".Artigo. Os colonos es-tal;>elecidos nas têrras 
de SS. AA; o princi pe .e a priuceza de Joinvillc 
serão isentos do r oorutamento c de outro qual· 
quer serviço militar, elte.epto o da guarda na-
cional.~S . . R -Lioramento.• .. 

O Sr. Ahn.elda. e Albu(fuorq.\.1e:"-Nào· 
posso dei~ar de vota•· c••ntrn. nmbos . o:r artigos 
c1n discussão._ -Estes artigos constituem .a ma
te_rill do pedido "que fez o ngente d t\ companhia 
o.le ·colonisaçào nas terras •le· SS; .AA. o prin
cip~ e prlneeza de Joinville. A eommissão; e<~nsi~ 

der.mdo esto. mat()!'ia, não póde. satisfazer a estes 
dous pe.,iidos pelas razõe.i que apresentou · no 
seu parec;e•·. . -

Seria coa,·enient~, par,, proinove1·mos a colo 
ni$nção no nosso p liz, que u estado pagasse a 
pas:;agem ao~ menores ; rnas a camara _ vê que 
se por. ventur:1 o.estnuo tomar a seu cargo o pa
gamento tle t••es passa~ens, t 1rem•JS de _faztlr 
uma tlespez•• a\·ultadissimn, com a qual nao po
der•iõ sem duvida os cofres pnb!icos. Nós temos 
de oromo\'er a colonisaçil.,l em grnn.te · escala, e 
S•' formos ·,, pn:;nr n passagem dos colonos me
nores des~a cnlonia, tambem deve•·emos pagar a 
d•J todos os colonos mono1·es qu.e vier.:m ·para o 
I:JI'IIzil; ma~ sc11d-• nvult;tJ i~si•na esta despela, 
só p,)r este lado se vê que o artigo :1:to deYe ser 
app rovado. 
D~mai s, temos. outr->s JOuito:> meios, muitas 

o11«·as v .. ntngen~ a offtll'eccr aos c.-lonos que se 
venhiül e~tabel~ccr n•J p.aiz ; independentemente 
p'ortanto de~te favor, devemos esperar que a co-
lonisaçiio . so promovA e•1tre nós. . 

Quanto ao o1iko nrtigo additivo, n commlssiio 
já .mostrou quP.. o qu.~ prete ndia .o representante 
dessa colonia era o que s~ acha estabelecido por 
l ~i, por isso a commissão obraria mal se .por 
vcntn1·n eslivessa dete1·onint:lndo aquillo quo ja 8e 
acha tleLerminad•l. Por uma lei os. colonos - que 
vi orem se estabekcer . no pniz estão . isentos do 
sarviço de .primeira .. linhn, oam i:oíno 'dO serviço 
dn guarda nacional" fóra · do munici p!o em que 
eslil•erem; para qu~ . pois detel·minar-se· de novo 
a mesmn cousa ? .. 

Por estas simplie~~s razõer;. entendo que nmt.o~ 
os _m·tigO!l nitv_ devem ser upprovados • . · · · 

A discussão fica interrompida por ·chega1· o 
Sr. ministro da marinha que vem api•esentar uma 
proposta.-S. Ex. ··é recebido com '85 fórmalid:tdes 
do. estylo, .e lê n ·seguinte proposta·: . 

" L" A distribuir, como indemnisaÇ!to das· g-uer
ras da independencía · e do Rio d,a , Prata, pelos 
<>fticiae:> do eorpo da armach impo1·ial" 'ou seus 
herdeiros que · a .Q1osma indemni~ilo · c ·liverem 
direito, ate a q uaotia de 1, l00:903S972, salvo as 
cl.educções que for!Jm. de. justiça. 

« 2.o A. prescrever a fórma do proeesso que 
se deve s~guir na partilha da somma de . que 
tratn o paragrapho . al)tecedtmte •. _ . . 

« 3,o A mandar p 1gar ao marq !leZ do MaranlÚ'io 
o soldo .que se llle ficou devendo do· te1npo ·~ue 
servio o lmpérlo no. pu-;to do -i• almirante • 
. «-'·o A fazer eft'ectivo ·ao me~;mo marquez a 

pmsrw que lho foi conctldida IJOI' decreto "impe
rial do ·~7 de Jtllho de 1!'!2t, prestadas por elle 
as cont'\ll da .sua commissil:o. 

" 5.• A mandar pagAr ao chefe de · divisà.o 
~tra<lnlldo Bartholomeu H!yden, 11 quanti$ .de 
lNOfiS57i, · ~orreapondentc' A qn•Jta que Jbe per
t~nw do uma prella jã liquidada." · · 

Contif;Úil a · di&9115SíiO dos Rrttg<.~S addiUVOS ao 
projecto n . 21, . . . . . 

o "S.- . Pau lu. · J:o~ .-.:n,.eca :- Sr, presidente, 
eu não ·ouvi quasi ·1'1adc. do· quo disse o honl'lldo 
membro que me precedeu- cuntra a eonveniencia 
do artigo additivo que man!lei á me~a ; · npenas 
ootvi ü nob•·e· deputo.do dizer que da a~opçllo do 
artigo resultaria ·para o ·.tbesouro·· uma avultada 
de.;peza annual. e que conviria .gen·~ralis.>t'· o favor 
n todas tiS outras · colonias ··q11e se·fórem esta
beleMndo no paiz, · ete : Sómente para .:hamar a· 

. ~&ttenção · da -camm·a para este p onto you dizer 
algumas pa.lavo"a< em· provfl' do eontrano • 

. · A sociedade colonisadora de Hamburgo, limi· 
; tnndo ·as pa~ageua dos incninos de 5 até 12 an.nos 
' em· c,erca . de 38S por .:&'beça, e levando o maxuno 
de...ses passngeiros ao numero di! 200, vem a im
port:tr a. despeza c~e 7:000S e tanto." Ora 7:000H 
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~ bnto que Ó estado lenba de "despender annual
mente com 201) culonos, que se não vê111 dár uma 
immcdi11ta utilidade, vêm suavisin· a vida ile seu~ 
pais, d~ seus parentes no novo elirna que vêm 
procu•-ar, 200 co!.-.nog na idnde ju.stameTII" ··Je se 
11climatnrcm no paiz, de mais facilmente Lu•uarem 
a !ingua o os nossos usos c costume~, de inelbo1· 
se abrazireimrem, creio que é uma despezn eYi· 
Jentemcnta productivil. · 

0 nobr~ deputado disSe que. a lldOptar·SO esta 
providetlCia pura OS COlonos QIIO Vi•>rem p!UR as 
torra$. do Sr. principe de Joinville deve-se esten
del-n ás outras cola11ias que tambem hão de 
pr.,tender o mesmo beneficio .. Creio que niio. é 
este utn ·bom modo úe nrgument.1r, porquo presen
temente tmtn·se de responder â um pedid·•, tra
ta-~e da animar nn>ll c•>lonisncfio que jà estA 
muito bem prinei!)i&da, ttwito hem estal:il!lecida; 
e111 occasiiio competente o nobre deputado P•>· 
der.á u_pt·esenta•· suás i<léas do ·maneira _que o 
bsnefic•o quo ng<>:ta Sê faz a esta ealouia sE> es
tenda a todas as outras, e desde- já prometto-lbe 
o meu concurs,l.,. pocque,-meus senhores

1 
mesmo 

na bypothese que venhiio <>,000 menores annual
mente com suos ·fnmilias, enl~nJo . que a des
peza que com a sua passagem . se fizer é .sem· 
nu.-ída nenhuma das, ·n•ais' p!'t~ductivas. E:quat· 
é a de~peza qae teria o thesouro· n11cional de 
fazer .para ter no paiz un1 ?UIH!Iêl'.:>· d~ ftmi1ias 
tal que com ellas viessem · annualmente 5,000 in
di,·í.luos da ida:de de 5 a 12 nnnPs; isto é,. ue 
individuas os rn11ís !)reprios para se aclimatarem 
no paiz? São 200:000$: e o glic é ~st<L quantia, 
senhores, . despendida.· por uma· tnaneira Liio util, 
tão productiva.?·Quet'O mesmo suppõr·qne venhrio 
10,000 indivíduos , de~>~ idllde ; a 4GS de {>assa. 
gem· catL\' uin são 400:000(: que · despeza_ e . essa 
pa1·o. a· thesouro do Brazi!, . tendo-se em vista 
obt,H· ~~ paiz' aniJualm~nte .umo. tal -qllantidade 
de !am•lias, que entre c1las· venlJlio 10 000 índi · 
viduos de idade de 5 a lZ atlltOs ·? ' · 

. [Hu um. _apar·te:) 
O alc1nce é' immeus.t, porque vêm individuas 

que ·como ma i~ de ' ntn,.· VI!% diss .. ;· silo os mais 
proprios parn so aclim:atarem·, pan tom .. rem a· 
nossa lingua . o os nossos c os Lumes. 

(Ha. um ;~pa>'le. ~ 

. Quanto mais mo.ços, 'melhor:. o· me•li11a de 
ú annos qtte-vem· ter aqui as _suas primeiras im· 
pre~sõe!l, tot•na-se mais· apto, fica com muito 
mais am<:~r ao ' paiz. O nob1·e deputado ·rarn o 
favvr <te dispensar·m>~ do demoostmr a-. vcrnei
da(lu desta minha· p•·oposição. · 
. Eis ·o, motivo que tive par11 apresentar o nr· 
tigo addifivo que não é. wais -do que a satisfaç:io 
do requel"imento dn soeied•lda c<•lonisad .. ,·n de 
Hnutbi!J"go, quu tem o.chad•l itnmene'a liifficul-
dades, . prineipnlmente nisto. . · 

Quanto à nutra medida que já passou n'idn 
tenbo q~te dizer; slli que as. vantagens siio iln-' 
~ensas; se P''ra a· nte,;ma colonia· vierem catho· 
llcos, e estes niio podem estar sem· ·pastol'> e 
por isso o estado dá· a· esw ·pastor u-ma eongrua, 
!l4Ra~o os protestilntes· á sua custa ficavào em· 
desiguo.lr.ade. M!lll: em fim não quero entrar nisto, 
por,lue o artigo passou, e passou com ·muito fun
damento no meu. parecer; na terceira discussão 
o nobre deputado api'(!Sêntat•à as suas ntzões. · 

.A respeito- do artigo additivo apresentad•• pelo 
n<>bre deputado por · Santa Catbarinn· pari!. a 
isenção do serviço da 1• linha o ,aa I!Uard:\' na.. 
cional, sg ha. disposição.- 1\.cerea d('St-r · uuuerin, 
jt~lgo que ese11sndo· se torna o artigo. · 

o sr. corr.ên d<u NeTo• :-Pel.ft ·m.&
n_eil·a'que vejo fi-mos" cnniinha.ndo nisso qne !Ü' 
guem citam a pi'ogressn, julgo que em muito- pouco 
tempo ser-i~ bom ·na I!ra.Zii ser tudo,' me11osb~a-c 
2:il:elro 1" . (A. póiádos. ,1 N5o pilrtÇa . estril,nha esta 

minha proposiçii:o, pot· isso que illfelizmente eu 
·julgo poder provnl·ll- . . . 

Eu vejo que nos tratandO da co!onisação (o que 
aliás julgo muito justo), procurainos ,<111r todas 
essas vnut>gens,. esse< intc•·esses _que se ·achào 
,.~, nrtig •S at.hlítlvos, .aos· eolonos,- ·vantagens e 
ua"n!sS<•s qu.~ "" brazileiros. não têm. '(.Apoiados.) 
Vejo, . S•·. pL·<JSide.nte, que se · pt·eunuo pagar 
401!. _pl)r cada .. um do.- eol<.>nos que venh~ pnra o 
13ra~il de 5 a 12 annos, .dizendo ·se Qtt.J est.es 
colonos ad•-luirem mais fneíltnente . habitas brazi· 
leit·os, . qno aln·azileit·Oo-se, servindo-mo da ex
pres~ào do nnb•·a deputadn . que 1ne precedeu, 
com muito maior facilidade. do . qlle os outros, 
de iunde mais nvimçada;. entretanto vejo . que se. 
ba um bt-azil~iro pobre nas provinc1o:;; do. norte 
que niio tiver um pálmo do · te·rra para lavrar 
p .. r sua conta, nem o gO~~"sl·no lh~ dará. esse 
palmo de tena. ·nem lhe d<11·á passagem para 
eltP.. se trauspott'lr para t\m3. das províncias ondG 
se diz que falta gente I 

[Ha- um. apartp;.) 
Sei · qu~ "" minha província, onde o· terreno 

ma1s _pr~.Jucc~yu ·eJ~:i~t~ .t~•do. occup'atlo, e onde 
ha propnetanos. que tem ·1eguas e leguas de ter
reno, não querem elles, em gt·ande parte, con
senth· que os homens popt'es, agricultores, mo
rem nas sut\.~ terra>~, que· as cultivem por .sna. 
conta, ainda pngando.:J.he~. :reuJas, que tenbi!o 
nnimaes paro. ·aju<lal-os em seu t•·aba!bo, que 
tirem um pão de seus mattos-[ E grande_ nu· 
mel"O desses homens solfl·em: a penuria mais pela 
difficnldade -de meio~ .do _que por. não terem dis
posi~iio pai''*' o trabalho. Nã.o sei so o mesmo 
sa di\. em outras pruvincias; mas .un minhn.posso 
assegura•· que· ~sto _acontece ... Se.. se éncontra,um 
on o\\tro propt·totnrJO. quo admitle certo .numero 
de famílias c:n su11s tàms_; · in ui tos .t~ni como 
pritlcipio de economia quo não devem consentir, 
qua nno.e do sell· interessa. tet: ·moradores nes:;as 
.terras. Assim,. esses homens. pobres vêm ·se.obri~ 
gw-•s n divagar .de um· para vl!tt·o· terreno; sem 
'eram a coragem de funúar ·uma casa mrus du
radoura,.- uma casá. que o.~ ~brigue ·e a seus- des" , 
cendentl3<!, .com o receio de que·.· de um 'mc>tnent"o 
l'Jllm <:outro o . capricho do p•·oprietario exija que 
olle abandone u · .ca:;a, o obrigue .11 -'deixar o· 
tenetlO, perdendo todo o fructo· d.>·· se~ tra~ 
balho l· · · 

E o que t•Jm feito esta assembléa em llc
neflcio desses h1·azilaíros 1 Entretanto. senho· 
res, que niiu era muito diffieil fazer-se alguma 
cotts:l em s~tl benefieio; ·•pois, a me11 ver;·--niio 
htwi,, p1·opriamente i.•vaei'io do direito ·dli" pi·o· 
priedado no constrangimento do propriutario q_ue 
tivesse certll porçilQ de· terreno·. de conservar 
lambem certo numero de fdmilias la.boriosa8 e 
morigerl\das na;; !!lUIS terras, .porque edta _coacçiio 
(~a é que couc~no S<l .·póde chamar } Slll'l!l. toda 
Cl!l·proveito dos pt·opL•ietnrios, porqua··esses indi?í
dll.os os lljudariJ\o em sens trabalhos, lhes pré~
tal'ião ató p~m de(tlza o .oegnrança, concorrerião 
para.at1gmentar n sua ·riqueza, dando ·maior valor 
tís .terras _com os beue1icioa reses. que oellas -fa-. 
rino, hlgo (!tle tivessetn consciencia que. nii.ose· 
rião e:xpdliofos das mesmas · terras p<Jr um ca
pricho. · 

· U!otA VÓz : ·- o direito. de.· prop1·iedllde é sa· 
grado, · · · 

Ó · Sa. CoR.IIU!:.\. 1"1.\S N&v~ts: -&.peitO · IDuito o 
direito de propricd&o•le, porque tulo eou · prole.tQ• 
rio ; m&i não devam'!a levar . eR~e rllapelto . da 

"direito de proprledado n um ponto 'de pertniltir 
quo in1ividuos us>~m delle ·com prejuizo 11eu e 
pre~iz'o de liuh'O"··· Todas ns vaes· que um in
dividuo no· exerci cio do aireito tle propried.-tde, 
do . proposito, ou .. por eoTo, prejudicar a .si c aos· 
outro-s, ao govemo·, '}Ue p ora i"so deve· estar 
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autor-isnclo pa•· lei, .ainda (1 ue Cll<n alglllna cone: 
ç.~o, "pertence obrigal·o mesmo, na fôrma. da lél~ 
que cll~ uso d:\ sua propriedade d" maneir•• que 
nilo seja ncciVt\ nem a si nem ao.'! outros. 
· Iufellzmcntc, scuhorzs, nó> 'lV.e. tratamo~ da 

_ .. colonisuç.'\.o ·, c<:>l.on isa~1i" que t4mbem ndrmtt..t., 
que t:tmbem aeeito, só nos lemuramos ,lo• hos· 
pedes que · Uim do vir pora o no~so paiz, LI·•~ 
JtQspcdo:s que quer~mos chamar, aos h•>spedes 
nos quaes fazemos u prestamo~ tvdvs. os _favores, 
e nii·> nos Jembrumos do~ u()ssos 1rm1WS, <I••S 
nossos eoneidnd:ios! Damos 4JS para passng~m 
de cadn um menino de 5 '' 12 nnnos " nao 
damos um palmo de terreno a \\m pobl'e bra· 
zilciro qua~Lio e!lc não tem ~lld~ platlte ! 

U.uo~. Voz : - Nc Amazou&$ ha muito terreno 
devolul<>. 

O S11. Coaal1:.\ 1>AS NEvas:-Do Amazonns pnro n 
Parnhyba ba muita dishucia ; os h·\bitnntes po
bres da Pamhvbt\ <16 que fallo nào tem meios t.le 
pagar pa•Mge1i1 para o AmaT.ona~. Se uo Ama· 
zon~s ha t crr&no devol~<~o. antonscmos ao g··· 
verno llando-lhe o credito necessario _pRrn qua 
f9.cilite nos brazil~it'os que f ·rem pobres e que i· 
rào ir para nlli o · pl'eço do geu trausporte ; 
promovamos clesto modo a · colonisução · int~rn:l 
e0m o dinheiro qnt twetendcmos ga:;tar com ma· 
ninas. 

Por este lado .tenho . provado que nós quere· 
mns ·fazel' maiore,; favo•·cs aos estrap1!eiros 
do qu~ os eoncediat>s aos nossos · pntricios . 
Ainda por outro lado prova quo nós offer eee · 
mos mais vantag~ns do quo têm· O< brazilciros .. 
· Diz-so que os eolonos q"'c vierem para o 

Brazil licari\õ ·uvres do sel'viço dl) 1• linha e 
do da guarda naciO!tal fóra dll município, entt·e· 
tanto· que os brazlleiros pobres , os b •·azildl'os 
industriosos, os bt·azilei ros que vivem do seu 
trabalh•l braçlil, sno sujeitos a.o .recrutAmento, 
são sujeitos ao scrvi<;t> de 1• li:tba, sf.o su
jeitos a·> serviço· ,ta gonrd:l nacional fóra ·o 
dentr~ do · municipio. P~>r v~ntu•·n. ·não será 
mil vezes mni~ vantajosa a posição do ' col.;no 
do que a do ~razileiro! Cel·~ameni.<J q•te .sim: 
o colono vem para o Brazíl, n~o di_struhe o seu. 
precioso tempo, nem no serv1ço ao ,. lml11t, 
nem no da guarda naeional fóra do seu tnllni· 
cipio; entretanto quo. o b~;tzlleiro tem Jc dis· 
tralrir o sen tempo neste serv1ço, tem-'e d•l fanlnr, 
tem de snpportar outro:.< enc••rg•>S. E cntiio, se
nhores, como não· quereis •1ue os colonos pros
perem, o em rnnitu poucu tempo so tornem su· 
periores em riq uezns no< n<>ssos patl'iei"s '! P~r 
ventura srr,\. de ~quidaue, seriL do justiç•l quo 
nó3 assim procedamos, que íacilitemoN o melho· 
ramento de sorte aos nossos hospedes, daud o· 
lhes assim um porvir mais l·isonho do que o 
ele nossos patricios? Certamente que não. 

Além disto, senhora.<, eu vejo ainrlt\ outra 
V&tntagem pam o colono. Diz-se aos braziloir··•s: 
"Vós se quizerdes · ser christlios tereis um pa
rocho com 40011 do .con::;l"lla · ( eongrua mesq uinhn 
c miseravell ) vós tereis um pa1·oo:l.to YO<SO 
patrício que tem de . receber U•ml. nihilíàade dos 
cofres publicas; pelo que haveis de pag.lr do 
vosS<> trabalho o qac fôr necessario p 1ra. que 

•elle possa décentementc subsistir, para q•te cUe. 
possa ter sobras das suas despe2:1s indispens'l· 
veis, 1\flm 'de. soceorret· 'aos vossos irmãos mis·e· 
rnveis ~; no colono porém di•-sc: «Vós se· qui· 
7.erdP.s · ser eatholieo ·· tc~eis um padre da vossn 
ll1Çt1o recebendo 11 0011grua de 8005 .. . . u 

o s~ . PR&'>IDE~"l'E:- Esta materÍ(I não ·~ o'· 
objeeto dn liiseussiio. · · 

O SR • . CoRRÊA o~s NE\'~S:- N1io é objoect•> 
da discussão, toeo nella per accidens ... 

O Sa. PaEStt>Slo'TE : -Obser-varei ai111la ao no- . 
bt·c deputado qlle é materia . \'eneida. 

O . SR, Coruu';.\ oAstNsvcs : - O nobre! depu· 
tado · quo mé precedeu ttooouj;nella • •• 

O : SR. Pao:sJD~<:>TF. : - O que 6~1·1. etn discus· 
silo sã<> ·estes artigos addi tivos. 
. O Sn.. . Coarm~ . o.I.S .. Ne.•.&~: - -.Permittb·-me-ha · 

V. ·Exc. quo lhe nsse.-ere ·qu~ sei :bem qnal! a 
ma teria etl\ diseussiio ; ·o qufl lhe rogu~ a<o mesmo 
tempo que m e consinta c . .:mtiuuar,J por'luo. tendo 
de vota•· contra os artigos, quero f'!n-lataentar 
me u voto nas exc~sslvas vanwg,,n; Jà coneedt· 
das na pr j ecto e nos ·artigo$ additivos votado~, 
c que nestes se prcte_nde arnplinr. . . . _ 

Hll ainda .ottlras 'V.wt.ngens. ·o hraztleu·o so nuo 
quizer set· cathuliw apostolieo •·omano> será <> 
qutJ quill•ll', comtant ,> que pague ·d •> seu bolso 
as dcspczas que sua t·eligião . clemandnr; porém · 
ao colono protestau t.e di:.:-se : "Se qui1:erdes mu· 
,J.,,· d<l' rdigi:1o, liv•·c vos é fazel:o; mas, ~a 
quizcrJe~ contim:n1' n . ~or protestante, podeiS 
continuar a scl·o; p,•is se . pagar:\ tlOOS a um 

. p 1odr<) d" · vossa religião, ·embora is~~ sejn. contra 
t\ constituiç:"ío ; » di~o contra a const& lutçiio, por• 
qu~ •. ~enhores, a ~onstitniçil.o toleN n o estado 
rehgtoes estnlitha~ á que· professamos, uons ntto 
mand(l pt•otegM·a~." · · . · · , : 

Senhore,;, nós nn.) .olhamos . para os' niaos ·x:e· 
saltados qúe pod•m\ proyir desse3 il~imitados fa vo
res concedi<tu.s a·>~ col'onos? Eu na<o quero f:1llar. 
na rivuli•Jade que poderia apparecer entre os 
bmzilcit·os p:ll'a com elles : l•ut·que Mtou ~rto 
qud os meus. patrícios. nãu .. ~e .. ,deixarãõ pos~ulr 
de ti'io m•!squmh.os scntunentos · mas o nosso IID
perio fJUe nté hoje teu1 tid<> ' .a fortuna de .. pro
fessar uma só r~li~it\t), e que felizmente niio 
t~m passaLI•I pot·. &~ses .eat·telir.mas .. e .. guenas. 
t·eii~h>sas, fkará .a esses mal~$ sujeito; pois en
tendo qtid cem. a ·1\dmis;i\o e .proteeção de cliffe
relltes •·eligiões s~ lhe. prepara um futut·o,. e um 
futuro carreg.tdo. . . . . 

Disse o nobre deputdd•l que devíamo.; pagar 
a passagem d· •S . colono• de 5. a 12 ann·os, por
que es~e~ se afn•a•ileira~ao mais f•l ci!otc .• to do 
que . os outl'Os, Jl••rq uc ·esses .adquirem mais ·fa
cilmente o~ no ossos habit.<>a o .costumes, . e até 
mestno rdligiã.) ; porém, senboa·es,. eu . rsceio. ·o 
eontr.\l'iO di~so; esses colonos de .5. a 12 .annos 
v~m em compauh ia. de. ~ethl pai•, ·de ~e\18 pll· 
renleg e de seus concithailoa, quo têm uma lm· 
AUa diffarente dn n,1s•n, o a · mai••r porte delles· 
uiffercn~ reli~:iti<', e \em dill'erent•~ costumes, 
que c<:>nservat·ó.õ nos lugare"· em que tiverem 
ue ser ccàlocados ; ·e · cs'à linguagem, · essa reli
gh\o, esses costumes diff~r~ntes , são ctnbarnço~ 
anp.,rt&ntissimos a •1ue elles :<e niio a,bra.zilei • 
risem, n que . elle . .; se conCundllo com n nossa 
pop11laçiio .... 

(lia um apa1·te.] 
Estou muit-> longe <lo S()Cialismo; e sei até 

onde- <levo umrchar sem cheg<lt até lá. .. : 
.&<nhores,. não me importa que este .ou aquelle 

. npr<leie Oll · àei."le de np•·eciflr minhas ·<lpiniões, 
· fallo .a liuguagem da. verd>lde, .. n<> menos . assim 
ict•edttO: posso . cstnr em. el'L'o, mas esso erro · é 
ti<! intelligencia , c niio de vontndc ; .toda. a · .vez 
que ·o interesse elo paiz me fallti .ao cnraçiio 
cn~urdcço a tudo n mais, o se. e~to.,. em erro 
desejo .e p~ço aos nobres deputados que me dã o 
apartes que me esclareçiio, · .e · alianço·lhes que 
se me convencer~m lhes darei o me11 voto; en
tretanto attendo u este;; .mole i .que se me apre
séni.ào, s lm. me importoir: .qlle, as minhas obser
vações v;i•l lidong.;ar 011 dusagradar :1 quem 
<'J u "r q uc s lja; como de pu todo j 1\l:;o que po8So 
r .. li ar com loda a, t ranqneza, ·e logc> qu e· os meus. 
"rros sojiio da mlnha lnte\llgencia, entendo que. 
devo ser desct~lp-\do. . 

Diss:o-se . mais que n despeta feita com esses 
colonos · era multo pequ~ua, - an•laria · €m uns 200 
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c ontos de réis em 5.000 individuo$; assim como 
que não era: augmooto real, mas , sophi9tieo, o 
dizer-se que . pr.opondo · e:iSO favor .(>IU'a c uma co·· 
lon ia, todas as ou.t•·as ~mbem o haviãu. de que< 
rer. Senllo_res 5Q .• i~sa é_um sophillme; e eophis· ··
ma que tenbo . visto muitas .. vezes ser apre-len
tndo :nesta ·· eamara ; · qnando · se argumenta com 
os precedentes, q aando ·se diz « jl\ u fez _istó na: 
easa., na F rança·. ' faz se ·nssim, ·ua Inglaterr-• •s J 
pl"Oeede da · mesma maneira. »·Act·odito portanto 
que o -~no~re depa~do niio se· lembro!\ .. qu·e es
tav4 sophtsmantlo todn~ os :argwnentos· de pari· 
dnde e pt·ecedenteR, Quanto · IL mim ·aqttelle'· ar· 
gutuento niio ·fói 110phismn, e sim muito e')ncin· 
dente; po1·qua tados.- a.quellos que virem ·fazer-se 
favores - a antros · que estão nas· mesmas cil"eum· 
s tancias •pedirAõ, · o ·têm. diJ·eito n ~lea•t~ar os 
mesmt>s favores .; -e nós · nâQ :lh'<>s·' p/Jdo:nos re:: 
cu~at· .: eu certllmcnte pll3Sartdo o<\ · artigos .addi
tivos q11e estlio em discQssilo; .toda · vez· que . 
outros colonos 'pedirem iguae:1 ravorea, ·votarei 
po~ elles, ;visto quo desejo que cst<' cnmata :>eja 
scinp~e igil·ll &m .suns· dec_isõ~: . · ·. · . . _ ·. 

Senhores: não devemos illudir-tíos. com' 1\.-eon." 
sideràçiló · ~resent:tt.ltfpoi<i. nopre. Mpilt"ad.~. d·Ç ,J2·e,· 
quenez de ·despeta; porque so elhi ' hoje 6 peqMna' 
pôde-se &ornar iuúltO ·' gmnilé para'·c;' fútü'to em 
virtude ' de novDs pedidos "igua:es que piide.a.n ap:: · 
parecer. · · ·- · · ·· · · ·· .; .,. · · · 

' (.Ef~ ·"'m ~i>a•·te.J ,,,_ 
Diz : o nobt•e deputado· que ' ·me · dfl"· ó' a parte 

que serill !elicidado se essa dcs:pezo. ·cbeí]Mse .a 
l,OOO:OlJOS·:·· vou · ver· .se · realment~ sem· · foi i " 
cidade.· ' 

Sr. ' presidente, ." o· _:no8so· ~~tado '_atmo:-)lhli~ico 
presentemcnto· é· ·mA.o, ·e · prmct pal•uente· · p~m,.. o. 
estran~elro: : nós--· infelizm~nt!l ·. ainda'· ·uno ··p.tde- : 
mos deseobri·r •'qnae~· : ·~ _cau$as : dn ' ·pes tileilci~ ' 
que de- certo tempo ··nnnuaJme~t6 '_eoirlf'inn_a:li\e.' ' 
ras 'll'ict imfls· ·ntesrno: na(uraeill .. ·do '·. pe~iz; ·e· com · 
preforeneia.· ·.est1·a,ngeiros ; ·e ·-nà•• .i>eria : utna·. c!es-· · 
humanidcl<le, ·o m.esmo .. um!\ · Calta de . · c·conomi a~'. 
~ildar . bus~•r .. indivíduos _que po.Jeri.ão stt· de~ · 
vorados pela. p~ste . ll"ecl<maaç~esj,·cnglldando ,os • 
com "JllUttas vantagens, e ·convidando-os . par;l 
vu:em ·!lCtualmente l!~r·l ·o·· Bmzil oudo· gr~sso a . 
eprderm;l t.. . :··. ·.: . . .. .. .. . · 

Uw. Voz.: . .-N~o diga isso 1.:. 
· O Sa. -Conlth DAS NEVÍts: -~ Não t erá .nnti • .
eeonomieo. umn despem .com G qual" neatc ·caso 
nada se .lucra! (RecZ-:~maçõ.,a.) Certamen'te seri1.1, 
e ·a. bun.anidade se r evoltaria cun:t,·a sem·elhanw· 
imprudencia .. ·(Reclamações. J 

U!.U, Voz i - V; . Éx. estA aa'~mentando· assim 
porque é !!IÍII'ligo ~n coloniS:Jçã o. · : . . 
. O SR Connl:.l. DAS ·"NEvJ>S .: - Niioc'soia eontra• 

. r io â. eofonisaçiio, já · a lijsse > aL'guino.uto cantm 
e lia p elo tempo . ,em ·que . ,se . _que.r,. que . elh• 
seja fei ta .. o po lo~ mo~o .porque :se .·quer ·. ft!fêl:~; 
ma.s· por 1~0 n!l-0 se · -de)le pensar ·que ou sou , 
inimigo ~a calonis açitQ.,.. . · . ·.;. · · · .. 

UMA. .Voz:.:.:.. Y. EX:· ver.á· q:Ue s e hão de servir · 
do seu discur~o · para. s~ desacreditar 1\ eoloni- · 
sa~iio piu'à: o B•11sil:· ' · ·. ·· ·· ·· ·c · .' · , . . ' ·.· .. 
.o SR.·eo"aa~-'- ~.\s . .Nxv~ :..-Poucô Dle. impor~ .. · 

O que ea. digo dizem os jornaes, e s ll.bt·ll todo o· 
mundo. . • · ·· · ~ .... 

Senhores, nós uovctnoli · .oppo~tuoamcilte pro."·. 
mover ·a ·oolani11çi\o ,. devemos · receber' orn naaso· 
seio estrangei~s. mas devemtlS promover a co· 
lonisação de homer~s i11dasttio~os., de -artbstas, 
d~ esu-angeiros que nos·· venh4o• traz~l' .·conheci.· 
mentos novoe, .novos •uetbodos ~e ma=facturas 
e de . trabalhos; .. e niio coloois'I~O ·d~ menincn 
de-5. "1!. ·. ·1~- anrioi;, ·e ·menos colonisação ·feita··a 
esmo, ·seLn- '4 IMJI•Jt: ·escol!} \" do i ndlvidllos,•.e! 

T (l),JO 4. 

sent c. · euffiei•mte garantiP. da ·monlldado; da· 
aeti-víd11de , e di\ inda.slrio ·deSl!es · Indivíduos · 
quaes o-s que se pretende · tuer··vtr· para.o Bra''
zil. l'o_dorci _est~ . ~m . <:l.J:r!!,·. fi!;J.~ . ~nte-n~~ ·q.11a;.na ... 
c-•ion·is[(çào 'que se tem promovtdo, quando n11: o 
in totúm'' · ao· 'me DOi em p·a.-te; · ' i em ,;e qu·erido 
fB%ercumll e ; pecie ; iie' espeeul'nçitó; porq.ti.e ·.·os ' en:-: 
ca~Tega:tos delw; c:otri n oilrosàs ex:C()pÇõe11; tratã'o 
de~ ·l'nchet' nllrnet"O C ·acbat• ·carrogaaoénto ' ·para 
os ua7io!, e eo:t~U:it· ' às ' '1-antagens qiin·,lhéll 
são concedidas, c· o·.· de q"e ·menos .tt'".ltilo : é· o. 
da. 1nor alida<le,- d!IS ·b:oM .. qualidades· doi!'" 'Ui:; 
dividl.IOS ... · . 

U!ou. Voz: - P~rque riilo .. :icotitecê .. isso· càm·:"tl' 
colonía d<' S. Fntiléisco ?· .... · - · · · · · 

O Sn. Q,)Ra.f!~ o .U!.N~v~~ .~Eu íallo em ~&~l .~ 
Não Vol.í_O, ,Sr. pres i<loutc, no projecto. u tn· .artigo 

que prcvma. essa falu ·de escolha, e · pois como 
é do · il)tureS~~e, é da ·· con vcniencia· "dos . brazilei.: 
ms a colo:tisaçit•>·. ·,te · ind.u~trio~os · que possiio
J;ll'oduzir, eatecdo .. que 'nii_o · th!~u llom~co; qlie 'n~a . 
e conveniente para o· paaz·· quo se desp·enda .cn:ua 
meninos que ,;õ · v~m. por mui~ · tempo" eotuiu-.' 
mir o! . ni'i.o pr;ltlllzir, (Ro!clam'lçlie~. )· ·N o cMo · d e 
g&_star, ~':'tes gllSte~o~ - co.n. hom•ús, . P~rélll q~e 
so;ão · arttstas;·1J.ue · ·sejao manuractQre•ros;· c que 
possã.o .vlr produzir, e melhorar· a·no-ssa· ~indas
t ria : . aeho . melhor isso ,do que ·.gastarmos com: 
c~ano;M;·'ptiocipalinen.til ·-em· llll'Í __ tempF et'll ·qúe 
nao podemos: cantar :com 11. segura.nça ·,de•· s&ta!i' 
V.1das. (R~clam!lçlfu.) · · · . '' · 

Lirnit.l 01qili, .Sr. ptesi.l~n te; · .:is ·obsarvações 
qud tinha ·. a fazllr ' · ilÍ>l>t'<: . Olt àrtigos . aàditiVOS, e . 
previno a 'V. E :é. qn! log·>" ·qin o: ·projecto e'n· . 
tra •· ·em ·terceira ci-ísca_ss:io · s•f . tligne · .. de 'eonsi- . 
dera r-me com• 'a · p :llavra, ._, vi<tiJ' ·qu"e ' · c ti.'" qi1arrdó 
esse pr<lj etto est~Vt! ·um. · se'gtü tda d íseasi!ii.o . a: 
pedi, e te a do ficaJo .e.lhl .. s.diado pcl.a 'hora , foi 
vot O:<l·J .. hoj•C s :m,: .<Jue··. eú~ J'~-l~s~é; 1a1~ar i ·;poi.~ . 
quero fatlar eon~ra · •• .eongrllt :~oncedtda -a: ess e 
padre protestant<Ç e . expelldel•t as . minhas·· id"éá!i 
a semelhante reJp· lit~, para qu_e' ni\q ... se "diga: .. 
que h'lvcn~to· na. casa 'ntguna· sacer<19t~s. :nenhum . 
delles podto n: ·palavra : contrà ·e~· · precedente 
anü-constitneional';" 'e 'hiV'voz · ·mesrtio ' ' p'L'eja"Jiei'ál 
á .religião; · · ·· ' · · · . : ·· . · '-'· · ':-_" . · 

ô $.-;' P .. u1á.. :Fóií~êo~ :::..I..evá:s'iàniló-in.& . 
ne~ta 9eeaslão. para rcspo_!ld_!!l' ao _ lj~n Mdo · mem
br.~ ·. que me . p \·ceodcu, ~u: J alg oL~!!yer .-com.~ar 
por :\SSe_gnrar-_lbe ·. que . tn~ . so cu,_ Dias : todos· os · 
membros de>ta casa; .somos sempre levados do 
maior Zo!lo netos j·nteresses é direitOS · dos eilfa. ' 
diio~ brt~zilêir().;l, de : quem ·soinoii ·os ·lcgitimos 
N·prosen~o.ntos; portanto, s11· me . par_m\ttirtl. que · 
diga alguour eooaa sobre_ O:s 'pl'OpO~içõee . apre: 
sen':A-dM pJlO t\o!lr~ depu_tado_. . . , .· ·. ··. · 

D•ssil o nobre :.leputudo · telrzmen te SI'. refeCJO 
s ó_me_nto AO ~oite;· ·a . ri!'ú ~~~ so·: "oi nobres' depa-. 
t ~dtl~ .do .1\!lrtl ~~o. ~oh_[Jarros : .co.m .~tle , ness.:~ · pen _. 
sB~t~ento) : <i hil de se·· (lar · tCTrlls .· aos · · esttan·· ' . 
geiros, qll&li~'! o.s br~lé:.ro~ ... l}ã.o • . tê~ 1l,IÍl pallno' 
de "JetTa para: tavrarl . • E · accresMntou·: «No 
nó~·· os :~roprie~!~<H iJ.?-o >poiisu~sp gi:ande. ~x-. 
tensão de t.erras. · nao coase.-•.teln que - Rlr:.~mil;a,s 
pobres" ·iiellris h'tbit.:sp, ·e· ·nein· tneS'inCl·< 'que, se 
po;sa tixa1· um páo ·Je · s~us m'aftos. ·.,. ·.: Orll, não· 
po.S;o,. del~ar. da .de.:l.·U'ar·, q.ue, : ae,juo :se :d.á_,no 
norte, . CX<let•\men.le . o contraria .aconte~ .. no sul, 
ou pelo Lnen!lll n., próvincia de Míria..; .Geraes,. · 
o a de oa. prapr,iotn'rlcu ti e. terras r IOilitita eom boa 
vo~tode p·arte dollna às_f~.mlliAa, · pol,l_ros_, -que ;~a . 
q~>erem e\llUvl\r · ... · · · 

o ·sit. CoRiuh ' 'ri.~.s ·N.-:~ss: ~,Ék..à.h.r . ,(ruia 
da dUfecooga do no.sso p_anaar9 · . •,!·. . .. . · · 

O Sa. PÃULA.· Folfae:CA.:~. ;~·~em·.o 1nnnol' onu1-, 
.e · lbes. dando· t o<!a ·t'" ·~ vàotagorts, ·· toleràúdCf · 
~~o!llilo >a.'derru.bada ··de_. !lJ.~~··qtte os· ·pr-optie~ 
nos mutw ve~es · deseJat>tl\<.r · · po'llpBr;' ·· m·}ló1s~ 

'23 
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em nome dos ·proprie~,rios do sul- do imperio, 
ponho em duvida a generalidade dessa · propo· 
siç§o do nobre deputado. -

o SR.. Co na~\ n~~.s N.e:v.e:s dã um s.parte.· .. 
O SR; PAULA FoNSECA:-M.ns, senhores, ·não s~ 

t.rata U:d fazer distribuição alguma . de terras, e · 
por isso não sei da razão que tem o nobre .do· 
putado em di:~:er que se ten1 dado terras a es
trangeiros e não a brasileiro! ••• 

O nobre deputado sabe ·qne devenJo o o6taJo 
un1 dote a Sua Alteza a Sr11. prineeza. D. Frnn· 
cisea, deu nma. parte desse dote no valor de 
t.erras que erão suas, e de que podia 11 vreruen te 
dispOr ; h1g •, 1iiio póde ter applicaçào · ulgu:nll 
ao easo o a rgumento da dadiva de ten as n es· 
tmngeiros e não nos nacionaes, visto que per
tencendo as te rras de que se trata ao Sr. prin
eipo de Joinville ellc podia dispôr dellas como 
muito bem quil!esse, e ·em virtude disso · re~ um 
contrato con~ a sociedade colonisQdOra de Ham
bu,-go, eontracto· que favorece a emigrnçiio pnr11 
o imperio, ·a qn.e ·por consequencia deve · ser 
soecorrido com todas as medidas tendentes a rea
lisal-o •.. 

o Se. Cona~ DAS N.:\l'ES dú. ·outt'íl a p;ute. 
o SR. PAUU FoN~ECA:-Se. o nobre deputado 

sabe disso.,· ptua .q •te .\l'eio oom semelhttnte ques· 
tlto ? l:'llra que nos vem dizer que se dão t11rnts 
a estrt.1i1geiros a não a brasileirvs? '·· · . . · . 

Se se tem Jado algumas terras a estrangeiros 
que :vierão. ·engajll.dos para o serviço mili~t· : do 
impel'io com o 1im d~ fazel-os proprietnrios no 
pniz e . r adicar os seus in ter esses, tam b em o . 
soldado brasileiro que se quizer alist<lr · vo!unt11· · 

· :riamente no ·fim do seu· engajamento possuirá 
terras •. • 
:·o S'll: Ooau.~o. n&.s NEvr~s: . ...;;_O nob1~c deputado . 

não ·me enter.deu; · aUen,lll ··que eu ataquei · ao 
p·ngiloolmto· das ·passagens. dos colonos · de . 5 a 12· 
annos. · · ·· · · · · 

·• 0 SR. PAuw.FoNSEC.!. :-Ma.s atacou· sem raziio, 
· porqno da adopção dess.e meu artigo additivo 
nsultn grande Jl t'otecçiio á. emi!fl'llçful, e muito . 
pouco saerifieio do tbcaouro pubhco, porque della 
reaultar.l ttlmbem o augmento do valor das nossas 
terras. · · · - · 

A lei de 18 de Setembro do lsOO, collocando 
em proços muito baixos as terras nacio!Jaes, bem 
sabe o nobre dcpu~do que quando essa lei !ôr exe· 
eutada, quando e.l puzet· em hasta publico. as terma 
duvolut·~~. muito mai .r proço obterM se houve
rem muitos c!!trangeiro~ que 11" queirlto comprar, 
donde se ~cgue que o pagamouto das pas!lagena 
dos colonos de menor idade, favorecendo maia 
qao qualquer outrn medida 11 emigração parA o 
}Jaiz, e o numero doa pre~ndentc" ás nossas. 
terras, é AO mesmo tempo de ponco pP.$0 para 
o thesouró, porque o producto desaas terras ser•\ 
applicad:~ mesmo em favvr da eolouiaaçno, M 18 
não é o meu. fim t!"atar agora . diBSo, li sim prv
cnrar d~sfazer a impressão que pode.ráõ. produ
zir ·as p~vras do nobr~ .deput-ldo :~'ll.ando pro· 
eut·ou . pro.var. que se preteria os· bl'llzole iros parll 
se favorecer aos estrangeiros... . , 
· O Sa. ConR24·»As NeVEs :-Pergunto a~ ·nobre 

·deputado s~ me póde emprestar expressões de 
que não usei 7 · · · · . . 

O .Sil~ P.-,uL.i. FoNsEc<~. :-Não te••ho desejo de 
~mpresbit• · expreseões ·u riingueni ; .O me·u desejo 
(, . p~dir-lhil, .que a bem de . seu pail! . ré"lire a8 
exprellSÕes-·de que usou. · 

Diz o nobre deputado. q'li.e o niaxi:no' q11e o 
projecto dá. para ~· p&Sl!lageila , dos. colono!! . . de :> 
a .12 annns, .a ·:ruao de .. 4QS. .. .é excessivo, além 
de ser uma·despeza inutil; vi~to que easas crian
SftS e!le§.çdo av._ ~razil . fMilmente morrem de . 

_ febre amarella. Ora, a sociedade que se · est li 
orgnnisando na Prussia contra a colonisa~ilo para 
o nosso ·P"íz reeeberti com satisfação, · o ·-tal .... oz 
consigà força. com t!SStJ. declaração do nobre depu
tado se ella não fõr destruída .... 
.. Üt.!Â .Vo:c ;_:_:A mpt·taÜdà.dehoje ~o paiz é muito 
pequena.. · 
.o .sa: .. P&uL.- FoNsE~.t..:- Felizmente 6. ·.quasl 

nenhuma comparada com a mortalidade . que a 
lll~tna febre fi!Z nas colonias inglezas o em · outros 
paozes; dema1S,. senhores, es<e orgumento· ·da 
febre amare lla, npre~entado ·pelo.·nobre depnt.ado, 
de ~ada .mais sel'Ve d'' que··pau j u.stidear ' a ne
cessLdario ·do meu artigo addotivo, visto· que todas 
as estatisticas proviio que a febre u.marella poup:L. 
muito, as baixas idades. 'hto é. mais uma razilo 
pA.ra qua o es~ado pr"teja u emigração de in· 
üividuos •IC 5. a 12 annos, porque elle3 se. acll
ma~ré.õ ·no patz ·antes r.le chegarem â idade que 
par üeularment.!. mais a taca • · epidemia.. . . . 

O Sit: · P A.uLA · CANmrio ,~ Apinias'· estabelecidos 
os cami.nhos de . ferro, ' ellts .dàrãó cOnt'\ della. 

o. Sa. P.wi..- . FI)N~A .. ;--:Pot•tanto,; s~::. presi · 
dente nito. "LI!-f"gumento .. algum . do .nobre depu· 

. tado contrario á. necessi!lade . a· connniencia ·do 
art\gó ad·lit ivo · que tive a lionr'a . d<> apresntar 
A casa. o- unico nrgnmento m:lis forte que pro
duzio o nobre deputadll em seu discu~so é o 
do qu~ntitativo, mas esse mosmo, jó so ·acha 
d~Scti'.Uido. pelo . que expuz_, no . meU; . primeiro 
d•a~urso.. . . . , ... , . . - ;· , -, : .. . . ·: 

. Q11an~o ~ cong~ua para o pastor pr otestante, 

. é maten L1 JIÍ veuctda, e V. Ell:. muito bem chamou 
· o nobre dc~utado á .01·d~III. quar1dÇJ .elle, tratou 

uessa -:ucstao. O proJecto -aindd tcm·.·u:ma · dis· 
· cu.sgi'i.o, e : nel111., ·se o nobre. deputado julga. in
conslltueionsl,. poderá. s.oJ.oppór. ao .p1·ojecto nosta 
parte, .mas. -~e . p~l'tmttt~á. 9ne: . eu .tambem lho 

. aprosante e JuStifique as nunhM idéas ... ·. . 
- " O · Sn-. · · Cona~.t. · D..lS NBVJ:S·:-.Estimarei· mnlto 

ísso,,·.o · desde jli -peço ·· ao . nobr.a deputad~ . ·que 
mo ·nilo attribua idéas an9rchicas e incon,stitn· 
elonaes. -

o ·Sa. PAuL.. 'Foics&eÃ ;':...creio' cjue· ·. tal~e7: · o 
nobro doputad~ .me niio comprehende$.80 beiii•. · por 
laso ú qu.e ~lZ essas palavrll8 ; ~mas. ae JW!!& 
qu~ o o1f.mdt com àlgum1s expre;,sõea que lhe 
não agrad~rão, declaro que foi .contra minhll 
vonbde, o desdo · já as retiro. 

O out~<> artigo addlt.ivo que roi mnndado i\ 
me~u. pe!o nobre doputado por · SanLa Catharln11 

-iaentn os colonos do ~~enlço da guarda nacional 
e da trop~t. da llnlla ; eu tiLUibolll dou-lhe mell 
vot .. , por<1ue jQ}go quo tudo que t.:Jnder a fnel· 

· litnr a colonlsa.;4o ileva aer empregado. · 
Dando-se a iriateria por discutida é approv~do 

o artigo additÍI'O do St'. Livramento, e . passa o 
pr•)j'!ct.o para tct"Ceira ui$Cnasn:o. . · 

· . A p~~i.Jo do Sr. Paes Barreto dispensa-se o 
tntersttcto pua que .estG projecto entro amanhi\ 
c~n discuss~o na prlm~ira parte da ordem do 
d•a., · 

- o · s~. P 4uta ca:n<ll<J.o · (pela orLlélXI) :
Sr. prestdente, o tempo foge com · a rapidez es· 

· pniltOl!tl 'lU.o todo o DlU!Ido: lho · reeoidieee ; · pot· 
tsso, e ·acliaudo-se ·as cm.endas · aa· orçamcmto eoor

.de nadas para a terceira disciwsão;· e -na imprensa, 
rogo· a V. Ex •. qll&.consulte>a camara ee ·tembem 

· d,isp.enS!l o int.!rsticío afim . de Qlle ,o orçamento 
assun . emun~ado e~trd ~.aman~ na .~• parto da 
Ol:'UI\I'D. do . d1r1, -11~ : $0, _dl&CU5!1ao. ·. ~ ... , , , .. 

Consultad:ha cama1.'8· ILeste'·-ri'Spelto, ·é nppro
vada. a· dispensa de ltltcraticio pedida pelo·Sr.'P anla 

· Candido, com .um udditamento. do · Sr. F . Octa
viano para .que · :i diseussüô ' do orÇamento tenha 
lugar mesmo · n:1 1• parte.. dK ordem do dia, se 
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em tempo se concluir a discuasão do projeeto 
cuja dispensa de iutersticio foi requerida pelo 
Sr. PSP-8 B1rreto. · 

·PaETe.'(ç.xo DO cAPrrA:o. ·FRANCISco i>RUro DE ·so-cZA 
. . ·. ' AG<JYAR 

---·--·---------- -···- _:_ . . , .• : :_. 

. .Paser•-s.e á 1• :discussão -do .projecto .n . . 96 antorisando· o governo' á transferir para o . . corpo 

.de engenheiros o ·capi_tiio do 4" batalhão de. 81!
tilhorill ~ p'é··Franci~eo ~rimo de Souza Aguiar. 

o SR. 'MEso&S DA CosrA req11et que este pro-
j~to tenha : uma só diseusl>ào. •. . · · 
· Approvado ·este requerimento, & niio·· ·bt<vendo 
quem peça: ·n . palavra, · procedtH~e- A. .. votação por 
escrnt1nio secret.,, e é adopta~o · o projecto. · · 

'Ell~D~ DO SENADO ÁCERCol.>D& ORDENUIOS DE . 
. ·.CONTINOOS·, ·,: . . · ·· 

Entr~o- ~~ )~Seu'ssiio · por sua: ~rdoin·, .e . sem 
·debate SilO· rOJettadas, ··dllfls· emendas·· do · senado 
elev:al)do. a 600$ ·I) ordenado.· dos contínuos dás 
relações· · do .Rio d'e · 'Jan~.lro, ·Bahia, · l'eniambuc•> 
e Mó.ranhiia ·; ··e 1!200/i o ·otdeilllOo do' official 'dia · 
secretaria; :a •8008"·0· do·.· ·am&ou:ense, -e. a>·l:OOOII 

.o do . •porteiro, que·· servfi ':d\l 'tlie'souretro do· su-
premo : tribunal dejustiça. ·· '·· · ·. ·:' · · · ·: .. : · 

. .. . ,--:·· .·. · :-.. ·•l . 

DlvlS!i:l :· F.LEl."I:OB..i.T, · · 
•.. . . . . . _- ~ ·,~ -, " · r : :- .. 

Scguo-se : a :s• ·aiscu:8são· :do prójeot<i · sobre ·· a 
divisão . él.eitorai . ·da·· ·província~ â_e · Matto;(}rosso, · 
com. os artigns addittvos olferecidos e apoiados 
na: seseão~· de 15 "de · Julbó. · · · "' 

• o .·&:"caoz M...c~o ·. fundamenta .e manda .• 
.mesa. o seguinte . lirtlgo , additivo : ; 

· " Oa . efeitores · d~ · fregueziá-=de · l>Ores doTilrvo 
:flci'io pertencendo 'ao ·collefcliO da· villa do ·Piranga 
.na · provincla ·: de ·' Mina~~ _,;Ges·aes:;.;..;s;' "·R.-Cru; 
Machado.-.P;· · Oafldi{W. ·• . .. ·. ·.· · 
· .. o Sr• AÚnoida ·e 'A'l'buqu.eli:'qu.o:: .;:;.sr. 
presídente0 8'11.0 Íl}(ttl.nS UIOIIS JÍObres Collegas . 8S
signámos ·um· · art1go . ·addit.ivo que · ·a e ach·l .na 
m1111a, o qu11l tem por _fim crear um co\legio 
eleitoral na fl'eguezla do Ingt\, da provincia âa 
Puah ba. · · .. ·· ·. · · · ·.· · . 

Av!fra do log€idis'a da villade Campina G'mnde 
de~ leguu; edezlegus~ de mao camiobo e bast11nte 
ineommodO .. para os . viaud.mtes. E~ta ~roJ::uezia 
da trinta·e tantos elait.orea, a frçe:tia de Nat11ba 
dá vinte e dous •. e .a fregllezl'a de Campina Grande, 
que é ·hoje. a aéde do cóllegio elelLoral,.dUambem 
.t.t·inta e. taDt.oa .eleitores. . . . · ... -.. ·. . · . .: 
. lWilne.&e; po1s; llm · grnude. ·colleglo .em .C~mpina 
Grande com• immensos incommoàus dos elaitores 
Ja vllla :do Ingt.. . · · 

Ararua~ ficlo ·~rteneendo ao collegio de Saq~á
rema, a cujo rnilnicipio foi incorporada aquella 
freguezia.- V'-• tf6 Ba.ependy.- F. · Qctavieno.
Siquei,-a · :Quriro~ ... » . · . .. .:·. > 

Não havendo mais queai · J)eça a palavra; pro• 
eeue-se il :vot~ii.o; ___ .. '. . .. .. ... .. . . . _ . ..: ... :.: .:..:.. ___ _ 
· E' .afinal. .a.doptado·. o project.o com · tOdos · os · 

artigos. addiU.vos, · .. e remettido .. á eommissio ode 
redacçilo. · ·.. . . -" ' : · . · 

PAGUIE!>'TJ .~ l~A . DIMcTOJitA n,l A~A.Çl~. · · 
· · COJIUUWCIAL '. DA B4HIA 

. ·. EnU:a em~ d\&.;u.i.s'ii~ r selli, deba,ta ~- adop#d.ó 
e remettido á climmissão de redacça.o,: o .p~pJecto 
vindo do. senado· autorisárido. o governó.a mandar 
pagar á junta diret~tora. da. . a<sociação' e~rrimer
ebl da eida.da da Bàhia · oa ·aluglleis de. p!U'te do 
edili.cio da . praça do ·C<?D!me~eio. . ,._ ....... ... ,;,, .. 

· P.iN~ó ./o~~ ll.uW,_~,~.~'.Oi'.~õúZi à(à!lm ~ ~ -· 
. . . • . . ... : . ... .. '. . l .. ' . . .' ' .. ~ : ~ ' .-~ . . ·. . . 

.: .Ent.ra iim J'\ .iltscüllSiiO .. o Jiroj~cto . !-;p.~>r<>vaodo 
.a ,.pei1siío eolieedida· .. a D .. : Mar1atina de :Souza 
Bá,rreto~ · -- ; ...... :·. . .· , . ,:. · · .. ·. ::. 

O Sa. F. O cTAVIANo requer que este projecto tenha 
uma· .. só .disenssã!l. ·' . .-. · .. , :· .. • , .• ,, :• 
' · E' .. approvado ·este requerimento •. 

o sit ... iaiii:t.-deseja ·&er'Inrõrinailo ti.éeic.a'ilo.s 
. motivos. . que autOriaiio a ooncessão .. dll pensão-.:dé 
que t~:ata o projecto; · · · · .. · 
· <q:sa: ·F .... Qqi.,~.VJ:ANa ·rem~tte .à~ .ora~or :_o : pa~ 
reeer: _çla comolissi'i.o •de ~nsões e ord41~aâ~~ re-
lativo ll este ·abjeeto, ·· .. • .. ,. :-- . .... .. ..· . 

Sem mais .- debate-julga·s·e.a .materia,.disclitida, 
e po~ta a ' '!O tos;: ! .m ~~ti.ti_ni~ .~e~retó,· e appto-, 
vado o proJecto. . . . · 
... o Sa. ~.~ ~XQU~.~{p!)la .c:'r4.e~f?e?~;;~~gen
cl&! pa.::a,, Sl! ,. d_,sç~tir ... . !l.,l·~luÇio _,qWI., ,se~t& .. ,4o 
~ttipoeL!) . d_e ,8, .~ ; 11.!5 · lo~1~: eõ.n.ce<Ua~ .. :á ~nta 
C&S!\ .d.a. mlsor!cordia da .c1êlade . da B!lhl& •.... ;- ;:. 
• V:eri.Jkando-se .. nilo haver . casa, .faz:ae·:.a; .cba· 

. mada, ·e reconhece-se . .terem-.s~ ;·-:t:etirado os_ ,: ~rs. 
Balf~rt, ~ndes, Macbado, .. F . .. Y~etra, _.Domi~qlles, 
B.· do Mell•l; : .I. -Barhoaa;.,Hennq U:e.i·, Costa-.Ka

· ~hado, ~- :Rochf!, ,.F .. Ae.,M~~.lo,,, ~si:! ~r.rils, 
Souza Leiio, :Nabuco, P~nto. de ·ca1llp~_s.)4 :~o)n
teiro, .P. Barreto,. P. Bap~ista, . ,A •. . de .Oliveira, 
Sã o Albuqauque; ~uliir, :Gom.es · rubelro, Men
d.onça, Ji>lidr~irri, Püeir& djl_ Silva~: F. : §ayã~; C. 
Borges; Rocba, M. de Barros, Lima e SU vc., ~o nego 
Lea.l, Nebiu, Ferreira de ·Abreu, · Livr"~·n~o, 
Evangelista Lot>at<>; 'Brusqne e 'Pereira:: '.Jorge. 
' o ·S ll. PWIDENTE dá il' ordem 'do dl.L é lev'anta 
a aéssiio às 2 ·lior.S· dá tarde. ': · · · ' ·· · · 

• • • - # ~ - • - . -: • • , . _ • • • . ·_-· 

• · ;-• , • '• ;_ r Ora, att.sndeudo-se aÓs eoosmOclos· destee··el~i
tores,. é · sem-'.dilviJa util ·crear-:ae·:.no- Ingli "um ... :. .' . ,-:_- ~· ' _: ::· :·-_ ) ~· .·. ·•. ·;,::·· .-. 

~~~~~o ~~toi~tiJ:~5.i~~:~~~:*~~ ... ' .. · , : : ~~~·: :~ ~;8, ~e :_ ~~_:..,·•: - . :i,, . 
com trinta·.e .tantoa·:eleitores.. · .. .• , .,- .·:.' ·•,<:. : . l'aE~J:!icu.· ' DO sa. -lticlltÍ.i _ll:o~Bl!:.O .... ~ .· 
' OonseguiÍltemen·te julgo. que a cai'Í\Ilta'·':tsm .has- " . ' .. · . . . . ' .. ·; : . 
taote razão p:tra approvar o· artigo ad.Jiti:vii.·· a ·sumU.aio~.:-Éa:ped~te'.:.:.D&.rcutios ~ia ; !),:;z.;m 
que me refiro. Podérl"_ap~Rentar ,a. mnteria ;<!,este ... · ilos:"-Srs, 'Ferril.s;· "Oii~ra. · Bello, · :'J; . àti: Men· 
artig1.1· ém' ·um nrojee'to ae· léj,:'màs ~lido . mate- d~nÇa~ 'Buen-o ' Oa~ta'tó e ·..4; J . Hem :íques. 
rin identica áqüella· <k··:. qu:e·eu_' trata; }~•lgúei'eon~ · ·.· Ordem do .. dia.-Ter~~.» cJilcwscto _dcl ... (!t'Ça-
veni6Dte ap~seli~l.-a . em l!rlisO.' .,atldltiVo.· · ::: . . . . • ~!fito..,· -~ !>,._~W~f.·!~. ~$·~. ~~--~-i$lr.~04_·_·_:á._F_:,:.· .. -

. Sii<'l lidos ' e ' apoiados,- e ·. eutrào .-.tambedl ~.em • ....... .... _..,J~ N ,_ l( 
diseúasiio, "Os seguintes-. artigtl!l additlvos: . ,: · · .·. Ã~ii ·.tez·;horas '•léit8:·: 8:.· cln~ada . .. ~hio;~ ;}lié-
: ·'« Flea erl'&do:tim oollegi!l ;~ell;;;rat n&· _-..nj~:.de <iiêities ois:SrA. Ribeh'ó; W:jlkm/;Quei~;~Angelo-

· Cintra, ·compt·ebendando · é;)s _elei~ da · fr~gne- ·custOdi -' J.eai >>'Maiullino•: dé: :;J .Brito ' ~M.I.éhiido· 
zia .do mesmo : nome e .da de 'Sole1us.·· provtttcla : A.~eid~J\lbliq~oliq~-~:~.r'âu~(l;,. :Taquesi;)bri~ 
do Parã.-Fawto .h.-lk· Aguiar•-.t·._; c:; Cm~. du:, , Malisl -Moaté1ro.• : Domansu• 1·• Lu•:r·· -do 

· -Pimenta de M4gG!hl1eJ .,-Wi~ cU'J'I{attos.,. . · A~o~:. Vfeírii d~'']ila~í.:;-A.~o.·'·Ltinit; .:.:Pâttla 
: ~-~ ~- éteitQ~es- A !r&gUeZi:à: de~;.s: ~b&St\~'de .;;~~~~~.~~~m·.~o{~~~"--~~· 
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Belfort, Lind,>lpho, barão de Mnroim, Santos e Acerca de umm prctenção do desembargador Vf'.-
Aimeirla, Teixeint de Souza, FélT&z , Apriglo, los•), porque niiJ ue~~jo quo o pnrecer respectivo 
visconde de &ependy; Macedo, Fiusa, Fleury, fique adiaao por muito tempo. · . 
·:M~n~iro do Barr'?'l , Rodrigues Silva • ~<i:nes E' approvado. est.e requerimento. . . 
R1be1ro, Roçha,0 _Punenta Mo~lhães, AS$tS Ro- E' , 1 _ _. b" d d tib "' · · 
cha, Bre~, Jose Ass~nso , Viriato , Góes Si· . ·'.ll s"'-'o o. ~ect_o o. e era<;! .. o c v&I a Im-
queira~ Fausto, Freita~ • . Aj:(Ui.ar, Silverio, Paula pnmu 0 sagu111tc · _ _ __ _ ____ .. ___ ... _ .. __ 

·--Fonseca, .J:oão"~J"a:cínthíÇ ·.-cas~-do-;--·v.garló""'SilVa;- --.,r.ranoeiAives""'CThfillio, sfil>ifito porluguez, fun-
Oand!do Mendes, Paula Santos, Ribeiro da Luz, do feito na camara municipal da eida<.lo do P•nto-
Silveü·a da Mott>l, Bello, Zacbarias, Pedreira, Aleg rll _11- Jeelaraçiio da le1 · em Fevereiro da cot·-
Amaro, Hend.ques, Nebias e Rego Barros. , rente· anno, p•·etende u;ituràlisar.:Sé cidadão bra-
. E ha vendo numero iegal, o Sr. presidente de. zilei ro. · . 
clara f!.bJrta a sess>\0 ás onzG hor:!S. - a Mostra o supplieante que reside. no Buzil ha 

Lida, e appr<>vada ·a aeta da · antecedente, o n?"e nnno~. durante os q uaes tem profee~ad_o a 
Sr: 1• secretari•J dá eontR do segu.itltc v!d~ do ma~,_achando;se n~ soso :Je se~ d1r~1tos 

etvJs e pohtlcos, c ltvre da culpa no 1mp_eno. 

Um o:llicio do S•·: ministro da justiça ·, en
viando cópia do decreto pelo qual foi aposenta~o 
no lu~r de juiz de direito· da eomarea de· S. Ma
t.beus da provlneia do Espirit.-..Santo, CO\ll o ot·
denadó nnnual· de 1•2008 , -o_ bacba•·el Manoel 
J~qu.lm d<! · S:\ .M:att.,s. -A' ·commissão de pen-
soes e ordenados. · · 
- Do da guerra, enviando o r&querlm~nto em 
que o t~nente ro!formado Manoel - Ferreira da 
Cclsta Seâr.-. pede passagem .para a t~ cl~;ase <lo 

.exercito ; c ao· me.srno tempo dando informações 
n.eeessarias a esse r espeito, - A ' ·commissão de 
mari.Dha e guerra> · .. _ · · · 

Do Sr- 1• secretario dn .sonndo, eomm'unicanâo 
que S.' M. eon~énte : no· deCTetó que lha a · fot'ça 
~aval' ·para·· o anno 'dnar.celro · 'do 185l a · t85ií. -
F ica a camara intoh-ada. 
·E ' jiligadó o'bJecto _de · deÍiberaçiio e vai 11 

imprimil· o segumte parecer : . 
<X Por decreto do gov.eruo, do 1• do corr~nte 

mez, foi cancedidn. 11 pens:lo annual de 8008, 
.re~artlda~e:ute, _aos · 8. filhos· legítimos · d•l fal· 
l&e~do offic1al-mator da secretaria de estado· do~ 
negoolos . do imperio, José de · Paiva MagnlMes 
qalovet,. com. _.i cl.awmln de nã11 poderem · os· agr.a
~18!ios goza1' .. da mesm>\ p~osão senão-.ate. a 
1dade de 21 .annos, e devendo nl t!m dlst.l ce838r 
a pa_rte :::ús C)U8 !alleccrem !IDI.ee daquella idade. 
· -cr A. commiils~o c.lo pensões é- ordenados a quem 
f<!riio pre~etitee os pape!s que acompaahão a ·có· 
pu~ do c1tado docret~ c- do parocor que crsttl 
graça ·está no caso de mereceL' a approvação do 
eorpo legislativo; o. pura esse fim propõe quo se 
adopte a rusol11çiio seguinte' · - . 

• A u "sembléA geral· )cgiala_ü\'a redolve : 
. a~tigo uniC!'. Fica conçedida a ,pensilo annunl 
do SOOS repnttidament.e .1\ Adelaide, Rita, . .Tosé, 
E.mcrcnciann, ~'-!gusto, Josep~ina, A~onso e AI· 
bano, filhos lcg1t•~•os .d.o f••llec1do o:tllc18l-mnior da 
secretaria de ·estado dos·negocios do imperio, José 
de Palva .. ~lllbi!liS .Cal'l,~t., devendo cessar a 
parte doi; qtie · f&llécer~u ou êô•iipMarom -21 an
nos_dc idade.; ·re.vosadu · para esse fitp u dis-
posJçõcr:r em · contrariO. · · . · · · · 
. « -P~_ço .dacamaradoadepu~a?os, :em_~ de A~ostil 
del-~'>a. -.:J. . . E . . de N. s ... LOOaw. - Mendônça 
Castello .Branco.- Go_nus Riheii·o,. (vencido).» 

. o -~i-. Fc'r'róz' (pctà _ordêlD) : .,.. Entendo q"D.e 
nos d~r~mo~ dnuni_C!;5tem:unb"o ao: ~p~ço "em que 
temos os· ·b;>ns eerv1ços de qualquer empregado 
PE-blfeo. Nestes termos creio que se acha a pen. 
sno ~once.dida,~os"ftlhos do falleCião Calvet' 011i· 
eilll 'maiór ~G- ~él.iiHa·do· !mperio : ·por: isso' peço 

- ~- cam_a.-a d1~pensa · da IJCDp•·esSão do ;>rpJeet.o para 
entrar. em·· dlscm:S."ão ' i'mmedlatârilénto ·se V. •Ei. 

· a~har' · con·~l!iente;···a~im ··.:eom'o · tainbem . peÇO · a 
d~snensa ·clos 1n'ter!Stlc1os- Ap'roveitanao· a oecà$iãÕ, 
tambem dit·ei qu·e ·.desí8f0 diLpaJ.avrà qli:e pedi 

. a A commissão d~ collstituiç!io e poderes , cohe
re"te com seu -pensamento ,. é de parecer que se 
defira no supplicante .. com a !;egulnte resolução: 

« A asscmbléa ~erfll legislativa 1·esolve: 
« Arligo unico. E'. o gov~rno autorisado a conce

der carta. de naturalis .• ção de -cidadão brnzileir•> 
ao subdito .porlll(,'UeZ Manuel Alves O.astilho, re
vt)gad·~s · as disposi(Õcs. em eontrnt·io~ . . · 

« P~tço .da . camara· dos deputados, em 23 de Ju
lho do ·185:3. - F- D. Pereira de. Vasco1,1ceUos. 
- J. A. de Miranda.» · 

São approvados .. os seguintos pareceres·: 
<c A' comUJissão de--i nstrucçi\o publica Cor:l.• pre· 

sentes .os requerimentos de Jose Ferraz de Oli
veira. o Je .. Eugenio .Auguato .de Oliveira Móuteit·o 
tle B:~.nos, _pedin,lo .. ambos · os supplicante• serem 
admittiJos fi. rnati-icul~ do. 1• 8 1)UO da eSCO!a:de 
medicina, ni'lo . ol>stantG fàltu-lhc . · o e iam o de 
mathcmaticas, ·ll alleglllido o. primeiro. silpplicante 
a infelicidade de ser reprovado• nesso·exe.mc· pre
paratoric, ,e o Sl)gundo. ful.da dizcnJo sobre .o mo· 
l.i~·o porque niio fez esse exame.· . · . . . 

"A •lommissão · á vista dó ,tfio •futeis motivos, 
entendo que uiio deve-se l'elaxat• a · disciplina "da 
escola '4o mecicina . facultando a matric.ula a es
tudantes q~'e não têin oti' preparatorios exigidos 
pela lei como nécessario&, ·e portanto· é de .pare
cer quo seja indeferida a pretençio doe ·suppli-
canted. · 

" 'Pilço ela eama~a dos d.ip uttulos; 12 de· Ag~to 
de. 1858. - Si!l)d Fe'f'ra:. - SilDdra· · àti Motta.-
Dutra Ro,;ha.» . · · 

"F<li presente CL conuniss:to ·ele· inett·aeçiio ·pu· 
bUca 'o requerimento de Herculano Antonio da 
Fonseea, e:~tudlinte tlo SO a i1no da faeuldada do 
medielna da Bahia, pedindo aar admiUido n :. novo 
ex a me do 8• armo, no . gual foi repruvado, e · os 
exames de <t• o 5•, que ft·equentou como ouvinte; 
no ea~o de ser apJ>rovado na'luelle em que roi-a 
reprovadc ; o constJerando a .commissiio · que o 
pedido do suppiieanto é contrario :á. .lei..-.e.:oá · di~Y 
ciplinn da .asr.ola, o que não . te1~ fundâi:i'Mrito al
gum razottver, ··é ·de parecer qtle· ·sej& Siiid.Bfurida 
a · =~~ · 'prctençâó·. · · · ·. - · · f; -_.;,·:;· · 

:. «.PW;o \la· eamara · ilos d:epti'tados·, 12:::\g~sto de 
18~13- - Silvei,·a áa. ·Motta. ,-SiltJa Fei'rnz .-.Du· 
tra Ror.'ha.ii · · · . · ., · · · · · -· · · . 
' .. Fiéã~ ' ádii(dos; por. te~ sobre'ó pti'à!oiro pedid~ 
_a .p_a!&vra .o· S~:. Ferrai;, · ·e o _st>g11D4o' o Sr .. Paula 
Calldi~o, os .ség'liit\'tés_.p 1r~eere~ -=~ ·: ·. _. · .. 
. · ~-Foi ·pre$ento :à .eQmmism d~::fuatrueçio .,pu
bli~~ . o· 1·eq 11érim~~W de ~~n_e,sfe~:'Í<'~rreíra ~r~ça 
Jnmor, qu~~· - ~~leg8Jld!?,_ ri_a<'! ~~ .po_:i~~lo 1.-_equen~r 
nenhum dos CllROS" Jllrtdtc;os ílo tmperJ'>, mM, 
i&ti'do. (~to ' j'lniticularmento csta.do das -materins 
qua···n'ellés 's'~f-~nsln:'io, .Ped~·'·ser. admittlao a fuer 
aeto ··dns·materiRS' éle'Wos oa~-e.nnos · para lhe ·ser 
ccm~~rid_ó ' o 'gmG~ r~ttvo .. - · · · · 
·'" A: ' &.iiimiá~~o. juigà,- e-ste•podido tão ~xarbl· 

tant~ o derogalori<i das' .Jo;a o ·systema ·de ei}· 
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tucJo adopta.do T&n:.~ academias do hn~erio,. que 

1

. mações' e1tigidas pelo_ governo :io presidente : da 
~M póJtoe ddar o~!:.O ~arecer que !'ao ,S8Ja o_ tnde- mesmtl provinda. Não s~i se diJ:igio ou niin assa 
enmen a pte ... nçao do suppbean.e. · ·. · nova solieital}dll ~, govE<rno. MG:J citou .informa-

" Pai}O da eo!"ar:"-: dos· dt> utado's~ ·~ tlé Agos- - do de qu~> elle . remetieu á. eBinnra, em .1Q ·de 
to de . l!'ô3.- S•loew~ da ~eea. -DutJ•a Rocha,_. Junho,_ os docum.,ntO$ e ínCormagões qaé · a tal 
- Veuc:do, porque Julgo ~ssivel a admiss~o res\)eito ... r~b.êra do .. preside"w e Rio Gtaridb 

··· ·ile-1llCllme-~"SSbN-"lóãas··as··niiiteí'ias:-Sil'iui ... - do :':1111. ·Eiltretau'to aitrda não !oi lido na camara 
Fm·_r~:r. n ; .. . _ . · · · . · ? ofiicío qnd aeompaubou ·esses documentos e 

. , . « A. com1nissão de_ instrucçiio . pulilien n.amioou ll!Í?r!f!açõds, nem · apparccum · taeb papeis. .J:á me 
o_ rcqueriu;iént.o. dá s~t~r.t~ino Soares de -.Meirelles, dtrl~l - no Sr . o!Hcíal-m!lio•· da -secret~t·ía .b ca-
e~tu,Jante do 3• a_nno do metlicina, ern· que pede· m:ua ~ ao honrado St•. lo seeretanu ; ·_ n_cuhnm 
dtspensa da mn_t~J_cula do .!l• ,anno, que .j)jz fre- dclles ~be .o fim q!le levQr:'io -- esses papets~ Na 
q,u.entar. eo.l!l~ ~~VI~ te, funihu?o·se o . supplicaute secrcta_rto. ~~o ionptmo · tambelJI não estilo;_ Co>mo 

·.e!ll se ter wullh&!Ido o _favor que no aono PN- se · po1dêrao ~;Jle~ 1 Qu .. m ·o:> - desencammhon? 
_:umo _pQ.:lsado pedto .de dtspensa da matricula .do Erllu. ducumento~ liJiport~n!es ·com que O'Sr; Jose 
.8• anno por se achar nelta uiatrlcU:lndo hoje. c Caudtdo Gomes Justtfieou J•tdici••lmente ser cida-
:a. c<?m!llissão julga muito injusta é pt•ejndiei~l á d_ã<J · IJrazileiro, !l çriio -as -informações do pt:e-
dtsc!{lhna dt1 escola umn tal' pre(ençdo pelos std_ente d~ _provmcta sob~ essa qne ;tão ·!. Des-
ruottvos que pa~sa a exp(ir,- e p0rtaôto e de !lppar~ce1·ao, li&n::!o t·emettulos da se_ct•&tarsa. _do 
parecer que .seja mdcrerida:. : . lmperao par:~: esta camara; · · · · · 
, « Esta .· augttS,I8: :.<lAmara approvou- o. a!mo Perdidos . este~ documento~, . . enton'do _ todaViEl 

.p~ssatlo .. um pro]eeto de resolução,. eoneedendo que · ntto so_ devo· pet·der " dLronto · do, cldr+dão· a 
ao snpplicante u_ m~~o Jispeusa . de-- matricula do quen:- · e!les perten·~e.m-. Es>e · cidn'dlio· 'niti> ' .lliíve 
3<> anno, guando ._o ~upplícank os_tav.a matr!_cn- P~! u;so_ 1!car tolbtdo de provar o . sel1 di_reHo • 
. lado _no_ .segundo. -~ _!r~quenta.v1i , com~. ouvinte 0 Nao m~ reoorJand•> de algum o~tTo mo1o _ de 

Je•:ceJro; ~as }!.!l ' .d.r,scusstio, da.: red~;'io ,do pl'tlc _conaeçu~r-. qn!l a eamara -p~s~o. _ decadlr a quetstão 
Jecto . de. lct suseJI.l!•lilo-se_ ~uma_._,questao de absur- . da - naetonah•\ad~ . _de_,;se.·.Ctd!ldao ainda . n;a .pro-
do na . !Ju~ 1:e~Jl~çuo! ,n~o ro~ ~lia . cl~idídà ;. e. 0 sen~e- s~SI\o, , so!ie\te1· e •obu.v!'- ·:nma:. ·cÕ-PI!'- ·,au-
)apso do t.empo Jnnhhsa:t:à 0 favor éoneadido por thentlea do oflic:to da_: seeretanu · do: 1m peno . ~ne 
esta cam:t~a,._. Volla~tdo . ,porólu .0 .supplieanw á ~ompa~b.oU:. · <!s ' documenLos, .- !'.~o. qual.-o : :m~~ 
pres~nç~ A esta carnn•·ar ~e·m· pedir um l~vor -núv,>, mst(o •.especttvo dt\ n sua_ oplDJ~O- de q'!e . nno 
que e . d1.,sp~_n_sa .. da _ma.t':acul~ ·do 4.• anno, assim ha !luvtda algu!ll~ <!_e que ·.o .e~e1tor .Jose C~u-
eomo_ . outr. ura pcdto dtspe~s:1 · d_a mot•·ieul _i do dtd? _Gomes e c1dadao braztletro. ; e. , o.ff'e_reço . á 
.tercom> .. De .s~rte _que .. o -St,lPPiícante, por não me~a es_~!>. documento com o ·t:O<Juonmento ·ql.!e 
ter. po~roJo .utiltear-ee elo fa_vnr- que l(te foi então f~o pata qu~ vê. clle á -:omm•ss!lo de const~-

:concedtdo·, JUlga-se com dtrotto de o~tor uma tutçllo e . poderes, &fi.~ ~a· . .. ~e .. e)(Q po9so. consl· 
,compeiÍs:lçiio_,.: pedindo,_, um fav~·r ._novo,- -qué· 0 -den1r a que~tão _e em1t;•r o seu par,ecer .• ·,· · ·., 
ponha em ctret~mstauctas van~&Jo~as a todos os . Q!le o Sr. Jo>se Catldido Gomes é cidadão.brs-
seus co_mpanheuos dü escola, .. pois: a · nenbum :a zlleuo nunen nlguem-. · eontestou senão ··o Sr •. de-
J!arllll:'ltldo .,a._ 'l(.a~(.t.gem, d~ , n0 ;tempo .de um .anno pulild<> a qu!m. mo referi, e il~mit'n)e ~a discussllo 
:!!\Z~r ,os_ cursos .de dous. annos • .. , _. . .. .... . _ aa verilicaçno dos poderes · d'os rep_reíiiintálltes 
.·. ~' Ora, ,ainda m.es~o c,onccdendo qu·l· 0 ·-sup· ReJa provtnela Jo:Rif!•Grande do ~·lll •• Jl:sse uúismo 
.Pli_ eant~ t~nb .. "l.. cap~c\!=l·adc . par~ ' aprender -em um ::;r. ~eputado, . a~ll!lo chefe d~ polt.:l!l daqueU:\ 
Bll.ll;O aqlltllO ~~0- IL _(,;i · Obriga ' a todOS apren let· prO.Vl!lcfS,· 6 r8tlldtndO ;na C·1pttal, ~Dd9 tambetn 
~11!:-.,d<!us, ~ p~d1do ·.d? :supplica.nt.> int!)Orta. uma rostdc o Sr. Joeé C~dr<II1·GOm$tl, -nnnca· duvidou 
.mJusttç~ •. ~11to. tn'lis odiosa quanto ulfecta·-- ell:l de QllO este ; fns:ile :cldacllio' .brn:tlleiro, ·poJs· · que 
.v!ll\1. cl~so_,?UIJlerfll'a, na qual so encontrão. tnlen- nunca o .· obr1gou trrtu o ·tttulo ·de resldencla 
. t<;>s q_ue .. sg JUlgar/lo conl os .. mesmos tihl!Qs q 11e Ql/.B deve.m. ter todos oa estrangeiros que vêm .~~oo 
o supphcantc. Esta coucessão pQi;i -nilo :so . ~ nosso - P~tz . E se nqnolle iudlvldllo ó eom, eft'etto 
c~_ntraría à _lei, ID&s é u'n !avur oélio~o ... Além estrauge_tro, faltoq. o S•·· cbefe de policia a um 

.dtsto, .~c:resc~nt~~o: a eomn'lissil.o· ... quo· as . ra~ões dever •. que 116 o_omo d~put11do 11e lembrou de 
que mthtário o an!)o proiimo pllSsádo para qae cumpnr. ~[as. DLLO, o Sr. José C:mdldo Gomes 

.esta .a.ugu,~ta .. ct\tnara . _coucedas'Se". a di'speilsA da nunca foi _ chamndo a tirar título de reahlenei:~; 
matrtcnla do .. S•. anno •iii~ ,.'Pode~~;~ .militsr hoje, tirou varras vezes J?88S~por~. com LI ~~I!Zilelro : 
porq1:1e o ·~l'Ph.eant4; . JA. . ·esW . ma'triCU:Iado _ 110 tot~ou sempre· patt_e, ma•s ou menos _ &Ct•vn. n as 

. ac!lo .P.Ar.l ·.t:<lJ" .ma~nc!lla _ {H!dió .. dispensa, · e 0 eletçõçs; foi votado . para veread.or· ~a .eapitat,_ e 
.I!~P.P!!~n~ 11~ d 9v_o pretÃ,ndex: 10·esmo têr. J.lii. · para men)bro ·d: asse:ntiléa provlneJat ; o · n~ca 
vll~gto, d~ n~ ca_r•:~lra . de; .seus .estudos; an1rar hou_ve r e.elam:'lçao ·.algum·\ ~ntra _a · au_a nnc:IO-
mats .• dcprcss" que seus· cónipilnheiros. :· .. · !lal1dade; Possue uma· ty pographla; e redige ·um 

. . « Quaad<.> .S#l tt~t:i _· do ,.dar áa >&cldOtnias mlll J0fl!.8! político, ' dO !~lllll'·.·é, ·\ambem· O l"!IIP0nsa-
reg~lal'idadtl ' e .. disciplina, .se tia uiea·-cnO .. coukadi~ · .vel ; e .n.•tnca _: :oi · emban~do na:' red~' -e~ r~ 
ctouo . _qu" ... esta . , a~gusta .cll!Jl&ra · .. contraransse P<!n~~btlldade .. ~ · SU<l f~a,. 'cer~mente : porq11e 
essas VU!l.a$ dus -leg1slarlorcs , e I! o · aoverno , .eou- 111!0 _e estrllngell'O- ~'_! o fosse_.- nao . podert~ assn-
cedendo : tae·s . dlspens1s. : Portanto . e:~ comoiissiio · .mu; -.essa re$ponsablltdo.àe.· Aindll e:m. 1~ :elle 
de p~ree~r quo - ~eja. indef~rida a ' prelenÇào _:do .so~1.tou.; -~~aportll i! o chc.fe 4-e . \t)ohcta mtertno, 
s upplieante. , . . .. · . , . . .... . .. . o~ .S•: .Dr • . ~~g~etredo . Rocha,· e . u · .obteve -como 

. ·'• Paço>-dll· camarà. dos deputados .ta de·:: _ stn ctdada? braztletro .. _ . 
de 18õl3. -Silt>eif'ti da Motta;·- 'sh- F~z.,. -~Nas. ullirnas eletçoes de 1852 elle teve lntl.aet_l-

. . 1.· · . { .
1 

, . ; . .· · ' '"' ' -:. , e111 directa .e _mu•to eJih:a:z: · .n·a ·, ann . . .paroebla 
• 0 sr:• _,~.a _.l.o , . p_e J~ . ·ordj)mr~ . .,.-; .l:l~ _. ,aJ_glclnS {do. Rot;ario) ;· foi alli e~ít,(}r, · e·; 'dcpois 'de. Coli-

duls , eu reque,u .A c~~~~tt ,q_ue ,,fO!JSem S;ohc1f.a· eut~a· a eleição "OS_ seus: ··adrêraarioa. politicos 
da~ .de ~to.!~. ao . S<?!~lu~. as .!~f~t~~.s1 .J;ã.ullla . venctdos .. .forma!Atão mn· -protesto' -eoJltra a valb · 
vez: pedtd&;i, s•.lb'te 11 que~tão d11 na.ctounlldade dadc. ·da· ·el1li~o· -e·: sendo. ~ituladaS· ueaàll . pro-
de um·ete\tor ·de uma; da,. ::paroc;hiaa· da :: ~idade tBstO 'i:nultas irregularidade$ · attribuidas .,a·: ft8a 
de Part<rA:Iegre, que fot :a ver~~-- ·de estro-o_geiro · eleição;··não ·, lembrou aos' Séus· iluf.aí-ea a· i.rregu~ 
por Utll ·Sr. · i:lepnta~~ da' provnreta: d~. R1o ?ran- larid!J•1e · da !ntel"!'ençã()': '-;te_ 'lim·o'e9trani!eiro_ ·; ~e 
de do Sul na occns1ao . em que se .v.euficllrAil os · obtivera ·votós · para ser eteitor ' ·como . foi·; ii ·~e · . 
Jl!tdat:ea do.~ repre~nta~tes ·ror c~aa P-rovinda, tan&a:--plJrte · 'hm6ra na eleiÇão'· que foi : 'o iprõ;; .. · 
VJSto ~ue ·~. eonstava .~à terem ·'l•qdo·: 1Ui irtror- rno que . formulou '~ ·cont.ràprotesto,' vara ser 
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insérido na Ac!.a a. favor da regularidade da casa da sua nacionalidadl!, porque alí!s muito 
m·osma .eleição. . censw-avd seria o se11 CJ>mpo•·tamento como .. chefe 

Na · justificação a que olle procedeu, ~stou in- de policill, que pnr t:mto 'empo foi .da provinela 
formado que Jurârão pessoa..s -snperiore.• a toda do Rio Grande d•> Std. · 
3l.lspoita; us pessoas mais gralias da cidade de O meu nobt·~ colieg_a já · alleg.ou que o Sr. ex· 
Porto-Alegre rorl\o testemunhas r.essa justificação. i:hef~ dG policia do Rio GrauJo ao Sul tiUIICa 
O pt·esidente d11 província em sua Informação eompellio ao Sr. Josã Candida n tirar titulo do 

___ .Jlirjgida aQ m.lni.s.t&ri!LJI.o_.i_mpedo ... ..dec.lru:ILq.lle.... .. .l'tsidencla..; .. .:~ .. .uia . ~...poui~a-.ia.to ti vasa a 
nii•l ha .duvida alguma de que esse iildivi<iuo é lu~t· se cllo a nn•l tivesse por brnzileiro; e. riem 
cidadão brazileiro e. não estrangeiro, .a o Sr. mi_- elle podorin allogar ignoro.ncia qU'lndo reaidião 
nistro do i"lJ1lerio rcferinclo-sa a essoa documentos ambos · na. capital. O ·Sr. Josó Candido oecupa 
l.1.z igual declaração.· . em Porto-AleEre uma posição bastante iinporhnte 

Pa1·eee-me pois que o direito desse individuo para que o :::.r. eJt-cbefe de policia pud&'$Se <lei -
não deve . p erder-se, como per~eo·ã<>se os seus x-or de saber se elle era cstrangeiN, entret·mto 
documentos, e que sobre o documento que offo- entro ·as documentos ·que pretendo oftom~cer á 
reço ã camara, e mais sobre as inf~~rmações e.nnmissio exist.l úma certidão da seentllria da 
que ncabo de dar, a commi,ssão pod01rt. emit tir policia pela qunl so prova quo nunca o. Sr. José 
nm jui2o que esclareça a ctlmarjl, aftm de que C.tndido Gomos tirou titulo d~ residencia. Não 
ella p'ossa decidir a questão, .c deeidil-a ainda ba documento que prove que clle fGsse multado 
nesta se~sil~. Trat1.1.-se dos •tireito&- de um ci- ou deixasse de sêl-o, mas . devo crol' _qua nunca 
dadão. brazilelro, direitOs que lhe .· são contes· o foi, porquo a multa não é o unie•) castigo a 
tados,'trata:se d11, exercício .de funi:ções políticas que ellc seria obt•igado ;. o1u todo. o caso seria 
que podem. invalidar poderes, a não serem . legi~ compellid() a tirar · titulo de .residaucia, e entre-
tlmas.;, . . · tanto. -nunca n -tirou. 

O ·sn. PRESIDENTE:- Devo dizer no · Sr. depu- Na seerelarin.da·policia se concedeu um pns-
t<~do que ·não )la nada em discussil.o ·a · este saport~, que 'tambem apresento, · .no ~r. José 
respeito. O Sr. dcputndo pedio a · palt\vra pela C~ndid'! Gomes · em- 185fl como cidadão brazllei ro. 
ordem o t.,m fallsdo acerca :de olei~ões da pro- Em uma época mais ·antiga . o -Sr. - min·que,; de 
vincia do Rio-Grsnde da · Sul, tem ent.rado -em Caxias, en tão presidente· e ·. commandante em 
pa-rticularidades qua não.são .. cabidBlS agora... chefe do exercito, o recommendou como hra2i-

O Sn. B&I-Lo :-Estou fundamentando um re" lciro ás aut-Jri:hdes. dos paizes vizinhos, para 
que .tivessem · com. ell'i• as deferenclns·. que se 

qneriment.o . .. · ·. · · guar(l,ão ·sempre para com os stiOditos de Iiações 
· .O S~~ - P~JOE..vri :...,... Mas lia out~os .t·eque~i- amigas. ·um vice-presidente du próvln'cia em 

mentos que têm, prioridade nn. dlscussll:o. c:tcrciclo, o Sr. commond•ldor Patrició' O"i'rêa da 
o Sn.· BEr.Lo. :-'Por ·.ser dia proprio de roque- Camara, lh~ deu · .uma ,!S'U.S.:l •. 1'Cfi9,D~~ndação 

t é d' J t algum tempo depo1s .. Alem :ihst.,; !t·o · Sr.:. José 
menos ·que pe r 8 pa avr-a parR apres!m ar Ctmdido foi vot!tdo n.o." r._ .. :_·m .. -._-.a-t.-_ ,i1_1-:~e .. ·.··,.i. .• '.um.·"-.. ã'. ~'ve_· z ·para este; e o ·estou fundamentando... .. · " .. 

. . . veo•eador e . deputa~!?:J?!ºJ.I.'ii~I_li!_; ;aq~• csto.o · ta m-
O Sn.. P.RESIDEl\"''É: -Se o .. nobre " deputado b em · os·· documentas' ·que provão · .tsto'; · e. estas 

consumir o temp~ destinado para· os r~9.uel'i- votao;ões não ~orião ·lugar ~ ·elJc fosse c.cnside-
·mento~· com este; outros que" j a têm sido arre- rado_ estrangeiro. . · - · · · 
' sentados não podetá õ ser discutido~. · . , ' · ora, não era possivel que 0 Sr. ·depul'\do que 

O Sn. ·:smo : - Bel'll; .co;no ... já · tenho dito ·o boje duvida da óacionalidadu do ·Sr. José Cau-
quc era ,nece;;sario : para fundAmentar o meu. re- ·di<iô; que o 3t·: · deputado que sempre oeeupou 
queriment:>, vou. maud.ol-o á mesa. na. prov:lncia ·posição muito aetlvn como homem 

Vai ã mesa e fica paro. ser tomado om con- político, d eixa~se que o Sr. José Candldo gozasse 
sider.açio . em tompo opportuno, 0 seguinte re- de direitos qüe não lho eabil\o,' · ctuando tinhn 
quenmento: · · , recut·sos lego.es para niio ao osttJrvar a su.o. 

· qualilicaçllo. como. recorrer ao respeetivo eonse· 
a Requeiro que .S!'ja remettiúo á commis,oão lho contra ella, quar.do fosse feUa; n!lo ora 

de constituição> e poderes a cópia. ouUJcutica do pos>lvt!L que elle nilo procllraat~~~ obetur quo 
off:cio. de 10 de Junho do cot·reoté anno do mi· fossem reconbt:cidos os voto>' que pnra deputado 
nis~ro do imperio, acompanhAndo os d•>cument.os provincial teve · u ·Sr. José Candloio no eolleglo 
e inrormações pedidas peln camara sob1·c a eleitoral de Porto· Alegra de !')UO o nobre deputada 
questio_ da nAcionalidade do eleitor da provincia fazia parte, o purt.l t1lo aahente que sempre roi 
do Rio Grande do Sal, Josõ Candldo Gomes, membro da mcse. Entretanto o Sr. Jci•é Càndido 
llfim de que a mesma . commissão tlê com Ur· recebeu vot.os, ., o nobre deput~do nunca duYi· 
genci.a. o_· seu pa~~eer. ~ ~li~ei·~~ Bello: " dou · quo esses votos recahido em um·. jcldadlto 
· o Sr. JaoJntbr• ele. Mendonça :-Pedi b~ileiN. ..,., •• . , 
a ptllavra: .. para. oftàecer á commisailo, de con. ·Grande porte do. população · d'l capital da pro-
.stituiç,\o .. e .. poderes al-gUns documentos, no caso vincía do ·Rlo .-Grande do Snl t&.mbém uunea. du-

-.de .que: a ella seja. sujeito o requerimento ·que vidou· .que o Sr. Jose Candido fosse brazileiro, 
faz ·o . meu · nobre· collega, e .muito resumida- porque. deu-H19 es !lontaneame•tt!', votoçiio para 

_ men~ . pllra.1lilo tolllar tempo á ·camara, darei· vere.ador; . ··Diga espontaneamente · porque . doas 
-eonheeh:nento do que ·elles contém, se · :V. Ex • . o dias antes .. _da eleição o Sr. José Candido fez 
pennitte. um · annuncio dechrantlr: que não:· era· candid-ato 

Sr- prMidente.· nunca tive a vaidade de pen- á i:amara •munieipal, annuncio g,ue. consta -de um 
.. sar· qu~ pudeYSe . 'l'~r a ter nesta casa : uma neca- jortial que oft"ereçn tambem á ·.eommlu.\o. ·· :. 
s ião de illustrar .com o meu voto 0 dos meus O meu nobre C:Ollega.já. allegouque c .Sr. Jose 
dignos collegas; porqu.e. ,-w:ersando as disellssõés · c ;tndido · o·edi!(e uma· dás: folh&S · politíe&S . mais 
Dqui oommummente . sobre doutrinas, sou .. eu 0 lidas c mlits lDlpl)rtantes'da provi'ocia, :e _não. era 
q_ue sempre tere.i . de. aprender; mas .dá-se .esta ·possivel que · sondo elle re!)utado estrangeiro ... 
questio de .facto ,. da qual ;tenho . conhecímf.nt.o,. e·: o ·SB. ·. PltzsiD~~--r:E:-:.. o Sr • . deputaflo -está .con
sobre a qnar sob1-etudo posstoo documentos que .tinuando ·no mesmo earninho dn. se11 ··collega: niio 

.levaràõ a convieçiio . ainda aos rriaia escrupulo- .de:iejo ·contrariar·.ao Sr. deput•tdo, que .parece 
·MS, de que eom effeito o Sr . .J,,sé Gandldo Gomes nd<> estar muito scierite das-disposições do regi-

é cidadito brazileiro, e que sempre foi · r~putado mento da casa; . mas em ·verdade é · uma mani-
tal, mesmo pelo Sr. deputado -que duvidou nesta festa in!racç:io do .regimento;_ .Quando esse.:s . do· 
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cumen tos ou · papei~ lol'em enviados á. oommi ssão trario a.gon& mesrn.., com o nobre deputado pelo 
de constituição, e esta interpuzer, o seu pareeor, Rio Grsnde do Sul\ Elle, sem que pedi!ISe nr-
então serão cabidas as observações do nobre de- gencia, justificou um requerimenta, e outr.o nobre 
putl).do: por ora não é i~to possível. deputado pela mesma província r<>spondeu;. De-

O s J M sojnria pfli.; ser esclarGeidv para :~aber haver:me 
a. AClNTiiO DE • ENDONÇA:-Qu:lly,u.< .•tne . ·· •'1H· ·oe~nsiõcs scmelhaot<>s ... 

-- seja-~a · necessidade· qlle-eu- "tenha·· ;se expririiir~ui·.~ · 
nesta ca.~a. a mais iigeirn ob>erva~ão d6 -V .Ex. O. S11. PrutSIDENT.::- O nobre deputado é mem· 
me fará immediatamente calar; pur isso dei"o bro tulLlgo da casa, sem· duvida versado nos Rons 
de · continuar,. & terminarei pedindo. que, no enso estylos, e deve lembrar-se do que occorreu sab-
du passar o reqnerirn_Anto ·ctú meu nobre collf'ga, b•tclo proxinto pQSs!ldo; Estava em· discussão ·n 
sejào envind_os. á' commissão .estes docum~•tos. requeritnMto suhre Oij negocios da província do 
Cl"eío que a. commissão, reconhjlceudo o naeio- Rio Grande do Nor~; o Sr. depntndo, que orava, 
IHtlidade·. do -Sr. José Gandído Gomes, faz com- tinha consider;lçõcs a fazer, e eu não lhe. pedia 
pletn justiça a um brazileiro '(!<te. pode aind;t tolhe~ 11. palavn.; mns diS!e-lhe que · con"llinba · 
set·vir ao paiz C(lm <>s seus braços; e que o terminar o seu discnrso, podendo concluilco.depois, 
illusLra com o seu talento. isto é, quando o requeríroe11to ent1·asse novamente 

- 1 em discussão. Foi isto resplvido snbbado passado. 
O S•·· Bc.r..,.rt·e. . Cav<~.l.oa:n~l ' - \pe a O St·. depntad~ pel.; 'Rio Gran<Ie do. Sul pedia 

ortl.em):.,...;Sr: presi·Jente, fiquei sorprendido vendo hoje a palavt:\ p<~h ordem e eoncluio· apresen-
V, Ex. emlceder· n palavra no 110bre deputado · 1 · d · 
p-ara apresentar um nove ·requerimento, quando t~ndo um requernnento, quan-. o o que . se evta 
me parece que devia continua, .. a discussão do f,,zer eta diseU:tir'-se o requerimento _3obl'e os 
requerimento do nobre deputado pelo Rio Grande negociús do Ri• o Gr•lnd' do Norte, e depoi~ _pas· 
d·o Norte, e cnbet·-me 11 palavrio, sogundo a pro- sar-sa á di;cussfto do .outro sobre a Ptlrabyb·a,· .. 
messa que me fez V. Ex •. sabbado passnd<.>, O Sa. Bez~an..... CA-VALCA:j.Tr.- Entretantt> .sCHl 
quando interrompeu a .discussão desse requeri· .en quem tem a palavra, o é outro quem falia! ••. 
tnento. Vejo (lUe ape<1as ·faltilo quinze minutos, 0 SR. H.E:.NRIQUEs:- De tdr,_ 0 ·nobt•e deputado 
e· de~ejo ·saber s~ esse requerimento eontinúa pelo Rio Grand,o dó S~l9.presen~'\do e justinea~o 
em discussão... · · 0 seu requerimento, e sem ped1do· e approYaça.~ 

O Sn. ~aESXPJt~Tl!l : -;-Eu noo. podia I;r~ver nem de urgencia, como de. mim se <!xigio, é dQ que 
Ob!<tar 11 que um.:Sr. deputado pedisse a palnvra me queiXo,· porque assim CCJmo não pudá apre· 
~obre qualquer. outro .negocio; suecedeu que o sentar sem es; as clnusulas o que pretendia·sab· 
S1·. deputado __ pelo _Rio Grande do Sul pedisse a bado p·lssado, tambem o nubre deputado não 
palavt'a pela. orJem c ·fizesse um requedwento; podi9. . ter· direito· ·dtl apresentar e. fundamentaL· 
advirto~o que n1io cst.wa na ordem ... _ o que hoje apresentou. e a. camllra ouvio .. Eu-

O Sa.·Bii:zr;rutA· GA''.Ü .. CANl"l :-'"·Mas havendo um tretanto não só o n-•bt'tl de pulado o Sr. Bello, ,a 
requerimento em -discussão; ninda mesmo em quem aliás múito respeito, . apresentou o seu_.re· 
outro. caso . não< podi•l o nobre deputado ll!fre- querimento, como um outr~ ::>r .. deputado dis· 
sentar outro sem pedi•· urgenci~ • .Não d..S~Jãra eqrreli sobre o ·roaotil_o t:e.querimento ... 
tornlll'•m<) imperti .. on(e em fazer rE\ClamaçÕeS; · . 0 SJit"' ·~!l.SU>~'"l.'.E :-_I$i.Q é UDl{> deSOrdem per-
mas inf~lizmen~e hn .~empre materia para is>o. •. feita, permittacme o nobre deputado que o diga,; 

O SR• PRESIDENTE:- Bem; está em· discussão uão _lhe assiste o dh·eito de_ pedir a p~lavra pera 
o - requerimento .do Sr. :Raposo da C>lm>:lra. · ... ·ordem pilra qúei:-tar-;;e. Lembt~se o nobro de-
Mas ct>mo .o nobrs deputado· mostrt~; ·desejo de putado que d epois de ter .o Sr. deputado pelo 
fallar, e c_om•> não possa fallar, ·senão poJ dez Rio Grande do S'ul fallado' pil1' algum tempo, eu 
ou doze rnlUutos... . . · o advet·ti •.. -
· o Sa. B.EZEniu. CAVALCA~_rrr:- Peço a pa)l\vrn. o Sn. Ha:~-'RIQu~s:"-v. E~- o advei·tio j• q11asi 
· · · nc\ <:onclusão dn justHlençiio. e consentio qu(l 

O Sa. PnEsmEs:io~:-T.im a palavra. · · · outro nobre deputado _respondesse, hnvcndo •·c-
o Sl". H<:>nrlquo• (peh ordem):-S[lbb[ldo quarimentos nnwr.iores mais antigos •. Quanto ao 

passado, pedindo e11 a palavra pela'o1·Jem par.1 "nob~e deputado polo Rio Grande do Norto, tenho 
<>fferee6r um requerimento... · ·· · , d~ observar, como já disse, qu~ ello nito põole 

. o 'sn. P_R.ESIDENTE:-O nobre dep'utado niio eontinuar hoje o sou discurso; jt\ fallou tuno. 
vez, e o regimento do. cau voda esso coutlDUll· 

pôde fallnr pela ordero nesta.· quostiia; só se çíto, que v. Ex. lho perroittto. 
por v_entura Qui:tar encmninbar ou p· dir o en-
c~rramenw ddl.n, mu niio tt·atar de materin O· Sa.. Plli::SWENTii: :-Eu DUo sei 11 qao o nubra 
li~trauha. •. · · · deputado se· dirige; ·H•L pouco queixava-se per 

tor tnllado o- Sr. deputado pelo Rio-Grande do 
O Sn. HE:l!RIQCES :-Creio que em todo o tempo Sul; ngcra .nilo qu·er que· se dê a pjÜav.ra a um 

ê JlermittiJo pelo regimento da ct~sa pedir a orador que não ·põde findár o seu (iiscur~o·! Eu 
pn1avra e fallar pela ordem •• • . ' · ·· devo dizer que pelo regimento da casa não' se 

·O SR. PnESIDENTE :- Peàir a palavra :pel~· flllln. sempre q>le se quer,-· nem na~ :materlas em 
ordem é direito que tem limit_e, é, para encami- qne se deseja f~llar ero qualquer OCC81lião; o 
nhar a· discussão . . . · · . uobre d~pntado quer fallar· em todas as ooea-

0 Ss. HE.'IRIQt::Es·:- E' mesmo para: encami-. siões sobt·e uma .materb om que tem interesse 
nhar a diSI:ussíio que pedi a palav~a: entendo de fal!tn~; mas isto não é possíveL., 
que o- nobre de~>Utado fallando sabbado pnssado O Sn. HKI'i:IUQUES:- Não, senhor, poucas veze(;J 
a. respeito tlest~.- requerimento, não .pôde Ler. a fallo; .poucas vezes incommodo a "V. Ex:; -pe-
polavra- hoje para· continuar.a exp6r as-i<Uas .idéas dindo. a palavra; mas não f!O>ISO consentir que , 
sob~e. a .mesrna materia s&m. haver .quem o eo·n-; 0 IMU direito· seja ferido- e. -~<trope llMo,- e · que 
t•·nriasse. e a cqucm. pedindo a palavra ell~ qui- ··uns ·gozem . .-de· mais:re·g,llias do -que·-outros;···'ln- .. 
zesse :-esponder: De semelhante prn.ti.ea,-, nãóc au-: tret&nl.o que as· ~ondições sii·~ · · iguae 1 e' os· ·~í-
torisada de certo pelo regimento,. deve.':resultnr .. 1·eitos os mesmos. · · 
prejuizo __ á discus'Slio da· outros .1·eqnerimenws. ·UJ~A.·Vo.z.: ;_,_o :8enhÕr .e _' .. quo· _-·eslá ferin.do:o 
A'iilda no sabt..alfo :JlnSslldo qniz eu apresen~ e jus· direito nlb.eio. 
ttfiear um,. c v. Ex. m'o não consentia sem 

·'qlle ·pedi!llle·nrgeneia~ e a ·eamara ··a ·appro"Va!!Se; . 'OuTRA (àirigí.n(iQ·Se aoc Sr. Be•er'r'l Cmlalcan!i): 
mas entretanto vi proeedcr-se inteiramente o con· .-Vã faUando o senhor, que tem a. palavra.· 
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O . Sa. PBBSIDESTEo- F.atv:o 5 minutos apenns 

para dar mllio-dia, c em tiio pouco tampo não 
posso admittir outra discussão que n.:io. seja .. a . 
do orçntlltmto. 

U!II:A. Voz:-E' uma inju~ti~a. . 
O Sn. PaESU>~,.~,.:.... O nobre deputado ficara 

com o direito a discuttt· o SPU requerimento 
sabbado. 

UMA. Voz:-Para as eale.ldns gregas. 
OUTRA: -Sabb 'do vem outra cou••'· 
O Sn. At>RtGio : - Já .tem fallad~ .dez vezes sobre 

o Rio·Grand~ do Norte. 
O Sa. Bzzs:rctu. CJ.V.\LC~'n't:- Recorrerei á 

imprensa, se não posso fallar 7lesta casa. 
O Sa. PaESIDEliTE (eom força) : - O no!Jt·e de

putado fallou da vez pass.\da m11ito m~is tempo 
do quo o t·egimento lho permittia ; o nobre d.:
putado. n iio tem motivo de queixar·sto. (Apoi<t· 
elos.) · 

O Sa. BEzEnrv.. ÜAYALCANTI :- N:lo · se tt'llta 
do que fallei ; to•ata·se do direito quo tenho de 
fallar. · · 

O sa: PRESIDENTE: -Queria o nobre d~put~do 
que todo o · tempo fosse .:onsa·nido eom 11. . dis
cussão dos negocias do Rio-Grande de Norte ? 
{Apoiado$. ) 

O Sa. BgzEanA OAVALOA:-<Tr :-Faltei laoto quanto · 
faltou o Sr. Henriques ... 

O Su. PRESIDE~ E:- Mas o no'bro · daputa•l<> 
fnllou por quasi duas horas. · Como queixar. se 
peln imprensA? Ao ou,•ir-sa ao Sr. deputado 
parece q·ue todo o tompo da sesstlo devia ser 
consumido com esses negocias- \Apoiados) 

O Sn. BI!:ZER!l.\. C...v.~LCA.NTI:- Fui nggredi<l <) 
em minha bonra, c esta não d~ve estar sujeita 
aos caprichos da maioria, ou . de quem .quer que 
fOr I · 

O Sa . . PnESIDEXTE (co~ (orça.) : -Ordem do dia, 

ORDEM DO DIA 

TEtlCEll\A D ISCUSSÃO DO OllÇAMEi;T(). 

D itrerentes senhores pedem a. palavra simul
tanenmúnLc, c · o Sr. pr~sidcntc, d ~pois de orga
nisar a lis ta dos omdores, do\ r~ palavra ao 
::ir • . ministro da marinha. 

o Sr . .Aup:usto ci,. Ollvoh'a (~ela orJum): 
-Parece-m!! que dispondo o II<'S:JO regimento 
que nenhuma <liseussão comece senão por oppo· 
:siçi\o , e não estabelecendo eJ~:ceP)ItO algumn a 
respeito dos Srs. ministros, perm1ltindo apenao; 
que elles follem mais vozes, obrigados purém a 
respeitarem ns mais disposições regimentaa:t, niio 
póde .principiar esta diseus~io por uai di~curso 
pró. · · :' ' 

O Sn. NEntAS : :-- Qnam sabe se .o Sr. ministro 
da marinha quel' fullsr contra.? 

0 SB. AUGUSTO DE ÚLIVE<BA.: -Julgo que essa 
disposi;:fia'do regimeuto não deve ser infl'ing!da. 

O Sn. Pm:~sti>Í::>!T:>::- O regiment.o d6' aos mi
nistros o direito de fallnr quando lhes nprou,·<ir, 
" me · parece que esse direito é fundado na uti· · 
lidaüe publica, porque põde ser que o~ Srs. · mi
nistros dàm taes explicações que muito tendão · 
" diriY,ir bem a discussão. (.4poiados.; Tem pois· 
a palnvrn o Sr. ministro da marin~o:- - .. · 

o .so;-. Zacbo.rlas (mi?lÍ$tl'o àa mm·in1w);..;.l 
Sr. pro!Sidente; ·no u. ltimo. · diseurso que e~ta au· 
gu&ta camara te\'e de ou\'ir em a li• disetl&Sito 
do orçameuto da tnarinha, discurso proforido 
por um oob~e deput&d_o pela provincia ~o Per-

. nambuco, forito -me f~itts duas perguntas, a que 
julgo co:tvoniente dar agora respJsta. As P·•r
guntns a <jue mo retiro s:'io as Mguinles : 

1.• • Const.n-me que ha annos anteriores forão 
envindos da Bahia um cerro nnonero de africa:~os 
livres pertencentes ao arsenal uaquella p;·ovineia, 
e qu~ foriio entregues ao arsenal <lcsh eórte.: 
Depois que C6:ses africanos prestárll:o ahi bons 
serviços, porq 11~· er;lo bons remadores, amestra
dos em todos · os serviços do! arsenaes, forão da 
noito .,am o dia distribuídos por particulares, 
com mai~ essa circnmstancin de estnt·em algnns 
delle~ ganha .• d•) snlnrio no arsonal pat·n os in
divi•luos a quem for.io dados. Conwta-ma mnis· 
qne esses o.frieanos forão distri i.Juidos por pes
soa~ quo vi'l"em em contaeto com os Srs. mi· . 
nistros de o;~tado. Ora; H c.t!llara comprcher.dc 
que este fo&cto é de alguma 1mpor1ancla. » · 

2.• . u Ta·nharn consta-11tc o segui :I te !nétó : .,:... 
Antes de se aj ustat· .~a Inglatet·ra a construeçi'i:9 
<lesses ultimos vapore3. pM'a .o. t•cprossiio do 
trafdgv, o governo recebeu pt·opostns .J.a \'arios 
construcLorolS. de Gltscow, na Escossia. D J todas 
essas propo5tas, a quo peo.le o preço mals ole· , 
va.doJ é a d ·>~. ~r~. Róbert ·c Jo1me~ N<!pier, em 
cujos estaleiros se fllbric<io .. gr:tnde numero de 
VaporeS e Vo\SO~· para. a . mn1'tn!\a bl"itiln t\iCa, . e 
quo são decididamente cons~•·•tctcr~s .tão .aeredi- , 
tados como os Srs. Gt·o"n dO. 1 a. quorn t.,; in
cumbida a eonstr11cç'lo . desses vapores. Olf<!re
cendo·se porém ;tq_uelles constructores dll Glas- · 
cow, os Sr8. Napter; a construir ·· os refdridos 
vapores poi· 18,000 lbs. st. cada um, completa· 
mente prompto•, o governo mnndoU." fàzêl·os pelos 
St·s. Green & C., consti'Uctore3 de'l;ón1res, pelo · 
preço. mni.~ .P.Ievao.lo :d_e,.2·~;7,U ' lbs ... st. , . segundo 
nos diz S. Ex. om· ·seu. rela.tori o ... 

E~tsts ·perguntas, Sr. presidente, que a prin
cipio. nii.o me parecerão exprimir mais do que a 
cul'iosidadtl · do nobru deputado 1ue buscava . sa
tis fazer-se, erguêriio-se logo ao grão de um~ in
s inua>ii•> . altamente injurtosa,. á~sde que outro 
nobre deputado, tambem p.ela província de Per-. 
nam~aeo, tendo da . !olllar sobre o orçamento 
da recei:.a., cxol'diava .o seu. d i$eurso da soguinte· 
~ancira: · . 

« Creil) Que ninguom poderia pt·evet· o oneor
ráme.nto da discuss:'io do orçatnento da niari uh a 
hoj a. Tendo-se prorcrido ttpanas dCJus discuT.;os 
contra, e tendo o ultimo Ol'adot• feito nccusoções 
e nprQaentado fa.clos que aft'cct:to em Rlto ponto 
u I11JHl'a o pt·obid,od~ âo nobre ministru da ma· 
rinha, c ,,a, qnalidadJ de ministro, o !lendo o 
nosso prlm~lro dever tomar contllll á nllminill· 
traçilo o t elat• C?S .dinheiros publicas , · · pa~eeo . 
scnhoro~ da matonn, ·(o ou vol-a digo mnl sé-· 
rinmente), que um tnl encerramento ~em prévia 
cxpli•:açt"lo o defe~a do ministro ni\o vos foi · 
muito .lirosn . • 
' ':0 SR. · PAUL.\ B.\PTJST.\.; -Se o nobre minis-· 
tro permittisse urnt\ explicação da minha parte 
talvez fos.se . a . bem. sau. . · · 

O Sa. ZACIU.RL\S: -Não é· neceS31lris, e fique' 
eet·to ~J que ni'io pretendo moleil!al:o·•: ·no que 
vou d1zer . · ... ,, . ...... .. .... . 

. As perguntus a qne me,tenb,~ . r oferld->, s.·. pre- · 
stdente, tomárão · o gráô.d~: uma. · insinuaçito in· 
juriosa désde que·.O:U ···seil . autor, . nas : sessões · 
s ubsequootes, mostrou·se soffrego em dous re· 
qucrimentos que•apresentou· para pedir .informa- . 
ções ·n respeito . do object.o .·de suas perguntas, · 
dizendo. que essns in[.mnnçõa.i crão p:1ra o ha· 
litar a dOtender a h'Jara. d .J ministro ... . 

o . Sn. AuousTo DE Ot.tv.Enu. : - ·Nito disse· 
issõ:·, : . 

o sa: .ZA.CHAlU.\9 : -As p'e,·guittas do honrado . 
membro to~uio um ct\r;teter ai.nda mai; grave, 
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S«! !lú exordio e nos requerimentos de _q)le ten):lo 
falindo se juntnr o aparte, sem dtlvld&. mUlto 
s<gnil\,ca.tivo, àndo·pclo nobre. dcputaJo o Sr. con
selheiro nego Barros, quando asscycr,mdo eu, . 
lambem .. etn. aparte, .que o. gov~rno niio. hav_!a 
receb_ido .pl~'P"~ta alglluJa áeerca da constr••cç~o 
Llos vapo•·es de que ·se .trlltava·, o illtlstt•c COil
selheiro disse : ~ As pi'OpOlltas ~icrõ.o, se ostli:o 
on niio na sccretní·ía é outl'8.. cousa. » Compre· 
bonde por tnn\o· ,.. c!\riurfa -a necessidade que 
teu h o de dar tiJCplicnções pni·n. art•edar niío só 
ue mim qu~lquer insinuaçi\o, mas tambetn d<ls 
Bgent~s d•• governo impel'ial em Lond'í·e~ •. e'mes
mo de· sobt·e a n<•bt'e Júai•,ria o <lefl>\l' de haver 
"otado o <'llC<Jrramento da di!!cuso1l<l d<1 or<;atn<Onto 
da marinha sfm prévia explica~iio .e. de~et.a 'do 
ministro. - · · · 

Começarei , Sr. presid~nte, a explica~:io guP. 
t~nho ue ·dar pelo Mntrncto tlos vapores. A ín
sir!unçiio neste ponto cifra-s~ em di~er o· r>obre 
tleputudo qlle· na presença de dnss pr<•poslas, 
uma de 18,500 lbs. st , e outr:. <lc 22~0H lb><. st;, o 
governo preferi o osta áquella, isLo e,· acci.tau n 
mais. cara, abanàor.andt) a nl<Jis. barata; e que 
portanto a dilfP.renca Qlle vai "e uma a ouLm 
somma,-01.1 o valor .do 4,22l.lbs. sts., a· naçil.openleu 
por falta de· .ze~~; do gov.et'liO, do ministro ln·~· · 
~ileír~ em Londres; do o.:ffic;i;~l de marinha que 
partl ·. allí : CDVÍOU-SC incurnh\do. , da COU$~rW!Ç{\OJ 

:dos vapores, .·ou ile. todos jur •. tamente;· . _ 
. .!'-. éalMii·a .)al.)e ,q'\le, no comeo,o 9a ._actnnl a~· 
·nunistraçào JUlgou o governo. ,conv,enrente pedu· 
ao c<•rpo legisllltivo l\lll credito .dr!' 800:000/i para 
JÍlandar·. c~nstruh: ·.vÍ•.PÍ>res especilihncn!e adequa· 
dos t. · i'eptl!ssão · rlo trnfcgo .. :E~se ct·e.<iHo fui 
concedido por lei do 18 de Agosto do. anno !JO.S· 
sndo, e logo .P"rtiu . pal'•\ . .Londt·e~. n tratn•: .de 
tal i>bjeeto· o ··.c·•."Piti'io d~ frllgt\ta J'o&!)Uim R'y
mundo de Lamare, . oftlc•al, Sr. prcs,~cnt,.,, que 
fa~ hom>n a nosan· nrnmda, <~u se cons•\leru pelo 
lj),do · d!l intelli~enein, ou, parlicularmonte, pelo 
'zelo. eônf quo .cc.~tumo haver.ao uo dc~empenhu 
dQ sune · obri~~Ciea. (Apoiados·.) · . 
·. A commi.<stlo· · dctda a esto o1llcinl constA do 
avi~Q de.tado d!l 8. dG Outu\l,·o ll\\ lSM·: oil·o_: 
" S. 1\f. "o Imperudor· dctermlua que vm. pai·t11 
p1ra Inglaterra, o am conlr neto em lllll dos 
melhor~• e~! a h i roa n construeçno ue duns borcthl 
do V11p0l' do poa·to Ujl 4()() 11 rJ()Q t•'ll~lndna [mCdidR 
ivglezal, uaovuia~ á halico ou n rodu, CQII('i:lnne 
o H~·stema ncioptndo, · cotno m~lhol·, n11 mnrlnba 
de gu~rrn. ' britnnn\cll, e11m!li'Lnd{) (!Utl ÜOI\l!lndam 
o conveu!cnto caindo do n~uapnt'll se empregarem 
no sorv!~<i dos em2elroa 11. qno B!lo csp~ciol· 
mcntú. dod'l.inndoa, etc. » 

Neeen· occasulo offic!el nó ministro ha·ozilciro 
·em Lot~drea, exigindo della todo o t1U1tilio e 
coluljuvoç•lo no •·er~ridn official no descmpeuho 
da sua, ~:ommiasi\Q .. Ch~a.do á. lug\n).erra o 
caplt•to da fl'Agnt.n d» L~mare tratn de. ollte•· 
ioforma~ões, da .'·isitar O!l mai~ o.eredítados f\St&· 
belecimentos de construcçiio nav91 [sen.lo no seu 
empenho t:;l·andernente ll.UXilÍI\dO pela influencia 
do ministro' brazileiro', para !!e habilitar a ·cónhe
ceí· a quem· se deve '·coin pn:~ércnéia dirigir, ·.c 
que ,projrosta deve escolher, wmo p1wticipa em 
·officio de 7 ·de Dezembro de .lll52. · · : .. 

Em · data Je 8 d~ lnneiro ·do c01-rente anno, 
· Sr, presidente, "o dfficinl de· marinha ·da. quetn 

estou fallandu ;:onununicou. ao govut'·IIO. que lutvin 
c<>ntraclad? a C<J~>Strncção dos dous· va.por~s,-.um 
t.le 559 . .toneladas. o outro de M4•. o primeiro 
com· a casa. de. Green, ·o .segimdo: com .. a ,. óe 
'V.igram,. c ,os rnaphinísmos· !lc. uin o butrn vaptJr · 
com. a fabticn_· uQ ·Fcnn e 'Son. ·os precos desses 
conlrS.ctcs {:!Sr.~erãó;mc_, ·~ .~ ,pes.soas e!'ten~ida·s 
11 quem ou.-,, ·tao J'a2o~ve1s que unme~mlnmentc 
autorisouise · ·o· ,r,ouno: .oifietal a · contraetl\\'' n 
constr·ncçã.o de tllai~ dous vapor.:s; e con1 effeíto 
u. ::r· ue Abril o· u•.yu coutracl,O .cele\:lro.u-se com 

1"0,{0 4. 

·ll casn de Grenn, que se comprom.etteu a dar 
em· um. p•-axo menor do que o ·anteriormenta 
con\'~nctonado tlons vapores de 600 toneladas 
polo mcsm.ll pre~o . do se~ prhneiro contraeto. 

i:;r. pl'e~idente, da rapida. exposição quo a•:abo 
de fa?.ur d~p•·ebendl)-se jã o muito q_ ue o nobre 
oleputado anda nnl informa•lo, e alheio. aos 
factos q_ne tt·ouxe a discussão da casa. O· go
verno nflo conh'tlctou os dnns primeiros vapores 
sõmente_ com n casn .:lo Gr~en, ma~ · com duas 
easns dtver~ll."; u:lo se ·obrigou n da1· .n G~een, 
rr~m 11 ~•grau, por . cadtt . um vapor ·2Z,741 
lbG. st., po1s que as rnacbinas, que não importãtl 
"lll pouco, f•, rã o cnn tmctndas eom outra easa. 

O Sa. AuGvs·ro DE ÜLI\'SlRA: -'-O. nobre mi
. ai~tro nilo ·fez ~$SI\ explicação no "Sell relatorio. 

O SR·. ZAcH.UUAS: -Green pelo casco do pri
meim. vapo!· túlll 14,5SI. Jbs. st., e pol" igual 
•lu!lutta obngou.-se. depo1s a fa;z;er cada: um dos 
dous vapot·cs de 600 toneladas qlt'l !lltimamenté 
sa cne<mHncndar~o. O que eu digo. no· relatorio 
é qn~ 11 de.sp~za. ot·ç,tdll para cada nm Jos va· 
pores perfe1tarncnt'' c·•Jnipar se o segu.ir viagem, 
P.ra de .2:?,7-U lbs. st., .tucluíndo-se · nelia · não 
s~ !' ''alar d" cnséo, mns do· ·!ll.richinismo, · mu~ 
tll~ocs de . guerra e· navae~, ·e outrl\s desp€"zas 
nccessonas,. qne avultâo con.sideravelmente; .em
fim; l11do quanto ·e ·indispens,tve-I. para- quo' os 
no\·os vaporcs ··sc·p,mhào a caminho pari\.o Rio 
de l!\lleiro-· Não é, pois, "ó:ne:1te 'para Gt·een o 
~omput9 do· .22.7H lbs,. st., co1no deu· a en
tentfct· o nobre depntndo. · · · ' 

o· Sn. Acr.USTO 1)1;: ÜLI'VElnA:- D~ejav~ qn~:.o 
nob.r~ ministro, lêsse t\. camar.< esse,· tre,.b.o do 
sep· .relntol•lo .P<1ra ver. se cstü c.xac,to com' o ·q11e 
nca!Jn de di~er. .. .. . . :: 

O Sn. · ZACHAHIAS:-Pa1·ece qne ·o nobre d~p.u• 
lado·l•u .o relato1·io com. prevenção, e t.lesejando 
a~:l1nr em falta o· l:rtilllStt·o que o re~. (Apo;àd<Js.l 

O, Sn. Aoaus~o DE 0LtYEUt.\ : .!.;... .Nisto· ftu:·me 
uma lnjusti~:a muito grave. .. 
· O Srt. ZA.nu .. mAs: -Ioja1sliça ftiz-me o nobre 
deputadll.. . . .. . . . , . 
c~neiu~rando, porem, como · pl'eço total ·de 

cada um dos vapores, n quantia . de 22,7U 
l(Js. st., VIl li ngo1•a mostrar :10 nob•·e . deputado 
quo essG pr~~o <i· o mais •·azoa..:el 1-or que se 
podia obter 11111 ·VIOpOr nas .com.ições dos que se 
cst>\o constrllinJco., que mesmo ul\o ha CXE!Illplo 
do tc1· o Bl'aZil adqtllritlo vapor ~lgum p~r preço 
tiio VGII tnj os o . coau o ess11 q ne o no b l'B deputado 
acha exag~rada. A c~mat·a n1o psrmi.Ltirã quo eu 
cunsidor~ ue. p•·eço~ do~ divut·sos v.uporcs da 
nossa .t\\'tnadá, ou fallrícados na Inglatm·ra, ou 
uu Rio do Jane<ro, a \·urá a dHI"cronça quo ha 
outrD o custo del!e~ o u dos que o go,veroto 
miu11lo11 .J111 pouco con11tm i •·. . . 
' O p•·e~o de tonolada do v.\pl'lt Affonso, eanstruido 
~m Li\'erpool en\ 1848, com. força di!.·~ cavallos 
a lotação de ,J,Q-26 .toneladas, foi. da 4<3;-1,2 
\hs. 'l!>t. ; o da tonelada do ÁmQzOna.t, con~tmrdo 
no mcsm:.l lu~ar, dc·força· .de 3(){) cavallos. e ·1G·· 
t.açiio <lc \)()() toneladas, f~> i de ·46; 1~, l Jbs. st •. ; 
cad:~· .f.tlnel,tdo. do Pe.t:1•·o II, feito no Rio de· Ja. 
neiro; com força de . 2'20. C!Wil.llos; c lotado .em 
599 tonclad,lS, subio n. !ll,.IS,4l.lbs- st. ;·a :·do 
Pa•·Qens.c,. feíto aqui,· d<l fot·ça, de .;220 , cav.!lllo~, c 
cum. M3 to:.~ladas, ~ Gt,l9;l ,lbs. $t. · . ~: tone. 
fada. da ba~ca Rer.i(e, con~truJda. no Iüo. de . Jn. 
.neirQ, .da fQ.J:ça. de 100 cavallos e ~ . .t.ooQiada.!," 
1m:potta em 46,8,4 ·.llls, ~~~- ;.o .G,ot(l.;JJ•o, !~to.no 
Rio. ·d~ Janeil·p,. com forçA:·dc ,.li)() -c:avall.cJs, .. e 
.lot\l(lo em 8;30 .tonel!ldil!l, fic.>u cUJ;UUl!io '67,10,10 
.lbs .• st. por tonelada : 1t tonelada dQ .peq~no 
vapo-r Gt«~piass·~. eouslrnido .. ~tn, · Li verpool, . de 
.211 toneladM, o ,f('ll'Çil d,a 1U ~a_y~llot>,· importou 
em 43,1,8 lbs. st.; a do vapor Tlv.tig,. CO\l~tr>aid!l 

() 4 -~ 
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nó Rio de .Janeiro, andou por 60,11,8 libs. sL; 
ll do U.·aniG, vindo de L<:>ndre~. om libs. st. 
44,5,10; e ~do D. Pedro, r.<>nslruido eo Rio de 
.JaneiN, em libs. st. 67, 6,!!. Entretanto 11. tone
lada dos quntro vnp<n·cs çuja constt-ucçiio jã se 
·neba :ul'antada em Londres é muito maia barata 
do que a dos (!Ue ficilo referidos ; pois que a 
do -vapor Beberibe, de 130 (avallos e · 559 tone
ladns, custa 40,13,! lbs. st. ; a do Ma{Jé;: 40,::>,10 
lbs. st. : a do Jequitinhonha, 37,17, ltl lbY. sl.; 
e a do ViamOo, o mesmo quo~ a dJ anterio•·· 

Assim se pro'<'a- que ba para a fazenda pu
blica, no construcçiio dos ultimos vapo.-es, uma 
economia qu~ não se . tinha dado ate · agora em 
despezas annlo:;as. (Apoiado$, ) E, sEnhores, o 
:r;reço. destes vapores não só é , ·antajoso om relo. 
ção ao"dos que tentos feito eonstru1r nté o pre· 
sente no Rio de Janeit·o ou em In~rlaterra, como 
se mostra muito conforme nos · ealculos mais 
·ec.:.nomícos e•n mnteria de constru:c~lio adoptado!\ 
na Europa. · · ·. 

Eu leio o Jo••na,l do Commercio . de 18 de Se· 
temb1·o do :mnl> passado um bello nrtigll tradu
zido •lo Jornal elos Debates de 21 de Julho de ISS~. 
o qual, tratando de calcular o custo de cada um 
dos navios destinados ao serviço da linh,t que 
se estabelecesse entre a Franç:~ e o gol pbu dns 
Antilhas,. diz que· um cascll de 1,800 toneladas, 
á razíio de 177/{500 por tonelada Importa eín 
~19 :590 ; a competente rnachinn do 300 cavnllos, i1. 
r tuão de ólJ2S;I()() pela força de cavallo, 186:3759000 ; 
e mnis 20 % das som mas mencionadas p·n·n pe
trechos, 'preptu·os, etc .• 101:175$000; perfazendo 
toda a desp4!za 607:050.,000. · · 

"Ora, tomando por base de apreciaç!lo o custo 
que neste artigo se consi<lel':l como multo ra: 
zoavel pnra o casco pan as mnchinM. o pnra 
.p1·eparos, . eu vejo. que o vapor Bebe1•ibe, ·que é 
o men.Jr, deyêra importar em 22,727 · lb~. st., o 
o MDgé em ~.sso lbs. st . • o Viama, o o Jequ.i
tinltonoo enda um em 23,72!!, liba. st. eust.o 
muito mais elev.•do do que o de 22,741 lb~.- st., 
em que ee enlculu importar cada um desses Vt\• 
p'lre& e~mplêt&.mente prumptos. 

E' de notar que o J orn<tl do: DaL ate$ 'trata 
·d·! vapores mercnntos, eujn conatrue~üo de mn· 
neira algumn se p6dc cllmpnrar com " do t<a• 
vias de gueiTn. {Apoiados.) Se, poiM, a~gnndo 
<'lS dados d,, c11leulo degso jo1·oal, ei\Q bnstnn· 
temente rnMavels os preços porque Ao aehito 
con.tractados os nossos quatr., vaporca, muito 
ma1s os !fevemos o.sslm conald~rar quando !tl 
11ttende1· t\ clrcumatRnela do quo oa \'Rporell 
q11o mandámns construir silo nnvloa dn ~uP.rrn, 
e e~&<~s outros de quo falia o jornnl stio de 
commercio. 

O CoM·eio MercantH de hontem, ,;onhores 
forn11eo um Argumento irrefm!Javel contra n opinill; 
do nolli'C deputado pela ))rov•ncla de Pernambuco 
Abi lõ-ae . no relalorio da ·commiaeilo d lroctorn 
d&. companhia 1le mtvegaçih a vapor Lnso
Brazileira, que se Cl.lmprlm ne! eonstructor G-reen 
·O vnpor Victoria, com o nome hoje de-.D. Ma1•ia II 
o. qual ·sendo da for~n de 200 cavallos, e de 
1,700. toneladas portuguexns, importará, conforme 
calcula a mesma commissão, em 55,000, lbs . . st. 
suppondo ella ser um achado, tíio I'DZO:\Vel lhe 
.p1lreee o preço. 
. Ora, r edtuindo-se a toneladas inglezas ns por

tugtlezas, q~e são ·1nnito menores, e f,o:r.endo·se 
o · necessar1o calenlo. .mostrn-se evidentemente 
que a tonelada d~sse ·vapor transatlantico hn
por~•·á · em· 41,15,0, ·lbs. st. entretanto que o 
m mor preço da · toneladn . dos ·nossos ·vapores e 
de -~0,12,&, lbs. st. e o menor de 87;17,16. ·lb$. st. 

. E !!IDda aqul_ebamo a atten<;iio· da -camai'R"para 
n CHC!Jmstantla de que o vapor tranSt<tlantico em 
qucs~o·é de cc.mmercio, e os ·nosaos siio "~"DPOI'es 
de g11err.a. ., 

O Sn. AoncsTO DE Or.w..:IRA:-ôs "apor~.s de 
transpurles da Iuglaterr.: ·para os E >tndl)s-Unidos 
cnslào. mais caro do que os de guerra, ~ão vaporés 
de ma1s luxo... . · 

o S&. ZACHAR[AS: -A· construcçi\o naval de 
guerra . e ~0111prc mais dispendiosa. Jo. que a 
de · na v! os mercantes, ·c;· com razão·, porque não 
ho. pandadc entro! u sohdez e oa~ras . qualidades 
que su exigem no v~so de>tlnado no combate 
e dos que sa dcstinilo ao Lruo&porte de gene1·os é 
pessoas. [Apoiados. ) . · · 

Mas, senhores , é jt\ tempo -de . rallar das . 
proPOshs barata• a que .rc>ferl<>-se o honrado 
membro, cumpre examinar sc .ap~esenlárão-se essas 
proP.O~tas mai~ razoaveis . tio que. as que furão 
acc1tas. E aqu1 toda a mmha questão é ·com o 
nobre dcputa.lo pela província de Pernambuco 
quo Lonrou ns . perguntas do sen c.)llega cooi 
nm oparte, dando a eutendet• que tiohão vindo 
ao governo essas propostas mais · em conta Jo 
quo clle. fnllava. 

Sr.. presidente, .affirmo . n V. Ex. o á camara 
que . taes propostas não. houve: nqnillo a que 
o uobre deputa,to chama proposta s, nem podia 
ter esle nome; nem .tem a fõt·ma d~ pl'oposta nem 
podin. tá uma nem out1'11 cousa. ' 

SenJ:lo!cs, ncioandi1·5~ 1:1n Inglaterra e.m lS.:H 
o capll•~o-te ucnte . Ehz1ano Antonio d<ts Santos, 
1nenmb1o mell nntecessor ess~ ·official, ·por uma 
cnr~ datada. de . li do {)atubro daqaelle ·.,uno, 
de c~lher os eselarecime11tos que . pudns~e âeerca 
de ~:h versos objectos re!ativos á · r eparliÇiio da 
tnat'lllha, como f,•ssem peças de artilharia;· diqnc 
lluctuaote_, peq!'-enos vapores· para o· .set-viço · da 
costa do 101pe•·•o, et.e. · . . ·. · 
. O. cnpitiio·t~n.en te"._Elisiatio;: pois; dirigi o $r tas 
a. d1vcrsos SUJeitos pedmdo .informações e . esclare· 
etmeut<>s ~ · respeito J e tnes objectus, e as ros· 
.postas quo obteo;e transmittio ao meu ont.eces5or 
com ~~rta datada de ·zt •le N óvembt'o ·escripta 
,le ~~vcrpo~l, qu-o ll<l exprime assim:·· « Nesta 
.oecas1nn 1.enho tt honra <fe r e8ponder ao . fa vor 
d e V. Ex. do l-l_ de Oatubro; _que· pre~ente tetiho, 
no qual lllú mcnmbe do · 1nformar sobre niió 
pequon!J· numo•·o do ?bi.ectos, · o . taes. que· julgo 
pequeno o ro%onvlll Itm1t.e do uma· só eal"l4 e 
pequeno sc1· o lntervalio · de .tempo que th·e 
Jlllra colher ·toes informações; pel? que. estou 
certo mo sera por V. Ex. dispen~auo · que em 
rc11umo ·o fo.çn, eom~Qndl) peh mesma ordem em 
que taea objectoe est.ão ditlpostos, etc. , 

As c~amn.das proRotltas süo, portanto, silnpli
ces ctStunattvas, esclarectment.os fornecidos pelos 
constrnct.ol'es n quem o ol!iciol de marinhti quo 
f~i ~~~~~ti r >\ eonstrncçio do vnpor . Atn.%.:-(»tas 
se dmg1o. .. . . 

O Sn.· AuousTo De Or.rv.1wu. : - Elles disserão 
quoJ s01 · encarre~av/io. · 

O .. s n . . z ... efU.nus· '· ....:. T1·anquilliso;s. e o . nobre 
deputado, que e u he• do desllv Isso multo mi'-'
dawen~e . . ~ls a. ln~itnlada ·proposta do" Napier 
(wr.!if?) ; « Glascow. 21 de NovcmbN Jll Ul5l. 
R~spondendo á pergunta que V'm. me ·taz a :res· 
pe1t!> de vapores de guerra para. o.' B"ril.ill, teiihe 
a d1zer-lbe quo estou Pl'Omp~o · a :: eo>ush·uíl' os 
pelas seguintes condições;: -etc:~, ·: 

· Ú Sn. ÀOOUSTLI . 'Í>E· ·· futv~: ·-·~ · .quem ê 
. essa propos t.& ?· . ·. . · · ; ' •. . · 

. O Sa. ~.AeÍIARtAs:-E~ a '(fe ' qué V. Ex. falloli, 
e a ·de .J~es ·Napier. ·. • ·. . · 

·Sr. presidente, . pe1·gunto · a · V . Ex.· ·se essa 
,respostll ·da,dn a uma perg~ta feita · ·em ' earta ·ê 
uma proposta formal que .obriguo alguem ? ... 

O Sa. AuousTo DE 0LtVI:IR4 : - N•l commereio 
é: bllsta um" palavm. (RisCHiar.) 

Vou·.s: -Oh 1 oh l 
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O . .Sn. Z.I.<:IL\.llllS: -- Esses esclareeimont<>s, O Sa. AuGus:ro DE OLiVEtli.A :- Tenho muito 

transmittido3 por cópia da Iolglaterra _o.. meu que dar ecn respos~; o St·. ~inistro não no1 
ant.ecell$or, ·to·aduzidos_là e sem autbent•c•dade ha tle cst.ar .ill$ultando ;todos os dias dessa ma, 
alguma, podem ser eonsid_erado~ verdadelrns · neira. . . 
propost •s Mtas ao governo 1mper1al? .E. eomo, Vozee· .DA. MAIORL\: - -Não ínsnlt:i; "de!ende: $e. · 
senhores; poderia meu apleeessor .. eXlgtr -Pro· · ·· [Apoiados •l · .· . · .- · · · · · 
postaS formaes, . ·ri é~ . supprir e_S$0 cnract!lr nas O Se. Z ;C I{ •fU•S ;_Eu p. aro a'" que v· • • ..,._. 
iolfo•ma;;iSês que : solle•te~u, se _elle n!io : tinha a ~ ~ ~ .., """" 
sn·a disposição funolós pa..- eml?rehend&r a · enn- manLenlul. a ordel!l· · · 
stru.eçí\o de. tae5 _ vapores? . .Por qu~ verba do O Sa. PsESlDI!:l'.'T&·- Reclamo a · atien~ão da 
orç-.me!)to· mandava e\le r.u:eo: ti'io ·avulta~a des· cam~ra (cpoíados); -o Sr. 111inistro está sB expli-
peza, se só no 11m d<>-- anno pas~do fo1 ·quo o cando- e . se defendendo d~ neeu.~ações que:·lhe 
governo óbteve d<~ ·eor()'? legislativo credito para f.,rão feitas · (apoitUl.osj ; é Isso ttma' materhl' de 
tnes consLrner;~s? · Senhl)res, o qu.e se propóz grnndo impodaucla, e· à qual' d~ve a · eamara 
meu ~ntecessor fol colher elementos· par;\ cal· prestar. tóda o. nttenção. · · · 
cular n importaneia d~ pequenos vapores. talvez · ·· 
uo intuito de habil~U.r·se ~ara~ com ·· conheci·. O S:t .. Z.,.::tURI,LS:-Eu não . sei, Sr. preside~~ 
mento de-e3usa, ped>r um dia as cawaras · um que papel, .. quo. ~gnra quer.e.m algu~s senh?res 
credito: o scn intento uão podia- ir &lém. que ·.raça um mmtstro da coroa ; .. a íneza d~ uma 
(.4poi4Gt~ .. · . . cstatua.' niio desempenhe. ainda aquella ímpassibi·. 

Supp'on' h••se, nJ\I'ém,·, (]UA cJ!l~es papeis .c_ri'ío lid'ndo , que 0~ nobres deputados pat'ece .. exigir~m 
~ .-- ~ · de um minjstro de estado 1 l O nobre· deputa~o 

verdadeiras -propostas f~itns a mett anteces$or. pil1lio infotmações ·ao ' gov.e~nó · ác.e~éa. . do.· que 
Neste ca~o, se um ministro os!A ·no seu · direi.to chamou - ~r0[)9Sta de Napl_er; trllgo · á ca'!1ara esse 
recusando p~opostas que recebo; . as. de que .Lr&tA papel, :.1e10.0 ; c mostro· que trata, d~ vapores de 
o nob1'E' deputado rorào recusadas po1· meu nn· 300. a 400. toneládas. a o "nobre . deputado dí.z q!'ui 
tecessor ; porquanto, colhendo clle to<hs essn~ , in· rião:. : . . . . . .. ·. · . 
fo1·msções, mHndOll·as . li eomml~sito ~e ar!l!a· 0 _ SR. Au~"sTO DE -0 ,,IvEIRA.:- E' porque en"'-
meoto, a qual, .em offic10- datado do w· Janeuo ~u ~ """ 

(le 1852, pronunciou-se. conl-ra. · a :oortstruc,Qiio do ha -<lngan.o .: 
pequenns .vaporns na Inglaterra, dizen~o "· que. O · Sa. · ZAcHARt~<s:- Eu repillo · com ·energh ·a 
conviria · mttito mais: constt•nil:os no patz, lo1;o insinuaÇli•l d-e > suppór-se que um documento da 
que par.a isso . se . proporcionassem todos os. ne- secretaria de: esta(lo não exprime a ve·rdade. · · 
cessarlos elementos;· · ~ inclinando· se, Jforém, a · .. · · · · · · · · 
aquiSi~ão Je um dique. tl.uctuante.· Meu ante· o·· Sa. AuGusTo 1> i~ OLtVEllb\.:- O riobre minil!tt:o 
ce8Sor, conrorm11ndó-se; ao que parece; . com o lem conftaRça na su!l · proposta, e eu .tinlio . na 
voto da commlssão, pôz d& parte as .informa· .minha. fl?iscd~.).' · · . .' . ·· · · 
ções.-, qu~ receb~r.a . reta.tivn1nente .a vapot·es, o fe% O . Sn. ZA.CH.'I.~us:- Continuando .' D?· quo ia: 
lavrar llm · avJt;O : (mostrando), ·que entretanto dizend,.,, Sr. presidente, rac) rdarei · ã eamara que 
niio aSdignou;· Í\() ministro do Blllzil ern ~ndr~s a denominada proposu. ·de· N tpier trata . de va" 
« para eontractar, . por .certo tempo e debatxo de por.Js do 800 it 400 tonoladas, o sendo os que se 
c:ondlções Cavoraveis, a vindn de nm engenheiro estão con~tmindo em Londre~. ·um .de 559 tone
hnbil - parn iluminar a lotatidade do porto, do ladas, outro d~ 66-l, e dot1$ de 000, ·niio se põde 
arsenal de marinha e n.ais cir.:llmstnncias ne.. d9f.luzh· daquella propoota · a r:::umento contra oa 
cQ!!saria.s á colloeaçiio· de. u•n dique ·ftuctuante; contraetos u~timamelltc alli -celebrados por.·ordem 
afim de que :o governo, il. visto. do resultado 4e do. governo. , 
toes eullleS •.. pudesse deltberar sobre a acqtu- Demais 0 preeo d!l construcçiio naval · em ls:Jl 
siçll'o: d . semelh~te · objaclo. '' · · . . . _ não era .o me:imO quê· em 1858, pvrque ningu&m· 

Se aa . informaçôes obtidas em 1551 &rno · pro- ignora que a mllo de obra e ns matedag primas 
postas, forão portanto des!)rezadas po~· quem da eunatt·ueçiio nav11l têm encarecido na In~la· 
linha diroito de u fa:ce•·, o não era poasn·el quo terra de dia em dia. E' v;;rdado que ·o11 · dtas;; 
eu, entnw.do_ {IW'I'. n n!lministrução ·no anno s_o· que os ilons. va.porea eontractlldoa em Abril d4tato 
guinte, cons1det·nsse a1oda. subs1stentea em 18õ3 anr:o, sendo ·de AuperiOI' tonelagem, 11.o_,1râõ P.elo 
essas propost.as, .. aiuda qWl tal nome tivessem. meéDlO preço q1te oa eontracta<los em Janeu·o, 
. Senliores, ·o papel que . o. nobre ~epll~ado h<>n· que têm lligumaa toneladas menoa: maa debi nfin 
rim com o· nome de propost.n Nap18t' o Fatal ao segu·aa que deixe de exl11l!r a HUbida do preço 
seu intento, -yjato que esse cons\ructor, na roa· a que atludo, 11ntea ó carlo que, a prevalecer• 
posta que dó. ao cupaiio-tenente Elisiario, tl'ata sóm!lnte a innuencía tlo -mercado, o 'preç•> dos 
(lend_o) . de vapores Je madeira de lrezetltas a dous ultimos vapores soría maíot• qu<l o doa do~· 
quAttocentas toneladas. · . .primeiros. em raz.to da· !llaloo: carcst~a dos saio.· 

O Sa. Auous~o o~ OLtVEIII.I..• -E~U\ o ongano ri.~s . . e matuiM primas, o que niio. tev., lugar. 
do ·nobre ministt•o,. são vap11re6. dtl quatrocentas. pelo . :z:olo , cios agen~ do governo iulpedal, o 
toneladas . para · erma. . · · pelo credito g_ue o .Brazil . tem.u!timamente adqlli~ 
. 0 'g.;,, z .. ~: .. ·nr.A•·.:-E' eittraor.di:lario ! ... ·(VoZ. rido, · e -conàança que .inspira ~ -palavra do seu. 

A - ~>A govern()' (apoiados.) ; eis a : ma11eira. :por que ' se 
ta~ufo·sa : pare os.-. Auguslo de Oli~:õil'o.} E' !e: exprime .o s4• Sergio Tei:leira d!l Macedo a este 
mer:idade do ·nobre deput.'\do,: asseverar que . um. respeito; - , . : . 
docu.men~o .da· secretaria que l ei<> .. na presença. . «· 0 quarto desp~cbo de v .: E.~. me· informa da. da cauiara, e· pos~o mandar. A me11a, não eon-· 1 tém_ (!quillo que estou dizendo ! ! . . .. . .... onlem Ciada ao eapit!ío Lamare F•nrtl eonstru r 

· · mais . 2 vapo1·es, pnm· os quaes · cl<l.Sigtla os nomes o s·a. A.uaus:ro · DE O.Livl!JlU. : . ..:..Pode ser pro.. e ·protMtte mlUidar,·abrir. credito.· Este z.eloso ·e· 
posta de s lgo.1m· outro eotls t ruetor · . . . dístincto .offi.cial já.- 1ne . ·parl.ic.l'pou ter oon~tado · 

o SR. Z.l.CHUIAS: ~Não se- põde . .. Sr. prMi· . a,eoMtr.uetão- dO!l d.ous,-vapores, e ·;jà. lti~Hmtr&··· 
dente, di.s·:utir eom . quem argumenta IX)m ma· p;uoi . a . SOIIuna::neeesSQl'ia-·.para o prinleiro··' paga··· 
licía. e. di><""sto .a reoW!I~r fé, até a. doe11mentos.c menta- .a , fazet~, 888im ao·: constroc:tor ·dos :case~; 

.-;- como. ao ·fnbricanu das, maeilit~&S. · · ·V. ·Ex.;·· Dio' 
incoot.eslaveUI .. · · aebarl\. eJtngerados .. estes opitb.etos ''llle< doa · •ao. 

{Troe<!o·se mtdtol Uf".l"te1 entre 01 membros capitão L amare . quando . vir.· as. v-Anajosasr· çen. 
tia ma~ e lf4. minori4; c~.to.) . diçõoe dos- novos conttaetoa, a~U· dti• todo'! oe· 

O Sn. PnK!IlDIIMTit : - AlúJnçilo I dilt8 enoarecc!:_!~ui ~ miio de Gbr~ om r~o ti~ 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 15/01 /2015 14:56+ Página 10 de 19 

SESSÃO EM -13 I>E AGOSTO l>E -~~~~ 
enligraç;lo_ d~s obreiros t~ do :1ngm_e t 1t~ de cm
prez:ls pnncjpa.lrn.bnte Je construcçoes nnva~~s, c 
apezar de cncart'cerem tmubent tudos os 1n·ltC· 
naes emprr">ldos uo fabric() dos n::tvios. A. grande 
extensiio q:ie ganha n na,·;;ga.ciio a .\·apor de· 
n1anua uma g•·aode quaut1da d~ uav1os emp~e
gados- em aprovisionar "'s <lepositos de enr~o,
e os fret'!s têm por isso subido t.mtu '1 uc nm1tos 
contractndoros pru·a o fornecilllento desse.< dopo
sitos não podem cn1npru· seus c•>ntractos .. Accres
cam a~ longas viage~s pnr.:.• a Au.~tralia, donde 
muita,; Yezes os nav10s n~to voltau p;:>t' deser· 
t.:trem os m:1rinheírolõ. Gr~ndes chuva.> têm imm
dlldo muitas .minas , de can•ão., a outras faltiio 
ourniros bem eon•o raltiio ás de ferro e de -:obre 
pnla ra:ào já. dila. Assim. ~alarias, mndeims, 
car.\·ao o mctao•, tl1do sobe de preço continuada
monte. Devo tamhem ojunta1· com o devanea
ntento que o Brazil tem ultiinamente ganho tanto 
credita. c inspir,•~o ta .. ta• confianç;\ pel~ marcha 
esclarecida do seu govemo, que t1dos querem 
para· clle trabalh:u·, fazer conL•·actos, te1·. t:da
ções de negocias com cllc. Desapparece VIS_lV~l· 
mente certa repugnancia 'JUd em muit(; gente, 
sobr~tudo ·em Inglaterra, havia contra um pai~ 
que se deshonrava (repito expressões usadasj com 
ro\•oluções ou commoções continuadas c com o 
trafico de arri canos." 

Vê poi~ V. E~. que, longe de se podel" fazet· 
censura ã~ pessoas que cn1 Londres cclebrirão 
os contractos relativos á ce>nstrucçiio dos vapo
re,., 11i\o ~ cr.contra senilo materia pnt·o. -clo
ginl-as. (Apoiados. ) Obteve-se o melhor preço 
que, nas circumstancins acluaes, crn possível al
cançar, s:•·aças ~,, credito !lo. paiz ( apoiad!J~ ), 
c•·edito que explica sattsfactor•amente o motiVO 
p~rque nos daus ultimos vapot·es conseguio-~e 
nm preço igual ao· dos . primeiros, apezat· de 
serem de maior numero de to11!<lnda.; .... 

O Sn. AuousTo DE ÜLIVEmA.: -' Como é qne 
o Brazil só tl!m credito ha tl'e~ mezcs. em Lon
dt·e~? ! ... Tem ca·edito hn muitos nnnos. 

(l. Sn. ZAetUBIAS : - Ouvi h11 pouco '-' nobre 
deputado dizer ,;m nm e.pm·tc que ucate caso os 
primeiros vap•>res foriio cru·os; mns eu tiro 
eonclusiio opposta, o sustento que os <.lnus pri
meiros vapore,; fut·ào bat·at.JS, e os dous ultima
Diante cucomm~odados ainda mais ba.·atos .... 
(Apoiados.) 

o' St:. At;r;us·ro lm ÜLIV.IllRA : -Isto arlmiLte 
outra explicação. 

O Sr.:. ZACIIAR!As:- Julgo, Sr. presidente, que 
tenho dito quanto c bast mte n. respeito dos con
tractos dos \'~p<wes, o passo já a dar explicl\
çõet~ ácerca da pergunta, n:io manos desairosa, 

'relativa i• distl'ibuicita de arricanos livres. 
Quer o nobre de(IUlado ~abcr qttc nnmer.J de 

africanos lh•rcs ve10 do nr~enal <.ta Bahia para 
o Rio de. Jauei:·o, e qne destino ti verão elles. 
A insinuaçiio 11ii.o cst>~ aqui nem no ~tumer•> do$ 
africanos remettidos da Bahia, ponto sobre que 
o nobre deputado não di!St1ja realmente ~er es·· 
clarecido, nem qnau~o ao tempo tle su" cl~egadn 
ã · cõrte, porque o uobre deputado mesmo diz 
qne foi h:t bdStMtcs annos, ist.l é, quundo en 
ainda n:i.o era tnini$tro. A insinuação está em 

~ dizer. o nobre dopntad<) que, tendo ~ido csse.s 
afdeanoa remettido;; para ó arsenal de marinha, 
e depois de ahi se haverem iodustriado nos· servi
ços proprios d11. repartição, forfio distribuidos da 
noite pat'll o·dia por pessoas do. intima nmi~ade 
dos ministros, as ·quaes mandão trnl>alhar nn 

. arsenal os africanos em questão mediante avan
tajados ss.l,,·ios. A obscuridade em que ·o nob•·e 
deputado eM·olveu a data. da distribuição pa
rece-me calcnlada pnra fenr-me ; cumpre, pohs, 
csclarec.:t' este negocio. 

I O SJ<. Auvu5~·o D" OLIVEIRA:- o. Sr. •nmt->
ll'>l está leYant;md.-. castelloo; para os desfazer. 

O Sr<. Z>.cnARtAs :-A \!ti de Dnembra de 1818 
chegado óo. Bah;a 23 afric;>n"s livres,. a :J de 
Fevet·eh·o do auno seguiute lO, c :1 G da mc~~no 
mez e anno 23, sendo pois no todo 70. E;ses 

·africall·os; · depo"si!.".:ido's·-eur· YillegaigrFin;· ' rii'io· fo.
rito como a<sevel\JU o nobre deputado, rcmeth· 
dos' pat·a o arsenal, _n~m lá Sll lu~usLriúriio C!ll 
serviço algUm. o· !,Dtnlst.ro da marmha de então 
6 verdade que dP.SCJOU mandai-os pat·a o a~ern_I, 
ma~ a in~pecl.Or que em o chefe de d1V1Suu 
Antoni<.> Pedro t.le Carvalho , homem honrado , 
cujo t~~tcmtmho t,.nho por csc•·ipto,. reprc~~ntou 
contra esm medida, di~cndo que· estando Jal no 
arsenal· un.; 70 [>reto"s viu dos do Ri•) Grande do 
Sul onde h:whlo siJo sold"dos d•\ reh~llifio, o 
portanto eivados •.I e idéa• de insubordiuaçã~ e ~e
vult;t ajuntar n C!S:>e cl'l!mento de desmorallsaçao 
paN' os tmbnlhadores da cabrca os afdcnnos 
chegado• d~ B!lhÍll , et·a um perigo que cumpria 
~''itar-sc4 

Em conse!Juencia de ta.es obscrvaçõc~. o . mi· 
nistro ua marinha. li<lsse tempo· mandou para a 
rauri•!a de ferro de Yprworna 28 africanos, pat·a 
o· arsenal de ·guerra da córtc 13, para sernrem 
de car1•o:-in>s no · vapo1· Affonso 4, para a scr
\•iço do hospital de marinlut da · cõrte li, para 
o s~r"iço da cozinha· do corpo de· impcriaes ma
rinheiros 4. l{•Jstnviio pois U nfri"cnnns sem des· 
tino, e c>~cs r~r1io eu·. l8!9, quando nenhuma 
disposição de lei ·o vednva, distribuidos por par
tic:tlares; que •c dil·i~;irão (t t'cpaitição · c•impe
t•moo · pnm solicitar os ueeessarios assentamentos, 
abrigando-se á annuidnde . do &stylo. . 

Os africanos vindos da B.ahia, ·:n >tai belt), se· 
nhorcs, ulio f~ l'âo reinetti"dos pat'a o n rsennl , de 
marinha, e os li distribu"idos ti.~t· · particulares 
não são l:l em·prcgádos en1 serviço algum. E' .o que 
me informa o inspector da arsenal,. o chefe de · 
divisao. Júaqi.tim Jusê ~nacio, ent um documento 
que. nq";i t.lnho,_ e. no ~ual_· affirma (lendo:: ;•Que 
dos .. aft'Jcaoos ltvres dtstr.bu••l«s pút' pat'tt~nla
•·cs ·ncnltuin. e;tist" oo arsenal que seja dos ví:l
dos da Bahia, c. cstivcrão na forhleza de VH
legaigiton: ha r orem -1 que, pertencen~o ao 
serviço, tln mnclu_na do, \'apor :iffonso. f~riio d•!· 
pois do na\![rngw . deste naY•o · re~olh1dos ao 
arsenal, mas nunca distribuídos pJr puLicula-
rcs. n · · · 

Se o nobre rlcputado quct· lcv~ntar_-~c contrn 
n distrilluio.ão dos 14, Mricanos livres feita, não 
por mim, ·nu\s 'em 18!\l, eu lhe dir~i que essa 
pl'alic~ observava-s~ então P"'' nenhuma lei a 
vcdnr. Se pnt·ém a sua insinuaçiil! tende a -~pzcr 
era,· que tolero o abuso de t•·abatha_eem ",no· ,a•·· 
~enal esses africnnns, ganhandn salarias, p1ra os 
indi\·iduos pot· quem fol"iio distribuído~, fica de
t•tonstrado o nenhum run<lnmcnto· .- dris inrnrma
cõr.s qlle ·lhe derno. . .· · ''· . . 

'renho, Sr. pres!dcnte, $egtmdo mt! parOCil, j-;j. 
Ju7.ido no seu justo valor as duas ·perguntas do 
nobre deputado pela provincia. ~e Pernan)lmco, 
assim ~<>mO o epn1·te e o exordio de, seus coll~
gils, o exordio, sobretudo, cujo pensalneut•> crc10 
me$mo mlo ser aquelle _que. inàicão as palavras 
de qu.e s.e servio o sell Hntar, p!lrque .esse .no~ 
bre deputado .melhor que,, ningnem me deve co
nhecer, c sabe o z<!lo .. com que. costumo proce
der n•> cumpritnent.> ;'de. meus de,.cres. (bfuitds 
apoiados; muito bem, muito ·bem.)" 

·O ·Sat. Mmi\NDA (pela ordem) · req·u<!r que ·se 
nomêe um _men!bN. ·para· eornpletar · 2 comrnissào 
de eou•tituição e pode1·~so 'Visto' haver divergeu
cia entre elle e o St·. Vasconcellos á.cerea da 
chamada d~ um supplenU: pelo Ceará. 

o SR. PR>~SlDllNTB nomeia o sr: Ferraz. 
o ~"'· ~r~u.oj o r~i ~~~ •x : --sr. presidente, llQ 
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(:siÂJo em qi1e se acbão· u discassões nesta casa.. No Bra.:!il s6 s~ quer vi.ver de emp1·egos rn· 
fllll.ando o .tempo noeessario paru que n,; m•>t<l- blic<ls! Ató mosmo enxergo neste systcma errado, 
ri~ .e :.;aminada~ aq•ü com a devida modurez:a <: qne se te:n Hcgnido entro ·nós _comtante.rutmte, 
espaço, scjiio rewettidas . á outra· r:amara, . que uma degrrtdnçíi•l do· Cllractcr· naciona_l,_.. . ... .. ·. ... 
tem Sobtc ellns de intt-.r~>ór o sen juizo, eu·me ___ Com .os·ôlll<la - · cra~dos·no · ··g·i>"ií.rno, de ·quem 
limitarei · o_m:ú~ -<!.~e .. -fôr~~S'Slver··na · CITseusSâo csp.!rito todos os r ecursos que lhes si\ó precisos, 
do orÇamento de que me oecupo. Nilo tratarei os braiíleiros, estimulados p'ela· dirce~i'io tão 
mc:>mo, : Sr ~ presiden~e· , de produzir nlguinas falsn c · p~t·igo$a qüe se ·lha• tem do.do, . deh:i'io 
proposições que · tenho li!1"iLtido na cas11, ~ ás . cJe · confia•· na proprio ·int.elti~encfa e actividade 
quaes se tem respondid·o pelll convicçiio om que paro. ·adquirir 1•!1 meios de ~ubs.ist'encia que lhes 
estoll· de que · tiS J"ep!icas oii~ ·rroclllzem o dese- silo necessarios: A' .mercê do· _(:loverno que póde· 
jado cffeit ... "Ordinar.•nmen te <•S deus orador.io>_que · arrancat·-lhes os meios de subsistencia unicos 
se · debatem, quaesq_uet· que l*jào ns respost:.s que po5snem, co:uo 'i>l'dinariamP.nte· !lnccP.de; não 
que appareção, fic:to · sempre · rms suas opiniõ<!s; pudem· conservar nos cmpr~gos · publie'os; perdem 
nem com _reliltiió :\ camarn se colhe dahi or.;;. occessariame11te, ·a indcpondenein· e dign;dnde que 
riariamente o n\~nor fructo, · p;l·rque a . cnm:tra é é tlio conveniente aos- inllividuos como"ns JlllÇÕCs. 
has bnt.e illustrnd~ pan1 que, ouvindo uina \•c.z · Alem d~•te inconveniente · ha :llé -uma causa 
os diversos or.1dores que se combtltem, possa seria d'o pllrturbaçi\o .nll ·ordem publica, porque · 
avaliar de ~uo. parte está o re.zão . . Assim. poi•, lodos os fuocciuna.-ios .qu(' ,·C::m a sna sorti! de· 
repito, serei o mais l>réve qne :ne fór possível pendente dos · eiprich•>s do poder, quando são 
nesta discussão. · . . . privad~>s dós empr.·gõs· QIN é:'ercem tir!i:t> •lahi 

Principiart!i, Sr . presidente, not1ndo Que' não motlv<>S Je consptro.r contr.~ a ordem pu~lica. 
sendo um neto, mas sim t> complexo . dos actos ·' Assim, s·,·.·. presídente; é· isto· o defeit" C~<pital 
do mini:;t.erio nctuat . qu~ me obriga '" 'Oiil). lhe q'uc . enxergo n.> ·orçamento que so discuto.· Nem 
prestar o 1neC: apoio, niio e rla mes111a fó1·ma unia m~ pnrcee· ·que :nlgum:is · cunsid~raç~· qúe têm 
ou outra vc•·b 1 do orçnmei:llo; é o .eoinplexo del- sido· npresentadós ni\ e:tsa para -o ínv:Íl idar ta-
las que mo obriga oi vuuu· contra· elle . · · uhfici ·o nec:<~ssari(i . peSó. 'l'enbo uuviol.n · dizer 

Descubro, ·sr." presidente, no orçamento que· se qa& este crescit\lenco· depende necessarí"mente 
discute um viciu que é . muito antigo , mas que ·. dll augmeitto ·progressivo · dLl riqueza .publicn da 
por is;o mesmo· nio está. meuo~ 110 caso ile se,· população; m[ls c11 notat·.ei quo e~ta cotlsidera-
combatído, ·seu do que·. ·por essa mesmn longà du- çii.o seria atteri.iivel S•) acaso outras fos,.em . us 
ração que s·o lho· reconhe·ce deve ser. atacndo 6rm c<indições . cóm qu·~ ~ste phen•llneno !lppal·ecessc. 
mais força ·pnt·a que desapp·•reca o defeito, que · s~ o ere6cimento da dcspeza public't fosse o 
é ·tão iuvet•·•·ád(l c enrniindo.). Cv<~!liste esse ae- rc~:nltado nccessarit) __ d,, · c•·e~cimenLo das rendas, 
f.Jito n·a e:<nget·a~iio eonstonte das despezAs ptt- poder la ser essa proposição . cuct..'\; .M.as pód&se 
blicas, despe:!:llS que s:ro pela sua mlliot· parte rllzer que ha· yertlade nesta. nrp;~tmimtnç:to:? .Não 
occusionnd~l's por ·um . consumo imp1·oductivo : ó sabid~ q,ttc S•l tem nngmeri tai.lo m_uitos imposi 
fallll das· d~>.>pezas que ·"se ··rozem com· o fur·c· to~? Niio e alndn. reconhecido 'que· esM nugme!lto 
cion.ali.~mo, que contemplo em· toda a Slla am. d!l 1·enda· publica é devido> em grande .t,tu·te- ao 
p1itude. · · · · · .. · · - · >lperfeiçoame:•to e sP.veridocl~ da fisM!ie•çiio? 
' Deva·· já e_rcvenir que sti mui' o be•l\ quo· essas F_inolriionte, ninda· da!rdo Lodo .o . peso h . ·argu· 
despezas nno deixao do· ter sua. ·utilioi'nde e -pt·es· mentaçiio com qttc se J•rstillc\ 'l;cmelhante aug· 
timo bllslan~o subido ; mas qnando fallo des~a mento na ' despeza !Jl.lblii: ·~ milita c;ontra &lfa 
etevRç.ão con~tantc ans desp~zas lmproduetivns, uma raziio que no meu espirito lhe t i1·a todn a 
l'efiro-me áquclht:s que sem a devida · necessidade fctrça, e e qu'tl . se as consicj.eraçõas expostas s ão 
que as jastlflquo · são relalívas ao pe~soal da causas justilicàtivr.l! de au_gmentiJ de d"ape:.:a 
administração· em: todo:i os ~;eus ramo;, ·e que J>Ublica, por' quo f·•taliJado nno crescem ná mesma 
não · t~m por fim immcdiat.o melhoraut'lnto:; reaes proporç:io. as d~spezas com os lntllhurnme ntos 
do p·1iz: · · · · · roac" do pai:.: "l Por que. fa_t.alf!fado es~e cresci· 
· Notarei, Sr. · presldent~, como já obs<!'n 'ei de mento elas r<'nda~ publicas é qunsi t11do ·appli· 

passagem ·C!m _uma. 1ln~ Si?Ssões antc1·ioros, que endo p11ra as dcspezail chamadas improductivas t 
o· orcarnento du!i despczns ··publicas _em 1830 ~l'a A9sim, ninda quando fussom v~rdadoir.>s t-odos 
de 12,000:000~ , quanào' para· o ·auno do· 1S5ol c o os motivos que se ~tlle~ito parn justificar u 
mcsmtJ orçliui<!I!Lo de 81,000:0008, sendo cert<>, nugment.o d& despeza publica por catLsas lcgiti-
llegundu os accr68cimos ·j á inclnidos ul\ lei que mRS e uat~traos, ainda assim niio poderin eu 
se dis~ute, que ollaa absorverão os 3t,OOO:OOO/I da deixar d~ deplora•·, · como tenho deplol'ndo c;on· 
,·eceittt orçada. · s ta •• t~mente, que nunca se desse um destino mais 
A~sim pois, . Sl". president11, os rendimentos proveiLO~o ás rendo1s pul>lleas que ere11eem na-

du estudo '\'oi o ser Cinsumidas. quu•l unica o tllrnimente, como se <llz . · · 
exelusivaménle ·eorn o ' • funccionálismo, ClC<l\'Cito, Deixando po:r&nl . de parte este poi.,o, ~oripar-
mnt'Íilha, •: omfim c•nn os di\'crsoa·· rl!mo11 ··ql\e u1e-hei a~ora lig~irame.,te Ja verlia" do or~mento 
cónstituem a 'adtllinistraçiio publica! Nãc;· p~sso que .testml\ ·::íOO:OOOS. para a cólonisaçllo. Acre-
dei:s:at' de o:ID.igir-me com · a · ·marclia: .que levào d:to lJUil a :appllcaçiro ·ctesta sommn · nàto · póde 
as despezas pnblicas ·entro nús, porqti_e vejo qM produzir •r · re~ulttt;Jó que · se tem: em ·· vis_ta;· e 
dahl t·esultiio .. males· de · 11m a· natureza · muito que ·está 'lnft>ccionaaa ··11lérn dis to ·de u m ·vicio 
grli'\'e. • · . · .·, · . qua seria - bastante ·para q\Je ' llâo fosse ··app·ro· 
·Ntio· vêdes, ·mens senhores, a paixão· de!Ordc- vada: ' ·fatio d& injnstic." que lhe e' inheruirte. • 
na~a, iiHwr.ia\•,,l qu_e se_ nota na · popu~.o-çlio bw-a- · Al~m das diffiealdilde~· qac siro ' ·inlier entes ã 
slle•ra ·pata a · vod:t dos · empregos plibheos? E'· o nssocitlç:'io: en;. ·geral, difficu IJades q·ue ·çot·niió 'ir-
restllta11o · natural de"s~ · estnd(\· do :· ·causas,'· d~ realisavel"a .. colonisação para: cujo fim se· lle~tiria 
fórma · qtt•t se ·progredirmos ·ne~ta · m.u-chll,-' acre· esta· verb·1; isto é;colonisaçilo-~ue teuha''por' Ji'm 
dito que e1n breve podel"~mos ap~liear ·A .. n·aç~o cl1alll1lr· colonos para·· o p8.1t • afilll .de ~ serénl'"'em· 
brasileira. O ditn do mais fel i:>; cumo O ·mais ·OU· preg.:Jus-· de t~are'llt'ia. na 'cu1tnra· -dó ~afê' ÓU :'de 
sado dos- aD'lbid,soe; a ~ber, ·que o, ,Brasil-·e outr<!' · :g4mero ~'.além~· 'd~o.;:da( dilfie~lã~e9''11~·e 
uma· ryramide revir~tda, uma -naçào -- em que- ha sio lllbolrontea· n as<IOCI!IÇ088 em •geral, · eu' veJO 
mais funedonarioa. publicna . qt:e povo, muia 80· que f!llu- :~rescem de ·'ponto · na'mat.eria de · t}ue 
vernantes do que governadoe. ·. · .. .- ... se .. trata. · ·: · · · · · .. ,. · · .' ·--: ::- . · 

Abi está ainJa, Sr. p•·eaide!lte, a expliução ·eomo pod~re·i· cror no ··bom' resultado " de tiS· 
que geralmente ec sente, e q1lo tnnt•• se de- 110eiaçues sumolhant.os, eompostas ·ne• indivíduos 
piora, do abal_ldOttu das · p~'UJi>SSi:Xls indusLrilLCs. · 'lliC dilfofC\11 ~111 liugllll,· em rc\lglao· ·u co; ct~· 
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tumes? CoUIO poderei crer na efficaeia de seme
lhante medidn, qunodo de uma pnrt.e ostn o rico, 
e .::t outr:1 o pobre, isto é, o fazendeiro c co
lono T ·Como ainda poderei crer 1:a eftlcaeia desta 
medida, quando ,m outros pnizes, na Ame1·ica 
do Norto, por exemplo, se o!l'erecem condições 
mais vanta1osas ao · colou;), i~t.o é, se · lhe offe
rece a possibilidade de ser p.opl'ietnrlo, do obter 
tonas po•· preço com•nodo, · de alcançar ernftm 
aq!ldlns vnntage_ns pelas quaes deixa dle o. ~eu 
pa1z? . 

Julgo portanto que n colonisaÇ:io estabelecida . 
por semelhante fórmn não pOde produzir resul
tado ·nenhum . . Além do nenhum bêm qne dnhi 
provém, ·antolbõ.o-se-me grnnde.s males. E:n 11111-
teria desta ordem, em· ensai"s rel4tjvris n colo, 
niS>\çi\O, me persuado q11e toda n prudimcia, que 

. toda a caule la ó p.>uea nfi.m de · que os primei
ros pa<sos l!ejllo eorondos 'de resulLado feliz, 
porque se ~ss[m uilo neontecer, nasceráõ dahi 
embnraços mil! se'rics rel·tth'amente uo desen
''olvímento rutnro da colonisncão. 

Eotendo pois, S•·· presidente, que . ~:m vez de 
estarmos destinando· sommas para pro1nover a 
coloni,;açiio por est(l. fôrma, em vez de e·st~rmos 
fazendo D&$00l' !déas falsas nos animos dos pro
ducLot·es do po.i"t; idéll-5 que lhes deixão entrever 
vossibllidild~ de s••PP.rimentO de bt•t\ços pela 
fórms de que se trata, é melhor que lhes fal
temos a verdade, com toda a franqueza , que 
lhes digamos quo elles dcvem·:contar ·para SUf'" 
prir os bmçns de qu& pt·ecisiio. com os recursos 
que estiio :>O seu ·dcance, isto ·é, com melhor . 
tratamento dos escravo.,, com a , propag~ção da 
raça african~ •. e finahne11to com a introdncçiio 
tle• .macbinas . que dispensao braços. E' esta em 
min1la opil!lão a manei1·a. de stipprir a r~Jta de 
braços .q tie a ce~sação do trafego deve necesso
ria.mdntc trazer com relação ás producções do 
l'BIZ. . . . . . .. 

Mas além· d:\ ·inetncacin que ó inherent~ a se·· 
nielhante medida, das ideas falsas· com que se 
~mbali'io os productores, descubro uinda nessa 
llledidl\ inconvenielotes de ootra ordem, Cnllo da 
inj.ustiçn que ll aconopanha. A camara ·compre
hsndtf muito b em qul) se a colonisação tiver d6 
n11lu\r. para. o nosso paiz, seguramente se ha de 
dirigir antes para o sul do qoe para o norte, 
porqu.e não só a annlogin dC> ·cu ma convida po.t·o. nhi 
maia facilmente o estrnngeiro, ·como ·tam1iem pot<
que o sul, n11o sei se merecida ou !mtnarectda
mente, ~oza da reputaçõ.ó de se a char em um 
g~~o ma1a elovadu de civilisnçiio, segundo a opi
utao que v<>ga de quo a proericdaole e a vida 
sito abi melhor garantidas. ~i1o eei se isto é 
rxacLo, mas adm!tto-o coma hypoLhese, donde re
sul~ q~e! ou peln analoala do clhnn, ou pela 
ma1or e\Vtllaaçllo quo se du ao sul, a populnciio 
catran geira aftlu!l'â nl!ees811riamentl! om maior 
abundancla. para nata parto do Imperito. 

:So pola rõr adoptnd11 a emenda de que !IC trata, 
qual será o r~sultudo ~ Nilo eern mah nem rne-. 
no~ do que e& te : n verba de 000 contos será des
pendida·. com a eolonisaçiio que. nmuirú para o 
sul. E llnveré. uisto a ueeessaria justiça·? Acre
O-ito que uão ; ncredito que as dcsp.ezas. ·que .de
vem .1·cenhlr sobr~ todo o. imperio· .em geral são 
nquellas que apt·oveit"-o ao_ mesmo·iml?etio; sendo 
que· nquellos de que deriva u:rn· beneticto parti~umr 
com · 1·ol~çio .. a esta. · ou áquella pr:ovincla deve fi· 
car a. cargo dellas.-

Assim, a injnsüca que resultada. necessaria
mente· ~.àistrjbuição que se· désse a essa soni.ma 
em prore1t1> dp."sul não p<.Jdcrill · deixar . de exci
tar queixa da .par:tê : do. norte. E tánto m"is é isto 
para attentler· quanto, ainda que multo m o custe, 
devo declarar que grande part~ do norte 'lào pros
p~ru, ou va1 em decad~ncia. ·E . quando. o norte 
nao 6Õ n i'io prospera, como: ''ai. em. de.cad.enciu 
serll ~te con:veniencia qup nus destinem08. essá 

somma o.vultada para promover a colonis~ãi> , 
que redundará s~guramente em provelto sõllicilte 
de u•ua parte do imperio ! Aercditó quo _n'to; 

Sr. presidente, grando _pdrte do norte va1 em 
minha opin ião em de~·\dencia. Não . ha llluito 
tempo que um hon•·ado deputado peh• Maranhão 
deplorava o · est·tdo la<timoso de · sn~ província~ · 
eu poderi., lambem e:r.hibir pt-<lVM dai! quaes so 
deduziria· qüe o G<!ará não marchA nns vias da 
prosperid·.,de; to la via limito-•no ~implesmente a 
mencionnr este f>\eto, quo m() per~;uado que não 
é •·epellid•), o nntes nceito gnralment~. · 

Esse est>tdo de não prosperidade ou :decadell,
cia do norte attrilmn principalm~nte · a ·,luas cau
sas. ·Primeirumcnt') a administraÇão. O -. norte 
"P.Ille sob uma ildm!nistração especiol; os pre
~identes nessn p~rte · d:> _ impcrio não fie · o~u
pão senf.o d, p:~rte pol jt.ieu (apoú.àos) ; . as suas 
fnnccões reSUI"fiODI·~c em ·elevar V 1rtido _c. abater 
partido, .de .. tórma que. v1~em al_n os parh~os ~m 
continuo cstildo de trrltaçno. Ale:n.desta pnm~ml. 
causa, que ó, a mais importante · que in!!~e no 
at1·aso ou decadencia do .norte, outra nao me
n•Js importnnto ·eoneor•·e pilra isso, e a. não ap
plirec.crem JY>r aqueua· parte do imperio nenhuns 
melhoráment~s matoriaes. . · 

Ha se::;cirameilte ·cerca · de trinta. annos que 
viajo por grn·n·ie parte das pro,·inci~s 4o nor_t.e, 
e durante este espaço todo . não n 111nda . um, 
pat ino de estrad.~ aber'tq pelo. govP.~iiO_S .P!"ovin
ciaes · ~u geral. . Estas duas c.ausas expheao ~m 
minha. _opinião o ntraso e doc:~.denciR . ~'" ·que 
vni o norte do i•nporio~ Ate ao present!l a crença 
geral. li qu~ isto depjjilde de causas mv~lunt~
rias, que n!lo 6, o rcsnttad~ de um .sy~tem.a .cal
culado da cõrte ; mas por 1sso que , essa crença 
exisw 1.10 norte, e que qu~ro a.crod.itar que ó 
bem fundad<~, a camarn comprohend~ quanto sel'ia 
imprud~nte de~truh:' 9ssa opinião pOr : medid9:s 
que dP.sscm em t•esultad<~ aggravar cada vez ma1s 
a sorte dessa porçiio do imperio, prot!lgendo o 
a11l com exc,ltlsiva injustiça. · · . . · 

Assim, Sr. presidente, no mou entender os. 
meios mais adequados ~ara p~or:no_veL· a col'?· 
nisaçiin são out•·os: dev1d,, _ _constst•r, tlm pn
meiro lugar, em bons · admtmstraJores n~s pro• 
vincias,. e ~m se~u11do lug 1r em se destmar~m 
quantias na lei a1> orçamo!•t·•. que !ossom dts· 
tribuidns por todos os provtnetas ~ou emp_rega_das 
em estradas otl obras geraes. :se os dinhetros 
publieos foeaem · despendidos pm· eata fót•ma, 
romovia·se todo o ·pretexto de quellta, porque se 
a eotonlsação a11luisse para ~~t~ ou o.quella 
provincia do imperio nilo _ teriiio e lias · razão le
g itima do offtJnsa, sendo qu<l ist•l. deriva v~-- _da .. 
clmlltl9 naturaes, de . c ou.oas um q~ & mUo:. <to .. 
home m nito tem (!arte: entretanto qt111 tuqcede'. 
tudo pelo contrnr10; quando ao doatin4o:iomma_s 
qut~ devem empr.egar-se na protecção · ~ · ~lon!
saçilo, pela lei na~ut·al · das c:ouaaa! d.e.vorá·. IUJlutr 
sómente pa1·a um pnnto do .!mpeQO> .. ~ _ . · 
· H •1 um artiw> na lei do orçall)~nto · que ali~" 
risa o governo para despend••r G. '<Qil8 rór pr.eClSO 
com a degapropri~ii.o do m~?rr.o ~ Santo ~n
to~Jio . Com· mnttn ante•~edenclll. .havul. ou Jled1do 
a l!alavra afim ··do ep~sentar um . rdquertmento 
solicitando. ioformaçõe$ relal.iyam~>nte a esta ma· 
teria; oii9 · tne f1>i ioto, ~'?ssi_vel . até Agora; apw-, 
veito portanto . a OCCBI!Jao . .-. .P!l.ra razer alg!-!m&s 
consider~ões a s_emelh;m~; ·iellpeito. . . . . 

· Antes por.ém .de · examinar_.',~ COD'\7etlleneLa .. on. 
inconvenie!l.cia ·da antllrisa~~· !l_camara. me per
mittir~.:~ne · eu , investiga.!\,,o· ,·proceõlment!> . do 
84-•. · mlnistro .. do imperio, r.elat.v&m.en~.·. a osta.. 
questã,,; Ea~e exo.me me 'R~rece 1n1tit9. nooessario,. 
por,;Que: ocrédito w o Sr • . ministco .. neste; ma-

. teria .vrocedeu ·'nilo .. só, CGII) _uaurp.~ ou excesso. 
de po-!er, tuas .1:8$bem, com vt.olaçito da pr.o
priedade pri'l"llda: E antes que entre ua demon
stração de todás .esu.-s proposiçõe>, n cam:na mo 
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J}l)rmiitirli ainda que chame a sua attençiio sobre 
a contradicçlio, impre\•ldencill e inexactidão .:om 
que o Sr. minis ta"o do impcrio se. exprime a 
semelhante respeito no> seu relatorio. 

JAi_vado de pl,an<is .de salubrid~de publicn, ; l..Ílos 
que eu ap.provo no· geral, ::;·. Ex. d~cretol1 a ileJ;
apropril\ç~o do morro de Santo Antonio, impediu 
a alienncllo .delle, ·obstou as construcções tlo 
mesmo, .npossoú-se delle. Mas pergtintarei . eu a 
S. Ex. se sua;; idé~s de MlubJ·ido:~do pu.blieo. sllo 

·npplicaveis . _'lg11almcnte a<> tnorro do · Cnstello 
(como declarou no · dooreto de desapropriação', 
por que 1·aziío ·s. Ex. não proce<tcu da mesoJQ 
maneira e m relação a este morro! Os mesm<>s 
motivos que autoi'isão. sua_ ,conductA em rel~(ão 
ao ·morro de Santo Antonio·, não se verificão 
com t.espeito ao outro? . Qunudo mesmo jâ esti
vesse o morro do Castollo occupa<fo conl eui6.
cios, S. Ex. n.iio poderia impedir .tis Mvos c.:in · 

' str1,1cções nos mesmos edilicios ji !dtos? Julg<> 
portanto que . s: Ex·. niló p6de. estar. isento. da 
pecha de cunLr:tdietvrio. na~ta mateTia. . . · 

Além da contradícção, ,Sr . . pl·e~idcute, . o go~ 
vemo foi ~ltamerite- im~revidcute nesta · waterio.. 
Quando eail 1850 se removêríio o'l enterrnmen.tôs 
para f6ra da. cidr. de,. a climmunidAde .. ~o eon · 
vent" do 'Santó Antoriio t>•:oct\tvU '" pó( . muitas 
ve:zos, em lSüO, uil . 1851 ·e em ·.'18!)2, lios ; <li~ 
verso; n•inislros: que élltãci --·servião, l.õo olJ'él'eceu· 
lhes · a entrega: do nio'rl'o · de- Son Antonio 
met!ia•ito -umn quota 'que ·fosso bnstonto para . :a 
sua .. susttJntuçiio. Est.'l oftertn nrro ror :tCPita; . 

Ainda. uiais, a ci>•i•munidad(; traton dE( ali.;nnr 
o móri'o, mtulio·so do rcscripto dá Santa Sé, de 
autoris,ti;ão ·do bi•po cnndo capelllio-m6r, o . pro~ 
c.edOU á . VendiL ; O governo donnin .ainda 0 SOol• 
no .du. . indifferença1. somnó que só v~io a . iilter
l:ompe•' qu_andó ·o ' li1orr<l se acllova :Jiienndo em 
poder de terceiros, quQ · t rntavn:o · du o ·retalhíll' 
em lotes, . e . de vcndél-os. (Apoiado>.) Ora, o 
que demonstra· tudo isto? _bemonstJ·a ·a ·tmpre
videneia . com qua o governo so ·· houve · nesto. 
mo.tel'in. . · · · 

Se o governo. so houv66Se 'portado com mais 
desvelo, poderio ter obtido o .an<lrt'O cotn condi· 
ç~es·. muito ll'!nis vantajosas; __ eutretatito :_que .. o 
uao. Í«lZ, e ve1o a or.eupar-BB ilt~so quando .a );ma 
posição . d&\'e . ser . mt11S ineonveniento; iicii· · isso 
qU(l o morrn estú ein poder ae tel·eeiros, __ que niio 
teniio os mos:uos motivos. de o ~ntrclgar a~ go
v<>rno. com IIS vantag<lns que a co·mmunidttdo 
Ofi'6l'CCia. . 
1\!:Niio é porém, · senhores, o nobro ministro do 
imperiç. sóménte contradictorio . e .. :imprevfdentc ; 
á tlltilliom lne~ octo no qua aJJirma no sou rc!n
~io com relaçilo a esta: mat(<ria." ·o Sr . . n:inis· 
tro diz .gue procedeu pela. f6s·ma quo fica a ponto· · 
da por ieso •JUO lgiiOl'llVa o quo se ~·alava fazendo 
n~ morro dQ Santo. Ant<>n:o ; mas conl.l'll éssn 
ignorancla do. Sr •.• aninistt·c> protesl.ito .v a rios C;~.ct .a 
que oa proprtei or1oa d<l mono alle~o ~ein . umn 
peLiçilo ou . rept·cseutllçiio qu~ . dingi rao, a estll 
casa. .. . 

. o Sa.-FlGU&IIU DE Mttt.LO : _:__ E sobra -~ q~~l 
atnda uuo bl)uve nenb.unl pnrecot·· . .. ;-- .,, . ... 
·o Sa. · Aa:&tú o Luc• :-O. Sr. mlbiatro·'cio im

perio póde rega' r que . propiiz~rá ' (\.0 . _syndi~ "rc 
·santa Tboreza ·a.; permutaçllo ans :m'oradi'nbns ·de 
casas quo :llc1to ·na: rua. 'da· · Gil~ra:\ · Velhà~ ·.'de 
p<!)pi'Íil<iade . d~quelle . c~nvanto, n6m. de !fes_eOJ· 
bo.taçsu·, .a a'bert.ura:.dá,jltaçâ . _q~e .. s,e : ~azia ro 
terreno adJacente ·á ·mesma ·rua! O ::;;r~ ministro 
pói1c . ain.~.a ·negn_r . que Liveau . i,o.atç:tlfieu.clas::, ~er .. · 
bii~s & . po·r · esenpto com · o pro·vmcfat do - eon~ 
ven:co. de ,S!!nto 'Antonio ~~.. t'tl;;l)eito .' dn .. dcmarÇa_; 
çlio da pr:,ça e dae ruas proJectadas ! O Sr. mlnietl·o 

_p6d. e a_zn•iR negar_' quê tení.ára 'eómprar • .lil''l'ndo_ de 
seus plnnos "dA . 11nhibtidade publica,· umn 'ensn 
s•ta nll rua do J.avradiQ? O Sr.· llllniatro pM•) 

finalmente negar . gue tivera . COI)h~cianonto das 
~u:.s _ e prnçM dcmareB4as naquell<~ lagar, P<!r 
as~ll que tudo se fez sob a .lir ecçii<l de eugenhcr
ros ··Jo.. cnmara, ou do g<>veroo? As4im, . -pois, . é 
}llarú!o:stll n inexactidão com que o Sr, ministro 
,J,, }mperio pa·clcnde jn>titlcar o seu acto. isto é, 
a iguoraucin olo . que se praticava no . morro . lle 
Santo Antonio,_ qu.mdo é certo quo d•! tudo teve 
conhecimento . · . 
D~oxande> por~m. Sr. presideute de pa1-to as 

consideraçôeli qno: tenlt<> ap1'escntado, vou RgOra 
.cnti-a1· oq .f11ndo dcsu· materia. Entendo . que .o 
Sr. ministro do imperio, decretando .a desapro
priação do mot·ro de s a·nto Antonio, é censuravel 
por usurpação de poderes. ; entendo que, nâ9 
Lendo e~tonprido as formalidades que estM. maf· 
eMas na lei, é to.mbcm êensuravcl o Sr ... mlliistro 
do imperio, quando não . sejrt po1· .uf<llt:pação . de 
po•leres, ao menos por excesso de poder ; or1· 
teodo finalmente que . o s.·. ministro do itnpel'io 
violou a proprieolaJe. priva~a con:t os .actos 'lue 
prnticou-nesta ·.materia, A. ea1 .. ara· me .permit.lirá. 
quo .eu c;~ccupp_e .a s~a- attenç?,o .com a .demo:ils· 
traçiio destas proposaçoes. ·Reconheço que .. a· .ca
mar.a estã bastante. fatigaJa; _ ou di~trilhida .. dJP. 
discussüo ; t<id.•'llia quand•>. a mRteria, .. Jo.pt·csenta 
n iinportQIIcia . (] esta. jlt\t:eoo que o 'empo empr!l
gad? nelln nil.o se. p&ie di_ze•· -gasto ioutilmen.te. 
.. Sr. presidente, .a legislaçiio que . ent\·e nós re
p:ula a do:sap'1·opria.,;ilo .: o decreto de 12 de Jullio 
de -1815, esta\leleée; _á rnal)eira da : legislação 
Craecez.a. do 8 ·de 'M~io_. de 1811, quat~o .o.rdens de 
disposiçõ"ll . com relação. á desapropriaçiio . ;, de
claraçiio da utilidade cpublica, det'er!ilin~o . das 
pr·opriedndes ·sujeitas ·a .desapropriação,· :desapro~ 
pl'iaçio,e fioalménka indem.ni~aç&9'. Es.tu.diveraas 
disposições sit•i. a.comme ttida~ a dHl'e.~entc,s autoó.: 
dades ; a · déclli\'aÇl'i.o . >la . util.idade :; publica. é qa· 
co·mpeténeia .:lo g .. ver~oo, (}U da~ camaraa ;_ a 
ôeterminaçAo .ol·ns pl'opriedad~s auje_itas á olesap1·o
p1'iaçiig , ~ ~~- : c~t~lpeteoéia .do . go .~erno, . ou .d() 
p_oder · ad~mls~rft.tlVo ; " • desap~op~açlla !J .obra 
do poder judlc1ario ; tl ._mdcmn.l:I&Çi\0 . é. act•l da 

l.!•~j~?'bnu:ifeira ' de que failei . rol ,menos. 'pro· 
vider.tc, qúant11 · .ó. docla~açiio . d 1 .. utilidade ·_pu· 
blic1, do q11e, a lei .. ·rra.ncaza. A 'le.f .. fraueeza de
t~rminl\.' os caso.s e m. quo .so da\. n eomp<~tencia 
du ·gvvernl) aOrn de olecrarar .n utilldade. publica, 
islo é, estr;beloi:eu-a em :esrto.s .ctuos de n1enor 
i;ravidade, Wendo Rlli:8SSII.ria em l'lnlros Cll!IOS 
m •i• graves a intervençiio do . p~der .. legislatlvo. 

A lei 'briuUail'& foi menos prevident&, nlo pre
cisou competcnci.n_ doi governo, ou do. poder le· 
gíslath;o; d izendo · aiJoplO!imente quo euc . GCto 
&et·ia lugar, ou por decreto ·do governo, uu.por 
lei • . Uma ·v,.z pois . que a legisle.t.Ao brnzileira nllo 
espeeíncou a co'mp4ltoncia .dot dous podet"<)S . na 
mnteri& de que: ·s& trA,ta, oito h11 outt·o _mejo 
para bc.n ·se. ·enf.cild!lr cSea . cou1p~~~encia. seuiio 
reeorrer ao~. prinilipíos gea·aos qtae. regem o nosso 
ilirei~ publico~ . · . . . _-, · ... , : . •. , · . . . . 

Ora,. argumoptan~o. ,~om, css~ ,pr~!l!l•PIQsj c~· 
tllndo eu. que .. o Sl'. tlllntstro a.) .lmperlO não podaa 
d~cretar .a . desa~i:'opriação do inorro de ::lanto 
Antonio, . op. deelárar de. ut:iHdadc P!ll>lica liS 
ob'raS que'' tlnhão 'de.ser alü fdta:l: Quem .. é . .que 
prouio_vll· .a · u_e3!lpropri.lçâo do ... morro . dl;l.;.SAri~O 
Ao~mo?. 9n. c. ·o .. est'ld~, ou .. Qlg\!-m .. p~l;icu~·; 
ácreCiito:quP. ni\q· lia ·tneJo tet~uw. .. .... · . ,. :, ., 

.N&(liimeira .by.pothese, se, .o .. Sr~ . in~_l'list,:o ,do 
iil)p~p~ s~. j~tl:;qu 'á.titctr!sad~ n .. d~!)r~ta,r-, n,·.d~.
np•~op(a_stl\<!-.dess~ ,~o.r~o. !le : ·~pedJo ~ . .à.ltc.n~~ 
dche. se . enlbaracou llS. edJiicaçõea .. e (9qs,tr~<:cO!l:S 
q.úe se' csta;viio.' nelle .'!l útiril', . .ficflliítent,e ;.u _,!te 
apostiou' 'do .· Pl<:ll'~!). ·~ulies S~O~O$ Fe.U.I~~OI a
B~U ·acto'? Nem mala nem. mealoa 'do ~6 aates
o Sr; minisLJ.·o 'do imlJerio· iniciou · .m8dlda" que 
envolvem ~ea~r.a&, porqíill', 1>U u ·_lno_~io h.•. de 
S<'r d~Bt.J'rOpt iâd.,, e entl\o o calRdo ·vei··M·h~ 
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obrigado a fazer as dcspezas PI'Ccisas para isso, 
ou uno o se1·á, sendo nojcil~>do o neto d" S r. mi
nistro, · o neste c·>S•l o <!otado cRrreJ::ani seu•p•·e 
com a dcspeza ncee.~aria par·a indcmnisar os 
pt·oprictarios dv mo:·ru das perdas de int~resses 
<JUe soft'rêrão. (.&poiºdos.) Asshn , pois, o neto• 
de S. g:t. importa u•ua medido cujo re>ultadu é 
cotllpl'·•meLter as ftn,ncus do estado. 

Ora, se esse é o resultado. que der i VI\ do acto 
tlo Sr. ministro do in1perio, sustento que S. E~. 
não podia fazel-o, porque 11ito estã alltorisndo 
para Ílliciar medidns <JUU tragi'io uespezas; s. Ex. 
deveria prop-ôr ós camara" a conveniencia dess:1 
desapropriação, para que estas autorisassem :\ 
desupropri a cão, e votassem o~ fundos preci~os 
para isso. Couseguinleménte, se é o estado q nem 
proinovc n desapi'Opt·iação do morro, o Sr. mi
nistro doi111perio comm~:ttcu usarpaçi'io devudP.res, 
porque s: Ex. não podilt fazer isso p.u· si, seme· 
Ih ante aeto d.e'l"eria partir desta camara; (.4poia-
·dos. ) . - · 

E' porúm o Sr. visconde de 'B:wbneena, ou al~nm 
particular 'lue promo ve est.l <lesapropriação? Amdn 
ueste o·1so s!lstcnto. qlle o $1·. miutstro do im· 
p~rio nllo era competente para proceder por e~ta 
fôrma. Qual é O particuhu·, 011 11 GOmpanhia que 
s~ apresenta. . orgnuisada pnra ltlv&~ ao cnbo o ar
r asamento) do 1n0t'r·' d •: q1te se trata' E' o 'S•·· via
conde .. de B:11·bncena, ou algum out1'0? O que é 
reoto é q'ue não ho. nenhuma cnmparillia formada 
pnm · isso, e t·1nto é assim qlltl S . .. Ex. o Sr. mi
nistro declara mesmo no seu relato rio que para 
essa em preza que o St·. '()iscondo de B 1r baeena 
prcjectn, ou pm•<J out•·a gualgum·, con'1'é.11 des· 
nproprhtr·s~ o mort·o de ::;anto .Antonio. 

Nito ho. port.auto com~tanbia olr.uma for lllnda 
e dotad:l de fun..toa preetsos pnra .levao· a. efi•it<> 
ess3 ompreza. Se, p•>ill, nessn byputhesc suceeder 
que o Sr. visconde de llatbacP.ua, ou qunlquet· 
individuo ou ccmp~uhia, não realise a cmprcza 
projectn-1·•, q11aes sorrio aindn as consequencius 
que l'tl:>uiLno do neto <lo Sr. ministro do iutpe
rio? Scrii<l n indemnisnção dns terd •s c damnos 
aos pl·apriel.l\t•ios do· mono; mns pergunto, quem 
forú ~emclhnnlB lndemni•açdo? Serl o Sr. vis 
conde dt; Barbacena, Ot\ nlguma companhia in· 
certa? A impos~ibllidado da indemnisaçUo pelb 
Sr. visconl.le de B11rbnccna, ou por: cothpo.nbins 
incertas, nasce ll•• propria natlneza do ucto. 

Se na compo.nhi 1s ni\o silo ccrlns, so niio estoio 
orgonlsndu~ com vil fundos n~ee<~arios pnra •·en
hRIUem n empresa, somalbnllt•l lndcmni!lnçi\o 11ii0 
recahl••à cmcn.,;mt>nto sobro olln<, porque, repito, 
niio ha aenllo p ropostD.ll, ni\o h·\ sentia nll~rtu· 
r1u1, ui\o hn nada do aslleutado o J!OSitivo. Sobre 
'lMan poré1n pnnrt\ a re8J><>llsnlllHdado ou itt· 
• omnlan~ào da• perda~ d~ mterca,;o 9ue ao!fr~Rl 
os propr!etal'loa do morro? Quem unlenmlsor.t 
ea~ea proprletorlos dos preju1z~s soflHdofl? A 
empreza do Sr. vlacondo de B!lrbaecnn '? Nilo; o 
:Sr. milll~lro do imperio 1 S3 nsshn ros&e cu nilo 
farin oppo&lçilo · alguma. deixarlll a S E:..:. o. 
faculdade do dispôr da quu ó seu como lbo nl>l'OU
''esRe. O estndo t Sim, o estado será definiti..,~· 
mente .o respon5avul por tnes p~·dltS c iuteressas. 
Jd Horncio dizh : n Quiàqu•d dclú·a•:t reges, 
plectuntur achj.r:i. • Os delírios dos governos 
pngão·nos os pov.:Js. . -

Assim; a lnda no caso do · ser o nrr.tstamento 
ou a ·desàpNpríaçiio do mo1TO de Snnto A~to
ni(l promovida pelo S•·. viscon!le de Ba,·baCI!nn, 
ou ~<>r outro· qualquer individuo, . o. St:. · ministro 
do· unperio · oxorbi<ou dos poderes. que lhe são 
conferidos decretando semelhante desapn>priaçào, 
porque . ddl:t ·lia de · resultar definitivamente o 
compromcttimento· dns fioança~ do csl.ado,. no 
caso que os particulares interessado;; n essa des
apr.Jpriação não possão iuoletnnisar ·as. perdas e 
inte•·esses que viràõ .:lahi. · 

c,_,nseguiute_mentP., ,meus senhoa·es, entendo 'lue 

o St·. ministro do imperio só seria competenta 
para doca·ato.r a <1.-sl>prupriaç:\o no caso em que 
houvess•>. urn~ eompanhin fo rm!'da seriaincute, 
nm" companhia que tomass~ sobre s i· as dcspe
zas que tiwolsscm do set· feitns com a desnpt·o
priaç:lo, uma cnmpanbia i'lnfim que indemnili3,Jse 
os· prcprict n·ios do morro de Santo· Ant•rnio · <le 
todos os prejniZ\lS softridos ·com ·n des~ropnação 
de q ne se · trat;t. Se as cnusns csti vesscm neste 
pont(), cntii·J o acto do Sr. · ministro ntlo tel'io. 
difficuldado. algt.tma, o•t•l.l";a nos termos . da lei, 
porqu~, •·cpito, mto linlta ~lle iniciado nenllutna 
medida da qu •I n:slllt.a3se cooop•·omettimcntos ás 
finan~as do estado. · · _ 

1\fos, Sr. presidente, no cnao mesmo d~ que 
o Sr. ministro do imperio ltouvosse procedilo 
dentro 'das limites· da Stlot llutoridnde, llcredilo 
que S. Ex.. excc,leu o~ poderes que lhe silo con
feridos púr lei. 

O decreto de 12 de .Julho de lS!ã contém uma 
muhiplicidade •le disposições que n:lo forno cum
prida~ por S. E:t. Esse llecreto · determina .qne 
tla.Jo o prim~iro pnsso· vdo governo, ou decla
rada a · utilida.!c publica da~ obras que neeessi
tã<> n ue,;apropriaçllv, S•l proceda. ao levanta
menta do piaM das obras, da planta .. tla.~ pro
pt·iedo.des sujeitas ó de,;aprop1·io.çiio, á e:"tpOSJÇ.õ:o 
tlell•s 11'\ e.1mnra muuicipnl, A conNe:içdo dós 
intel·cssa.dos po~ band•l5, ao .t·ecebimento das 
obse~vo.ções ·e reclamaçõc~ qua tive:·em ellos de 
fazor, ,á_ remess;1 do tutlo a::. governo puo·o.· d~pois 
du ''PPNVar o~ plomos e pla .• tas, mandtlr. este 
p•·oc~der nos termo3 da desapropriaçiio. Tudo 
isso siio di,Sp,?sições . que se uchtío .eo!lt.idas dest~-e 
05 nrts. 1 · ute () do àeerelo que. cote• ; e .otretnn
to já hll decorrido 4 me'l::s, mnis ou menos, e 
S. Ex. o St· . minist•·,, du imperio nii.o deu cum
pri mim to a nenbunia das •.li~posições que a 'lei 
est11l>elccc! .\ssim, · aind;t q11audo p Sr. ministra 
do imperio liouveSsc obrado \la esphera· da. sua 
competenci1, é manifesto o exi:esso dll poder dn 
sn:\ parte, por i,;so que · não. cumprio aque!las 
diseositõe$ que· SG a.chiio consagradas lia lcgis-

- laçno tJUC nos .l'ege. · 
Mns' o noôre · ministro do impe•·lo uão' i\b.usott 

avmento nessa mate•·ia por i ucompetencla; ou 
por excesso· de poderes, elle ostentou· luxo de 
viola~llo de lei no rn11ier excesso, violott até a 
propri~dad~ reservada. (,tpoiGdos-). Conclttida, 
S•·· preside.1te, 11 compra o ve11da d-> rnon~~ de 
Stllltll A••tonio, o> pl'llpriot~rios dcl! e trut(ni'io de 
os vender um lote.~; entretanto·, em li de· :Mnio 
do co1·rentc anuo, bnix"u um a..,iso, ou da mi
nistorio do imperio, _ou do d11 fazen<la; prohi
bin!lO nils rE.plU'ti~õea fisCRo~ o recebimento d• 
sien di"i<la em virttlile dessa alicnnçüo •. , .Ora, de· 
seJnl'ia que me dissessem ctll que disposl~ão de 
le1 so fundou o nobre ministro ilo .. imperio ou o 
seu eollega pnr~ impedir :o nliene.Çrio do morro 
do St111tO Antonio. Not.c bem a 'êamarf, u~o ·.tinha 
ninJn npporccida o ckcre~ <!Ã"dcsap~<'P~nÇilo:; e 
ns ordens · impedindo o •'eecbilllcnto ·da · ai~a por 
cecasii\o da. alienação do morro síio li de Maio, 
ao J>&S~•> que ,, liecrcto dn dosa!lrOpri!lçiio é dJ 4 
do Junho. : · . · 

Ora, pergunta · eu, em que . -IAi se fun llou : o 
St•. mini~tro do lmperio para · pr<>ced•Jr dessa 
fól'llÍll? No con~tHuiçiio dil im~rio ? '?I{Q.~ e lia 
cousngra ·a ir.vio!nbilidadc,: dll. propriedade, e ·a 
i~demnisaçiio prévin , no caso de · privilç:i_o della. 
Impedindo S. · E:t . . ·o·: recebimento d•t si ia, ott 
ÚlielliiÇiio' de lotM da':tnÓrro, nll.i> violou O direi to 
do . p1·opricdade que .· cóÕiprehende a livre=' dispo
si.,;ão delln.? Não viol•>U a conslitll i<:ão .que a. 
garant.e e qne ~ó aütori~\ n deso.protll'iação dell& 
mediante 'iud~muisação prévia? .Acaso f!Uidar.;;e
hia &. Ex. no decreto ·que r ellula a dcsa.p,rop•·ia

. çno? No decrêto'.de 1~ de ,rulh<> 'de· 184~, qu~ é 
o, que· autol'isa ll desaprop'riaçilo ; .desJc o. 1• 
até o ulLimo · artigo : não se euconií·a . um que 
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autorise· semelhante aéto; E tambem não plide 
tQr a menor força a consideração que aquz se 
apresentou em nm aparte. de ·qu•l ·rrlra isto uma 
medida preventiva tenden.te 1\ re~al vao· pt'.,juizos 
an thesouro, P•'rque; senhores, em materia· de 
attribuiÇões· com···rclaçiio ao· governo, ,, princillio 

. geralmente consagrado ê que este s6 póde o que 
.está. ·escoipto; (Apoiados. ) Se· nem na ·constitni
.çi!o, {t nem na .lei que regula a desapropriação, 
se funda o goveTno para proceder de tal fórrna, 

. quaesquer que sajão os· motivos que sa soccol'ra 
niio podem elles ampao·al-o do desprezo ou vio-
lação ola lei. · 

Notarei de passagem, meus senhor<ls, que o 
Sr. visconda .de Barbacena, pa•·ece; era quem 
pr<lcedh ll ·desapt''.lpriaçiin.; e pois que interesse 
tinh'\ o e~tado em que · elle lucrasse mais ou 
menos? O Sr. ministro do imperio er•t por veu
tura procuo·ador do Sr. ·'·isconde de Barb:ocena, 
para .:ehlr os seus interesse;? ·O· Sr. ''isconde 
q u_e <!es!!e os pU:ssos precisos para. a desapi'O
przaçtto se cff~ct u.->r. logo a logo, ~ eom a~ mais 
bni:uz.s çl.espezas que pudesse, vi~to que isso era 
negocio seú e ·ndle niio devia intervir o ·mi-
nis.tro üo imp~rio. · 

A.o . estado nada interessa em que os -proprie
tarios .do uwrro . de· ·.santo Antonio, ·ou o .Sr
viscoude de Barbacena·, .recebã"O inais .ou ·menos. 
A~sim, ·meu·s ?~rihor~;, o· neto do .goverM, pelo 
qual se 1mpedlO a altena.çfi:o ·da morro' "de· Santo 
Antonio,- ou o recebimento· ·da siz,, · devid~' por 
essa alienação, nnles mesmo de .ser decretada 
'a desapropriação, como jú bve a hon~a de pon~ 
-derur, ê uma . violnçao manífest~~; da leL · ' · · 

S~ Ex. o St·- .ministo·o .do. imperio diz nirida 
que ,impedia .as . conskucções e edificaçõ·es que 
l!e estavão ft<zendo· tio n1orro ; fllrei a . mésma 
pergunta sobre este ponto que fiz com relaÇão 
ao primeiro. -Em que se rundou S. ,EJ(. p:u·a 
obrac aosim? Na constituição?· De eerto que 
não.; .porque ella garante a inviolnbilidade da 
. propriedade· e só estabel~ce a desapropria~iio 
della mediante indemnisaçlio previa,· e por certo 

·OS proprietarios do morro qua!ldo Jorao impe
didos .do co•ns~ruir e edificar· no mesmo morro 
niio esla~·uo· indemnisados do valor deUe. 

Na lei de 12 de Julho de 18-15? Não; S. Ex. 
não se baseou nella, pelo · eonttnrio . a violou, 
porque essa lei no seu a.-t. 2o não probibe a 
cun~trucção e edificação,. apenas sujeita OR pro
prietarios qu& tive1·om ccmstruido depois do de
creto do governo a não ,gerem Indemnisados do 
vnlot• de~s:lS edificações e .construccões. Assim 
.pois S. Elt. n'1o podh iinpedil-as; o 1-nais qU<J 
podía . fotz~t· era . .;.rdenar as -vistorias posaivei« 
[la\· a v.erillcar · o estado e~ que se· acha~·a. o 
1norro, p11rn.. s~ , vezill.~~r nM .construcções . f~itas 
depois de seu acto com o ftm de nào haver n 
ohrigaçiio dil iudemnis_açãci. . · . 

Portauto nindo. neste pouto violou. o Sr ... mi
nistr-o. o:lo impedo .n propriedade privada ; ,S. Ex. 
fez mais, lip,ràpt'iou;se .desse morro, m~ndando 
·tapac a utiíea eritr.a.•lo. que· ha.yia p.lr§. ell!i. ·.:ae~ 
pito àqui -B. mesilia.. pergunta. que . já ft:i.;· . em 
.que. lei ·&e fundou S. Ex. para .iss(•? Na. cori' 
stitutçilo? Por cert~ .gu:e .Mo. Na l.eLf;le J2 ·de 
Julho jã citada? .:ramlJem não; q_uarido .ántes .n 
violou. ·porque. no nrt·. 30 · della .· se · ,determiná. 
que SÓ depoiS da fixad<l. ;n.. 'i.ndemnisação e: de· 
positilda a quantia.,se " p~ssarã. · mandado. de .,im· 
mis.s,!\o de pos~e . . -.; · · · .,, , · . . · · · ." 

Uw. .Voz :-·Se n.âo· houve posse. 
O S:R; ·ruuvJo. LnrK::.....·o) Sr. ministro do im· 

perió -se ·apilssoti•do inorro, tiorque Impedio que 
o.s sewi( pro!>riet.arios nelle tiv:esMm entrada.;:. 
· A.~Íu V.oz:-Estã .engan~.fu: 

o·sR: ·AnAm<l· Lt:!IU:'- .•. :e· isto- é e!taeta· 
mente ·o qüe nw·· p~odia fa:z.;r; Assim,"·Sr. pre· 

T<:>~IO 1. 

sidente. S. Ex. o ·sr. ·ministro do lillperio, não 
sómente usuo·p.m o3 poderes que competem a 
esta camara. d~er••taado t'l desapropr;açno deste 
morro; nil:o só mente· excedeu· os poderM quo lha 
sã" eo11fêrido;; - pela~· leís-; não euinprindo eorn 
as disposições qua· ella.s marciio, •nas t·1mbem 
proee~en com v_íolaç:~n da propdedode priva11a 
1mped.ndo a aloenaçao do ·morro, EM1baraçando 
a edificação e construcçào nelle, e aposse.ndo·se 
do mesmo. · . 

A camnrn •. Sr. pre,;idcnte, comprebende o que 
ha de revolt·mte em s;melhante neto. Quando o 
g••ve1·no, no Pxcreicio das diversas nttribuiçü ea 
que lhe eomp~te, vi,la os :direitos de eidadão, 
arranca-lhe. com impo•3tos o suor de seu rosto, 
esmag a-o >ob o serviço do . ex.ereito, ou sob a 

· violertcia de a~t•lri<;!•tdes criminosas, supp9rtã~·se 
todas essas v10laçoes eom:o sendo· males· hl-vez 
inevitaveis, ou. ditada tal vez pela raz~o do estado : 
no caso por~m do qne se trata, em hypothese tão 
d_iversn em 9110 _o ~stado .é o gran.le. poderosa e o 
r1eo, e o :c".l~dao o o pequeno; o fraco, o pobre, 
o governo nunca tem desculpa quando Vlola a 
propriedade ·pri vat.!a Lapoiados) ; a. h i h·\ toda a 
justiça na indignaçao pot·que ha vio~a~ão de 
lei .inutil, cobarde, corno do poderoso eon.tra o 
fraco.__ · · · .. 

UYA Voz : - Esfi ~nga:nada, tudo isso é uma 
especulação; é ·uma espeeie de agiotagem, tl ne· 
gocio de poderosos uns com outros. 

O Sn. AR•m·o LlliLt : -Desejarei, Sr. presidente, 
ver. respondidas as ob3enações que tenb.o feiro 
relativamente a estes pontos, pj>rq~o. ni'io vejo de 
uma. parte senão indívidl.l-OS particulares, os Q11-&ei, 
qualquer que sej:~ a sua vosi~!W. não podem dei
xar dé· consE!er:lr-se fo·acos· com relação ao estado. 
Assim· acredito que estou no meu direito qaanclo 
digo. haver oppr·cssão do forte, que é o estado, ~on· 
tra o fraco, quo sii<> c,.,;ei; proprietarios, qul\es
quor que sejão, o que pot\co me importa, 

Sito estas; Sr. ptesíd entP., as observ:lçõtis que 
tenho a fazet eouv rela_çiio a· esta ma teria. 

Em .verdadé,.Sr. _pr<lsidente-,' quando.vejÓ odes
embaraço> inqttalíficttvel, o . luxo deaordenEido com 
que .o gove~no se a.rroga todos.os poderes, qun.nclo 
v.ejoque <>.governo leva a sua ousadia ntê ao pollto 
de nem ·ao manos t·espeit~r a proprieàado do ci
dadão na desnprop1:iaçao •.• 

O SR:. Fic:uF.I~A DE MELLo: -O grande Fre
d~ri co, rei . despotíco da Prussis, llnO fez isso. 

.O Sn. ARAIJJO .LütA.: -- •. eu não posso deixnr 
de me· pronunci>n: cont1·a t.'\es e.llusos; nem dei
xa.I-os passar desapereebidos. Eutendi pois que 
os devia traz~r {I considernçiio da ca..nara para 
que. clln .sou~esse ·bem •> que ll!)Pl'ova;· o nlcallee 
da anto t·>sotçao·de que· se trPta. ' 
' Ha. aiu<iÍl, .Sr •. Presidente, ·no orçamento de que 

se trat~. um comple~o· de netos sobre os quaes 
não pos<a deixar·· de: ·razer mui li[:eíras observa
~õ.es; fa1lll d~s autorisaçõ.es mulhplicadas e ·o in· 
finiüis que se· dão .. ao governo: no orçamento de 
·que· se tt·ata .. (Apoiados.) . · · · · · · · · · 

o Sa~ Aoaôs~ t>Ê oü..:E·iRA ; - Autorisaçiio 
monstro. 

O SP.. Auum LIMA :-Autorisamos <> -goYerno 
a r.;formar 'a. seeret~rie. do · imperio;· a secretaria 
de. justiça·; a fixar os ordenadoa dos·seeretari~ 
dai; províncias, a· despender o que:fÕ1'·necessnrio 
pára a de~11proprinção rlo morro· de-Santo··An· 
tonio; a t rata\" eGm 'Frederko-'Russell o limpeza 
das <:asas· da ei lade·, : <t despeudet ,5Q0,()0()$.· ' 1lom 
coloroisação, etc:;· e;· ern··umo.·~;>o.lavm; St'. c pro~ 
sidente; 'damos múltipticadas, llllTílel\~ ·aatori
sações ao gàvernQ, sobre o quanü.o· rosso ·deixar 
de -eballn\1' a·attençOO-·da eamat11..' · _ 

-Que som mas, ~ell!l senh<lres, deve ri o :gQverno 
·gasta-r . com ss-··au.torisa!:i)es de · que ·se· · trat.'t. (!ue 

~:j 
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somma será precisa para promover-se a desapro· 
priaçiio do morro de Santo Antonio·? Que sommas 
ae deapeuJeráõ oom as !"eforruas du secretarias? 
Que somrna.s e•nfim, meus senhores, serno as 
rreçi~ae para tão avultndas auto risa.çues ? Eu 
duvido, meu!! senhores, da competencia desta 
caaft p.1ra declioar ou delegar par ~~ta . fó_rma 
n pod•ll' de legis!at· que pela lei lhe ê conte· 
rido •• • 

UMA Voz : - Isso é legislação 1 
O Sn. ARA.u.ro Lil!A: -Reformas de secreta· 

riRS •.. 
A !.iESUA. Voz:-Isso nito é legislação. 
O Sa. ARAUJO Ln.u. :-... desaproprittção do 

morro de Santo Antonio . .. 
A MEStu Voz :- Abi não ha legislação. 
O Sa. ARAUJO LtiLÃ :- Di~;pór dos dinl1eiros 

publicos me parece qne é legislar, e é até um 
dos actos mrus importantes que podemos exercer 
(apoiGdo ); e u du\-itlo pois, repito, dn compe· 
tencia des;ta · camnl'a para nlienar de si ns nttrl· 
buiçües mais importantes que a lei lhe confe
rio, como seja esta, pois que é este neto IcgislnLivo 
o '\UB IMNce sor mais rue<iitado e decretado eon1 
m11111 tt1inucioso e:~;ame (apoiado) ; e como pois 
esta ea.mara ha. de concep.er autorisações que 
hnpol'lllo em l,OOO:OOOH ou mais, sem ex.awinar 
minuciosamente s natureza, ou ao menos as bases 
de taca nutorlsações ? ... 

Por core11eoguinte, m·eus senl10res, eu davido, 
repeUI·o-hel, que a Cltmara possa alionar de si 
por aomelhaute rórma tão importnutes !uneções, as 
'IJII\il Importante~ del!as. 

O o;·camento de que se trata, Sr. presidente, 
eat;\ prc~lsnmcnto no csso de que fallava um 
nosso llluatre collega, o Sr. Rezende, qne não 
fn, parto .:lc~ta cnsn. Est(l senhor· em occasiiio 
11m pouco analoga dizia que era isso um brinco 
quo os meninos fazião mandando ab~i r' a boca 
c fechar os olhos, e nós estamos ne>te caso : 
fechilo-se os olbos, abt·e-se a boca, e o governo 
1\ca autoristldO a gastar centenas e centenas de 
contos de· r éis. .. . . · 

E11 entendo, -Sr. presidente, que essas autor i
saçõas para legislar ou para despender devem 
ser fundadas em certos princípios, em certas 
bnses; dados estes prineip1os, dadas estas bases, 
a cam11r~ poderá dei:ror ao governo aquillo que 
6 circumstaneial, aceident.al. Autorisar porem por 
semolbaoete fórma tudo quanto lhe pertence com 
respeito ó. legislaç.'io ou a despezas, nego esse 
diNito á eamara, ella não o põ:lc pr:llitar r egll· 
larmtnte. 

Agol'll. ·notarei ai nela à camara os perigor; que 
encerrão autorisações desta ordem ; rev•lliio a 
inutilidade do parlamento. Se o g.::verno )?Óde 
f~er tu.do po!-' si, é bem. d.ispensavel esse )Ógo 
complionclo. c dispe.udioso qu.e se chama · systema 
reprcseutc.t1vo. · · 

Poe·el termo . aqui, Sr. presidente, ás observa
ções qu.e tinha n fazer com relação ao orça. 
mento que se discute. 'Não posso dar o meu 
voto n es ta orçamento porque elle .labot·a no 
vicio, qne é muito antigo, mas 9ue todavilt. nào 
conviria menos que r.,~se destru1do, o Yicio das 
de~pet.ns sempre c~escentes, empregadas impro
ductivamente ou com o fimccionaiismo, c niio 
eom os. i~~resses reaes e materiaes do paiz, 
como con\'lrla. . 

Não - J>'lSSO ainda dar-Qle meu voto porque 
Jnultns o~ all{um .. _s dl!S ~erb~s. ~e que elle s' 
occupa . .JJao suo na mulha opmtao efficazes patll 
ae cons~guir o fim que se ,teve t>m -vista, antes 
trazem perigos serios para o iwperio. . 

Não posso ainda llie dar o meU: voto porque 
algumll.9 de suas dispOSições. est.abelecerião uma 
compllcidade com att.entados da parte do governo, 

quando esto com usurpaçiio ou excesso · de pode
res viol~t a prcpriedade privada. 

Niio posso d>tr-lbe ainda meu voto porque 
corn as immens•s nutorisações que encena. hn· 
v eria abi m:tnifesta deleg~çiio. de altribl1içüeiJ 

·-~~ei~~tt~tJgd~~-d~n;~d~m~~~~0~ - ~~~~b-~_ciD_t_~·~-" -· 
O s ... Augusto do Ol1vef:ra. (pela or

dem) : - Tencl" dito o nobro ministro da mari
nha no di, curso que . pl'Oferio boj" que existl"o 
diversos documentos sobre fuctos por enim r~fe. 
ridos, vejo-me obrigado 11. importunar a V. Ex. 
a ver se posso obter esses documentos. V. Ex. 
concebe que, t endo em de tomnr parte nesta 
discussão terç"·feh·a, tenho neces~idade de ver 
esses documentos, jã. que · S. Ex. teve a bon
da.le de os trazer á casa. Se p or velltura não 
existem copias dellcs, tnas só originaes, peço a 
S. Ex. que os ent~ellíue a.o Sr. 1° ~ecretario, 
que Ol> poderã rubncar, e eu prornetto não 
ndulteral-os. Se fõr preciso darei fiança, se a 
minha palavra não fór bastante: · 

o St-• .zaeh.a.-rias (minist,-o da nta1-in1ta) : 
-Aind~ que eu não estejn obrigado a remeUer 
á mesa os documentos a que o nobre deputado 
se refere, ''ísto como não forão votados pela 
camara os requerimentos que elle fez exlgin. 
d!J: os. é men intento. m11ndnr tirar copias e en. 
na l-as . op(k)rluna.mente. 

O St'. Wilkens de 1\-I:a'ttos: -Sr. presi· 
dente , não me tendo sido possível tomar parte 
na segunda discussão dos. orçamentos seniio em 
n1llíto pequeno .Mpnço de tempo qu.ando se disca. 
tia o re lativo ao min isterio do. gu.erra, a. pro· 
Yeltarei os 27 minutos que. restão da sessão de 
hoje para diz&r alguma cousa ãcerca dos n_egoclos 
tla provinclll que represento. · 

Tratarei do estado da catechese e civHIPçíio 
do índios, pois· me parece ser um ·d011 ramos 
que deve merecer muito a nossa ,nttençiio (apoia
dos).; fal\arei sobre O· estabelecimento do colo
nias milit.ar.;s, por isso· que essa provineia vnsta 
em. terrtt.orio, balda de população, e pot· conse
qnencia .de povoados, o1ferece gr1mdes vantageu~ 
a esses estabelecimentos; .toearei . finalmente em 
um seminario épiscopal estabelecidc na cidade 
d:1 Barr:~, capi~ da .- provi!J"cia du Amazonas, e 
em geral procuxarci apresentar algumas consi
dera~cs sobre o discurso proferido nesta casn 
em uma dM scswes passada!> pelo ilfustrado 
membro o Sr. F erraz, deputad" pela Bahia, se o 
tempo me permiltir. 

Parece-me, Sr; presidente, que em todos oa 
paizes .:.nde hn ainda indigenas, .. a catec:heae e 
civili5ação dos índios deve merecei' muito a at
tençilo dos ·govtJrnos, prineip:ihnonte no no~l!o 
imperio, e:.tenso como é .em territ,uio,- e ·abun
dante em producções natur&es, mas .sem· braços 
para a sua agricultur:~. . .:; · · ' c·" 
· A pl'avinciA do Am~zonas ·que, segm1ão cal. 

culos de antigas mathP.ma.ticos cmprega<ioa nua 
demarcaçãés dos -.nossos limites c. as das pos
sessões da Hespanhtt qu.a11do ain® eramos co
loni!l de Portugal, occup~ um esp-aço do 8!,000 
legue.s qu:\drada.s; e. é cortada 1191: dilrct·entes -e 
caudalo~os rios, em cujas marftens e centros, ha
bitão numerosas tribtlS de illdtos . umas j§. do
mesticadas. o11tras offerecerido vantajusas pro. 
pensões para o serem. Pórém, Sr. presidenw, 
no estado em que nos achamos, des<ie que os 
j eJ>u.itas forão· &:.:pulsos .. -.do· nosso territorio, não 
se póde di%er que tem..·havido catechese e cívl· 
lisaçiio dos · índios regularmente . feita . Isto so 
d e-monstra ía.:ilmente 00111 n simples ·leitura doe 
r elatol'los dos Srs. ministros do imperio em 
diversos annos , e ·. com a . de . um regulamento 
qne baixou -. com o decreto de 2t de Julho de 
184.5 para ·rcguiar .esse ramo importante do se&', 
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'lliço. Essa ,.egluamer.to feito sem con_hecimcnto ~ çii:o que_ o branco .'luer captivar o indígena; 
da< necessid·3· Jes locacs, sem conbo~lntento da es. ·l. e prej ••i~o vem <lOS tllmpos em que O$ gen· 
indole das dilferent"e11 tribus que habi~lio as tioi!. erão escravisados, e tem p&.ssldo de geração 
diversas províncias do impe~io, sem duvida que em geraç:lo; unto que ainda hoje entr" al~u-
não podia ptoduzir em todos os pontos delle mas hor.da.s .. !l;~.~pos~-jé.--1111,m,eivffi"'·-
onde h~ o.inda inillsl.s ... para--1\i.v.ilisar -~-bene~ · sadoiÇha ·um mek> de amedrontar II.S crianças, 

····1icior··que se- teve em vista promulgando-o. d)zo'!do-se-lhes: « A.IH vem o Cariua; > » que 
Nru; 11rovincias do Pará e Amazonas, sobre ·.a.-1 s1gmliea lwanco ; donde !Se . vê quanto esté. ar· 
quaes f11llo porque é <lollas que tenho alguJD rciga.do ess~ projuizo, quanc:o a mim fundado 
conhecimento, ~sse regul~mentv c:omeçou a. se~ nos soffrim~ntos e vexames por que pB.Ssárão ; 
po&to em execuçiio em lS!IJ e t8!7; ma.s infeliz- pois que usava-se do muitas violencias, e atá 
mente não deixou de apresentar desde logo os mesmo barbaridades contra esses nossos irmãos 
inconveni~ntes de um11. instítaição nova e feita que t1ind11. estão nas trevas. 
sem - O ~rec~so est.ud<!· _AS f~rdas bordadas que 0 SR. PAULA C,UIDlOO : - Apoia.do ; ate se lhes 
clle prodigahs~u serv1r110 ma1s para ngr~~ar aos mandava bexigas e sarampos. · 
olhos e fantasia daqltelles que as q)ler1ao pos· 
snir, ·do que pai'Q produzir os benefiCIOS que eriio . o s.s- WtLICE:o.~S DE MATTOS:- ~r pres lden.ta , 
para desejar nll cateehese. e•ta•·e•. os nomes de algum~s- tnbus e de n os 

Pur coneequeneia a oatec!Jese tem estado. es- ern CUJOS ~argeus ella.;; habttao, P?rque me pa.· 
tncionaria. e no mesmo .pe em que antenor· rece que 1St? polerá dar conhecunento5 P<lra 
mente tinba e~tsdo, isto ~. apenru; em um ou qua~do se tt:atar e•n maitlr escala. deste ramo de 
outto lugar e\\a fez. algum progress.o ; mas esse serv•ço publtco. 
progresso, ou ·foi temporario, ou desappareceu, Temos apenas no Amazonas qa•Hro missões 
sem pode1· colher-se as v~ntagens que se pode· creada5: · ~ de Por to-Alegre, no ·Rio Br<Loco, que 
rião colher se ·OUtros me1os ma1s bem estudl\: outr'on1 esteve situ'lda ua. ilha. ·Camaçari, nas 
dos e applicaveis as diversas situações, â indolo cabeceiras do Mabu., confinando com ·a ,Goyana 
dos índios, fo~som empregados. · · . Ingle2a,· onde habit.árão 1,800 almas de diversas 

Disse o nobre ministro do lmperio em um dos tribu:> Foi cre~da. e~sa missão em 1839 pelo já. 
topicos de seu ultimo relatorio que a falt•l d~ fallecido frei José -dos Santos Innoeontes, missão 
inissionarioa é uma das ca~s~ dQ atraso. e'!' que d<!pois desceu para o Rio Branco;·e se es- . 
que se ach11 a catechese e eiVlhsaço.o dos mdt· tabeleceu em Porto-Al.,gr'l em 18U, cnmpondo·sQ 
genas . . 'E isso ·um facto incontestavel; mas E'n das tribus U11pb.unas, Macuxis· e Anbuaquêa; 
entendo. que não basta haver. grande. ~numero de porém, indo -para alli substituir a . frei José um 
missionanas, cumpre gue elles . S~Jao dotados outro sacerdote, rigoroso de mais, , 6 .sem genio 
ds.quella voooção que ~ precisa em todas as para a cate.:bese (que segundo 1ne ioformão foi 
profinões. ~emplos têm havido infelizmente mandado de casti~o!); exercendo elle grande 
na província do Amazonas que revelão o que rigor contra.os indíos, começarão estes .a des· 
acabo de dlzer, !st~ é, 9ue nem sempre a pre, gost~r-~e, e forão. dcsao;~par!lndo pouco a pouco 
sença cte. um ·mts~!..onano apr~n~ os _1·esu_lta: a ··m1ssao, que hoje estâ abandonada completa• 
dos que se colbenao se esse DllSS!ODAr•o nao e mente! · 
dota~o . do zelo, da instrucçào . f! . da dedicaçii() que Existe (deca.dente) a missão de g, . José do 
é_ m1ste~ oes!;e ramo do serv1ço. Algun~ houve- Amaraty, creio ·que í milhas a cima d11. fo~ · do 
rl\0 ~tue forão mandado3 como por CAsbgo (por· Mndeira. Esta missão foi creada ·em 176Sou.l770, 
que se ~ensou ern algum telllpo que tambt~m se pelos mereenalios que incootestnvelrnente lizetão 
~ti:;a>ao os padres menos _t!Jongera4os_ roan· granJcs serviços ao territorio que· hoje está ele-
dando-os pata . _l~garC$ . longmql!os .mlsstonarl) vado á categoria de província. do ·Amazonas, e 
os quaes destrwa.o us obras . fertas .. por ou~ros que então era capitania de .. 15, José no Rio· 
em. longos. annos de pen~sos serVIÇOs; fo1 o Negro • . Estes frades, todos dedicados · ·ao bem da 
nm;o resultado de suas missões! , . • . ~ chri:ltandadw e da civilisação,- plantârliD grande 

Ne. .falta em que es~amos de: mlSSIOnanos, ~a numt!ro de' povoar,ões nae margens· do A•na.zot\as 
parec•a. que se p_!ldena aprovetf:ar o est~belec1- e do Rio·Negco ~om índios· das diversas tribus, 
1nel'!to de educaça~, . o semmnr10 que .eltt$t.e na cujo~ nomes logo enumerarei. Mas depois '}ne 
cap1tal da. llrov,nela que represento, pura, com taes frades ubandonárão· esses lugares, por dr-

. algum &lnll!o . do governo geral, ou ~esmo dos c-umsts._ndas que todos nós sa.bemos, forão css~s 
cofros provmcJaea qua.udo O& · _pudes_sem dar , po.vunçot<s ealnndo em decadeneia, e afinaldeár:~o 
~andar-se - _educar _alguns ne?phltos ~trados das umas completamente extincta.i e outra.s reduzidas 
dmm;as tnbus ind1genas •. Ntug.uem. ue!tRr& que n quasi .nada. Desde que por felicidade dos bra-
as !lossas tr1b~s em geral têm um 1nstmcto ma- zileiros tom1_rno-!los em uma _naçij:o !ndepen· 
fl!>V~lhoso (apowdos), e que· aque!les ~li~ ~e de· dente, a eapthma de S. Jose do Rio·Negro 
d1ca~ a u_rn, oo outro , ramo de mdustrlt\ apre- ficou entreg11e .-8 · si e a .. seus recursos pelo es-
seota~ _mu;to talento. (Apo,ados.) ~ra, se c?m paço de 80 annos, soffrendo das auwridades, 
o auxth? d? ·govel"!lo se pudesse crea! os me!o8 salvns ns . ~oaro~s e p ouc!lS exeep{õe~, tudo 
do pr~·g~sar a 1astrueção e educayao pre~Isa quanto havu~ de t1gor·e ae Texarne, e quasi nada 
no senunano a 10, 2{), ou mesmo 30 ·menmos de beneficios r • . 
índios escolhidos das diversas tribus da idade · ' · - · - · d · · d. 
da 12 a 14 annoe; pareee-m·e que no ·período Es~ mtSSIW do A2Ua!atr em poyoa a por m_ 109 
de 6 a 8 unnos, tempo sufliciente para elles da trtbu M~r~; sao 1Dd1os quas1 todos mestu;os, . 
adquirir11m .. aquelles conh~imentos que fossem p orque ~dm1ttmdo em seu se•o desertort s, ne· 
bastaotes para· levar ao· eentro das flordas, ao gros fug,dos, et~, tem·s~ cruzado a raça de tal 
lugar de seu nascimento, dos ·seu.s parentes, as ml!>netra q~e hoje ocbiio-se desna~urados da SU& 
palavras do E"Vangelho, e os benelicios e vant~- Onf!em, po•• que _ ella, segundo o pensar dos 
gens . · da clvillsaçã:o, gaobarlamos muito n.esto antlg.os, deseendêrao d_os::· . . , . 
ramodoserviço. · . : ·. • . Exi$te tambe~ a m!~o do _An4Jré., em orao 

Emquanto .. não se. admittir esta idéa me pa- deste nome. · a;ata. ro1ssa.o florescente, e . que 
rece que não poderemos tirar todo ~ prov~izo contém ~ !' ~.oqa almas, mas das qu!les apenas 
dess1s innumeras tribll.« que aindll hoje bab>tào 100 ou 100 ~-~digena.s, e o restanill sa.o de raças 
as margens · e centros do rio Amazonas ·A seus cruzAdas e c•v1hsadas, compõe·se de descendeu~ 
a11luetLt.es.· Sr. presidente, in!elizmen~ {digo in· ?os i~dios .Manés, indlos bellos nR_Ii~!J.Ta, mui~ 
felizmente porque fui testemunha .:1isso, e !allo mtellagentes e dado ao 'trabalho: 1oéüos que se 
com conheei.lnen~ de . causa), passa eomo tradi- deciicào á indu.sttia do guaraná t.iô apreciado 
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nas provlncias de Matto-Grossa, Goyaz, Mara
nh•io · e outras. 

'Est.a missão foi re~ida por um· frade barba
dinbo, que ao 'Princípio parecía prclltar bons ser
viços (e com etreito os prestou oongtegando os 
habitantes desses lugares, fazendo construir duas 
ir;rejas, e perto de 00 e11sas. arruadas)_; mns -.de· 

"l>Ois-·que-- · elle--~~ntio- - que· podia- tirar um outro 
lucto maior do trabnlhn dos índios do que pré
gJtndo-lbes sõmente n fé o os deYeres en, que 
o enfio ser instruidos, tomou-se negociante exclu
sivo, e por consr:·guinte 'desnaturou a sna 1nissão .. 
e emmaranbou·sc em intrigas com os principaes 
e mais respeitavei~ morodores d;ts villas de 
Manés e Belhl da Imperatriz, que o vico-presi
dente da provinci& vio-se na d€sagradavel neces
sidade de removê\-o para o rio Pu•·ú-;, mui ex.· 
t.enFO e habita.do por diversas tribus Í11dígenas. 
cujos nomes são; Pu1·upuru f que ê a me~ma 
Catauhi), Imamadi, Apolina, .M11muri, Catuqui
r•a.s, Sípó, lutam\, Tanm, Cor<•catí, Caripuna, 
Uip\uiua, Pe.nàmari, Cucarnus, Muras, etc.: qttasi 
todns numerosas, e que chamadas a<> gremio dn 
eivitisacão, muitas pooem -vir a ser. uteia á indus' 
tria, tJl'ineipalmente neste rio em cujos affiuentes 
Tapará, Paraun Pi::tttna, Mneuin e Paaini, abn!lda 
a snlsílparrilha, o ol"o de copahiba, a ~a.sta.nha. 
o muitos outros gencros próprios de commereio. 
Or,,, se até aqui os indigena:s têm ~ido entregue~ 
a si e o seu trabalho á esp~ulaçr1o de um ou 
de outro negociante, que mais auda~ se anima 
a il-os procurar uesses centros e remotos sctiões, 
para empregai-os na extrncç.i'io d~>S~es generos de 
cotnmercio, pagando-lhes o seu tr;tbalho por p1·eç•l 
multas vezes inferifJr ao devido, quant~> . mais 
lt~cnti vo não seria. para os corres publicos, e 
interessante para a ind11~tria, que a ci9'ilisaçiio 
!<S desenvolvesse nlli de tal modo que chamasse 
essas centenas ou nntes esses milhares de braços 
a lugares mais aec~ssiveis e sadio~? Julgo que 
ninguem me contestará. isso. (A-poiados.) 

No rio Wopés e no I çann, affinentes do rio 
Negro, habitiio estas tribus' Uaoánã, CMteriane; 
Tocano, It'uíana (esta é mui a!va), Peixe, Juruá, 
Cobeus, Jurupu.ri (demonio), Pion<, Oadanâ.puri· 
tuna, ~Ioieuene, COati, Oossiondó, l'apihira, Tpeca 
e outra:>, quasi todos dll lJellas íigu1·as, la.bol'i<Jsos, 
c empreg-.io-se nos tt-o.balh<Js da artefactos di· 
versos, que trocão por ~nnos gro5so~, de qne 
se cobrem. e ~e prestão com muita facilidade {ls 
pes5o~s que os procurii'o para lhes comptar os 
seus :u-teflictos e empregar na eJ~;traeção d& dl'ogas, 
Muito se deve na zelo do director dessüs trlous, 
o tenP.»te J,>.suino Cord~it·o, que o anuo passado 
apresentou-,;2 ao presidente do Amazonas com 
'l'ínte e qu:ttro p1·iucipaes ( 1'uxauii~) da < diver;;as 
tribus; e maion~s !lerV'i<;o:>, ~em duvid&, teria 
elle prestlldo st- nào ti v esse stdo con tt·ariado, 
como outros muitos, no seu empenho pelas dou
trinas perniciosus que os especutadores pr.;;pagão 
en:ro essa gente íncuuta. A má. pa~a. que em 
geral esse.; \'Qgalõos (tal é a.' denomwo.ção que 
no Pará. • Amazunas se d>i. aos mallCates q u.e 
vagueião de lug~•· em luga1·) dilo o.ps índios, têm 
conco1·rido para que elles ae neguem ao trabalho, 
e se recordem &lo ratal prejuízo, que ainda p10ss\ 
de ge1·açíio mn geraçã:o, de que os brancos os 
querem capLivar. 

Muitas outras tribus inaigenas habít?io os af· 
fluentes do Solimão ; ta~s sito : os Pu r u s ( d~ 
que jú ·faltei), o Inrun., o Iutabi, o Içií., o !apurá., o 
i'oca11tins, etc., <]tte e!Jamadas a vovoados e à in
dustria, poderião desenvolver e pôr patentes esses 
IIIananciaes de riquezas que sô esper;io que a 
industria !)S de~perte. As minas de out·o do 
~·1purá, e do Wapés baetaríiio para at!rabir a 
llllllligração espontanea, pois que constuuiriã,, 
untú nova CalifaTnia, (o e1\tào poderiii.o osten
tar-se os thes•J•u·os da V;>sta pro\•inci2, do Ama-
~D~- ' 

Só assim poJ e r-se- ha, em falta de missiona
rios habilitados, tllelhornr ~ sorte desses infe
lizes indios; e não eonseguí•·emo; isso tão cedo 
sem que se empregue o meio que neabei de 
apontar, isto e, de e;iucar alguns meni·•os das 
diversas tribus e os am~stmt• no que .fót• pre-
ciso par11. que .. eHe.s_, yoltanà.,, ___ par.a -~--Sdo.-.-d~-- -- -
seus parentes·, possi\o ffi<)Strar-!hes a~ vant~gens 
que se col!Jem em deixar a vida qun têm e 
abraçar n civilisa.ção. · 

Ora, St·. p•·esideute, pot' cntt<a da indift'eran~a. 
que havin da pa~te das adminbtrações, os in
dios j>i qu •si civilisad~s deixa vão de fmqueuta•· 
os povtJOdos, que sem padres tptc os animassem, 
que velt.f!õem na. c•mservaç~r, das igrejas, foi 
pouco a p•>U~O tudo concurrendo pod~ rosa men te 
para que hnje so tnnha d~ lam.,nta.r a deca
deneia de grand~ lllltnero de rregnP.zi!>< que or
lllvlio a~ m ... rgcn~ ux.tensa• do't·ia Negro, Q con
tárão ontr'oru. não pequeno numero dv nlmas. 
A villa de Barcellos, qu o foi capital da. capitania 
do rio Neg•·o, qne foi a solde do g•Jvemo, aonde 
bou~erão fabricas e edificios Importante~, e 
aonde por mais de uroa vez se congr~g:í.rão o,; 
engenheiros mand;tdos pele ma,·quez de Pombal 
para as demarcaçõ.Js d~ linute~ em 17~, ele., 
el>:.iste coberttl de matto, em ruínas! 0< lugares 
desses edificiO$ é h•>je Utna floresta,· e arenas 
atgumu~ casas que attest1i<J só ru[uas, alli ·se deildio 
ver ! i~sses luga•·e~ assim abandonados s~ tdr
nàrão opidemicos pax falta de habitadores. 
O meio da fazer revive1· essa list·l c.le povonttus 
hoje extínctos e sem duvirl.- chamar n_ popula
ç:io rccooceotrad,. a habitai-os, e c.uno r,uà!-a 
sem· os pueisos -meios? {Apoiados.) Ninguem 
portanto cont~stn.rá a vantagent que se póàe 
t~r1u· ~'\ educaçiio dos meninos indios para mis~ 
s1onanos. · 

Já que toquei na seminario da Barra, "Seja'tne 
permittido •~qui dizor duas palavras sobre. esse 
cstabclecimcnt( • Sinto-me bastante acanhado 
tendo de trill.ar de tal· assumpt.o ; mas ni\o 1ne 
po$~o furtar a íss•>. Este estahe!ectmeuto, par~ 
a- fulldaçiio do qunl o venerando prelado do 
Pará· fez tantos· e íncnn:,aveis esforço~, exi$te 
boje ·em dccad~nc!a, sem apresentar nquell1u; 
v&utug~n~, nquel!es beaelicios que · sen fuudador 
teve tanto em 'I' ista, e pãra o q no tanto se es~ 
fvr~on. O seminal'io ·foi Cl'eado PQl' uma ~ub· 
scTipçilo quasi espontanea ào~ habitautes· d-l l!a
pital, outt·os lugares <lo Amazonas, e importari\o 
PoSSes donativos em i5:ôl4JI. Não havia entiio um
euificio proprio- em que funccioo:Bse essa esta
b~lecimento; ent1·et1nto o. brioso cidadão M; T. 
Pinto cedeu um s~u pro1dio gratuitamente para 
es<e fim, pensou-se etn edílica•· U1na casa, mas 
depoi$, por eil'cumsta.Ltcias que occorreriio e quo 
nào ve111 ao casu emittir aqui, vio·se o St"-' bispo 
na nl}Ce:>lndado de comprar um .,predio qne clls· 
toll 3:5008, com um vencimento de jUI'o~ de 6 % 
ao anno;. dessa. quantia alri·1a so deve 2.920~. 
segmtdo iuf,lrmacà<ls offieiae.S; OJI'ereei uma· 
emenda 11a segunda <lisell.ssito d..:> orçamento dt\ 
justiça. parti. qtto se P~ll'"6de essa qtiS.Iltia, p•>r~m 
ella teve a sort-•J de muitas outras que não vin· 
gâriia. N:lo fiquei zangado com isso, porque 
não s<>u preten~íoso; senti; porém, que essa 
medida· niio t>Udes~e libertar o semina.rio- de qu~ 
trato de urna divida que em breve serfl supe
rior ás. suas fo~ças. 

·Este eabbelecim~nto eat~ve da>de - "'lla · instal
la<JiiO até a~rto tetnpo ent1·egne ao zelo e direc• 
ç:;., do Rev. padre l'orquata A.. de So111.a, · sa
cerJote inLe\ligente, o que tem- pre~tado bons 
serviços onde quer. qne sna ·missão o te-nl cb~
mndo ; porém• por motivos que me são occuttos, 
ou pnr convenii!ncin.s, passou· pal'a as mão~ de 
um o~ür<l Sr. s<J~ot-dote, qt1e, por niio ter o genio 
proprw para bem· roget-o~, o tem -deixad" cabir 
do seu pé, c até feito desmerecer da confiança 
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dos país de . família, que se vi rito. obrigados a 
retirar seus filhos desse estaboieclmento, para 
cuja creaç:io de . tAo boa vont~ue concorrerã~, 
por verem que in em de~m~~ectmol\to. ~ pred\o 
está precisatldo de ser rtedtficado ; tal e o seu 
estado mot·a\ o m&larial. . --·. 

- ·-sinto--pro!U.ndament..! estas occurrencias, por 
qu~ t·Gconheço . a necessidade da conservaçiio do 
unico estabelecimento des•a o1·dem que po;sue 
o Amazonas. A's vezes uma mudança de direc· 
çito infiue multo paTa melhorar o estado 1.\eca· 
dente de q unlquer empteza . ou esta~ele~1meuto ; 
dasejo v~r aquel\e estabelc~tmento dmgtdo para 
o fim pilra que foi crendo, a satisCazeado a es .• 
pectativa -publica . 

Sr. !?residente, a hora já soou, c tem<- abus_!lr 
da pac1encia dos nobres deput"d~s (níio ap<na· 
dos) ; mas como é a u•üca. vez .qu~ tenho de 
fallar sobre esta , materia, peço que tenhão nm 
pouco- de eomplacencia pa1·a commigo. O Q!le uigd 
JUlgo que é ulll para a minha província ; não_ me 
occupo, nem g>~.sto tem(IO ã casa com a pobllca 
geral, que para mim não tem signifiençiio. -Vou 
completar o_ sogundo topico do m~u di~c_ur&v. 

Parece-me que a crea.çiio -de colon1as mllttares 
é- de grando impcrtan~h para aquellns provi u · 
cias que oecupll'e> vasto territot·io c . que n~o 
tém braços bastantes para podêi·O cult1var; sao 
novos nuQleos dtl popuhtção e de industria que , 
se v,to .creondo ·e m certos e .determinados lu· 
gat·es, e que podem. p:u·a o futtu·o tor!larem-~e 
muito pr.ospeNs, muito vnnt-1 josos ao CCJU~f!lercl? 
e é. mo'Sma _ industria. Parece-me da mawr uti
lidade r, creação de uma ·co)lania militar na-> 
proximídndes das no~sas 1·aius com a Goyaua 
Ingleza, Ninguem desconhecerá as vrmt&Jens da 
creação de \l[llB eolonia militat· nessa ponto: os 
inglezes, c1·eio que ha dous a nnos po!lco !na!s 
o.u menos, creatiio uma. calonia {IGmtencta(la 
muito proxim'l a nossas .-aias. Or.1, o fi~ delles 
foi sem duvida- louu~,. - posse do lugw .hoJe con
testado, e depois attrallir as _ grandes ordM do 
iodios que estão é.quem d -1 serra ; ter um<l 
população industJ·iosa para extro~cção dos pr>· 
duetos que ab11ndão nesses lugaEes, -etc. Vê-se 
portanto, qae til·aremos tambem grandes :vanta
gens em crear uma colo-rtia militar . nos nossos 
limites. · 

Infelizmente as oussas co!01lias militares não 
têm apr~seotado o resultado que se esperava: 
ao meno-~ no Pará lkSsim t.em acont'leido Onl, 
qual e a causa disto! Creio que a cnusa está 
ria · form'l-<ào, no rcgimen, na c reação desses e• · 
tabelecimeutos. Nem sempre ha :todo o escru· 
pulo em escolher-se o local ·mats apropriado, 
conàiçào aliAs · essencial quanto a mim : esta e 
a primeira causa ; n segunda causn ó a ft·a· 

'!!Uezn eom que essas colonias são moEtadllS. 
Manua-s•l moi., duzin de homens, não se uLLende 
á unttuez·• do lugar; por GOnsequeneia despen· 
dem-se graudes som mas sem se - pod~r colb tr a 
utilidade e as vant11gens que se i.l ilvem colher._ 
Em ntinha opinido, quaudu se tivesse de fundar 
qualquer eatttbolecimento. desta ord~m. _devia·$8 
atteníler primeiratnente. a esca\ba dO' local, espe
cialme:.te em umÁ provir.cia como a do Ama· 
zonos, que s"ifro periodieam<lnte - inundações. 
Todo3 os nonos a enchente dura alli 6 meteli, 
e 6 mezes a vasante . .. Dutanta n e.ncbent.e muitos 
lugares que nas seecas se supnõe inondaves, 
tornão-se inbabitaveig p.-ln inundação. Ora, não 
se escolhendo d·~sde <:> _ princi(lio local proprio 
para o estabelecimento de ttma r.olooin, o que acou
~ce é que em mei\Q& de um anno vêm-se os q11,e lá 
o•tào. obrigado.~ a desamparai-a. ·rsto aconteceu 
á colonia <le Sant·t There~a no · :ria Tocantill:j, 
creadas creio que em '18!9 ou 1~'\{1; gasuirào-se 
grrutdes sommns, mas creada a CI>(OuJa em máo 
lugar, veio a enchente, :opparacerà<J <~S ca..,~i· 
rada.t' {com& se cost.nma di~~r) ~ 011 as febre~ 

intermittentes, qne estrng-.írão muita- gmte, e por 
f~m a quo escapou vio-se obrigada. a des ... mparar 
a c-:>loma, peraendo ·sc t-anto serVlço, tanto di· 
nhono despendido. - - - -

P<>i"lanto, Sr . presidente , tendo-se em - vistn 
-estas -evndiÇõPs essencittcs antes da Cun :ação de 
taes estabelP.cimenlos, apontnrei alguns outros 
lugare~ ondd me parece couve;liente a <:reação 
deUes. 

Já houve tl(\S Iins do seculo passado uma 
espacie de colou ia ou destncam~lllto na. cachoeira 
do Salto no rio Madeira. 0 -· fim deste estabele
cim.mto Cvi proteg.:lr o cOtnmEorcio que l1avia 
•Jnttl:•> entre n eapital do P11rá o a de Matto
Go·osso, commerclo que se desen\·olv!a muito 
entiin, ma~ que ora está qaasi aniquilado. Para 
.nosln~.t· as vantagens do · estabelecimento do uma 
coloni!t militar nlli, mas uma colonia milittu· 
crenda em pé vantajoso, por i~so que o local jii. 
ê conhecido coO'Io bom, não so>.ffr::. - os males da 
ic.unàaçãu, p11nso que bastm·.i ler um lrceho de 
uu1 roteiro, do exame e elCp\o1·nçiio -do ·rio Ma· 
deira, feito pelo major Rienrdo F1·anc~ de Al· 
mcida Serra. « Na cachoeira tlo Salto, diz elle, 
~e tem intentado ha muitos auno3, -e com etreito 
est-tbel~cido já por duns vezes uma .p'lvoacilo, 
q11e -uiio subsistio pel;\ peq11.ena furça coO'I quu 
fvi fundada pa~n ser respeitava\ o no mesmo 
t~mpo acaricísr as mtlitas e guerreiras· na,ções 
de indios ,1ue babitilo ·os terreo1os · adjac~ntes • 

. Uma _povo:tçiio neste lugat· será por todas a~ 
faces • o~ que po;ssa ser olhada, um est.abeleçi· 
menta vantajoso, a si mesmo, ntil ao estado, -e 
preci.>sissimo â urg_ente ~ oecessa rill navegação 
quo desde a eidaae do Par!\ se ffl7: pu.ra a 

. c11.pitania d~ r.htto·Grosso. E-;te estabelecimento 
· ficaria 110 centro de um va~to o abundanLis~i[llo 
sertão, rico em todos os .efl'oítos que de estado 
do Pará. se transportão para a Europa. " · 

Ora, agora que s~ ~rata de autorisar o -go
verno p ora mandar explorar o rio Tocan,ins. o os 
aCiiuentes do Amazonas-, parece·tne ·q11.e estas 
info_rmações, poSto) que mui poquenas o resu
midas; pod~ró.õ ·ser de ~lgurua utilidade, e é 
po•· isso que canso ut.n pouco a attençiio' da casa. 
. Finalmente, Sr. prcsidento, para não abusa1· 
m~ls da attençào com que n casa tem tido a 
bondade de onvi•··me, passarei ·ás proposições 
do illustr-1do deput-,do pela B:tbia (o Sr. Ferraz), 
que tanto se tem interessado pelo~. provincia 
do Amazonas, pelo- que de3ta tri bnna lhe rendo 
os- meus agradecimentos, em nome dessa pr-o· 
vincitt. 

S. Ex., I)U'ludo se discutia o orçamen~o da 
repartição dos negocios C$trangeirns, t.-ntou do 
comm ercio de tran~lto : direi resu miolamen te a 
minha. tlpiuiilo a este reepeito; opinião muito 
frata. P.ara. comparar·!& com a. do nobre d epu· 
tado, · illllStrado como é nestas matorias . Não 
admitto - duvida :\lgumn, e - creio que ninguem 
qne tiver conhecimento do paiz poderã. conte:>· 
t.ar as vantag<Jn&· qua a província· do A.mazonrts 
póde colher com o commercio de tran~ito de
que fu.llou o nobre ·deputado. - A navegaçil:o 
n vapor, que creio já terã começado de Barra pam 
Nauta, pelo rio Solimão, vai lovar ao Peli, em 
bem pouco lemPQ, os benellciosue qesse pode
ro,;o vehiculo de eivilisação tem lavado aos 
pontos os mais r emows d ·> mundo. 

O terl'it..Jri·l ãquem das cordilheira.. dos Ande$; 
pertencente á republien rio Perú, e . que e>tá 
dividido em· . dt1&S parcialidildeOI.· Moioli~mba · c 
Chachapoías, é, - segundo os· dados .· ostatistieos 
qae .t!lnho colbiuo, .habitado : :por 70 a: -80,00o 
almRs, e enri<~.uecido · ~- 'l fertlliSa.do pelos \io$ 
Oualhaga e Ucayaly. 'Est·~ tcrritorio, , Que tatU· 
bem compreheude csse.s vastas Pampas del Sa
cramento, tão afa!lllldas e histo:ricas pelo seu. 
seu celebre fundad1>r _ o• padre Plaza, é fertills
Sifl!O om sa\sa~arrilha e outras· ~og .. s, e'· prq, 
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prio para. todos os ~neros de agrieult ur;>. As 
mercadorias que e:>nsome essa população Bito 
transportadas de Troxillo, Litna, Guancubellica 
e outros lugares do Perú, através das serras 
por pessimas e perigogas estradas, c. por con
seguinte com grandes riscos e desp~zas que 
as tornllo muito mai$ ç,was. Ora, aberta a na
vegação do Amazonas e commmunicações a vapor 
p elos · rios citados , e m~s·mo pelo NaJ?o até 
:)aot.'l Rosa, que creio poder ser necesstvel a 
'VApores que calem pouca agua, é evidente a 
vantagem que resultará. par., as pruvincia.s do 
Parâ e do Amazonas, I) rara o Perú, do COUl· 
mercio que p::.•· ahi se pódu f·•zcr. · 

O commercio difllcll e dispendiosu, cujo t-rans
porte é hoje feito por ctma . das cordilheiras 
r ar•' os pot·toa de embarque do Pacifico. pa..sará 
a ser feita pelos barcos a vapor que n::.vega
rem -o Ama•.onas. Isto farã não só com que 
as men:adorias no lugar do coosumo se to1·ncm 
mais lJarala.~, come. tambem que ••s eJTeitos da 
industria desse povo venbâo a ter um preço 
mais el evado no mercado, porque a pro~ura 
será ou razão da concurreucia, e já o1ã0 se 
terà de levar 11m calculo as exces>ivas dcspezas 
que se fszem actualment~ no d ifficil transporte 
svbre a s cordilheirns. Ora, se isto e nssi•n, se 
ha uma necessidade a satisfazer a 100,000 almas 
que actualmente consomem e gastão m~rcndo
~·ins · vindas do Pacitlco, não seria de grande 
'Vantagem o estabelecimento de n•n entreposto 
âguen1 Jas nossa... fronteiras, que ~udesse sup
prlr essa população? Creio que mnguem con-
te~ta isto. (Apoiado.) . 
. No rio . Napo, que póde ser . Mvegado a vapor 
até ás proxi.ruidades de Santa Rosa (uma Clas 
povoações da republica do Equador), h a as 
J!OVoações de S. Misuel, OraVIa, S. Xavier, 
::;. Juan, B . . Pedro e outras, em que habitt\o 
perto de trinta ou mais mil almas pe't•tencentes 
à republica do Equador. Estas e as povoações 
áquem da selT!L no Perú, eommunicando· se com 
o Amazonas p~lo Gnalhaga, Ucnyaly e Napo, 
cert~mente não quererãa lutar com IIS dillicul
dades · com que hoje lutlo, para se foruecerem 
do que lhes é neces;;ario nos seu~ mercados, 
o.~ravessando estas cordilheiras ; preCeriráõ as 
mercadorias que forem transport adas em vapo
t·es, porque chegi\o-lhes menos onerosa~. ., por· 
t11nto é · evidente que estab cleo:ido o negocio de 
trnn~ito, creado o entreposto âquem d.o nos~;a 
fronteira, havelá, além da vnn~em commer
cial, ainda n de crear-~c duas povoa~ões, uma 
na fronteira o outra em Olivonça, povoado im
mediato à~uell&. 

Sr. preetdente, a hora já expirou h11 muito, 
todos estiio muito fatigAdos, o eu tamb~m o 
estou; não contava faliu r tiio tarde : tinha 
tuuito que dizer, porque a minha pro'l'iDcia 
iem estado em abandono ha muito" annos, e 
precisa de quem com conhecimento de causa 
vli apresentando · e~ necessidades 1•ar~ quo o 
governo as poa3:\ attendor. (.Apoiados.) Muita~ 
vezes se cu! pa o governo de não $Btisfazer a 
taes ou taes necessidndes locaea porque niio 
quer, entretanto que a verdadeira raziio ó por 
não terem sido ellas apresent:l.das com toao.
os esclarecimllntos precisos. (Apoiados.) Sinto 

.que a tora Gsteja tão adiantllda, aenno teria 
de expendor muitas outras cousns. E' t"lvez 
a ultima ve~ que "terei .de rallat· nesta diecus· 
são ; concluo agradecendo aos nobres depuhdos 
a attenção que me tóm prestado. 

O Sa. FE~RAZ:- A camara. o tem ouvido 
com muito prazer. 
u~ Sn. D&PUTA I)() : -F aliou muito bem. 
A discussão fica adiada pela hora. 
O_ S&. P!l&siDE~·rE marca a ordem· do dia 16 

e levanta a sessão ãs 3 horas e meia da tarde. 

Sessão eDl I G de ~&to 

l'R&SIU>:XCIA DO SR. · )lACIEl. lltO:S'l'EliiO 

So:\ll!.\niO. - Expediente. - Ordem d<> dia.-Tel'
cei>·a discussão do orçanunto. Discursos dos 
Srs. Paula Baptista. Fausto de Aguia>· e Au
gusto de Oli-câra. Enc~n·ramento. Votação. 

A's dez horas feita a chnmndn, achlío-se pre
sentes· os Srs. depul.ados M •ciel Monteiro, Paula 
Candido, Wilkens, Lindolpho. Fet·raz, Machado, 
Pimenta de M>•gallulc>, barão de Maroitn, José Ma
thias, Evangelista Lobato, Angelo Citstodiü, Bel
f••rt, conego Leal, 'Paranngná, :\fendes da Costa, 
ll!arcellino dol Bri t<>, Fleury, Gomes Ribeiro, 
Taques, Hii.Jeir•>, Luiz A•·auj.>, Almeida c Albu
quer<_~uu, Souza. L~iio, Pereira Rooha, NP.bias, 
Hibcu·o Ja Luz, Bretas, Horta, Tlleophilo, Scára, 
Macedo, Aguia r, M~~rtim Francisco, Góes SiCJueirn, 
Wanderley, Fi11za, Fcrnandas Vieira, Araujo L ima, 
Secco, Cruz Machado, Casado, Teixeira de Souza, 
Candido Mend~os, viscondu de Bn.ep<mdy, Rocha, 
Vieir.:t de MattoJS, Paula Sa•1lo$, .Monteiro de 
Barros, Rodl'igaes Silva, Silverio, Figaeira de 
Mello, Hen•·iques, Josó Assenço. vigario Silva, 
p,\ula Fon:s~ea, Pereira Jorge, Livramento, E11· 
sebio,- Sá e Albuqu.•:rque, Brusque, Paula Bap
tistll e Candido Borg"'s-

E havendo numero legal, ás onze horas menos 
dez m inutos, o Sr_ presidente declara aberta a 
sessão. 

Lida e approvnda a acta d, sessão antecedente, 
o Sr. 1° secretario dá conta do Stlguint-J 

Um oflicio do Sr. ministro do imperio, enviando, 
afim de que sejãO tomadas na devida conside
l'llQiio, umas posturo.s da Illlna. camara munici
pal desta corte.-A' comruissão de camat·as n:.u
uicipaes. 

Do .Sr. 1• secretario do · senado, rcmett~ndo 
um<t emenda e addiçào ~'feita· pelo s enado á pro
posiçi'io que 1bca as forças àe terra Jiara o anno 
financeiro de 1851-1855, c uma proposiç!io alte
rando algumas disposi~.ões do eodigo criminal. 
-A imprimir pat·a entrar na ordem Ô<>s' traba
lhos. 

Um requerimento da assembléa pmvinc.ial do 
Rio Grande do Norte, pedindo dez loterias extra
hidas nesta córte em · oenefieio das matrizes da· 
quelln pr.,vincia.- A' commissiio . de fazanúa. 

Siio approvudas varias redacções," e o segui"nte 
parecer : .... 

" A commissão de -constituição · e poderes, a · 
quem foi presente a indicação·'de ·tres•membros 
desta casa para o fim de ser chamado· a tomar 
assettto o ~r. l\lsnoel José de ·Albuqnerquc, como 
supplente pela provincia do Cearé., pensa qu41 
ella deve ser approvada pelas razõe11 seguintes. 
Dando·Rll uinn f:~.lta· D'l deputaçlo da mencionada 
província pela. auseneio. do Sr. deputado Jagua
ribe, e uno havendo entre os supplentes collo
cados pela ordem .da votaçiio antes do Sr. Albll
qu~:rque algum outro na eõrte que possa ser 
chamado, au mesmo passo que já não ha tempo 
de se expedirem AS ordens competentes para 
o chamamento dos mais prox!mos, entende a 
cnmmi~siio qne está no caso de ao dar entt·ada 
na ca~a ao mesmo senhor-

a E tanto mais se ·convence· a comniimo da 
. regularidade deste proceder, quanto tl:'m a obser

var que nas mesmas clreumstaneias. se achava 
o Sr. Josquim Mareelllno de Brito ultimamente 
admitt.ido. 

a Nota a commissão que não põÚ obstar a 
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esta coneluslio esse t.opico do parecet· d:-~ com
miuão da J)Oderes, em virtude do qual ficára 
adiada a solu~iio relativa a uma claição da fre· 
guezia de Queix~remobim, porquanto, podendo 
o conhecimento' e decisão· do ponto adiado influir 
nn col!ocaçiio npe1tas ·dos supplentes n:•~'-'' Í<>• cs 
ao Sr~ Albuquerqu.e, em nada. ·pôde alterar n 
npluião expen.iidn. 

n E' pois a commissão de constitui~ão e po· 
deres de pnrecer que se d~ a\lilento ao Sr. Manoel 
J osé de Albuquerque. 

• Paço da carnara dos deputados, em 18 de 
Agosto de 1~3.-J. A_ tle Miranda . - Silt>a 
Ferraz.» 

o S.t". F tguelra de 11reno:- Sr. presi
dente, tenho negocio urgente qne ·apresentar à 
casa, e por i~so peÇ<l a V. Ex. que a consulte 
sobre este meu pedido. · (lonsiste · ella na apre
sentação de um •·equerimento . 

O Sn. Ps~DE~'l'E :~ O Sr. deputado por Per· 
nambuco requer urgeneia .para apresentai' um 
requerimento; vou cousulta~. a camaro. sobre 
esta urgeucia. · · · 

Q Sa. Fe!U!AZ i pela ordem):- Nós não podemos 
votat' sobre aquillo · que nilo . eonh~comoa; é pre· 
ciso saber qu~tl é o objecto da urgoncia.. · 

o SR. PIIESlDE!oi1'e :-o sr. ·d,.putado ·p or Per
nambuco, pedindo a· palavra pela ordem; con
tentou-s.- com n slu1ples formula 'de negocio 
urgente... · 

O Sn. FtGOEIRA PE li!ELLo:.:...Eu não sot1 muito 
T~g\mentista, m~s parece-me que posso usar do 
meu direito pedindo a palavra po.ra expõr é. easa 
o objecto do meu reqnerirnent.o .. _ 

O Sn. FERRAZ:- Simplesmente dizer qual i! o 
obJecto. · . · . - · · · · · 

o sa: PRESJl)I!NT.P: :..:.. Quér o Sr. deputado in-
dicar o objectO? . . . . 

O Sr. Ftgu.•lra. de M~\l.o :- S\m, senhor. 
Sr. presidente, em uma das sessões dos ulti

mos dias --de Maio deste anno· eu dirigi á mesa 
um requerimento,- pelo qual peclia quo se exigi!!Se 
do Sr. miuislro da marinna os parccere:ll dae 
se~ões de fazenda e de marinha e guerra do conselh<> 
de estado relativamente ns · r~elamaçües de pt·esns 
que pendião por esse ministerio. A camara pArecia 
inclinada a votar por esse reqnet•imento sem a 
mei\Ot <li>Jcuasüo; TOas o Sr. mintstro da marinha, 
pedindo a palavra do lugar em que nctualmente 
se acha, declarou que co\'inrla esans papeis o 
meis breve oue lho foseo possível, logo que ellijs 
descessem dõ conselho de estudo, 11 eujo conhe
cimento tlnbdo s ido levados tleade 2 de M.alo, 
segundo o Sr. mlnlstrG mesmo disse no seu re
latorio. 

A' vista de uma tal declaraçno eu immedlat-t
mente cedí de lnzer um reqnerimeoto que eutlio 
pretendia offereeer á eamara. · Apeze.r porém de 
haver d<leorrido grande espaço ile tempo uunca 
taas docu~Y•entoa a::parece ráo na casa. Deixei à e 
reclo.mal-oa ·em tempo, porQilO· ouvt dizer- que o 
Sr. ministro -da marinha pretenditl apresentar 
umtL proposta relativamente ao objecto sobre que 
elles versa;.,ito, e pareceu-me que &e podia·julgar 
um pouco impertinente on· inconvenien~ c insistir 
para que elles nos fossem reme~tidos · antes · dà 
aprasent.ação do. mesma proposta. ' · 

Mas tendo o Sr. mini'&tro da marinha ·apre
sentado ultimamente a ·sua proposta, sem· gne 
lhe 1hcsse unir os-'documentos a que me retiro, 
não posso deillar de os pe!lir ; :tanto mais quanto · 
o Sr. ministro no sau rcliltorio-foi o primeiro n · 
c,onfesser que elles dariilo grandes esclarecimen
tos á camara :11:1. deliberaÇão que houve115e de 
tomar sobre a materia. j 
- Citarei · :~s proprilts palavras · Jo Sr. ministro: 

• Nos termos desses parec~res ao corpo leg:alatlvo 
cabe : 1•, decidir a qnestão p reliminar, · se os 
appreheusores !<ão respons~veis pelas presas j11l· 
ga•las improcedP.nteg; ~. arbitrar uma quantia 
que sed.evirfa por . quem . .de .direito !õr; So, pre· 
scrP.ver n fót·ma do processo da partilha. A 'eercll 
.l.·st.,,. tl'es in.licados pontos contem o tr_abnlho 
dos rlignos conilelhei ros· de estado esclo.recimentos 
o r~dmcões que lan~:to·. muita luz sobrG a materia, 
e pode1n se!· de grande pro\'eito. no e;(aroe que 
cumpre instituir a respeito de tão importante 
assumpr.o.n · · · · · · 

<;lre, se o Sr. ministro disse que ao ·corpo legis.· 
lattvo coi:lpstie. preliminarmente os .tras ponto<! de 
que trata no seu relatorio, parece-me • . . · .. 

UMA Voz:- Está discutindo a ma teria. 
0 SR. FlnOEiaA DE MELLO:-.. ,que O Sr; minis· 

tro não podia deixat' de apresentar,.. - · 
O Sa. PaESn>ENTt::-Perdóe·me. A urgencia que 

~o ~~e~,1~ef.~t-ado pede é . p_aro.. el!.:igir .doeumen to_s 

O Sn. Ftal7lW'n.\ DE Miu.ú.·:-Sim,senhor, 
e~toll lll.o~trnn!l.o· a necessidade. 11està. · exigen~ 
eta . • . 
. O SR. PRESll>ENTE: -Dei a palavra ao Sr.- Je

putndo pa'ra. indica r sirnl)iesmento o objeeto de 
seu _requerimento, mas -vojo que · esté; entrando 
na matéria. 

O SR.. .tiau.rmu. DE MEl. Lo' - O. r equerimento 
qu€ tenho de apt·esentar é para que se h&ja 
de solicitar do Sr. ministro o5 · doco.mentós quo 
clle prometteu enviar á cnmara, ·é pare f9zer 
com que o St·. ministro cumpra a palavra que 
deu perante o corpo legislativo. (Ora! Or,.! 
Risadas. ) Não estamos no ~mpo em que o 
corpo le~Jislativo deva ser tratado com semelhante 
ddsrespeito . . • 

ALGuxs Sas. DiPU'l'.\OQS:-Está fóra da or-
dem. ' 

O. Sa. PMSID~"l'&:-0- nobre deputado já indi-
coo. que.! o objecto do seu requel'irnento. .. . . 

O SR. Froc&;.u D3 Mru.t.o: -Bem, o meu reque4 
rimento á este. · · · 

O sa. PnestDF.NTll::- O Sr. deputndo requer 
urgencia. para submetter á consideração da casa 
um requerimento sobre o objeeto que aeabn 
de expOr.· Vou consultnr a camnro. sobre esta 
urRencia. 

A n•·goneia nito ó approvada. 
O Sn. FtOUSIAA PB M.t>Lt.O:-Com d'eito I asaim 

é que a camat·a. aulltllnta n sua dignldad9. {Ora! 
Ora!) Estamos om um governo de~potioo, om que 
um ministro z,,mbo. da sua palavra per&nte a 
CQmara. (Rdclamaç3cs.) 

O Sn. -cOnnt ... O.\S N&ves·-Todoa que 11otamos 
naa.ta seuUdo t.amos t11nta dignidacie como o nobre 
deputado. (Apoi<J®.s.) . 
·o sn. F.:aoEiiA DE MELLo:-E; racto novo · no 

aystema parlamentar l .Pretende-se que se votem 
mil e tantos contos sem se dizer ao corpo 
legialr.tivo .,os . motivos porque . lle pede ~sta 
quantia.!. , • , . . · 

-Vozes:-Nüo i!Stll na·ordem ; a mat~ianão·está 
em d~llSsito _ · · • · ' 

·o · sa~· Pai!BlDENTE:-Ordein. Quando u 'dtàeu
tlr n materia pôde o Sr. deputado ·apresentar 
todas -as· sua.s observações: · · ' .. _, .. - ' · · 

o Sn. FiouEIRA .os MEJ.LOi:....E• ·um sàó:&do'·'(le 
Luiz Napoleão! (Risadas.) · · · . · · 

U111.A. Vo7.:-0 senhor é quem o diz. · ·· 
OoT.ll.( Voz:'- O que ni\Ó q~eréniõs é an!U:-
~L . . 
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O Sa. MtxiSTRo D.J. MARI!'HA.;- Se tem lugo.r, 

peço a. p~lavrn para <lar uma pequem• cxpli
caçiio. 

« Ao art. 29.· Applique.se a disposição pnra 
terem vigor desde ji'L 11.8 dos §Si 1 a 7, 9, 10, 14, 
lã e 16 do art. 11, e dos arts. 12, l:.l, H. 20, 2-.! c 2~. 
Paço <.la camara, 16 de · Agosto> de l&>a.--J. M. 
WandeJ·ley.-P«ula S~ntos.-B. A . de .V:. Taques. 
-Fausto A. do! Agwa•·· » 

O Sn. PRESID&..'< tE: - N ~o foi approvado o re· 
quel'imento, mas se V. Ex. quer dar algttnln 
explicnção tem a pnlavrn. 

o . Sk·.-z ... cb.IU'l a s (mini.lti'o ··aa; mctr1il7i.á)"i:-
"E' unicamente para dizer que, logo que se tira· 
rem cópias d•>S longos pareceres das secções 
do eonselh<> de estado e ilo conselho de cst.auo 
pleno, ellas serão remettidas {L casa para serem 
presentes ás commi~sões r<!spectlvas. que wlo 
podem apreciar a proposta sem t c\·em em vista 

.. • -Ao -· -art.-- t'i'- · -addiHvo-.-Supprima'se a ··parte 
que diz respelt•' ao art. $!) do regulamento de 
30 de l\faio uQ 183G.-J. M . W ande.-ley.-J>aula 
Santos .-B. A . de . JJl. T«gues .-l<'austo de 
Aguia•··" 

. todos esses documentos;· ellcs hlio de vir o 
mais breve possi vel. 

O Sn. FIGUEIRA. nE MELLO; -Entret.anto a pro· 
posta j t\ foi A commissã? 1 

O Sl', Augu.st>o de Oli-veira (peln OI'· 
dem):- Eu de~ejnva que V. Ex. se dign1sse 
informar-me se jó. cheg.\r:lo á mesa os doeu· 
menta~ relativos aos vapores que {orão mandados 
constrc.ir em Londres. Faço esta pergunt:1 muito 
innocentemsnte (J'islldcts, apoiados ironit:os), uni· 
caroente para poder entrar na discussão com 
pleno conhecimento de cau~o. O nobre ministro 
da marinha no ·seu discur5o proferido na ultima 
sessão disse que ia Jepositar sobre a mesa esses 
documentos; mas log,:, depois na reclamação que 
fez declarou que não estava mnis a isto obrigailo, 
que estava desligado uu sua palavra. Em vist.n 
desta contradieçiio vejo-me· ol>rigado a fazer es~a 
pergunta á mesa. 

O Sn. PuESID~~E:;- EssPs . papeis n:tfl es1§.o 
sobre a me5a.' 

ORDEM DO DL<\ 

'rERCEIRA. UlSCOSSÃO DO ORÇAME~'TO 

Cont inún n. · 3• discussão do orçamento, São 
apoiadas as segnir.tes emendas; 

<C No nrt. 11, Si .2•, substitua-se ·a.-s palavl' 'ts
niio exc&dendo o au:;mento daC{Uelles que o 

..devito ter-pelas seg.uintes: - nõ.o excedendo o 
ordenado -daquelles que devão !.Cr. augmeuto. 
-0 mais como noparagm_pho.~LieJ·amento. » 

«No :1rt. 5•, Si 28, acct·escente-se- coni preben· 
dida a despeza com uma barca de ·exea,·açiio 
para o 'melhoramento do pr. r to da cidade do 
Desterro, e com a construcção de ttnl pharol 
na ilha do Atvol'edo "" província d~ Santa 
Catbarina.,...s. R .-Liw·a-mtnk1 . » 

" At·tigo additivo. § g.; n. 2.-Em lugar de-
000:001)8000- diga·se-250;000SOOO, com o pl"in· 
eipio da execuçao da lei n. GOl de 18 dol Setembro 
de 18i'JO.-J. M. Wandel·lcu. - B. A. de M. 
T aques.-Pa.ula Sa.nlos.-Fauito ,t. de AguiaJ•, » 

« Art. additivo. Ail tlespozo.s auwrisados por 
esta· lei sem a decre~ção de ftu1dos corres
pondent~s serão pagos pelos mo,;mos meios \'O· 
tados .par>l pagameuto ·uas quo aiio contempla
d 15 com a quota deftnida nas rubrieaa rc• 
pectivas.-J. M. Wanderkl;.-B. A. d<: ],(. 
'Io.ques>-Paula Santos.-Fausto &. de Aguiar." 

« Ao ~ 10 do art. 11 -Depois das palavras 
-secretaria da córte- acet·escente-sc-e das rro. 
vincias.-Wanderley.- F!lusto A , de .Aguiar;. » 

tt Ao .art. ·11 . . (addltivo).-$ E' autorisndo o go
verno a permtLtir a en~rada. de embarcações 
estrang~ins em lastro :;:;.o porto de :Macáo da 
província do Rio Grano1e do Norte para .. carre
garem sal -para outros portos do imperio, ou · 
para fó ra delie, ficando isentoa da meia anco
ragem devida pelo facto do. carga--S. :R.-'-Ra.pos'!l 
da Cama.-a.-B . .A. ~ M. Taq~.-Paula Santos. 
li'amto A . de .d.gu•a•·· • · 

« Substicua-se o § ~· do art. ll pelo seguinte; 
• E ' autorisaclo o governo a alienar, feitas e.s 

precisas ressrvas, os tenenos desnecessarios no 
Jardim .d!l Lagõa ·elo R•Jdrigo de .:B'reita&, atfJ·on
tando pritneirameute u03 11ctuaes arrendatarios 
pelos preços da .wnliaçno a que se prcx:. !:ler adm i · 
uistrativament.l, e n satisfQzer pelojseu producto 
as bemíeitorins · dns que !oram Incorporados ao 
meswo jar<llm, e~npreg,lndo o t·eroanesecnte em 
apolices da d ivida publica, 9.f>plieado o í uro destas 
aos melhors:unent>lS do estabelecimento, ·e 11. crea.
çio ·e manu t.ençõo de uma escoln normal de 
a~ieultnra.-Fctmto A. de Aguiar.-B. A. de 
1>1 . Ta gues . • . 

<< O art. 22 redija-se assim: -Fica concedida á 
compa:1hia imperial c!e mineração- de Gongo-Soeeo 
a remissiio. doa dil·eitos .oio. ouro .qne extrClhir, 
'emquanto não cessarem as dífficuldades com que 
actualmente luta. 

« Supprirna-se o a rt. ZJ. 
.«Paço. Ja camara· dos deputad()S, 13 d e Agosto 

do 1&';3.-B . .d.. de M. Taques.~Paula Santos.
Fausto A. de Aguiar: » 

o Sr. P~uta Baptista : -Sr. presidente, 
quando tllnLo.{ talentos· brilhantes se· hiio occlt
pado com· enthusiMmo uo pr.:-gresso matorial, 
quando no . intuiLo de nnimarem es~e progresso 
tllnta.. · emendas e -artigQs· additívos · t.êin sido 
rcmettido3 á mesa, permitta-se -me· que n~ l 11ngn 
cadêa das· necessidades politicas- e sociaes, tarn· 
bem cu me oe~upe do progresso intellectual e 
mo:.-al, sobre o qual nada se tem dito, e para 
o qual o nos.;o orçamento é · mngro, tisico, o 
quanto p.Sde $6r. 

Quando, ~nhores, um· povo, segundo as insti
tuições. que o regem, dQVIl intervi!· mais ou 
menos no . ., seus proprios nogocios, a instL·ucçii:o 
e n religião s.\o para elle duou nco~Jssiotados de 
primeira ordem. Dizei em vossos d iscu c;os, p•>r 
mals b~llo& o elvquontes que elles sejtto, 9.11~ a 
p~vo doN am:~r a Ducs, que d~ve ser o1Jod10nto 
às nutorídades, quu devo sor justo, qua!ldo, 
!ornumdo os seus jurados, tívet• de julgRr o cri· 
m;no>~o : dizci-lhc que para seu propt·io bem· 
esta1· c!lle devo ser .mo1·ígera<lo e pacilleo, a nnda 
tereis feito &<I por venturn, pela iltsLt·ucçiio o 
aducnç4o e eo:n fé 11incP.ra o prnticn, não Llver
uo~ lançado as sementes do .bem para l••rmardes 
homens. (Apoiados. ) E ussim, ac tivermos em 
lembrança que· nos g••vernos livres a repressão 
nt1o póde ser, como já o fóra naa monarchills 
plena; .. o ab$oiutas, A un iee. fo rçe. para governar 
uma nação, e, pelo contrario, ahi os g.~vernos 
.P.r~cislto do apoio d ella, e que .quo.nd.o . em ,vez 
-de acharetu fdcilmen~ um apoio esclarectdo pelo 
~ever e fortificado pelos oous habitas, encon
trarem as . ~nfiuenclas dEU paixões .· ruins, dos 
erros e !IC~ptícismo, ou i}ão ~e deixar . o poder 
ou . trans1grr com o que e mao e ~s11no. ve-
1"\lmos quo a instntcção .e a aducaçao publica é 
um<t parte tnl\'ez n. mais imoortante da politi~a 
verJB.aeira e digna dcs~J uÔIDe. · (Apoiados.) 

E é, .;;cnbores, pelR f~lta desselJ elementos 
sabiamente desenvolvi<.los, e peln presença, de 
causas funestas que so explica a triste fatali
dade de muitos; que fazendo graves accusações 
por desregramentos e abusos, sobem depois o.o 
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poder para commetteram iguaes faltas, e pas;a
rem p~lo mesmo itlfortunio [apoiad.o.ç) ; e é por 
isso que muitos homens do govemo, curvados 
aos vicio_s radieses d_e um p_resen_!e para o qual 
apenas VIVem, e . e·m que acharão ob~tneu!os R 
roctidiio de St<as intenções , como o. vã osten
tação de homeas praticas, e profut1dos conhucc
Jores das causas, qualificão de utopias n todas 
as idéO:s de dever e de progresso moral. 

Eu não posso descer a todas as questões im
portantes sobre a ínstrncção c educação moral 
e religiosa, e nem tenho mesmo snfficiencia 
p!na ·razêl·o; mas digo-vos, senhores, que te
r.h~ a sinee,·a convicção de que esses dous 
ramoS',. que vivem identilica.d.Qs, e tendem para 
o mesmo fim - o aperfeiçoamento do homem -

.precisão dos cuidados, :•ttenções o esf<.lrços de 
um ministm especial ; e seja-me licito o:li~er, 
não acredito no des~uvolvlinento do tHogresso 
intellectual e mor11.l eutrague a cot·!l.~ÕNI gastos 
nas eon'l'enienci<lS da polittca noss-1; estes dons 
;ramos têm sua actividade. pl"vpl'ia ; têm n eces
sidades especiaes, têm leis suas, e :requerem 
tambem, pari\ a ~UI\. obra, nrtifices proprlos, 
que cert,unenle so nào encontrilo nesses espi
lttos que não silo attrahi~os pelo; beneficios 
de um futuro mai~ longe, e pam os quaes a 
l_ei da pedectibilidade humana ê uma !'fiGntira 
e uma it-risão r 

E que niio é irrisno, a historia o prova. Na 
Allemanba e na Prussia, aundo a -pbilosophia 
tam ent•·a.do nos costumes do· povo e de seus 
governos, hoje mesmo esse principio é uma 
crença vi vs e podei"Osa, e em diversas épocas a 
Providencia " tem revelado, dotando algum~ .na
cões de g:lvemos sabios <! devutados à causa das 
letras o seiencias. A este respeito :\foreau. de 
Jounüs, comparando a politi~a. de Napoleão corn . 
a de Frederico na Prussia, 83"-im se exprim ~ : . 
,. A França cahío morihunila das mãos de Na
poleão, e a Prussi:\ er1fra_quecida levautou.se 
pelos desvelos paternae~ de Frederico, e a razão 
disso está. em que a França, p!oelamando boas 
.ideas pelo genio de seus escript res, desprczüu-as 
para se tornal· militar c conquistadora, e essas 
idéo.s fecun!laruo om outros p:li~es. Napoleão 
fundou o seu sv~temn de govemo todo militar. 
o qual raras vezes sobrevive ao seu fundndot·; 
porque o fr~io se r~lr.-,.:a logo qu~ a mõ:o vigo
rosa que o pQ~ o sustenta v o. desapparece ; eutre
tanto que o gov~rno t&l <}1.\lll a philosophia 
fundára na. Prussia, cnda v~z n1D.1s se consolida 
com o tempo; porque repousa sobre o curaçil:o 

·do homem, o sobre os principio~ cte1 nos do 
direiio c da morri. 

Ora, tratondo-so da instrucçiio primati:>, exi· 
ge-s<l tnnto dog mestres, e se os r.tribae tão 
mal; que no isolamento de se.u" sacrifteios, ~6 
a so.tisfo.ção de <•Cha•· na consciencia a justa re
compensn. de tiio importr.ntes serviços é qu~m 
lloj~ anilYlO. e sustenta os bons empr~gados desta 
ordem. Paciencia, assiduiclade am trabalhos mo
O<'ltono5, e que fntigão e nrruinão a sa11de, cui
dados incessantes e ~em repouso para J!'llftr
darem o sanctuario da innocc~lcia que lhe. ó 
confiad.:., um espirito i!lustrado e benevolo, uma 
viu a úe bon~ c:.eu1 plos, taes são lls co usas que 
as leis exigem dl)sses professores, para dar· n 
alguns deUes o ordenado de 4001i anouaes. E é 
pos~ivel que dure tamanha ínjusti~a ~ 

Eu mo lembro de que, como m .. mbro da instruc
Qão pública, .assignei em' 1850 um parecer com 
uma resolução inte111retando a lei de 28 de 
OD.t11b-ra de 1Bi8, que elevou o~ ordenndos dos 
professores da c<}rte a '800~ a favor à•JS pl'Ofes~ 
sores de fót·a a quem o governo nã:o q~ti.zera 
concedet· o augmento decretado por niio julgal-os 
iucluidos na letra da !&i; e lembro-me de que 
ess~ resolução no :mno · passQda entrâra um!!. 
vez em di~cu-ssiio. Não tne compete conjecturar as 

:rouo 4 

motivos porque o governo tem sido indifferente 
a es<a injustiça q~te ~stá. soffrendo essa elasse 
da fnncionarios : 11as. julgo-ru.e .. autoris~do pa.ra 
fa~er o just•• rep:Ho do 110bra ministt·o do lm
perio bavet· deelarndo no nnno passado que os 
trabalhos pll.rll reforma de iustrttcção prunaria e 
secundaria, paro. a qual o governo Jõra autori· 
sado, já se acbavão feitos, e dizer agora o con
tr;~rio no sen relatorh>. • · -

Sem podet' aiuda conhecer o plano que Cl go
verno pretende segtli•·. direi comtudo que se 
d eve exigir dos p•·ofesso•·es mais allas habilita
çõ~s : que o sy>tema ue concur.:;os não poderá 
s er vautnjoso em s~us resuH·•<los se não for pre
sidi•lo por conselhos de homens disti uctos pelo 
seu amQl' c apego ús let,us, e au.--.iliado por 
outras instituições e empregados, que não temos, 
e cuja falta é para. lastimar, devido tudo isso 
talve~ a não t~nno~ tido um ministerio especial 
do inStl'UcÇãCl publica. 

Etn umo. di~euss!io havida no .conente anno 
j4 presenciei qucrc•·-se collooar as · funcções 
da magistratura acima das funcções da magis· 

.,terio_ .'lào se•·ei eu quem pt·etenda superioricla
dll ou primazia. para alguma. dessas flluCções; e 
direi unicamente que, se é importante a attri
bui~iio das juizes proclamarem pelas suas. deci
sões os direitos que competem a cada um: dos 
individues e !t socied••de, niia menos importan
tes sõ.n as generosas fancções do quem recebe 
as coracões ver•les e infantis, que, seg11ndo as 
exprcssõe;; de um sabio montlista, são paginas 
br<1ncas e limpas onde podemos escrever o gue 
quizermos, para, ·com a instrucção e educaç>io, 
marcar-lhes, por um modo irrevogavel, o seu. 
destino S•)cínl ; e slio esses nobres funccionarios 
que contribuem para a f•1rrnação dos bons ma· 
gistrlld•>S (apoiado$), de todo-s os bons empre
gado~, e de todos o• ciúadnos pr6$timosos e utels 
á sua: patria. (A:paia.dos .) Podem estes omprega· 
dos soffrer mllis ingra~idões do mutldo q11& outros 
quaesquer; mlls quanto ú grandeza de seus ser· 
viç0s, á elevação de seu caracter publico, e 11. 
alta estima quo merece a- SUA clnsse, isto ó evi· 
dent'J e se não póde eontestar. (..tpoia:dcu.) 

Sobre a instrueçlio primuril\ tocarei ainda em 
urn objecto interessa11te para snbmetter a~ mi
nhas idéruo ao juizo do governo ~ dos. homens 
pensadorus do p1üz. Fallo, senhores, da" salBS 
de .a•ylo pnra receber~m lllt!ninos de p!lis desfa
vorecidos; f alio dessa in~tituiçíio santa, qu.a 
tende a amparar tautcs innocentinh<Js que vi· 
vem sem defllsu eo~tra o fuiiCsto conlagio de 
todos ~:s mãos exemplos. Nadm por ce~to pÕd3 
hav~r ttio glot"iaso para um flOV~rno conlo em
pre~ar a !lua nctividoda em p•·omovcL' a. lnstrnc
ç:à•> e n educação do povo. 

Essr.s salas de asy!o de que fali oi, quando 
bem insliLuid&s e dirigidas por pessoas liabcis, 
e escolhid~s pelo governo com uma la.ntei'D3 
0:1 mão, como disse um sabio a Cousin· a 
r~speito das insrecto1·es das escolas,- são de
vnntagens inca.leu 111~is; alli se penetra o segredo 
de se conhecer O< sP.ntímentos delicados e a phi
lant.-opia benevola que algans meninos apresen
tão desde os seus verdes aunos, que os tornão 
mptos para ce~.:ta~ funcções important~s. como, 
por exemplo; .as do clero ; pelo que depois de 
cultivad~s eoUI uma ~ducação apurad11, podam 
p~ss .. r aos pequenos seminaríos, qne, segundo 
entendo, o governo deverá fondar em differen'es 
lngares, e ahi recebal'em nma instrucção supe-. 
rio r acompanhada de bous. c~stames · e babitos, 
:.le~ses babitos. que Aristotele.~ chamava segunda· 
· naturez.~, e que diio f~ rça á. vonLade pan~ sub-. 
mette1·:ae âs -determinações da razão e ·regular 
o u.m dos thesouros da int.ellígencia.. · ·· . 

.Ora, precisamos sem duvida ercar bispados no 
Bratil, e teremos por venturll. muitos clerigos 
habiliLados para tão espinhosa e sublime m~ão, 

2fJ 
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como a dos pastores da i~reja 1 O objeçto ê dc
liea<lo, e precisando restnngir-me, direi ~penas, 
senhores, que muito me cvntrista ver o clero 
no uo~so pai% envolvido em questões politicas: 
um ministro du Deos 'Vivo, que deve pracurar 
os pobres e Qs ignorantes para consolai-os ·c in' 
str uil-cs. cheios de odios politioos , é co usa in
toleravel , o acabat·ei este trecho eom lls · palavras 
do S3bio arcebispo de Paris e m . uma de suas 
'mais ricos e sublimes partorae;;: «Os partidos, 
que siio lntolernntes, t<>lerão o que 6 mais in
toleravel, como envolver-se o clero, que sô deve 
ter palavras e acções de bondade e s11.bedoria, 
em questões entre irmãos por interesses de tran
sitont\ poliLica. » 

E note-se que S. E:x. e:n seu relatorio, reconhe
cendo o grande accrescimo de despeza com a 
reforma dos ollleiaos que pertencido i\ terceira 
clas .. e , que fi c•lu extincta, disse que esse ac
c rescimo de despez:a fõra filbc. da . e1tecnção de 
urn acto t .. gis lativo : c é as~im q~e todos nós sa
bemos que ::;. Ex. que se interessava muito por essa . 
lei, que passou sem exame e por eiJ'eilo de exces
sivo mintsterialismo, hoje fnx a sua censura bem 
feita ao poder legislativo, que l!Je dt!u e..-"ttrema 
prova de confiança. 

Ora , quanto aos officiaes superiores poder·se-ha 
dizer quo muitos reformado~ são velhos eansados 
de ser viço ; mas · quanto aos capitães, tenentes e 
alferes, como explica-se cs~e regimento tle r e· 
formados t Por defeito~ de conduetti militar, en
fermidades ou causas vulgares e conhecidas 1 Niio 
o cre io ; e assim se despenttem dinheiros inu
tilmente e com prel.t!riçõe.; injustns. Não quero 
sel' tcmerario em dar essas inju stiças co mo renes; 
mas estou bem certo de que o paiz, entrandQ no 
conhecimento desse grande numoro de officiaes 
rcform·•dos, ha de senth· impressões bem des: 
agradaveis. por ver como as r endas , frueto do 
trabalho do povo, silo gaatns. . 

A nossa instr ucçiio, quanto a mim, ainda con
têm uma !a lta ; além de um resumido catechismo 
apropt·iado. á pf>rce pçito ainda a'l:anbndu. das 
crianças, a edur.açào r eligiosa nilo tem mais ne
nhum oulro desenvolvi menta, quando aliás fi cão 
rcst~ndo grandes verdades da nossa religião que 
i•\ requerem maior inteltigencia, pelo que, ,;c. 
gundo penso, o seu ensino dev~ acompanhar, 
como j:\. se faz na Allemanha, toda n instruoção 
primaria, s<~cut:daria e superior. 

Quanto it instrucçlio secundaria, g•·aodcs são, 
no meu pensar, as faltas que sentimos, e uma 
dellas, e betn sens ivel, é o. de escolas usuaes 
e escolas industriae s. 

O ·Sa. Pai!SIOE..~E:-Tenho de ob~erv.\r ao 
Dobre deputado quP. na 3• discussão do orça· 
menta só se ·pó de traL&r de pontos positivos e 

· não sobre o geral das materias. 
O SP... PA-ULA B.<PTIST.\. :-E eu penso que es

tou na 01·dem, porque no orç~mP.nto existem ver· 
bas para a instrucçi'i•) publica , qua eu :.censo 
de insignifie~~ntes em re lação li.s necessidades 
que nesta parte dave o governo sat isfaztr. 

O SR. PnES!DJ::NTE' -Não e dos cstylos, nem 
do l"egimento, pode r-se dissertar sobro pon tos 
t iio geraes . 

O. Sn. PAULA BAI.'TISTA ' -Eu procurarei con
cluir, e então verá V. E:t. que minbas conclu
sões são to·uas concernentes ao orçamento. 

Queremos· o progres~o matet· ial, e pnm isso 
temos decretado grandes quantias p ara differen
tes obras ; s~ o desenvolvimento <.lo elemento 
ind11striO.l, é w mo r ealmente creio, o que o.spi· 
ramos e proct.:ramos eon.;eguir com todas cssns 
dc;pezii.S, como, senhores, n iio darmos aos ncs· 
sos concidadãos o ensiuo do mecanica eleDJ ~ntar, 
da physica e ehiroic~. e outras scienclas n q tu
r aes? Como n1io estabelecermos escolas indu:~
triaes 't Mesmo nesta parte viveremos •empre 
solicit11ndo, em tri~te dependencia., os- C?•tbec.i
mentos do cstrangeuo? li: nessn falsa Htuaçno 
acredilni, seuhores, quo ides bem nos vo~sos 
<lesej~s. aliês mui louvaveis, de dc3envolvimonto 
da vo&;a industria.. e de todos os nossos gran
des recursos 11aturacs? Eu creio que o caminho 
é di\rerso, se uilo centrado. 

Passarei ao orçamento da guerr a, principiando 
por uma censura que mo p~rece bem fund,tdR, 
qual a de englobar-se a despeza. feita eom os 
officiaes em serviço no quadro com 11 qne ó 
feita com os reformados, talvez paoa se não 
tornar bem patente e sensível o exercito <ie offi
ciaes ref.,rmados com que a nação esti\ sastan<lo 
enorme somma. Procurando separar o pessoal 
com que é feita cada uma dessas despezas, eis · 
o l'esult ado qne deu : teuentes-eorcneis em ·ser
viço, 58 ; reformados, 00, a fõra alguns de 2• 
classe e 2• linha, que sommi'io 99. )fajores em 
serviço, 91. ·reformados, l f>9, afóra outros de 2• 
clâsse e 2• linha l C:opitiies em serviço,- 328; 
reformados, 2f>O ! Pri rneiros-ten entes em ~erviço, 
29S ; reformados 2241 Alferes ou segundos-te nen
tes em serviço, 433 ; reformados, 82"~ I 

O Sn. loN~omo BAR!>Os.• dá um aparte que nã'l 
ou. vimos. 

O Sn.. PMlLA BAPTIST.\: - O uob1·e· deplltado 
diz-me que todos esses offi.cit>.es ref<.~rmados per
~acião ó. terceira classe. 

O SR. Imuo 10 BARBOSA. : - Oa r eformados pelo 
actual Sr. ministro da guerra. 

O Sa. P AULA. B .\PTISTA ' - E~ta respostn não ê 
satisfaetoria. E como, apeznr de todos os annos 
se augmentar a forca · de terra, pOde i r para a 
terceira classe t no grande numei.·o de officiaes 
mol}os sem n~d~a em suas condu.cta~? Senhores, 
a verdado que nisso ba é dura de 11roferir-se. Sim, 
ide ao estrangeiro, contai-lhe as bravuras do nosso 
exercito, sua aiscipllna exemplar, e cantaf·lhe tam
ue·m · qne o governo n i\o guarda religio~am~1ito a 
fê do~ eontrnctos no~ eug11jamentos das praças, 
que muitos oflicis.es fort~s. robustos _o aproveitaveis 
são reformados com dimin utos soldos, que nilo 
ehP.ga parn . as suas precisões ; fazei-lhes certo de 
tod••s as injustiças, e tambem das violcncias do 
no.;so l""Cl'UU.mento, e o eslrang~iro admirado dirá 
que a Providencia é quem quer que o .Brnzil s ••ju 
f~liz. (Apoia-dos .) 

Toearei orn um a opinião que o uobre ministi'O 
da guerrn emittio publicamente e eontrn 11 qual 
a camara dos Srs. deputlldllS e o pniz devem pro
test'lt". 

Fo.llando dos extravios do arsenct do gu~rra, 
S. E~. disse quo ns demoras que se dnvõo nos 
pago.rnentos dos urtigos vend tJos pelos particilla
•·es e ra uma causa que afugenta'"" a eoncurren • 
ela de muito& particul~res probos e honrados, e 
que isso cro um mal irremediaveL Mal irremedia
vel l E' possi vel que ~stejamos ji tão familiari
sauos eom ·os abusos, que lhes nilo achamos 
r cmedio? O rotnedio para mim e para muitos é 
faciL Senhora•, eonfesse'llos' · o mal para :tne elle 
pos~ ser curado. E' verdade qne muitos parti
cular es não querem entrar em negocios co01 o 
~overno, .a inda com lacro-razoavel e certo: con-

' siderão o governo eomo' llllla entidade dcscon
celtuada. 

Ollõ:A. V o<: : - Não apoiac!.o. 
.· OloU OuTaA Voz: ..,..·:o gover no tem grande ere· 

dito até para com os ·paizes estr,lngeiros. 
0 Sa. · PAULA. BAPTISTA : - l sso é causa :nui 

d~versa daquillo. quo eu dizi~. Fàllo dos forne
Cimentos ·de arttgos neccssanos pa·ra os nossos 
arsenaes, bos pitaes, etc., e ereião-m~ que n l'i:o t e
nho · os olhos no Exro. Sr. Manoel Felizardo; 
mas r c!lt·o- me 11 abusos inventeradoe, que ~e têm 
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dado em todas as administraçõe., p:ass:~das, e que tlofermidodes nínis longas, desgostos por aeon
têm su•\ origem nos defcHos de nossns leis fts- · teeimento~ infelizes , e outra,. muitas causas podem 
cnes, e no excess·• de zelo dos empreWtdos, que moti var a falta. de frequencia e ap.-oveit amcnto 
ent.mdem que ulnt· bem os dinheiros d4 fo.zenda de algum aspirante • ... o .. quaL . .Jiem --por- isso .. <leve 
publica . é tlemorar o .. expediente para 1Jal(tlmento · · ·fiéãi-" privado ele app\icar-M no seguinte aono 
dos vendedor es ou fornecedores, é de."'X>hrir du- aos seus esiudo~. O efl:'ei to d"!ese rigor commnm
Yitla~ e resis~encias infundRda!i, etc. Cumpre, por- mente é a indulgeneia dos juizes nos . exame~~o 
tanto, deskuu· esaes pre-ec>nceitos, abreviar o pro- Aloim de _que, . para os estudos >:bstracto_s se .re-
cesso. de e~ame d& eonbs o pagamento, de sortQ quo•· tale11to especin!, e separ&<las dosse talento 
que 1sso nao _ve11h11 a ~~r. como hoje realmente p.ldem~se dat no .mesmo individuo out1·as mui~aa 
e, unt martyrto para ns partes. qualidades apreciav<>is para. ·a. vida marítima; 
~enhores, eu niio so.tl oppo~icío_nista como pen- a.s voen~ões qunsi s.lmpre si\o f;,r!Jiis em bons 

st~•s, e como me !aze•s a iUJUSC!ça de crer ; eu resull.ados. P~o. pois, que S. Elt. r~nlise estas 
nuo me atfro contra a pess,·a de utn millistro refo>rmu quanto antes. · 
vendo uniC!lmenl.<l na su~ quéda a causa ganhá 
t•ara o pa•z; tenho ma1s 1a,.gas vistas; com- U:.n Voz:-Não tem autorisnção. 
bnto o mal em sua origem, curvo-me a" pres· O SI\.' PAULA 'B.a.PTtSTA:- Se não tem tlutori-
tigio · da autoricl·lde • louvo o animo o poder , sação, peça-:1, e d•lpois de esclf\recid,\ d·iscussãl) 
(!tnudo que,· fazer lllguma cousa que repute de não ltesitarei dar o meu voto para esse fim: 
interesse geral ; facihto-ll:te u estrada por <>nde Acho ta.mbern conveniente o estudo cla.ssico das 
elle deve marchar. Lembrn-rne que um distincto linguas, mas das linguas modernas ; a latinidade, 
·orado_r fraucez, M•mta!embett, .uma ,.eZ dis•era segundo penso, nlio pôde itpruveitar aos que se 
na trtbunn. franceza que a autoridade soffria gran- dediciio á marinba.- q11e· é um ramo de serviço 
d_~s ataques por que e.m plantn qne todos ·que- cujo progresso e desen-volvimento é todr, . mo-
nao levar para o seu Jardim. Bem se asoiln é, d~rno . . · 
eu tenf•o t"ào o cuidado em defendo~~· esSB planta E m .uma palavra; Sr. presidt:nte, C0'110 sou 
conservar-ll.lc todo o viço, para que, quando por dsqueUe~ que· · d<1positão grande confiança no 
ventura &Cúnteç_:l Vit· JlQra o jat'~im da OJ)posiçiio. desenvolvimento da~ scitmcins e na cuhura do 
~venlt'' ella tl<>rtda, v1çosa G brilhante. Eis o met\ es{>irito, pers>l'1do-me que ·.:oro essas no~.as ea-
pen~amento fiel , e qual tem sido a ininha 11on- detras ·. de ensiM quo o nobre !"inistro julga 
ducta, apezar das más Í11terpretações que ell~o. conv.,Diente cJ'tlar p 'ra o5 nossos Jovens ,que se 
tem tldLI. destinnrem á vida do mnr, elle fará . beneficios 

Passarei a nlqumas considorações sobre o or- reaes â classe, elevando as suas h abiUtaç.ões a 
çamPuto da. m!lnnha. mais u.lto ponto, e igwllmente·. ao . paiz. . 

Primei-':<> que _tl.\tlo, confesso-vos, senhores, que Querendo terminar as breves considerações que· 
doscon6et de mtm mesmo, quando li no relato- t~nbo f~íto, o· farei com uma elpUc.~ção que devo 
rlo do Exm. ministro da marinha o seu mappa ao Sr. minist•'o da: mari nha. 
sobre os ínvalid~s · : po•·qunnto alli descobri eu Quando na 2• dis~ussão do orçàmento de ma-
invalidos dist(ibuidos po:r dive!'sos navio.; em - rinba a maioria encerrou a discussão no momento 
viagens, e por eonStlguinte en1 -serviços ; dei de me toear a p.\lavra, queixei-me co.-n :~lgilma 
com outros sontenciado~ por crimes · commet- razão, seg11ndu penso, des~e proceder e diss.l qll!l 
tidolõ IIm serviços ; donde conclui que ou eu me urn.' tal encerramento s~Dl pr évras explicações det 
euganava cem o que liM, ou qne ;ases i•wali- nobre ministro, gravemente accusado- -pelo meu· 
dos ape_Ms t!nbilo ile inva\idos o r.ome; e por bonra.do ·ce~llolga deputado por. Pernambuco. niio 
consegumte que se guard11va supersticio~o respeito tinha sido alr•,so. á maiot•ia, Ora, de minhas 
à linguagem e aos names,. seguindo esse res- expressões se conclue evide'ltemente q~e o meu. 
1>4>ito âe violeucia feita aos bomeQs. fim foí exercer o direito de qnebta contra a 

Ora, quando de ncna impco<lçdo l"nc;ada sobre as maioria. :. qual me pcrdoat·â ainda dizer-lhe .que 
praÇ8JI o offieiaes da armada, dc<\u:r:idll de aeus não me parece11 eonveniente aquelle enllet, &mento. 
soldoa, jil existe a quantia de SO:OOOS Jlal1l. so Com isa<> eu quiz dizer que se cll fôt·a rriinis-
CNBr um asylo de in validos, qua>1do S. Ex. pa- tret, e fora MeusaJo no parlarl'lento, niio quizet'll-
teuteou tão 1ouva veis des~jos de fazer essa obra, esse fuvo.t do encerramento. · S. Ex., porém,_ 'pa· 
e de todo o meu coração s igll S. Ex. nesse receu atlribuir-me n iotençilo de offelldéi·O 6111. 
empenho de m11rito, per:nitta S. Ex. que lhe P<!Ç& sua reputação, intenção que realmente no\o tive. 
que faça ceu1r quanto antes as violencias em- Senbore,;, eu zeló a. mit1ha h·mra, e por isso 
pregadu contra esses entes infelizes. dignos de acooto muito e respeito to.tos aqueUes que t am-
tod,\s as considerações, e que, em vez de se•~ bem p1·ezão a sua. Depoia daa necu~~&çõe.s did! 
'Viçoa lbes dê o descanso e .1·epou.so, que atto- gida.s pelo meu collega o. S. Ex. eu entendo que 
nuem sua situação já bem des'Venturada. Se- ·n. paiz tinh" dit'eito a ouvir as explicl\ções de 
nhores, os respeitos e considerações humrnas S. Ex., .e quanto a.o meu jtliz<l não posso dizer 
tnm:Jem têm suas espeeies e· categorias diversas; mais do que realmente flinto, e é· que tanto o 
deve-se respeito aos alt.os funecionatios publicos, Sr; Sergio, nosso ministro· em Londres, como o 

. e em geral a todo~ os superiores· legitimo:~; de_ve- nobre ministro . da marinha, são par>L mim pes-
9e respeito á velhice, apeZ'1l de fraca e d.1entia ; soas de probidade e honradez. E creia-me siuee-
devem 88 conside1·oções tambem aos i~1felízes; ramente S. E1<:. que' ain'd.\ quando eu fosse seu 
ruórmente a infell2es q•Je €e lilutillsàriio no ser- ínitnigo, s. Ex. acharia em ruim a differença que 
viço da patria, ou em sua de!exa reçeiJ<.rão Ceri·. vai de um inimigo generoso e cavalheiro, a. Ull:l 
n1entos que oceaaionár-M amputações do mem· a~res5or temerario e injusto. 
bros oa a perda da sa~tde e das forças para ~lto estas, Sr, presidente, as observações que 
todo o sempre. . tinha a fazer. V. Ex. ent.endeu que a re;peito 

PasBIIDdú a t ratar dr. a.cademia da mnrinha, dà ln!ltru~ão publica eu estava fora dll ordem, 
estabelecimento scientiti.co de grande importancia, e essa advertencia tolbeu-me em outros dese.o-
e que encerra a parte instruetiva de uma classe volvimentos quo sobre o re!etido asguonpto eu 
tão rtoSpeitavel e destinadR a importallt<>s ser- l'retendia apresentar •. Confesso que não sei dia-
Viços, eu pe11so, como S. Ex , que niio deve c11Ur um orçaiJiento verbe. por verba : medito 
continua•· a disposição dos respectivos esta.tutus sobte os objeews para os qu~s cl\da U.ma é 
que deereta a expulsiio dos aspirantes que uma dl!~~gnada, e~tudo·os, e dig., o que pense: Se 
VP,Z são reprovados, vedando-lhP.s assim a rene- t()m isso infritlgi o l'egimento não !oi 110r von-
tiçào do anno. Parece· me bastante crua esta di&- tade, e antes p~dlrei desculpa. (Muito llena, muito 
posi{'.ão, muito principalmente se att.endermos que l11ma.} · .. . 
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o s~- TAQUEI; pede e obtent licençD. para reti

rar a emenda que p ropoz ao art. :?-2. 
E' introduzido com as formalidades do estylo , 

presla juramento e t om:1 assento o Sr. 1\lauoel 
José de Albuquer-que, .leputado supplt:nte pelo 
(kará-
o ·Sr. Fa~s to de A;!;ular :-Sr. presi

dente eu linba pedido a pal~tvra unicamente 
para 'justificar <•d artigos apresentad~s pela com
missão a que per~neo que fossem por vontur~ 
impugnados. Mas apenas sobro um desses a rti
gos fez ligeiras obs.,rvações o nobre depu ta do 
pelo Oeará que fallou na ultima sess~o. Por esta 
razlio, e tambem porque se acha a mater ia em 
terceira discttssão, eu terei a honr:1 do occu;1ar 
púr pouco tempo a a ltençilo da cllmnra. 

Antes, porém, de responder a esb s observac.ões 
do nobre deputado, darei as razões pdas quaes 
a mcsnm CJtnmissiL~ julgou conveniCiltC apresen· 
tar o arti~:o substitutivo qu~ se acab a de ler, e 
que se t•ef~re ao !\)4• d·> art. 11 do project~ que 
se discute, cuja ma teria é a seguinte : 

a Fica o govllr no autorisac;lo a nlienar pelo modo 
mais conveniente, rei tas as precisas reserva~, os 
terrenos desncees~>arios ao jardim da Lagoa de 
Rodrigo de F reitas, e a sat isfazer pelo 'Seu pro
dueto o preço das bomfeitoria.s dos que forem 
incorporados a o mesmo jardim. " 

Aprestmtando essa medida, a commissão teve 
por fim attendcl' As observações f~itas pelo digno 
director do jardim· botanico, e aceitas e s usten
tadns pelo nobre ministro do impario no seu 
relatorio, primeiramente sobre a necessidade .de 
sei' desde jã in corpo radn ao jardim bo~-tlliço urna 
parte dos terrenos do domínio n~cional que lhe 
são adjace!ltcs, e que tem s ido dados por arren
damento a di.trerentes particular es, não só porque 
o terreno compr-ehendido na actual demarcação 
do jard im n. iio permitt.e que se ração neste esta
belecimento todos os melhoramentos dé que ne
cessita, cvmo tambem porque n i'io é aquelle 
te rreno proprio pat·a todos os genet·os de cultur a 
de que se deve -alli cuidar; e em ~e~;undo lugar 
sobre a conveniencia de serem Alienados os 
outros terrenos nacionaes, d~snecessarios a o 
jardim, cujos ar.-endamentos a pouco avultiio ; 
entretanto que, alienados elles, se poderá çbter 
u m capital capaz de produzir, sendo empregado 
om fundos publicas, urun renda quatro ou cinco 
vezes maior _ 

Considernndo porém n eommissão que da exe
cução da medida t)ue prop o:e poderiiio nnscer 
inconveniente~, e mesmo ~raves v11xames aos 
actuaes arrendata1·io~, so ficassem sujeitos à~ 
~ventualidadee da concun·encin publicn, julgou 
'conveniente apresentar um meio pelo qunl se 
pudessem conciliar com os interesses publicas 
os int6resse~ bem antendidos classes Rl'rendata
riCJ~. O meio que J11e purecau mais proprio foi 
o de se lhes iJar prefercncin na alienação dos 
terrenos uma ve!l! que se queir~o sujeitar aos 
preços fixados em nvaliaçôes feitas admlnistra
.tivamcnte. A commtssão não duvidou propôr esta 
medida, porque es tA convencida de que os actuae.s 
al'rendatsrios silo d ignos de favor e equidade, já 
porque muitos. tem feito sacrificios de dinheiro 
e de trnbalho para melhorarem esses mesmos 
t errenos, já porque uma grande T•&rte delles é 
d& pessoas pobr es que alli têm empregado todas 
a~ suas economias, e que ·se verião forçados talvez 
a abandonai-os. 

Direi agora algumas palavras sobre o discurso 
do nobre d~putado pelo Ceará, na parte em qpe 
>;e r eferia à autorisaçào concedida ao governo 
para r eformar as secretiU'las de estado dos nego-
cios· do imperio e da ju~tiça. . 

O nobra deputado não entrou na discus.-;lio da 
materia, B nem cont~stou a necessidade da reor
ganisaçiio deat11s secretarias ; disse apenas que 

a medid'l. era incompleta porque s e dava ao go-
verno uma. ampla autorlsaçi\o, . 

Parece-me que o nobre d~putado nã~ comprJ!· 
b c'ndeu :1 materia como devta. A commtssr'io nao 
se limitou a dttr u ma :tutorisa..,no ao governo, 
fixou 11s b.1ses neeessarias , pois: .. quc estaboleeeu 
o ' seguinte: que e.· s ct•etnria do imperio será. 
oompoal.ll, além do gabinete d_o mini~tro. do umu 
secretaria g<>ral, e de tres dtrBc~rtn$ ; c q_u~ a 
da justi~n constará, além do gabmet.e do mtnts
h·n, de uma sec1·ct.aria geral e de duas directo
ria.~. 

Quereria por ven tu .-a o nobre depntn.do. <:: ·•e a 
eomo>issõ.o tt·atasse de fazer a dtvJSiio ous mu
terias que e stão a · cwgo das secre.tarias . c a Sll!l 
distribuiciio por cada uma das drrector tas qt<e 
têm dll set· creadas~ Quereria que se occupasse 
com ss subdi \·isões que devem estas ter? Q-tle fi
xasse o numero dos ilrnpreRados c que enh·asse 
na orgnnisaçã~ detalhnda de c~~:da uma dess~s 
sec1·etllrias e na ordem dos serv1ços? l•so sen a 
um trabulho pmamente !.'ef:ulameotar. 

Ora, nem il · romtniss!io tinba a s habilitaçõe~ 
e os dados precis(JS para um ta\ .tr:~.ba.lho, c nem 
m esmo quando o~ tivesse tomana a SI e~sa ta-
;:ef&. . 

O ll•Jbre deputado nao ignorn qual a linha di
visO>'i:l que h '1 entre n cnmpetencia dos poderes 
adminisu·nti'vo e legislativ.o. A este compete só· 
mente estabelecer as regras rundamentae~ , «:, as 
formulas essenciaes ; ãqudl<l cabe desenvol vel-a~ 
e re~:ulat· o modo de :sua e:tecuçí'io, e orgnniS:lr 

'OS serviços publicos. 
UMA Voz •- Os ordenados devem ser fixa dos 

por e;;ta casa. 
0 S R. FAUS'TO DE A GOIAU :-Á comrnisslio en

tendeu rois que devia restringir-se a estabelecer 
simplesmentd as bases da r eforma que prop~z·. 
E n~m mesmo as estabdeceria, e daria umn 
illiwi~ada autoris~çllo ao governo, se nli:o visse 
que essa reforma não podia ser effectuada sem 
a ugmento de despeza. Só ucsta· P!lrte foi :que a 
commissiio entendeu que o ne~octo n ão era pu-
ramente administrativo. · · · · 

Demais, todos os trtlbalhos que '' goverao tem 
de fazer sobre esta materia hão- 1le ser sujeitos 
a o poder legislativo, não, como 'jA: disse, porque 
exC<~dno por su t natureza _as · a.ttri b~ições q~e 
l he competem, rnas porque e nec'lssarto qne SeJ:I 
approvado o augmento da despeza que inf,llli
velmente h ão de trazer. 

O n obre deputado tambem não ignora que, 
ainda tratando-se de matarias que não sio p u
nmente administrativas, c que p~rtP.ncom ao 
poder legisl••tivo, muitas vezes este a6 delega 
uo governo, quando pao·a _a conf~cção de certos 
trnballws são necessarios documentos o conho· 
cimentos especiaea que o' guvemo é mnis habi
litado para Clbter. Muitos regulamo~otos assim 
tomos nós qu& siio verda de iras leis. c .. mo p ois 
estranha o n obre deputado e acha irregular quo 
a .materia de que ~e trata, que a liás é pura- · 
mente regulamenta•·· seja commettida uo go 
vern o? · 

Como nenhuma outra con~idemção apresentou 
o nobre deputado contra esta medida proposta 
peh c;immíssiio, não tomar ei o tempo, que tão 
n ecessario é agora á c~tmara; com o desenvolvi· 
menta deste o!:ljecto. 

O s r. ~ugust.o d o Oll'Vo ira. : - Set)dO o 
objecto que prend~ ~ctualmente a attenção da 
CAmnra todo o orçarnen~, envolvendo tanto:> a 
receita como n despez:1, devol ser considerada 
esta diseussão a mais tran.scendentc de todas 
a quellas que são submettidas á deliberação do 
co.rpo legislativo. 

Trata-se, Sr. presidente, de so determinar d e
lin.itiv~menw todas as despezas do estado a 
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cargo dos seis diifereute$ wiaisterios , assim 
como de decretaT-se todos essu immeusos si\· 
crificios que tê.n de sere1n arrancados ao povo, 
afim de satisf,lzer-3e a todM uquelhs mesmas 
despeza~. S~ em qualquer cirE_utnS~\l_Q~ia.._teudo
eu -de--e<mttrr- "llrn- juiz<J1mperfcito lõubre -qual
quer mat.lria, eu :;into qu" me faltõ.o os C·>· 
nbecimentos necessarios, e a. sufficic11te capaci· 
dade [ntlo apoiados), declar<J a V. Ex. 'lUe não 
me julgo hoje com forçns pnra vencer todas as 
difilculdades com que tenho de lutar pa1·a dis· 
cutir me$010 muit? li~eiramonte este pro.iecto 
tal qual ·se acba r~digido , tendo elle soll"ddo 
uma · t.ã.o grande metatll<)l'phose na 2.. ~!íscu!<silv, 
addicio•umdo·se·loe,; outr•>S IAntns · novos pro
jecl.a• debaixo d,, cnpa de a >'Ugos additivos on 
emendai! ; metamorpbose tal, Sr. presidente, q:u~, 
de;;ilguraudo lntelmmentc o cM·n~ter original da 
lei do orçamento , tornou-a monstr110Sa, tr ·ns· 
formando-a em uma e$pecie do bal'ca de V<tpo~ 
que conduz ao ministerio todos os thesout·()~ do 
estado par ntcio de autoti~nções illimitad••ll , 
indeli.uidas, sem serem conveni ~ntr,.nent\l estll· 
dadas, e pref~rindo·se todas as formulas consti· 
tucionaes con:<agradas no nosso pacto funda
mental pano~ a adopçiio de mellidas legisl!!tíva<. 

A camara sabe, St•. presidente que pela. nossa 
. constituição todcs o:s vroj'"ctos de lei devem suf

frer tres discusSÕes, m~nos aquelle~ que sno 
conaidei·ado~ propostas do guvernQ, en.tt·etanto 
qn<l mat.rí:u que debaixo dl.l 1bme de artig•>S 
ndditivoa. fori\o ndJicionados no ndual projecto, 
tcin de ser t ransformadas em leis, preterindo·HC 
aquelle preceito constitucional, o que 1\\e parece 
uma· extrnordi11~ría innovaoiiu. 
(H~ um apal·te.) 

Diz o nobre deputado que niio é inn<.~vnçrio, 
mas permitta-me que U~ cliga que nunCil vi a 
lei do orçamento <<llXII!'Iad.. .:om uma alluviiio 
de tantas auwrisações CulpO este an110 ; o n.uno 
passado por occasílio da 2• discussão da lei d•> 
orçnmento um illastrc tnembro da maioria l'e· 
quereu que, tod•>S os _a,·tigos additivos ent.iio oJfe
recidos fossem .ldiados · e remettil!o~ a umR 
commissil.o afim do os apresentar em projeotos 
separados, A. nob•·e e illustrada m~ioria tor
na -se hoj~ . inconsequente com os s e•.1s princl
pios, que já uà:o siio os 1neAmus de outr'•>ra; 
p orém eu nuo estou. disposto a ~ar commdicto· 
r io, jã quo o e.noo pa~ado votei pOl' aquelle 
requerimento de adimento. · 

UlLI. Voz :- Nilo propõz tambe111 neste anno ai· 
gum aJditivo. 

o sn. Aoausro ll!.: Ouv~IRA.: -Pl'opu~. poroim 
não estou em contt·adieç•'ia com o& meu~ princ't· 
pios, I}Or<!Uc easa medida por mim proposta o 
daquellaa qun cabem propriamente no orça.mentu 
o n!ltarel qtiO a lei do orçamenlo sendo umn lei 
annua sú pôde adm ittir artigos !ldditivos c:uj~ 
mataria tenh" perleitn connexiio ~m a de sua 
propria natureza. -

P orém, senhores, deploro que a nobre moio
ria quoir~ eommetter ~ste anno um nbuso t fio 
grande; mas 'n:lo admira, ·porque parece que 
a nobre msiori" boje niio a cln cooveniente o 
que hnntem parecia dietado pela raziW. A no
bre m:tiori.~ olio calculou bom os perigos de 
um semelhante proceder,- e Selll attendt~r para 
a~ vicissitudes deste mundo, nl\o sa le111bra que 
ta lvez - &!'teja propar11ndo umn eamaM enriqlle
~ida de tantos adornos pnt·• uma noiva que 
não conhece, o que talvez lhe 5eja bem ad-
versa;... · 

U:w. Voz :-Eu reapond<l por iMo. 
0 Sn. ÂUGUIITO DE ÜI.IVZUU. :-T.,doo· es&eb 

perigos são imonineotes e nos ameaç:io, s o esta 
'ei tiver de ser axec11bda por um gnverno que 

pertença ii opinião politica adversa; e quem 
será responsavet por todaii ns !atae~ conse· 
queneias que duhl 1·e~:altuem senão a nobre 
mainria? Pela minhn pnrt<! faço .!J.!.tJlo'.' __ p_o~as._. _ 

-<>')llst~~~·--conrv--rrm--priitesr.o-contra sem e· 
lhante nbu>o, que julgo ser um11 verdadeira 
infracç1io á constituiçãu; fi se o meu v•, to ti
vesse prepondcrancia na cas:.~ eu. reproduziria 
medida igual a que pt·opóz no anno pnssado 
e sustentou nn tribunn o nobre ehefOJ da actunl 
maioria o leadel· d•l camara ..•. 
UM.~ Voz :-Quem é elle '? 

O Sn. AUGI1~TO r><: 0LIVE.IRA •- O Sr. pre3idcnte 
dto~ provinei" da Baloia. l'.-[as dizia eu, se o 
meu "'ot•> tivesse val(lr na · ca:nar:\ eu proporia 
es.<a tuedidA Jfela qual conscienciosa1nente votei 
n•> anttO pt~.ssado : ma~ ~01no se_[ que un1a me
dida, por mo.i$ ~ant•• que sejn, q_uanuo proposta 
po•· lYJÍm per.io todo set1 m P.roto, tornamlo-s e 
sncrilega ( nl!o apoiados ) : assim ocoutecet~ 
eom u ma emenda tLprcsentada pela depu~açil:o 
de Pernambuco relati\'"a ao melhot·tunento •:lo 
porto daquella província, & qnal foi rejeitada 
t endo-se· approva.do outras n1o. d_e tão palpi
tao~ interesse par.~ outras provtnctas .... 

Ulll:A Voz :- Votá.d'i.o-se 60:o0JR000 para !'SSa 
obra. · ' '· 

O Sn. AuGUSTO DE ÜLIVt:tr.A :- Achando-me 
pois, Sr. prasidente, como disse, iuhabilitado 
para podei' discorrer conveniomtemeute ua pre
sente discussão conjuuctllmeMe 1\ respeito de 
todos os d i\"ersos e V<lriados pomos do JH"o
jeeto quo se discute, e q uando P.u me dispu~ 
zesse a lnnçat· mão de todos os recu tso; da 
minha apour.ada intelligencla paN formular um 
juizo muito imperfeito e incooopleto sobre esse 
pt·ojecto mon~tro, seadc.-ma para. esse fi.m ne
ces ;at•io não só uttul ses•io como .duas ou 
lr oz, não me emb&raçanli em uma empresa tiio 
ardua, limitando as minhas _t.oscas observações 
sómente áqu~lle miDi:ltérío que me parece ter 
sido tneu<o~ regular e 1n~nos feliz na sua mar
ch·t ndministrativa isto é, ao ministerio da ma
r inha. 

Preenchida est~ prllneira parte uo meu d is
curso, aproveitar-me-hei da oecasii\o para dar 
uma br eve resposta ás explicações q ne c. nollr c 
ministro da marinha se dignou dar ás duas io
terpollações que eu tiva a ousadia de dirigir 
ao gQverno, tendo tido S. &. a bondade e de
licadeza de qualificar aquenas iuterpellaçõs du 
temera\"ias, audaeio<as o pouco decentes. Se bem 
íosse cu por tal fórma appellidHdo pelo nobre 
ministro de audaz, t emel'ario e indece1,to., todavia 
na r~ape>sta qne tenho de I!Je dar tratarei de 
captar n be••evolencia. da camara, abundando 
se;npre naqnella mesma moderaçiio de que nunca 
me hei s~do nesta tribuna, e se por a caso 
fór desviado deste meu proposito por apartes 
q:te me dirijlio, eu procurArei permanecer n~a 
posição que tenho desenhado , prvcur:\ndo só 

· mostrar que semelhantes epithetos, que por in~ 
convenientes não assentiio bem· em membra al• 
gurn úe.<ta casa, quando por ventura fossem 
admittidos, talvel: pu•les!lem ser melhor appllca
dos e m quem os proferio do que no indivi!iu•J 
a quem foriio dirigidos. (Redamaçê1~s.) 

Uw. Voz : - Isso é que é moderll~;ilo ! ! 
O SR. AoooSTO PE -{)LJV&m.\: - Embort~.., 

St·. presidente, o nobre ministro nlo a& bouveue 
dignado -dar resposta algum~< 4~ dlverau conal• 
deraçucs que e11 tive a honra de a11bmetter ao 
criterio "da casa na segunda diecnsallo 410 orca
manto da marinha, elltendendo ~alvet S. Ex. que 
não d•!veria gastar toda a · sua eloqaencia Atlm 
de proeutar desva11ecer as duvidas q11e. ex.iatiilo 
ctn mctl espirito contra os n egoei()& relativ>Ja á 
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sua l'epartiçno, já que a m inha bcn ignid:~do :lo 
actual ministerio, a quem faço deciJid., oppMi· 
çiio, i\ tal que n !io desejo negar -lhe ••s mei<>s 
sufficientes par:~ acudir às necessidade_.; -indecli
navels do serviço publico; todavia, j!llga11do tu 
muito honrosa a tom1fa de qualquer r epr esen-

- ---tante --da- -n ... ção- que, - tratando·se -d~--1! istnbuiçlio 
dos dinheiros publicos, procura a~·eriguar se a 
applicação que se destina ao sangue d" povll é 
jush e altamente reclamada pelos interesses do 
estado, niio desanimo no intenw (lue f0rmei de 
exa minar os ne~oeios relativos &o minist~l'io da 
mar inha, cabenao-me hoje tetminar a lgumas r e
flexões que não pude conclui r naquella vccasiào, 
em consequencia da l1ora adiantada em qu~ 
fallci. N!io sendo levado ness:1 occasião scn!!a 
pelo desejo de dar fiel cump1·ímento n devores 
de membro deste parla1nento, de bom grado me 
r esigno á triste cond ição de ver talvez minhas 
observações desprez:~das na eusa p<-lo nobre mi
nistro, porém devidamente considera das em al
gumas corresrondencias ou communicados insertos 
na folha official do governo , elaboradas por 
S. E x. ou por alguma penna assalariaJ!I, courin· 
do-me de improperios: esta é a modera~l'io e 
justiça da potitica conciliadora do gabinete I 

As mlnltas obser'laçôes pm· oeensiiio <In p ri
meira disr::ssiio· do ot•çnmento da marinha ver
sarão sobre a secretari~ de estado, quartcl·gonernl, 
corpo da armada, rlc imperlaes marinheiros, e 
hatalh/io naval; V. Ex. me pennitlir(L qu e ainda 
aecrescente breves reflexões Acerca do batalhão 
rmvat, porque na ordem das innovações é, como 
jà disse, o ·{ladriio de gloria da admiuistro~ão 
do nobre mmistro 

Eu tive a honra de ponderar á camara nlguns 
incon\'enientes que enxergava no regulnmeuto 
expedido por S. Ex. para e~te corpo : mostre! 
que a falta de aspiração para os soldados era 
um grave inconveniente; porquanto um sargento 
que se julgar com titutos a subir a outros postos, 
necessariamente l i& de procnrar .passa1· vara o 
exerr.lto, o11de as regras estabelecidas são maia 
favoraveis, approxhnando-se n1ais do preceito con
stitucional quo garante a todo o cidadão brazi
leiro o direito de aspirar a todos os cargos civis 
ou · militares, tendo-se só em vista suas virtudes 
e serviços. 

Agora cha•i1arei a atte11ção · do nobre ministro 
para o art. 22 do seu regulamento para o qu11l 
S. Ex. is~nta as praças des~e corpo da baiJeação 
e outros serviços a bordo dos navios. Parece-me 
que esta dlspoeiç~o do rPgulamento é inteira
mente contraria ás regras adaptadas em todas as 
marinhas, as quaes exigem qu<l todas. 11.$ pl'aças 
a bordo dos navios coueorril<) pa1·a a limpe~a 
dos meRmós navios; é isto o quo so nota tanto na 
marinha ingleza, como na frnnceza e no. .tos 
Estados-Unidos ; esse meMmo corpo inglez (l"O!J<ds 
marínc"$) de que em outra sessiio t ratei, quo 
ali6s :!OZa de privile~tios que o nobre míni~tro 
nno dá eo s eu batalh:io navo.l no referido r eg•t· 
lamento não é isento de semelhantes serviços t!e 
limpeza a bordo dos navios. E ••otc-se que isto 
~e dá na mnrinha inglez:~, oudc as tripulações 
do> navios estão set;~pre comptehs, qu'lnto mais 
t.:\ noS$a onde as tripulações nunca se achão 
completas. Dema is esta d ifterença de se1'viço vai 

,Pstabelecer uma especíe de ciumc na tripulaçào 
dos navios; é u:na desigualdade que o nobr11 
ministro foi estabelecer tmtre o imperial mat·i
nhelro e o soldado do batalhão naval, o que 
me pareM muito e muito prejudicial. 

Tambom p1!direi licença a v. Ex. para insisUr 
cml uma idéa já cmittida na eaa'\ ; fallo da ln
conveniencia da r emoção do qllartfll do batalhão 
na'"al para a rua de Bragan~~. Esta medida, 
9nanto a mim, não tem senão um merecimento; 
e de ·habilitar o Sr. ministro R fa1.er mais este 
desperdício. Ja o meu toobrc amigo e collega por 

Pemambuco Cer. ju.J ieios1s considerações áeerca 
deste objectQ: ::; . Bx., na resposta que se 
dignou . uar, foi : u Que. se pol' ventura a pre
sença Je~tc c'-'rP-> ém tert·a concon ·ia. par a s ua 
in:sul>ordi naçiio, então não havoria corpo a lgum 
de linha que puolesse ter disei;>lina.» 

·Ora, cu observo no nobr~ ministro que a dis
ciplina dos corpos da armada ó muito dift'erente 
dn disciplina do~ corl)os do l inha; o homem 
que Mrv.; em tel'l'a pó I e muitó b;,m não servir 
a l>crd\l. Veja mos mesmo o que acontece e->m· 
nose:1 a esLc resp11ito; por ventura quando nos 
nehamos a bor do dos navios estamos h:tbilitados 
a fuzc1· o mesmo que em terra ? Seguramente 
que não. Se c>te corpo tem de servir na. armada, 
cllo deve estnt· em lugar onrit! Sd vú. habituando 
pouco a pouc•l' a todos os sorvicos do mar. 

E demais, pergu ntarei an nnbrn ministt·o . o 
que ficará fazendo a fortaleza de Vitle~ais::non ' 
Que d•:>t inn d:\ l'tÍ ao aquartelamento de~ta forta· 
lcz o. '! Sef\·it·á unicnmente para v corpo de impe
riaes utadnheit'OS '/ S~gunuo OS pt·op l'iOS mappas 
de S. Ex. este cot·po nun ca tem ::nais de 250 
praças ; e e•ttfio para qua se v<ti gaslat· GO:OOOS 
c0m um quartel parn 50 ou 60 praça~? Pelos 
mesmos mAppas de S. E.x o estado efteeth••' do 
bata\hão nava.\ u:to passa de 250 praça», 18() a 
bordo dos navios , e 70 em tena. E mes•uo 
S. Ex. diz no se11 t·elatori\l q11e o corpll se vai 
desf •lca ndo todos· os dia~ p or tal man Air•\ que 
talvez venha a ftcat· reduzido a urna -companhia, 
iste~ é, a lUO praças. Ora, HlO praças não são s ttffi.
cientes para sere m distribuiâns pelo.; navios, e 
assim ficará o qu trtet set·vindo unicamente para 
o e~taclo-maior. Além disto S. E x. tambem dis~o 
que á vista dos embat·aços que se enc->n trão 
no rccru!Awento e eng~jameuto , te rt\ muita 
difficuldade em conservar toda a fo rça naval no 
pé eet que se acha; portan to, o mais que po. 
derá fazer é que o seu bat:tlbão naval- se con
serve com 2õO prRças. Ora, distribuídos 180 
p'llO$ navios, como se· vê dos · seus mappa~. fieiio 
em terra 70; e paN estas 70 vai ga~tar ts0:000/1 
nr,s reparos do- ']UDrtell Não haverá· outt·o ob
j ecto em qu? . o nobre m~nist~o pos~a &Jlplicar 
com mnts utthdade este dmlleu·o.?: Nao set quacs 
são as razões que jlitu:tis possio autorisar se
melha nte despezs; pareee·mA· que o nobre mi~ 
nistr o, como Ji di$se de outra vez, qui;& cele· 
brisat·se com o batalhão naval; pedio a Portu
gal emprestado un1 nome . para dar a. osto ba
talhão; agora quer -lhe dar tambem um quar· 
te!, sem attcnder ao desperdício que vai com-
metter. . · 

Passando a trator d<> topieo dQ- rolllt.orio de 
S. Ex. reta.tivatnente ao aaylo de invalidos, eu 
tenho a robserva1· qne dosde 1848 se trata deste 
estabelecimento, no emtonto ate hoje não se to· 
meu uma mellida definit.iva a semelh•mte res
peito; aoen~ S. Ex. um 011. dous tnezas antes 'da 
abct-tura do corpo legislativo nomeou um•·eom· 
mie&ito -para dar um parece•; aobre e,>te aaau tn · 
pto. Set;nrtlmentc noio é por falta de dinheiro 
Que S. Ex. deilt•l ll de cvllocar a primeiro pedra 
do edilicio, porquanto S. Ex, diz que tem 30;000$ 
depositados 110 thesouro para eite _fim. Perguu
t.'lrei a S. Ex., se por ventura jlL8e escolheu 
lugar para o edificio, porque razão S. Ex. não 
deu já principio à obra; emquanto -S. Ex. fazia 
loda es~a muJança no batalhio naval , não po
dia occnp~r-se deste objeeto, i!ssm dnvida muito 
mais impurtaote '! 

No stu.relatorio U')S diz o nobre ministro que 
se ach11o depositados no thesouro 80:000S, pro
venientes dns dedueções de um d ia de soldo, 
cotr.o determina a lei de 18l8, de todas as pra
ças de pret dos corpos da marinha e .o11ieiaes 
marinheiros. AS>Jim corno, e:nqual\to não fór r e 
clamadus pelos herdeiros l egit imos , dos soldos 
atrasad<>a dos que morrem ab intestado, tltD. 
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Consta-mo quo nasta quantia não estão inclui
das todas as deducções, nem podiào estar, por
que o Sr. ministro mio expedira as convenientes 
or,lcns á c~qllad1·a para na organis~ão dos prets 
fazer-se e;;se desconto, sendo que esse .~oryiço 
11iio póde ser betn feito pela contadoria, ll"" teuo 
outr:lS obrigações. Se o nobre ministro tinh:~ 
intenção de aproveitar-se dessa di~posição ela 
loi , pao·ece-me que devia log•l tet· tratado de 
diril(it as ordens convenientes {1 esquadra; mas 
s. E~. não pensou uisto, apenas dous mezes 
antes de se abrirem as CIUllt.r,•s é ·que, tendo 
de escre~rer o ,;eu relatorio, nomeou uma com
missão para se occupar do asylo dos inva-
lidas. •· · 

Faço estas considerttçõ•s porque vejo que a 
nossa marinha está em tudo m~nos bem aqui
llhoad<\ que ~utras corporações do est!ldo. Co
nb~ço que não é p:lssivel que em um pai~ novo 
como o nosso haja todos os estabelecimentos 
que ha em . outNs paizes; mos quando sé vê na 
·capit.al do imperío o grflndo. edifi~io da. Praia 
Vermelha, destinado para os nlíen·1dos, quando 
se >~ê outros edifieios, ê para hunentar que o 
governo niio tivessB mais zdo e desvelo na 
creaçâo de· um a;y!o para os invalídos da at·· 
madu.; se o tivesse já poderia ter prilicipiado 
essa obra uW. · 

Eu entendo, St•. presidente, qu6 nós devemos 
t.Gr multa at.tenção com a no . .;sa marinha, por
que o nosso. pa1z, ·em· consequencin de suas ex" 
tensas C(>Stas, ha. de set um dia. ·uma. grande 
"potencia ·marítima, e não se póde ter marinlla 
sem cuidar do bem-estat·, da felici1ade da.quelles 
quG a conl poetn. São estas ns idéas ·que ca•·tt
ctaris~o o povo hoje·· o mais eminente do mundo 
n este respeito, e permit~a-me o nobre ministro 
·que lhe lembre um pequeno trecho de uma obra 
que S. Ex. jà tem lido por t·tntas vezes: · 
· te O gov~rno iuglez; segundo nos diz o Sr. ba
rí'io Cbar!es D11pin, ó religioso para eom os di
reitos adq~irídos, e sempre ti.el a sn~~.S promessas; 
enthnsiasta nnimando seniços prestados; gene
roso no reconhecimento das serviços prestados; 
cuidadoso ·do bem-esta1· e da saude de seus de
fensores, avarento de suas vidas; e fin'llmente 
s'"'-be compad~cer-se d:\ sorte dos s~us ser\"id~res 
invo.lio.ios, é caritativo pnra. a~ :Jnas ''iuvas, e 
-paternal par"a c.,m o5 orphiios: 11 · 

O nobrê- ministro seguramente, que tem lido 
tnnto estas obr11s, deve tet· grnnde entl!UshLsmo 
po•· essas celebt••s escriptores quo tratiio da ma· 
rinho. ingleza; entretanto não vejo qua S. Ex. 
tenha tendencia alguma para o. ma•·inlu\ ingle:ta; 
todas as Stlas inclinações silo hoje para a ma
rinha franceza; pelo menos pelo que respeita ao 
conselbi n~'l'lll, como já observei ·em outra ses
são; parece mesmo que. S. Ex. só deseia intro
duzir enh·e nós as instituições de Luiz Napol<Hio. 
A.' v.ista do q r.a ac.&ilo de ponderar, to das ns 
vez~s que mo occup1r de objectos de marinha, 
terei sempre o co.id,,do de chamar a. attençiio 
do governo para que trate·qn:mto autes da edi· 
ficação de semelhante estabelecimento altamente 
reclamado, }?ois que e preciso que haja um lu
gar onde se recolhlio· os homens· que gastiio a 
sua saude e ·se inutilisào no serviço da estado. 

O topíco 9.ue se segn~ da relatorio do Sr. mi
i>istro é relatwo á intendeneia ·dn m:t.rinh&. Jã. este 
a.ssumpto foi lai·gamente considerado pelo meu 
noore nmigo e collega por Pernllmbuco, por iaso 
mui breves reflexões farei t\c~1·ca delle. Cous
ta.-rne que essn repartieão cst~ completamente 
inut1lisaân, que ns attribuições 911e lhe perl.l!n
cem sno in-vii.diãas pela cont.ndona da matinba, 
que eatá hoje no gozo de nttribuições qua ·não 
lhe competem. . • 
· Parece-me -1uc as contadorlas pela sua natu
reza devem sõ fisealisar as despezas feitas, nada 
têm com as compras; no ·esntanto consta-me 

qne a contadoria da .marinha da cõrte é a re-
. ps.rtiçiio que exerce mais infiuencia no minis
teria da marinha. Talvez que o nobre ministro 
tenha mmto boas razões ;pa1·a isto, talvez tenba 
muitn. eonfi~nç.i nos empregado~ da cont~doria; 
r. n!!)!Ocio este em que nilo devo eutrar; mas 
vlJs<'n·nr~i qn~ o inUlnrlente da marinha é pessoa 
muito habilitada, homem ml.lito. h<"lnrndo, tão 
ho.bil eomo seu. nnt()cessoL·, cuja probidade. roi 
apr"goada neste. case. pelo proprio Sr. minish·o 
na ultima seosão. 

Mns se a. int()ndencla não presta servicos, se 
o nobre ministro enteude que a contadoria póde 
preMcber as funcções da íntendehcia, ·acahe.se 
com esta r~pnrl:.i~ào ~ acho muito inconveniente 
que estejiio llS d11.a~ repartições em ~ompleta !"i
validade .:onstantemente, send.o que tudo isto só 
concorre. para quo padeça o. &erviço pnblico. 
Consta-me mesmo que na con ta.toria os officiaes 
de marinha não si\D bem . tratados, qu~· para 
obter os ·seus pagamentos e s11.as guias softhm 
graode morosidade ; parece que nesta repartição 
niio se gosta da fiirda; como é dit•igida por em
preg~:tdo~; ci-vis, dizem que ba cerla animosidade 
contra OG (lffi~ia<ls da at-ma.da ; posso &.&>eve:rar 
o. S. Ex. que Lanho ouvido queixas a este res· 
p~ito; se !~tndadas ·ou nlio, 8. Ex. melhor re
solverá. 

Poucas palavras diL"ei Acerca dos arsenaes, 
assumpto este de que ta.mbem .se occupo11 o me11 
nobre amigo e collega por Pernamhuco. Estou 
informado que o ·arsenal da cõ1·te ni'io presta 
aquelle ser,·iço que pod~ria ; desde jâ porem de
ciaro que nào quero fazer a menor censura ao 
digno otlicial qu11 o di1·ige, .porque àe .. .ma.is :t 
mais é um dos bravos que se coórío Je gloria. 
em minha provincia por occ>siliv da ultima. re
volta; tivesse eu queixa contt·a elle, $Ó no ul" 
timo ca>'o as faria. 

A mot-osidnde do serviço no arsenal de ma
rinha não provém do digno.offi.cial qne o dirige, 
mas sim da contadoria da marinha. Consta-me 
que não ba na-vio . que .pass1 j:l.tnais sabir no 
aia designado pelo Sr. minist:o: muitos ha que 
sao .InatHindos sllhn· em u.m du~. <l sahem quinze 
dhlS depois : a!guns ~a hem em u~p dia,. e v oitão 
no dítl seguinte, por falta dos. devidos suppri
~&ntM. Çl arsenal queixa-se da intendencia, a 
111tendc1lCl& da contador:a, c n contna·orta dn 
secretaria ; mas o caso é q ·~e o serviço é feito 
pessimamente ; os generos que vão patll o ar
senal consta-me que não silo da. melhor quali
dade. 

Não insistiL·ei sobr~ esta circu.mstaneia da m4 
qualid~de dos genems, po_rque não tenho docu
mentos p~ua apoJar essa minli:l asserção; mas no 
que insisto é que o almoxarifad•> 1111 marinbn 
seja provido dos genero~ necessarlo~ all.m de 
que faça os supprimentos em tempo devido. 
~fim de que o. ~eo·viço. publico nã.o pacteea. A ca
llll\1"!\ se reeordará da larga. diseussno qtte houvf! 
no senado áceroa da -ví~<gam da. eot·veta Eahiao!a, 
disCUS$ào ·que prova que o arsenal niio soullo 
supprir a esse navio convenieutemente. . 

Eu tenho observado quo os navios que vüo 
da córte para a mínba província no fim .de uma 
viagem de dez dias chegii.o necessitaúos de 
tudo; apenas chegfio fazem logo g-randes pedi
dos, o que mostr:~ que quando par~m ni'l.o viio 
convenieotemen~ suppridos. Declaro, torno) ll · 
repetir pAra QQO não se possa envenennr n mi
nlla inten~ilo, quo nilo quero fazer censura al· 
p;uma aos empt~gadoll do arsenal da-corte, porque 
conat'\-one qll<l el!ea faum o que podem e esti\ ao 
~eu a1eanee, mas queíxo-me ao :>r. ministro· por 
nii() dar ns pro~ideucins Mnveni~ntea r!lftm de 
que os armaz~ns do o.rsenai estej ao sempre aup-
pridos dos gcneros :Deceasãrios. . 

E a respeito do araen11l da marinha da mi
nha pr..,vineia , devo dizer que era talvez: uma 
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das repartições dll marinha que marchava m<1is 
regularmente aotes que S. Ex. fosse elevado · 
ao; conselllo:> da coróa ; mas S. Ex. tern cet' tfl 
O!lerizn infelizmente b. proviJ)cia de Pernambu
co, porque até nesta parte lhe quiz fazer nul : 
tirou-lhe o habil officiat que d irigia allí o arsõ
nat. Note-se quo durante o ministerio de S. Ex. 
quatro inspectores têm havido no aroenai de Per
nambuco. dous efi'cetivos c dous interinos. 

Ora, sa'oe·se quanto é prejudicial o tiroclnio de 
emprcg(ldos, de cbef..,s de repartições, segundo os 
principiOS proclamado~ pelo nobo·e presiilento do 
cous~lho ; assim, neeP.l)SBritlnl~nte o serviço pu .. 
blico " '' arsenal de Pe.rnambuco d~vc tcl' pade· 
cido. Eu desejava mesmo que se estabeleoesso 
uma discussão ác.!r~a deMe llr;enal, porque cir · 
cultto boatos contl'a a honra dnquel!e ollldal ; 
estou que a honra lless.:l otücial esto\ g u·antidn 
pela probidade do mesmo nobre ministro da ma
rinha; por ventura tivesse tido S. E~. suspei
tas !laquelleo fficitol. o t•ria sujeitado " nm cc.>n•elho 
de guerra, e nno o teria honrado Cl)l ll certas provns 
de consideração, que elle já tem mere~idu do 
S. E~. 

Eu appello para os nobres deputados p elos pro
víncias do norte que p&ssão constantemAnt1 por
Pern;lmbuco, <l.tte digão se ni\o ha grandes me
lhoramentos no arsenal de Pernambuco de certo;: 
annos para est.-. parte; niio ha. ninguem que che
gando a !li não tique mesmo pasmo d c ver " 
grande a.:liantamenlo das obl·as; no inten-allo de 
uma s~ssão que estive na corte, quanclo volt~i 
á 'Província acbei ~rande alteraçõ.o no a rsenal, 
grandes obras se ttnhào feito ; se for eJtecutado 
o pla110 debaixo cio qual tem de sar feito as 
obras desse. arsenal, será elle o est>lbel~cimento 
talvez o Ul!iÍs completo do imperio nest!l genaro, 
poderá prestar muito bons si!rviços ao estado ; 
porém ncba-se para\ysado, as intern\dades t em feit..> 
muito mal. 

Eu uão quero fazer carga ao nobt•e ministro pela 
nomeação do substituto dnquelle iuspector que 
tinha dado grande impulso ao a rsenal di! Per
n:unbucCI, porque tam bem r <Jean h e co n&lle um ho
mem ll'Uitu honest o G zeloso. P (n·êm esse oll\cial 
JhlUCO ou nada póde fazer, r.m eonsequencia de 
d ifticuldades · apresentadas pela thesourada da 
fazenda. Urn cou fiíct& se travou entre a lbesou
raria o o aro:ennl de marinha, quo motivou t·•lvez 
a demissão dessa e.npreg•do, 116 d ifileulJndcs con
tinuarão , o arscnnl não podia obter causa alguma 
para o serviço ; occasiiio houve e m que um na· 
vio foi deutorado dez dias 0111 Pernambuco tiOr 
causa de um barril de t inta : o arsenal não n 
tinha, fez o pedido para a thosournria, •r.aa niio 
ioi satisfeito semelh:oute pedido se.oão depois de 
muitos dias! Eu deploro que tudo que di~ l'eS· 
peito a Peo·naonbuco tenha pciorado depo is que 
o nobre ministro 1eve assento nos conselhos da 
corOa. 

Notar ai ~mbem que o i11Specto1· <lo arsennl de 
Pernambuco não tem um~ pal(a sufficiente, o or
denado que se lbc dá é de soog, l(:.tando o in· 
tendente da Bahia tern 2:4.00$, entretanto que o 
arsen :tl de Pernambuco p014CO diil'er~ do da Ba
l1ia~ Note-se mais que o inspecto1· do arsenal de 
P el'!lambuco, além de todos os encargos do seú 
emprego, é memliro da couunissii.o da. obra. do 

.,.melhoramento do porto, pelo que recebia em certo 
tempo a gratificação de 1:200$ que lhe foi tir:1d11. 
Ass1m, pois, o lnspector do arri8nal de p..,rnam· 
buco, com muito mais que f,,zer do quo o i n· 
tendente J n Babia, só por ser de Pernambuco 
t em SOOjl, emquanto o d'd. 'Sabia t~m 2•®SOOO I 

Nota-se ninda q11e o nobra minístn• pede no 
!ieu reh•torio um augmento de ord~nndo para o 
10spcctor do arscnnl da cõrte ; não nega re! de 
certo este augmeuto,,mM desejo que se est~nda este 
beneficio ao de Pernambuco. Obse1·varei tamucm 
que · <i ins.i)ecwt do· a.tsena\ da côrteucebe· umt~ 

grBtifieação de 1:200S ; mns a c1mara lia de se 
recordar que aqui fo i proposta uma medida nug 
m~ntando o ordenado des te <1mprega do , o que a 
c:unat·a rcjel télU esta meJida; nito obstante deu
se G•$n ::;rALilicaçiio, o que é •le alguma maneira 
de'fespeit.a~·se a deciSão Ja carnara, coil.:J;;ar ·se 
o gov<!rno acilna do corpo legislativo ctn mate
ri~ de despeza. 

Ainda mais, o nobre ministr<J, mondando dar 
essa gratificaçdo, de\•eria consil!nsl-a no seu orça. 
manto, o que fõ ra muito m~lbor do q ue· occ ultar 
certas cousa• .. Ma..;, ~e quando a camara rejeih 
u ma deapcza o governo se julga autorisado a 
faze t-a, dcsnece!5(1t'ia se torn ' n lei do orça· 
mento ; neste caso l.)aSse umú. medida declar&ndo 
que o governo distribua o; dinheiros publicas 
como bem lhe aprouver, é Is to .. l}lais . airO!!O do 
do que var-;e uma medida reJ'lltada aqa1 em 
um dia, e no outro st!r ella adoptadn por decisão 
Jl!'Oprin do governo. 

Occupar-me-hei agcr>\ das <npiLanius dos p or
tos. E' seguramente esta uma das oovas insti· 
tuiçõcs qu~ eu reputo muito ut il, porque serva 
pul'a r~gularisa•· não só o serviço mantimo dos 
port(lS, coJn<> ntê para coadj uvar a arrecadação 
das 1'~nd11s publicas ; ma.., é umn instituição que 
11arece estar em completa orphandade, niio se 
lhe d ·lndo o devido 'l'aloo·. Sens muito util que 
o noure ministro eaidasse de mandur formar 
e.seolail de. pr.ltic~gem, d:\s .:;u nes sahissem pr!l
t•cos h :lbe1s, ao menos para· !,:ertas paragene CUJ&. 
nave~nçuo e difficil , com espe cialidade a de Per
namô'uco atã ao l'ar~ ; mas pareee que é objecto 
de que. S. Ex.. não so occupa. 

'ft\mbcm observarei <lUol o nobre ministro, se 
est!l. iuforn1ado da,; difficuldade;; da entl'ada do 
porto do ParA, devêra ha mu ito ter t ratado de 
mnndar balisa1· os baixos que olli existem, per 
meio de co\l;,caçlio de boins. A este respeito peço 
o auxilio do nobre membro da commis~o que 
ha pouco pedio a palavra, porque elle deve estar 
convencido dnsta necessidadd mais do que eu. 
O g.,vemo porém dornto ~obro es;oas necessidades; 
t·mto mais <1uanto a pr .. viucia do Pará ~ a mais 
lo[Jginqua, c por isso della pou co se cuida. 

Vou agora occnpar-me, Sr. pt·csidente, <lu uma 
das materias mais favorit.as tlo n obre ministro da 
murinha, que é a neP.demio. da marinha, sobre 
cujo asçnmpto estou divergente do meu nobre 
amigo o collega, d~put tJo peb p rovíncia dO Per
nambuco, qud fa llou hoje. · 

Era natural. Sr. presidente, que o nobre mi· 
nistro du marinha, sendo lente de nmn das a ca
demias j u rídicas do imperio, se lembrasse de 
introduzir na marinha o ensino de mal.erios do 
curso juridico o que qu.izesse env<llv~r q_uesl.i5é!!o 
jurldicas em neg~eios de marinha; por ISSO diz; 
S. Ex. que a academia de marinb., carece .de 
reforma e quo para este fim enearregàra . uma 
commtssào de lentes para o!ret·ecer um projecto 
de reforma aos estatuto~ dot acatlemia de marinha. 

Eu, Sr. presideut.<l, niio contestll-rei a medida 
de S. Ex. nesta parte; •nas entendendo que qual
quer propusta que tenha de ser apresentada a 
esl.e res peito n ão de\'e ser confeccionada .. sómente 
por lentes da academia da mnrlnha, maS'. tambem 
pur ofliciaes da armada, os - quaes ·tendo um 
cu\-so da aeademia, e tendo no commando o.e 
vasos de gu~rra adquirid•' toda:.a pratica da v ida 
do mar, não solo menos habilitados ptu·a indicar 
na impcl'fdçõet~ com que o~ gul\rdas marinhas 
v:lo pura bordo dos uavios, quando sabem da 
academia. 

Os lentes da academia de marinha silo homen~ 
scientificos, acos~umados a essas t.heorins philo· 
soplliC•lS e mathematt,as, mas qae estão intei
ramente alheios aos h~bitos c a tudo que é 
neccs.;arío para a vida.· do mar. Lembrartti ao 
nobre mini.;tro um fActo qu o ·}!a certos aonos 
pnssatlos 'lccorreu em Portugal dura1ite o minis· 
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terio de Mn-rtinho de Mello, cajo nome tem sido 
citado tantas Ve%eS nas discussões do sena.do. 
Tendo~se resolvido em Portugal _uma viagem de 
instr\lcçào para os aspirantes de marinha, en
tendeu o governo daqueHe paiz . que esses .estu
dantes deviiio ir aMmpnnhados por lleus lente~, 
e não por officiaes da marinhB. Eff'ectivamente 
sahio para o Mediterraneo. o nllvic. destinado a 
essa 'vu1gcm de instru~ção, levando a seu bordo 
todos os aspirantes· de mnrinha; e os lentes da. 
academia; a o que aconteceu?. Os lentes enjoá
ruo logo, !ll<\tterao-se em seus camarotes, nada 
puderão er.sinar nos seus t:liscipulos, de maneir11. 
que a. viagem tornou-se desprovaitosa completa· 
mente, e até consta. .:;ue a derrota feitá pelos 
lentes sahio errada, não tendo contemplado nos 
calculos o abatimento do navio ~omo d<lvião~ ' 

Tambem, Sr. presidente, lembrarei ao nobre 
ministro o que aconteceu entre ·nós no anno de 
1832, nessa êpoca em que, por assim dizer, o 
espírito dominante era o de querer destruir tud'l 
quanto m·a · velho : resDl veu-se que fossem fün
dídas em uma só as duas academias que e,;:is
tião, a de marinha, e a militar, e confi.ou-se _a 
uma commis3ii"o de lentes a organisação dos n<.>vos 
estaLutôs; por e~sas esLatutos uxigia-se 4 annos 
de estudos p11ra a. formatuza de qualquer official 
que quizosse Ser admittido na m:u·inha. Suppri
lllirão-se certas aulns muito necessm·ias. como, 
por exemplo, a de app11relho ; tornou.-se se_cun · 
daria a cadeira de navegação, e creou -se as 
cadeiras d~ mineralogia e de botanic:'1. · 

Os estuC.antes que sahiâo desh o.cademia, e 
ião p~~a a marinha com o. titulo de ba.ehareis, 
chegavão a bordo e nada. sabião; nem mesmo 
c~nhéeião. o apparelho; de fôrma que dentro de 
um anno, sendo então ministro da marinha o 
actual Sr. presidente do conselho, tornou.-se ao 
:mtigo estado, essA refomlB. foi abandonada e res. 
ta'QeJecida a acl\dcmia de marinha ao que era 
anteriormente. 

Já vê pois o nobre minbtro que estas expe· 
ri~ncias t~m sido fataes, que e melhor cami
nharmos por onde temos andado. Niio é a falta 
de instrucção scientifica·, Sr. presidente, que· faz 
com que os officiaes da nosM armada nil.o sejilo 
mais perfeitos na. eua profissão. O nobre minis
tro, segundo nos diz no seu r!'latorio, julga qu~ 
a idade de 12 nnnos é demasiadamente prema
tura pnra que um moeo possa ter adquirido os 
conhecimentos necessarios requeridos como pre. 
paratorios para ser admittido na academia de 
marinha , e parece-me que ao mesmo tempo 
S. Ex. é de opinlito que se augmf>ntetn as mn· 
terias desses preparatorios; de maneira que 
nssím um moço só poder" entrar para academia 
de marinha quando tiver lll annos de idade, 
com q~atro annos Je estudo na academia.; ú 
vista do accrescimo de materias novas lembra
das pelo nobre ministro no seu meW\O ~elato
rio, só na idade de ~ annos ficarll. prompto. 
Ninguem dirú. que isto seja conveniente, antes 
seria melhor que nesta _parte seguíssemos o sys
tema . inglez, à e admitttr _moços de tenra idad_e 
para a marinha, mandando,os para bordo do~> 
navios, onde s~ ácostumão Jogo ás privações -da 
vida madt.ima, csque~ndo-6e das commodidades 
c divertim<lntos âe ttrra; est<l é o · meio da. 
mocidade poder robustecer-se e adquirir força 
de espírito neceasaria para resistir soa trabalhos 
e per1gos da vida ao mar_ e guerra, ucoatu· 
mando-se tambem por esta maneira a votar 
respeito e consideração .. aos seus superiores, por 
quem têm da ser commandtuloa. E n este BYB· 
tema que a mnri_nha ing\eza deve_ o seu e~
grandecimento ao ponto de ser cO?BJdcrncla hoJe 
como a rainha dos mares do un1verso. . 

O nobre ministro sabe perfeitamente de todas 
essas batalhas navaes q_ue houverão ·entre a 
França,· a 1Iespanha e a. -Inglaterra desde a re-

'IOM0-4. 

volução francer.a. Para se ser official .na tnarinhâ· 
hespanhola exigia-se um uut·so de 7 anrioa de 
estudo:l, era a nação que nesse tempo apresen
to.va officiaes com mais instrueção scientifica, .. 
tendo possuído mesmo al·guns habeis et~criptores 
de marinha, como, por ··exemplo, deus de quem 
11este momento cne recordo, Cha.rrnsca e Me::tdes 
e Rios, aquene 11.utor de um tratad~> de promp
tifica~ào d~ artill•aria, e este de um so'Dre na· 
vegação, obras que íorão apro'l'eitadas pelos 
inglezes: entretanto o que aconteceu? A m~i-· 
nha ingleza, sem ter esses conhccimsntos scien-. 
tilicos que tinha a 1espauho!a " a franceza, 
sempf~ foi vence"dora nos combates navaes ·que 
tiveriio lugar. . 

Entendendo, Sr. p•·esideJlte, que a -inskucção 
é mnito proveitosa a qualquer cla.~se, eu an
nniria de bom grado que o nobre m:inistro 
d~sse essa ínstrucç~o scientifiea. que 5em em • 
Vlstn aos nossos. asp1rautes d:l marlnha, se isto 
não trouxesse o inconveniente de fazer com <J.lle 
e!les tenh:io de ir para bordo dos navios já em' 
uma idade em qn~ lhes será mu.ito difficil ad- · 
quirir os habítos da vida do mar. O nobre· 
ministro parece '!Ue -indicoJL no seu· relatorio. 
a necessidade do· se cr~r na ·academin de ma
l'ioba uma cadeira para o ensino do direito 
das gentes. .. · 

Duvido, Sr. presidente, que semelhante inno· 
vaçiio seja necessa.ria, ·mns nmfim annuiria a~sim 
mesmo a esse ensino, se não prejudicasse a 
outros que me parecem indispensa'l'eís. _Note-s a· 
que <jllem. tem vocação para certos ramos da 
sciencia não tem precisão de os estudar em acade
mias ; temos a provn de offi.eiaes da nossa marinha 
que hão prestã.do bons servicos na -diplomacia 
sem terem feit.o o estudo deste ramo na aea· ' 
demia em que estiver!io; lembrarei- ao nobra mi· 
nistro os x-elevantes se•·vi~os diplQmaticos _pres
tados pelo Sr. chefe de divisão· Pedro Ferreira· 

· de Olivetra ultimamente no Rio da Prata, ser
v}ços <!Ue não podem ser escurecidos.· 

O SR. SlQUErr .... QuErilo2: - Tsmbem se estu.({a 
no gabinete. · . · . · · 

O Sa, At;JG!;S'1'0 lJJ;: 0LlV.EUU.:- Lembrarei mais 
ao nobre mini~tro qn~ Nelson, qu.e foi um dos 
primeiros nlmirantes da Inglaterra, nunca es
teve em uma academia juridica aprendendo o 
direito das gentes, e no emianto teve de trl1.tar 
de grandes questões diplomatieas. 

Emfim, senhotes, eu só concordaria na creaçiio 
desta co.dei(a em..nossn. n.oodemia de marnha se, 
como disse, e com os outros augment'ls da ma
terias de ensino lembradas por S. Ex., dalii não 
resultassem os inconvenientes que jà apontei. 
Verdade é que a creo.çiio dessa cadeira tal vez . 
trouxesse n vantagem de proporcionar a S. Ex. 
o meio de ficar nesta córte d~pois que sahir do 
ministerio ; ,;eguramente S. E:t. hoje a~stumado 
4$. doçuras dlt curte, difficilmente sujeitar-se-ha. 
ao depois a solidão_ .do ermo. ~!e .Ollnda .. , · 

E finalmente, Sr. presidente, já temas ex.,emplos. 
entre nõs de moços que entrárão pa.ra a aca- . 
demia do- marinha, e depois achando-se com t11n-. 
dencias para out1·os estudos l\ãO quizer.ào conti· 
nunr na marinha. Não sabe a c=ara que o 
espirito· qu~ se deloita com o estudl) de certas 
mnt~rilts s~icntificas, não pódc_ habitu_ar-se ao . 
depois 110 materinlismo da viJa do mar? A&sim 
vo~os QU~ os Srs. Pa~anhos e Ot~nis.! que já 
r~~ao oftlc1aes de marmh1, n!io qruzerao eouti· . 
nunr nesu Cllrreira. . ·· . . . . 

Jti voi pois V. Ex. que o ensino dessas ma
t~ria.s nn academia de. marinha talvez Caça com , 
que ~ official so 11costnme ~om mais di1llculdade 
i v1dà do mar, e mesrno lbo ctêe aborreci· 
-d~- . . 

Niio posso, Sr. · presidente, deix.'\t de- da-r uma 
btevo resposta. M nobr<l ministro da maritiha pela 

27 
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crueldade com .que elle se pronunciou contra a 
lJrovincia de Pernambuco, à vi$ta . da maneira 
}lor quo se oppoz a uma emenda rrJ.s.tiva ao me
lhoramento do porto daquella P.rovincia. Segu. 
rawente S. Ex n {(o pe.ou bem as considera
ções que· fez a este respeito ; e,;tou certo que 
pensan.d•l com frieza e calma hn de convencer-se 
àe q_ue foi nimiamente injusto para com essn pro
vincla- Haver:\ alguem ;1esta casa de bon !ê que 
possa suppõr que a proYincia de Pernambuco 
n iio tem os recursos sufficientes para se ·poder 
gastar mais 60:00011 em qualquer obra quando o 
gov~rno que.ir a applicar os meios ~onveoientcs? 

O Sn. Ft«t:EtnA. DE MELLo:- Apoiado, ba atê 
meios para se gastar _o dobro e mais. 

{Ha out~·o apa,·te que nt!o pudemo~ ouvir.) 
O Sa. A uGUSTo Dlt OLivEIRA. : - A maioria da 

camara, senhores, foi tambem cruel para eom a 
província de Pem·l mbuco, porque de mais r1 
lllais as razões produziJa~ pelo nobre ministro 
não são valiosas, tendo lll'flnas o merecimento 
d.e amesquinhar essa prov•ncia., suppondo que 
em uma obra util alli niio se pôde despende1· 
mais ·ao que SO:OOOI! por anno ainda qu.:: o go
vcriio queira. Se assim fosse, o que serin dessa 
estrada de rerro, cujn construcçlio ha de con· 
sumir todos os annos cente nares e milhares de 
contos de réis 1 

Se o nobrê ministro .dissesse que a provincia 
de Pernambuco por estar excommungad.o~ não 
está no caso de merecer · favor algum, .bem; ao 
menos tinha S. Ex. o merito da fran~ueza ; · 
mas não escarneça da minha provinciA ducndo 
que nlli não se póde gastar mais de 60:000S em 
uma obra por muito util que sejn. (Apoiado$ 
dos Srs. deputados de Pernambuco. ) 

.Em que se funda o nobre ministro para aven· 
turar tiio infundada asseveração? Na experíeu· 
cia, disse S. Ex. : mas a experiencia antes prova 
contra. Jã ponderei á c!lsa em o·utra oecasii'io 
que a obra do melhoramento do porto do P er· 
nambuco principiou em 1818, ha-vendo sido nesse 
anno votnda .. a qunntia de 80:000n . pal'li · esse 
fun. e note-se quo foi a deputação praieirs que 
obteve este favor do corpo legislativo quando 
toda a receita orçada nilo passn va de 22 a 
2<!,000:0008 ; entretanto, hoje que a renda pu· · 
bl!ca est.!. ealeulada em 34,000:0008 , bavendo 
ahãs ~.600:000$ de sobras, apenas se ãestinn 
para a mesma obra a lllodica quantia de 
UO:OOO$ I S6 por escarneo é que se procede 
por tal fónna. (Apoiados dos mesmos sertho,·cs.) 

Obeervarei ã catnai'O que em Pernambuco exis· 
tem muitas obras de particulares ond~ se dP.s· 
pendem ·.nnnualmente mais do que es ta quan· 
tia, por exemplo, J)arentea meus ediftcár~ nlli 
dentro do espaço de 4 annos um grande tra· 
piche, obra que tem tambem alguma cousa de 
hy5'raulica, e que estA avaliada em soo,ooos ; 
po1a, senhoras, quando particulD.res podem en1· 
p_!egar _~~erto de. 100:0006 por anno em constru~ 
çoes, so o governo· , é que niio poderã gastllr 
annualmente mais de 60:00011, ainda que queirll, 
eom o melhoramento do porto de Pern"a1nbuco 1 
Ha tambe:n alli uma Rr&nde obra de empreza 
partlcalnr, que é a do encanamento das uguas, que 
Jmporto}l e.m 700 e tautos contos do réis, esta 
obra fo1 fel ta · em tres annos, teve pois essa em
p~eza de gnatar perto .do 200 e tantos contos de 
res por anno , e entretanto o governo, ainda 
cem a melhor boa vontade que tenha o Sr. mi· 
niauo da marinbil, não poderA despender com 
<J melhoramento do porto desta província mais 
de 00 coDtos de ·réis, como disse S. Ex. I Sej a 
franço ·o nobre ministro, diga,. repito, que a. pro
ViDCIB de Pem~bueo está ex:ommungãda, o não 

: mer~ce ben~.6e!?. algum, .e t:a.o apresente razões 
que ame.sgumhuo essa provmcia, e que lbe siio 

só offensivas. (Apoiados e ~ao apoüW.os. c,-u:6.o-
se dit1e1·sos 4par~s.) . 

Eu não quero entrar em questões . de rivali
dades e ciumes ; peçào os nobrés deputados· a 
palana, proponhão as medidas .que forem n e
ec,;snrias pa1·n os melhoramentos materiaes das 
provineillS a que pertencem,, eon tem com . o meu 
voto, voto que nunca ncgllei, desde que tenho 
assento no . parlameoito, sem attP.nder a nomes 
de provínc ias ou localidades. 

O Sa. TAQuES : ,.- A proví·ncia de Pernambuco 
e um~ das que merece e deve merecer toda a 
eonsideraçiiu da eamara. · · 

O SR. Aoous-ro DE 0Ltvma.~:- Merecerâ da 
parte do nobre. deputado que alli co ntn muitos 
amig.,s e sympatllias; gozando tambem alli ·o 
se11 · n<~me de grande consi<teraçiio, mas não merece 
da · parte do Sr. ministro da marínha : o q_ne 
está. mais que provado ã vista' das expressoes 
de que se serv1o S. Ex. 

O Sa. Al'lUGIO:- O Sr. minirnro da marinha 
tambem tom alli muitos amigos e sympatbias. 

O Stt. AuGcsro nz ÚLIVEraA:-.Nào negare!·; 
por esta mesma razão admira que S . Ex. mo
lestasse por ~al íórma a província de Pernam· 
buco·. · · · 

. N~ anno ftnanceh·o de 1852 n. 1853 teve a pro
vmcoa. de l'ernambuco a 9uantia de 120;0004-para 
a continuação da obra do melhoramelito do s eu 
porto; foi esse o unicn aimo em. que a deputação 
ae Pernambuco pôde alcançar essa .con~ignação, 
a despeito :~liás da vontade .do minís~erio, mas 
naquella época a nobre maior ia nos era .menos 
iufensa .: porém infelizmente durante. aquelle anil o 
governav~ aquella provincia. o nobl'~ ·deput.a3o 
pela Bahm. q_ue ba ~ouco dett:ou aquena · -presi
dencia, e cuJ:: admtf!istração ·para. :o:o· 'inelho~a
mentos matenaes. fo1 tito. prej.udtcial . como o 
cholern·morbus, ou outra qua1quer peste. (.Apoia
dos e 111Io apoiados.) Eu }á provei uma vez na 
cas'!- qtte aquelle Sr. deputado .tendo á ·sua dis· 
pos1ç1lo 1,080:0009 para melhoramentos mat6riaes, 
apenas nlll applieo11 190:000SOOO I 

Note-so. outra incoherencia da parte do nobre 
ministro: por ventura já tratou S. Ex. de maotdar 
buscar n Europa um engenheiro bydraulico pal"l\ 
aquella obra? Nilo de certo, entretanto mandou 
vir um para uma obra do Rio de J :LDeiro I O Rio 
de Janeiro mereco tudo, Pernambuco não me
rllce n~da. (Apoiados e -nao apoiad01 . l'it>as 
recl4maç1Jes d4 deputaçllo ttumi n<!tu e.) 

Mandou.so vir da Europa em engenheiro by
draulico para n cõrte do imperlo, unicamente 
para levantar ~ planta de um dique, para enja 
obra ae pede ~ ou OOO:OOOS por anno, &Gllllaso 
gue pam o mellloramento do porto de Pérnam
líuco o governo p~de s6mente oo,QOOII, o. não tem 
mandad~ vir engenheiro algum ·para el'sa··obra. 
(C<mtin'U<lo cu .-~~•·l 
~ndemn~<da pois semelhante obra a ser feita 

por meio de consignaçi:>n annuaes de 60:0008, h.a . 
de acon~ece:- que no fim dos '80 nnnoa, · pnizó·" 

. necessarto para saa conclnsilo, não ·estari.cniíl': ' 

. lhorado o porto, tendo-se despendido 2;000:00011 ; 
, portanto em tal hypothese melhor à mandar 
su!lta~ por emquanto easa obra. O governo 'Ctiide 
pnmetro dos melhoramentos . de q·ue tanto carece 
esta cõrte, trate tambem de · QUtras . provinclas 
mal"s querida~. e quando houver ·dotàdo ·n:cõrte 
e ~ertàs provlnclas 9,~eridas de todoll·. ~ • bene
:ft~IOS .de qno oecessii.ão, e quando oexoator tanto 
d1nhe1ro que poss:\ até· manda•· pt'ãtear e dourAr 
as calca~u da rua do 011vidor, lembr&-se então 
da Infeliz e desgraçada província· de Pernam-
buco. (Not>as reclamações:) ·· . · 

O SR. F. Ocr.i. VIANo.:..:... Estão pessim~~ente cal
çadas as ruas da ·capital do imperio. (AJloi.lqos.) 
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O Sn. J. A. DE Ml:R&NDA:- Achão-se em um 

estado mi.seravel, co mo SQ vê. (Apoiados.) 
O Sn. Auoos:ro :o..: Ou:VEIRA: - Nilo ·pensem os 

nobres deputados que eu fa!Jo com ciume, es· 
tejão certos de que sempre hei de·prestar o meu 
voto a fa.vor de qualquer medida que proponhão 

-para.· · a · provinei a do .. :Rió de Janeiro; e per
mitta·ss-me qne diga, a nobre deputação dessll 
província não tem tratado, como devia, de exa
mina r se certcs · benelicios que existem em outras 
cllpitaes do mundo civiliaado podiào ser appli
cados a est& cidade, porque, senhores, eu eu· 
tendo que a capital de um t&o vasto imperio sem 
du'l'ida deve ser levada ao seu verdadeiro ~rá.o 
de esplendor. (Apoiados .e· ditferentes apartes.) 

Mas por isso não queirào os nobreg deputados 
que A uino. provinda como a de Pernambuco, . 
que àã p·crto de 5,000:000$ para a receita geral, 
apenas si!"' .dê 60:000$ para .urna ab1·a dP.· van
tageus incalcu!Aveis. (Continuao os ap"rteil- Vi'!)a 
agitaçtzo ·a.rl camara.) 

Senhores, não aceito a discussão neste ter- . 
reno ; deelato ao!1! nobres deputadl)s pelo Rio de ' 
Janeiro que l1ypotbeco desde· jó. o meu voto a 
qunlquer medida. que propiUerera com o .fim de 
tieneticiru a cOrte e a su~. província. ; mas dêm 
. tambem alguma cousa â ln!éliz provinc!a· de ·Per· 
nambuco, e quando se lhe gucira negar os be· 
neficios a que tem direito, seJa-se franco. (Ainda 
continutlo os apm·tes.) DivirJo· da ·opinião do 
nobre deptltado que acaba de dar um aparte re
lativamente ao th'eatro desh cidade; ·enten'.!o 
que não é possovel que a capital de um im· 
perio como é o Brazil não tenha um .theRtro 
(C!poioãos), e tlieatros em parte alguma se sus
tentiio sem subvençito do governo ; mas o que 
que~o é que nã9 .se martyrise e tyrannise a 
provincia. de Pernambuoo ao ponto de lb.e negar 
nma obra de tanta utilidade, que é o q_ue im
porta a "V"Otaçào de uni~ tíio lirnitnda quantia 
para o melhoramento de séu portO. · 

O Sa~ J_ A. DE MlaA~lJ)A. : -Á deputação da 
provinda do Rio de Janeiro não é injusta paro. 
Perriambu~, nem para provineia e.lgnma.. (.Apoia
dos.) 

O S&. Amn;sTo DE OI.l\'Erru.:- Sr. presidente, 
eontincuu.·ei ai'lda e. chamar a attenção da ·cn
mara ps.ra. a grand!l utilidade do melhoramento 
do por~ de Pernambuco; _já. !!m outra oeca.~iiio 
procurei despertar no aftimo da casa· algumas 
circnmstanclas que me pareciiio bnver sido des· 
conhecidas ·pelo nobre mini.~tt'o da marin'ha. 
Permitta-me V. Ex. que eu (~ça agQr~ · uma. 
comparação entre a provlne!a da Bahia e a de 
Peroa111bueo. 

A. provincia ela. Bahia está sem duvida ·em 
melhores condi~ões do· que a àe Pernamb-uCo, 
sendo-lbe talve% em tad" superior: t~m uma 
ba,rrct. v as ta que dá untrada franca a todos ·os 
nnvfos que · cfemandil:o o seu porto, tem ,uma 
bahia immcnsa que ae· estende· pelo interior da 
provincia, ·que IL um grande manancfal· ·de ri
queza e por: onde descom _todos os seus.· pro· 
duetos. (Apo:aàtM.) Alem drsto os filhos ·dessa 
P.rovincia se distinguem pelo seu· patriotismo'· e 
lllnstrac;;ão,-e pa~a & prova .basta lançar ·os· olhos 
'\)ata. aq11eUe· banco. (Apontando pa~a· ·t:l banco 
~m que se . senta · a deputa.çao. bahiana.) · ... , 

Pilrná.mbuco, poré'!', emb(lrS: ~ferior, ern. tado, 
no meio da ·progressrva p'rospettdade em .que tam 
marchado todo o imperto. tem camiJlhad.o. com 
mo.ia rapidez do qw: a Bahia ; verdade esta c&·. 
bhlment.e demonétrada P.elos mappas . estatistíeos 
dli receita à o. estado, A Bahià;. cuja rerula publica. 
em ·certos· annos atrasados era duplicada e tri
plicaJa da.. de Pernarn.b~co, hoje poueo. e:z:ced~· á 
proYinc ia de, .Pernambuc'? ;_no map~a. demo:lStra· 
qvo da rcêe1~<\ do · ell~rCICIO. do 185t a 1S53, que 

vem appenso ao orçamCilto do ministerio da fa
zenda, . vê-~e o seguinte : « Receita' na província 
da Bahia 5,236,18l~l, a mesma n~& de Perna!J!~ 
buco 4,6f>4,S61$101, isto é, a Bahia •·ende hOlG 
apenas 10 % -'mai$ do qne Petnambuco, quando 
em outro tempo . r~ndia- ·WO · e 200·')(,·--maisl" FA.' 
que será devido esse phenomeuo 1 Não será. ao 
augmento do commereio 1 E es~e commercio do 
que oonstll. senão de mercadorias nacionaes e 
est.raogeiras que eotrão e sabem em navios pelo 
porto daquella província? 

Ora, já vê por conseguinte a cnmara 11 magni
tude e relevancia, de Mmelhanle obra ; se por 
ve11turo. o port.o de- Pernambuco fosse mais abo~
da'l'el, menos. perigoso, . e otrerec&SSt~ aos navios 
de grande lotaçiio a neeessaria segur~ça, C(lr
tamente o commercio poderia. alli ter muito mais 
se desenvolvido ; e par eilta razão a!)peUo mesmo 
para a deputacã:o da provincia da 'Bahia, ·que ao 
me nos soja um pouco mais gerie~osa ·para a pro· 
vincia de Pernambuco.... · 
· UMA. Voz : - A deputaÇão cb Bahia. 'n 3cia riega 

ã provinda de Pernambuco. · · _ . · 
O Sn. AuGusTo DE 0Llv.cia... ,_ ...•. qU:e .attenda 

qu.e. aquell(\ obra é de intere:9se v~tal não só p'll"a 
Pernambuco como p1ra o l!Tiperw • 

Declaro ·porém·, .sr. presidente, que ·umc· deve~ 
de conseiencia foi que me ·levou a me oeeupaT 
tio extensamente do aasumpto àe que acabo· de 
.tratar, por<]Ue sei que os mens esforços serão 
baldados; -vejo· que o nobre ministro da marinha 
está. enjtlado com Perllamboeo, e por eata· l"!lziio 
é qu.e eu peço sõmente ·a S. Ex. quando passar 
o seu enjOo, que se teu'lbre de tão· infeliz pro
víncia,. mandando vir da Europa .um engenheirc> 
bydrau.lico p~ra cuidar convenientemente daquella.· 
obra tão utll. · , .. 

Passarei agom, Sr. presidente, a considerar as 
explicações que o Sr. ministro da mario!m se 
dignou d~r em seu discurso proferido na ultima 
sessão, ás duas perguntas que dirigi ao governo. 
O ·sr. ·nlinistro da mariP.ha.~ figurando-se . oft'en
dido em sua honra; tratou,-Sr. presidentf, d~ ID9 
dirigir ~ertas ·expressões pou.eo conveni'lrJtes que 
de certo eu não mereci ·; eÍJ nã" cansnroi, Sr. pre
sidente, n paciencla· da casa ~om a leiLura-il:is 
interpellações tão innocentes .... · · 

VozÉs :-Sim, si~, inn~centes 1· 
0 S~. ÁUGC$'r0 ~E oi.rvsnu :'- ..•.. que fiz ao 

governo. Eu· j(l disse, Sr.· presidente, qne sou 
d;;';:;;tl.!liad(} franco, e não sei occnltai o meu.paQ• 
siunento; se por ventura tivesse moti.vos para 
desc011fl.ar da probidade do nobre ministro, .so
bra-me coragem pe.ra atacal-o de frente, por
tanto nuncn roi e. minha. inteoçili> o!fend~l-o neste 
ponto; porém ~oi conveniente ao 1\obre minis~o 
JUlgar-se oft"eochdn·em I!Uil ·ho~ra para (lOder·di~ 
·rigtr certos doe~s. . Estranher,. ·Sr. pres1den~e! e 
verd11.de, e: () nao posso ·neg~~r, que o 'Sr.· mtntS
tro concorresse) ara· q:11e. se oll.cerJ31S!e (l di~ns
s:1 o sem dar tis ·deVIdas : 9Xpllcaçoe!il ·á$ tnt!ll\llS 
·interpellaçõea; ·e se -por' ventura ·o. nobre· mnns· 
tro· se tiv~ jnlllQdo oft'end\do;: segnratriente-qae 
niio teria ·demoraão ~nto 'tempo·semelhantes ex-
plicaçõ'ls. · . . .. . · , ·a· -

Eu insisti, Sr. preside!lte,"' sobre· o.q uell~s - o
cumentos a 11ue· ma reren, aum de 'pOiler enLrar 
nesta discu;;sao com pleno conhecimento de causa. 
Aa~wtvero que: nunca tive sênito 'dn"ridas·inn: meu. 
·egpirito de que esses .vapores· l)Od.,-.iio ter'··11i.do 
:ajustados·· por ·-preços" menos' &levados ; ··.e·•es~ 
duvidas· hOJe Ú'&ns1otmára0·S8"·'lm Certêta· a~IB 
·que ouvi ao Sr; ·.ministro, estanilo agora co~ve'!'" 
cido que e5tes· "Vapores ·Torilo· oomprados:m~JIJ 
eo.ros por eousn da imprevidencia do·'ndt!re ·m~
nis~, e &·semelhante· t"ell?6ito ·ulo ,~oJW~ll
lL<o aos agentes do govemo em Londres.-~ 
tudo é devido á. imprevi.deneia e deletxo· dO 
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SESSÃO EM lô DE AGOSTO DE 1853 
Sr. ministre., o que espero pode1· provar satis· 
factoriamente. , . 

o sr; ministro já llOS disse que o Sr. Ell-
. :áario Antonio dos Santos, que se a.eha.\'a em 
IRglaterra inspecclonando a construcção do vapor 
Amazom~s. fóra encarregado pelo _Exm. Sr. T~sta 
para mand~r informaçõ~s sobre dl!ferentes _obJec
t.os. Ora, eu "ou ler. un1a dess~~ .m.rorl)laÇQI)_I!, .. a . 
qual eu· chamarei" · ·pr~pi:lstà, nss1m como t~dos 
· qu.<~ a qu\zerem exo.mmar, attendend.o pata ~s 
termos em que 1;0 acha ellll eonceb•da; depo1s 
d e lida essa pr..~posta a depcsitarei ~bre a 
·mesa e será impressa quando !ro pubh ear v 
meu discurso ; e o nobre minist.ro a podetà mandar 
para ln!llaterra, aftm de !lVC~aguar se é falsa ou 
verdade\-r&, porq\1e nn. 'Jlrlmelta hypothel!e, para 
salvar minha r eput-•ção, eu direi o nome da 

·pessoa· que m'a entregou, c es~ou que todo~ se 
eonvcnceráõ d~t boa fé por que teolio p•·oced•do. 

UMA Voz :-Como pôde o nobre deputado ter 
nas mãos uma proposta original?! 

O SB. Aual.ls'l'o DI:: OL!Vl::IRA : - A proposta que 
~ou ler é copiada pela mioba letr& de um:t outra 
que foi entregue, e escripta. por uma letra bem 
conhecida.. . · · · 

A MESMA Voz:-E de quem ~ essa letra? 
0 Sa. AUGUSTO DE 0LIVF.I8A>-Isso-é O que eu 

não ·direi agora. · 
Peço a attenção da camara para o que vou ler. 
" Glasgow, 21 de Novembro de lSoL Senhor, 

·estou prompt.o a const.-uir os vapores que me 
propõe, quP.r a :rodas, quer a heHce, como melhor 
lhe convier · e coristrnil-os fortemente das m e
lhores· madeiras, a classificar na praça {A 1) a 
12 annos de duraçno; de porte de 400 oi!- !l'4is 
toneladas, medida do conslructor; o machmtsmo 
será oscillante e de fo1·ça collectiva di> 120 ca· 
vallos on mais, com caldeiras bobulares, .tuo.;s 
de latão, tudo dos melhores matel"iaea e m:lis 
moderna construcçiio, com tanq·ues para agua, 
eamaras, cozinha! , mastro~, verp:as, opparelho, 
velas aoc~ras, s.marrM, escalaras, e de tudo 
compÍeto, menos mobilia, armas e IJ)unições, 
as carvoeiras serão taes qne poderãõ conter 15(1 
toneladas de carv&o ou mais, calando d'agua em 
carga 10 n 11 pés. O custo será de 80 lb!'. st. 
por tonelada, medida antiga . . O tempo de entrega 
ser á o 1•, 5 mezes depois da datn do çontracto, 
e os outros 8 semanas de cadn uma entrega. 
Igual ou · maior velocidade sa .poderá ol!lter de 
vapor a helice que do vapor a rodas do lote 
e força acima mencionados. Sou, etc. Assígnado 
por procuração de Roberto :r<apier.- Jom~s Na· 
pie···" . 

Parece-me que essa proposta fóra dir•~ida ao 
11gente do governo ~Dl J..ondres, o Sr. Elieiario 
Antonio dos Santos, ctnto a devo ter communi· 
cado ao mesmo Sr. mmist.ro •. 

Sr. presidente, V. Ex. j é. vê que esses vapores 
erão o!feruidos ~m Inglaterrra para ser con
struidos por 18,500 lb. st. ·incluindo n~se e<\let\lo 
a ']UaotlR. Je-1,730 111.- st. destinada fll\t"a -mobilia, 
armas e· muniçõea .. A' ·vista dos t ermos em que 
se ach$ concebido· o documento· que acabo de 
ler, pergunto, é J_níormaçào ou proposta ? .. . 
· U3l.r. Voz :-Informação. 
·o S~· ;AilGU.;To• eLtVEtRA: -Então e u não sei 

o que é propo:5tll visto qne n esse dor.umento 
o coustructor de Glas.gow, J. Napíer, obriga-se 
B fazC.r Vapores. marcando as d il!leliSÕI!S, O preço 
e o &:e111po. da entrega dos meamos - va pores, · e 
se iato uiio . é proj~oste.. : ou se c.s nobre& de.pu· 
tados não a corus1derã9 <XI mO tal, eu direi que 
ne~ CMO não querem argtünentar de boa fé • • • 
(Ora! Oof'a !) . 

UK.a. Voz:-Só o que falta é n palavra-pro· 
~onbo .~, · 

O Sa. AoousTo DE OLI\"Elll..~ :- Agora, Sr. pre. 
sidente, d irei qu e o Sr. ministro só podia · defen· 
<ler-se dizendo que uão tinha conhecimento de 
semelhantes docum entos, ou que n:io fet. ca<.o 
delles ; é pelo menos o que cu tendo colhido da 
dlseussiio; S. Ex. tratou d~>st.e negocio com 
aquelle pouco zelo com qu'! _!llle cui~a de , t~os 
.os .. objectos .. de ___ lHla . cepartíçao. O Sr .. m an1str<? 
proeurou confundir ns dntas, ro:quc · ass1m. fo1 
llecessarit> para :sua aTgumentaçat>, e noll àts~e 
que não podia estar p~las proposlas de 1~1 
quando mandoll construir os v-apores em lSãa, 
porquo jil havia decorrido muito tempo. 

Senhores, tudo se passou no me5mo anno de 
·1852, ·para que pois ,f:1zer semelhante confusão ? ! 
Essa propo~ta, dat.ada de 2l de Novemlll"o de 
1851, e não pude ndo ser enviada senão no pa
quete de . Dezembro, só deve ter chegado em Ja
neiro de 1852, dons ou tres meus. antes do Sr . 
ministro tomar conta da •·epartiçãci dos negocios 
da marinha; no mer. de J unho diseu tio·se nesta 
camara o credito para compra de v11pores, o 
qual foi convertido em lei no mez de Agosto, 
e em Outubro partio o ofHciJ!.I ·que assignon. c 
contractou os primeiros em Dezembro; portanto 
jà vê a camara que tudo se p:-tssou no Diesmo 
anao de 18;>2. Em que base utiás se fun<.l~>u o 
nobre ministro para pedir 800:00011 parn 4 vapores ... 

O Sa. M.nas~ao uA MARINI!A : - Nii.o marquei. 
O Sa. Aoaus'l'o DE OLIVEIR.A· -Os vapor es pelo 

preço por que foriio ajnEtados vôm 11 im portar 
em 004:0()()S cada um, so.hindo do'! estatf.'itos, e 
a crcrescentando-se·lhes ~s despezas necessarias 
para que elles posslio chegar até cS$11 ponto , 
tem S. Ex. excGdidv o credito do porto de lOO:OOOS 
ou mais. 

UlloiA. Voz : - O nobre mln!stro já re~pondeu 
a -isso. · 

O Sa. A..uGu.sro .Os OLtv&lRA : -Nilo dttvido ; 
mas são irreguhu·idades a que se deve attender, 
e se se o no'bre ministro só tinha 200:000S para 
gastar em cada nm dos vapores, não · devia es· 
paçar esse credito ; mas el!SliS inegnlaridades 
são hagatellas, t ão comn\Uns na repartição dA 
marinha, qoo não vale u pena n em :nesmo 
mencionai-as I Não ha lei que S .. Ex. respeito. 

Disss o nobre ministro em o seu discurso que 
as condições do contrncto -dos dous primeiros 
vnpores \he pareceril.o tão razonve;s que ordenou 
a compra de mais dou~ vapores; e ao depois 
encarrego·o·se S. Ex. de se eondemnor, mos
trandll quo decidan1ente errou ~severando q ue 
t>s primeiros vapores haviilo sido ajustados por 
condiçiles muito favoravois; porquanto S . E x. 
me!rno !o! .9ucm nos disse qua e,:l!Cs segundos . 
vap<Jrts fol!lo contraeLa.dos por pr~ços anenos 
elevados, 1sto é, 1,ti68,0 s., 4 ...t., ou .por 
ootJ·a, 16:000S pouco mais ou menos, cumprin~o 
notar que se deu o int<lrvallo de perto de s eis 
mezes .entre a celel>ração de aiJlbos esses. ·eon
tractos, . e q.ue S. ~- tambem n"s disse, r efe
rindo-se a lias a um trecho de um . otlicio do 
•Gto~nte diplomatico .em Londres, qne de din em 
d1a a mão de obra e materiae.s de consh·ucçi-o 
na:val em . _Insla.te rra · vai crescendo. Tiunbem 
S. Ex. a ttnb01o as vantagens do segWldo ooo
trMto 110 ·erediLo do· Brazil em .. Londres. Ora, o 
Sr. mi i1istro acredit.ará. que a ·compra -desses 
v .. poree influa alg uma cousa sobre o credito do 
Brazil em Londres? Qu~ndo, Sr. presidente, eu 
frequentava nm collegiu em L ondres, e quando 
ainda· o nobre ministro. talvet S<l tnatrielllava na 
academia de Oliuda, j á o Bnu:il tinha cr edito 
tão bem estabelecido naquelle J'Siz quer os nossos 
fundos publicos tinhão ·uma elevada eotaçiio na 
praça de Londres ; a compra dessea vapores iu
fiuio ·sobre o credito do Brazil em Londres 
tarito quantQ póde concorrer pa.ra ting\r o oceano 
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um pingo de tinta que nelle se deite ; portanto . 
o credito do Brazíl em Londres de><eria ter íu
tl.uido para se obter eondições fa"or:n;eis nos 
contractos tanto dos primeiros vapores como dos 
segundos. . 

UMA Voz:-Veja o que diz o Sr. Sergio. 
O SR. A.u&uSTO DE OLIVEIRA : - Eu acredito 

muito ness~ senhor, e acredito quo falla a ver· 
dade. e que ella se houve 1a melhot· maneira 
possivel pnra o oontracto dn comprn de~ses va
pores; mas ob.>ar><o que o nosso agente di
plomatieo em Londres não é o mais proprio part~
andllr pelas est<lleiros examinando c .mercadc
jando da compra de n.wios, Lendo aliás muitA~ 
outras oceupaçõei! dB grande monta que prendem 
a. sun attenção . o mais que póde t:1zer 6 acre
ditar o offictal euviado para esse fim junto aos 
constructores, aconselhai-o, porém não póde 
tratnr exclusivamente da st:melhantc negocio. 

Sr. presidente, pergunto ao nobre ministro pot
quo não trutou de manda.t tirar partido dessa 
propost"? Pois que o nobre ministro tendo esses 
documentos em suas mãos os podia ter remettido 
ao ·ministro brazileiro em J..onJ res pAta ver se 
podia tirar vantagem dalla. E pensara o nobre 
ministro que ess~ homem que assignou esea pro
posta, não cuinprit"ia a su"- pala~ra. sendo-lhe 
apresentadA seis me~es depois '? 

St. presidente, a religião da palavra ·~m Io
glaterra é a base em que assentu <:J com mercio. 
para que se efíectuem immensas trAnsacções basta 
o e"nconlt-o entre uous indivíduos, e duas pala
vras trocadas. E eu não admitto q11e um can
structor acreditado como ê o Sr. N"apiEr , de 
GL&Sgow, ligado pela sua palavra no documenta 
que foi lido , e tendo-se cotnpromettido á con
strucção desses vapor~s em certo prazo, e por 
certo pt•eço, falta jilmai;o a semelhante engaja. 
rnento. O que pois neste negocio se observa é 
a imprevidcneia do ::;r •. ministro da !llarinha. 

S. Ex-. disse que a p1;•)p·osta da Sr. Napier, cuja 
có-pia ~ue nos ll'll; falla.va de vapol"es de 300 a 
400 to~eladru;, emquanto a que h.1. pouco· sub
metti á leitur'' da camara ret"ere-se a ><apares do 
400 toneladas ou rn ais ; e llssim tirou S. Ex. ar· 
gumento. para mostrar que a,lueHa. prt>posta, re· 
ferindo-se a vapores pequenos de 1300 a 400 tone· 
lados, ni!o podia servir para prova da e:~:t1gera· 
çi\o do preço dos vapores que se estflo f11zendo 1 
porque o Bebe>-ibe, por exemplo, que é um delles1 
tem 55ll tonel adns; e segura111entc a eamare. tnrn 
natllda a. contradieçõ:o em que ca.hio 90 depois 
S. Ex., que pr~curando mostrar a. bar~~a dos 
SellS vapores baratos de 500 a 600 toneladas, foi 
comparal-os. com vapores nacionaes e estrangei· 
ros de mil, duas o tres .mil toneladas. So a mi· 
nb1\ propostn é vordsd~ira, jà vê a camnra gue o 
nobru mu1ist-rc està condemnado, tendo podido ter 
obtido coda um, desses vapores por 40 contos de 
menos , isto é, poderia ter poupado â nnçiio 
160:000$ na catnl)rn de somelhantes vapores. · 

Poz;~m, senhoro~, e11 abandono a minha pro
postn, j11lgando só valida a que ap~e~entou S. E;t. ; 
e espero provat· que o nobre mtntsko condem· 
nou-se !!. vista dos r.alcnlos que el!e rneslllo apre
sentou·. Primeit•J que tudo cumpre· firmar 1) priu· 
cipio, se o maío1· ou menor numero de .tonel~: 
das influe no preço dos vapo,·es. A can<ara . VlO 
que s. Ex. ·comparou Vtlpores p~quenos de· 500 a 
600 tonCllldas. com -v ... pores de .1,000, 2,000 d 8,000 
toneladas, Permitta.:me a c»mara que e·u considere 
a questãu em ambas as hypotlleses,. ist<: e, in~ 
fiue no custo o. maior ou. menor numero de to· 
neladas? · · · · · · ·. 

·Admittiudo-se a hypotbese que n"iio . in:fl.ue. 
S .. Ex~ está. condemnãrlo -pela mesma prop:1Stá 
que tem e>n seu p!>der, porque o con»truclor que 
se o brigava a· fazel." 'vapores de 000 a 400 túnela
dill:l, ·faria de :;Q() a 000 ~em alteraç.io do J'l"Bl;V; 

a esta é, senhores, a opinião mais razoavel, 
pois que estou .informado por engenheiros es
tranl;íetros que o maior numero de toneladas de 
um vapor jnfiua antes para diminuir o seu cus
Lo, bem ~ntendido guardada 11. devida proporção 
no calculo que fõr feito. 

Considerando a. questão debaixo da 2• hvpo
tb.ese, isto é, de que 11 tonelada de nm vàpor 
grande cuSita mais do que a de um . oequeno, 
ainda digo e vou provar que o nobro ·ministro 
eondemnou·se Íl vista dos calcu!os que apresen
tou, e. " que se .o·eferio na discus.s!io. O pr_eço 
J,, A.ffonso, nos disse. S. Ex.., com fol'ça de 300 
cavallos, e de lotação de 1,0·26 tonelo.das, impor
tou em 46,4,Z lbs. st. (lor tonelada, e o .do Bi
õerióe •. de 180 cavallos e 559 tonaladas é de 
-:1.0.13,~ lbs. st. ~ note a C•l!roat·n que. no eusto do 
Affot~so estilo incluídas essas immensas porcen
tageM a quo se julgó.rôo com direito os agentes 
ancarregados da sua c~nstrucção, fucto. este que 
foi revelado na casa !)elo Sr. ministro da mari-
111!1, que nos disse o anno pas.iado que tinha 
e:dgido que. os e•tcarregados da cvnstrueção do 
.Amas-<nt<:zs, .que. siio os mesmos da daquelle 
outN vnpnr, restítnis~em a pot·centagem indevi
da que havião ratirado. Ora,. faça-se o -desconto 
dtssa;, porcentagens que avultão muito,· e faça
se o desconto proporcional seçundo a bypothese 
figu•·ada do Affonso, que em lotaçito e força . da 
mach:na é superior de mais de 100% ao Bebe1·iõe 
ficará o Be6erihe custando muito mais que o 
Affonso. Já vê a eamara que por esta lado estiJ 
eondemnado o Sr. mi1iistro. 

Cumpre obse•·var á casa que além desta PL"O• 
posta do Sr. Na piar lwuvorão mais outras. ·de 
cinco constructores do Glasgow, sendu .esta a de 
preço. m;lis elevado e á q~e e(1 dei mais valor, 
em conS'.!quencia., de ter stdo mformado de que 
o. nome conceituado do Sr. Napi~t· podia ser 
i{tualado sem desvantagem .com o do Sr. Green, 
ruiás tambern mtiiLo" acre.iitado, e qne se ach.a 
incumbido da construcção desses ~apores. . .. 
· O Sr. nlinistr·•, . para. prov<\r a barateza dos 
seus vapores procuro~< eompara.l-os com vapores 
da marinha -mercante .estrangoira, tendo porém 
s. Ex: •. ponderado -quo a .eonstmc~ito nav11l . de 
gue~r11 ti sempre mais dispen~iosa C:lo qu~ a dos 
niiVlO~ mercante~. Nito duvtdo que liSJo. .essn 
di!l'~rença par1.1 navios de vella, ou. talvez o 110-
bre ministt·;, pense que ba a tneau\a. dil!eren~ 
entro um vapor de g~terra iD.glet. e outro mer· 
c."\nto, que póde haver entre o brigue de guQrra 
tle no>sa ma.ri1~ha com . uma sumaca ou patacho 
de nossa navegação eosteira. Em tal . caso pec
uliltii~Ínc o nobre minlstro quo eu lh., diga que 
se er~gana. . . . . 

V. Ex. sabe que vapot·cs destinados a n&ve
gar em tmlres como o Medlterraneo e o Atlantieo 
devetn ser construidos com , tu da. 11 se>Jidez, '!'i v e 
oecasii'io em minha· ""ida de visitar .. a fragata. a 
vayor em· differen~es pqr~s de Io~laterra e França, 
e segurmncn te nno me . pareeêrsa. ess~s vap9res 
su.perio,·e·s. "clti _cousa alguma 9. .esses !mmensos 
vapores que navegão dos Est9odos-Umdos pa~a 
Inglaterra ; antes :pelo contrario estou infol;lll,&do 
que esses ultimas · sito mais. di~pendiosos. por· 
qu.ll.t•0_ st~bre. ser .. de const;·ocçao tão solida 

- eõmo aquelles, têm ricas cam11ras e e:v:cellentes 
accommodaç.õe~ pllr>l ·passageiros·; ,emquanto. não 
importara só uma camara.desses vapores, quando 
a 3o AtfoÓ?,$o c11ston, oseg~ndo ouvi dizer,. mais 
de 50:01!06 r l S. Ex ... refer1o·se 11. um vapor--de 
nom~ . D •. Mar~ II, . pertencente a : companhia 
Luso·Brazildrn, .o qual se eetã actual~nte eon
su-uindo · no!! estalE:iros .. do mesmo Sr., Green, de Londres; encarregado do ft1brioo· doa nossos 
vapores. · . · · 

Esse ~apor D. Ma.-ia II, . conforme nos. disae 
S. Ex., il:oport~&rá em 55,000 lbs., st.,,isto .é, .se· 
guodo o calculo apresenta<lo cada tonelada eu.a-
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tllt'â (1,15,0 libs. st. Ora, na hyp()thcso ~gurada 
de que a tonelada de um ·vo.por gt•aude amporta. 
em mais do que n de um vapor pequeno,. ten· 
do-se em vista que a l•ltaçã\1 daquell~ vapor 
P. Ma1·ia: II, é â·~ 1,700, emquanLo que a d-> 
Beb<i~'i.be é de ;)59, tendo este cnstadc. 40,l0,S 
·Jbs. st.; deeididamente e~ta comparação apresen
tada ~lo nobre minis.tr.l ;;6 serve pnra con
dcmnal-o. 

Por qualquer modo que se encare a questã•.o; 
já. vê a camnra que o:s vapores !orão ajustados 
por condiçõds desCavoraveis. verdade que não 
póde ser escure(;ida , porquanto a segundil en· 
comrnenda de dous vapores jã. foi menos one
rosa, e é provavel, se houvesse . . uma terceir>l, 
que tambem fosse meaos desfâvol'avd : e tudo 
isto, crescendo de dia em dia em Inglaterra. o 
preço dn mão d'obra e materiaes de eonstrucção 
naval segundo nos disse o Sr. ministro J 

Tenho, !:Ir. presidente. me esf•>rçado para mos
trar a imprevidencia d<.l nobre ministro neste 
assumpto qua á sua inexperiencla é devido ·não 
se tel' adquirido os vapores por preços mais 
razoaveis; se S. Ex. tivesse dado o devido v<t
lor a todos os documentos que deviíio existir 
na sua seeretnl'ia, segllramcntc seus agentes te
~ião ajustado esses vapores por preço mais 
moderado. · 

Não quero fazer a menor censura ao se11 
·agente, que chegando a Londres, a ess3 Babi· 
ionia, não p_otleria ter logo acertnd••, já que S. Ex. 
·não o habilitou com instrueções ·ba..~eadll.s nP-' 
informações a que o Sr. Tosta teve o cuidade 
de mnndar pr.leeder. , · 

Concluindo essas observações , julgo haver pro· 
vado com t.odo. a evidP.ncia que o·s vapores cus
tár&o 150 ·a 160:00<.1$ de mais, ~or imprcvfden
cia e deleix.o do Sr. ministro da marinha. 

A rP.Speito da segunda parte da mioba inter
pellação, o nobre ministro exprimio-se por esta.; 
palavras, que peco licença a camara para ns 

. repetir: " Julgo · ter dito quanto é bast •nte a 
r espeito dos conb·actos dós vapores; passo a dar 
explicaÇões áeerca da parte nito menos· desairo
sa . •.• » O nobre miní~tro quando ftlloa na ca
mara usou do ·teamo-poueo decente. -.Ora~ a 
camara me permittirA que ·eu lêa . essa · minha 
interpellnçiio, e desejo qy.e a nobre maioritl des
eubra em minhas palavra$ essli pouca decencia 
que achou o nobre mi1listro. Ets-aqui a per
gunta que fiz a S. Ex. : 
· « Uonstn me que h& a1mos anteriores foriio 
enviados da Bahia um ~rto numero de africa· 
nos livres, pel'teocen\e& ao arsenal dnquella pro
viucia, e que !orno entregues 110 araonal destn 
cõrte. Depois que esses arrícaiJos prestârilo ahl 
bons serviços, porque erãc bon~ remadoros, 
ameirlrados ·em todos os serviço3 de arsenaes, 
foriio da noite p~tra o dia distribuídos ~r par
ticulares, com mais essa eircumstando. da eata
rem algaus delles ·ganhando salalio n-> arsenal 
para os indivíduos a quom forun de-doa. Consta
me mo.is qlle esses. afr1cano" farão distribuídos 
por pessoa~ que vivem em eontacto com os 
tira. ministros de estado. Ora; a camara · cóm
prehende que este facto é de alguma iruportiln· 
eir.. » · · 

Desejavl\ que ·o ·nobre ministro me mostrasse 
onde eetava· 11. itfdecencia desta pe rguntn. Pare
ce-me que o nobre ·ministro· quer vedar a.· qual
quer representante dt1 uaçiio .fazer pe:-gnntas ao 
governo; declaro qu.e hei de ser sem!)l'" muito 
parco daqui por dhmte no uso deste direito que 
tem qualquer membro desta casa, porque não 
quero expOr-me a ser insultado por esta ma· 
neira pelo Sr. ministro da m11l'inba. 

Não sei que direito tim o Sr. ministro para 
vir tnxar aqui ninguena . de indecente, nem sei 
que seja pouco decente um membro desta' easa 
f;ll!er ·i~tsrpellaçõos IW governo. Note-se entre-

tanto que o nob1·e mililstro nem seque•· se di
gnou ler a relação dos nomes das ·pessoas a 
quem Corao distribuídos esses 'lfricanos, talveT. 
porque vi!'se ne~ses nomes individuas que vivem 
em eontacto conl S. Ex:. Se é ·nisto que está a 
minha indscencia, digo q_ue de alguns desses 
africnnos ~stavào de posse pessvu em contacto 
com o Sr. ministt·o. 

D~clar.l todavia que me arrependo de ter to
ca·lo em semelhante as>umpto, e tanto que não 
insisto nellc, PQrque ha certus pe.~soas (por mais 
quo me q_uekt e l primir com algumll arte) a 
quem reccto offender, quando aliás desejo res, 
p~itar. E~t.lu peo'Slladido Ql.lO este Cacto talvez 
tenha de ser discutido em otdro lugar, onde o 
Mbro ministro niio torà talvez facilidade de 
chamar indecente tiquelle que lhe fiz,!r perguntas 
a este respeito. 

Eu observo que S. Ex.. no senado, por ·Oeca
sião da. discussão da lei de fixação tle forças 
oavaes, lembrou-se de querer alli esLI!.belecel' 
regt·as á discussão, dizeudo que deixava de 
responder em um ou outro ponto a um nobre 
senador, p~rquo a materia era . do orçamento e 
niio .era relativa às forças nava.es. 
. Oa·a,. a camara . salie .que a discnssiül das tor

ças navaei; ·é illimitada eanto nesta. camara como 
no senado; é pertnittido nessa occasião u. qual
quer inembro aas · camarils dirigir ao . go'Verno 
iuterpellações sobre . est!l ou àquelle . Qbjeeto; 
mas o· nobre Jilini~tro julgou-se com titulas de 
impõr novas regras a~ no se.tadol Estou . quo 
se nlgum . senador fizer a S. Ex. talguona p er
gunta ·a r~speito dess.:s africanos livres a q~e 
eu me referi , o nobre ministro ni\o: appellidará. 
de indecente. . S. E~. enteude1a dever · q~e tratnr 
por tal fôrma porque Ellt sou t•epresentante de 
uma província qil.e estã excommungada . _ 

A · ca:mara se record!lrá da moderação eo.rn que 
eu 'tenho procedido em certas d_i.scussões : .em 
uma celebrd e decantada de que sempre me 
lembrarei, jã houve quem dirigtsse ataque·s di· 
rectos contra a mlnba: honra, preferi recebei-os 
impassivel ... · · · .... 

U~o~A Voz:- Q11e n diríglo ataques 'â sua honra? 
O Sn. A.uousTo DE OLtVEIR.l : - Um Sr. deJiu

tado pela Babia di11se quo ea tioh11 rocobido di
nhelros publieos som o conveniente processo nas 
thesourarias para ol>a·as publicas; ora ou nunca 
fui empreiteiro do obrai; ontrotnnt.J ouvi esses 
insultos hnpa>sivclmonto: preferl•IJO antes res
ponder c11m o tlosprozo do flUO concorrer . pela 
aninha parte a tornat· aquella diac11ssão mais 
l.ompeatuoaa. 

'l'enho l!Oia dado sobejas provas de que longo 
de ae1· ínileeente, sou atá multo .. t:O,odera•IO neata 
tt'ibuna. l'odirel ao nobre' ministro \la merinha 
que se digne eanproalar·mo o sou dlccionai:io 
para q_uo eu possa aprender a definiçiio d.a·. pa
Iuvra tndocancia, porque desejo 110 meno15 li!lf 
dtlcente nesta cua. Não duvido que &lgtlmas 
vezes tenha commettido faltas dovitl,IS & certos 
defeitos de mi!lba organisação, mas nnlica:inde
cencias, 

Oustn-me muito quando venho a clltâ· tribuna 
sujeitar-me a certo .f~ancezismo parlaiii~.utar ; fóra 
deste .. ecinto costumo a faltar a-:>s· meus amigos 
.:otn toola a franqueza, abrindo·,lhes sempre" o 
meu coração; quanito venbo a este lugar entendo 
qu~ devo usar nindra de n1ais Jtanquez.,, .porque 
fallo daqui para o meu paiz, ~.,que é o meu pt'i
meiro nmigo. Tenho até hoj~ :observado toda a 
franqueza e 11inceridade para_e<im os meus' amigos 
o eollegu. . Sigo, desde que entrei na carreira 
p~,tblica, uma so OJ!.i.nilo p~litica; e. seguramente 
se não tenho serVJdo a essa opimão com dis
tincção, porque nãO es~ ao alÇ&Ii.ce de um , es
pirlto tão myope como o : li! ''~ , mas ao menos 
não lhe teu bo faltado com \oda aquelia real-
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da<te e dedicação de que . dispõe uma creatura 
tão· minguada como eu. (Apoiados dos aepuúW.os 
de Pel·nambuco.) E estou longe de pareeer com 
certos troce.-tintas que no decurso de u:no vid .. 
publica, .. de meia do~i• de . annos, já . t"m ~er· 
vidv a a mbas as · opiniões que têm dvou.nado 
no palz, e que talvez est.ejlio prestes a servir :o. 
quantas visrem, comquanto que lhes dêm t1111a 
p1·esideneia ou qualquer osso para roer. 

O Sa. RmltiJo<> D'll'. AlqDII.\.I>A : - Tambem peço 
a palaVl'a pela ordem. 

0 Sn. PRESIDE:oi'J'E :-Tem a palavra o S~. · Apri· 
gío.. . . - · - · 

O Sn. · APD!GIO i - .Se o nobre depttta1o · por 
::;. Paulo quer propOr antes de mim o encerra· 
mento <la discussão, c·odo·lhe essa honra.. (Risa-
das.) · 

O SR. RIBEIRO . I>E AN DBAI>l' : .- Não s ou amigo 
da rolha, não posso pois propõr o encerra· 
mento. 

O Sa.. AFIUGJo = - Então proponho eu. 
· (Continuao r~s ris'adas.J · . 

O Sa.. PBRSIOEl'iiTS : - Tem a pala-vr:1 .. 'Pela 
o.rdem o Sr. Ribeiro de Andrada. · ·· 

Sr. presidente, é. vista das diversas conside
rações que tenho ponderado ãcere>l dos neg(!cios 
da. ·onarinba, declaro que me veio obrigado a 
negar o meu voto n todo o orçamento. Entendo 
que ·a. repartição da marinlla tem marchado eon1 
summa negligencil\, qae a marinha um deea
hido durnnte a adrnínistra.çio .. do acfual Sr.- mi
nistro, que os dinheiros publi~os niio t~m ·sido 
devidamente fisealisados, e para prova ~hl estão 
esses vapores comp~ados ·por lGO:OOOS de mais O Sr~ a.ibol'JO:'o de Andr-tula: -Tenho de 
do que devião ; que o m'aterial da a rrnada tem apresentar utn:l mo~o q:~e Í1ão implica.. coro o en-
em tudo peiorado com o actual Sr. ministro, que eerramento da discussão do .orçamento; e é . que 
o ~essoal todo ·· se aebl\ 4esconten~ e desani- se desblqu~1n os artigos additivós do projeeto .•. 
ma o. Uw. Voz : -Depois da votação do e·ncerra· 

E por mais. q11e procurasse no relatorio . do mento. · · 
Sr.'. · ministro · ve1· alguma idéa : t.ranscenilimte, ·.o ··sn .. RIBEÍ'no DE ANDI'I..\ )).\: - •• • . pois que a 
propria · do ·· espirlto ·do nobre ministl'o, nllo · a w res~oito pareco que po~:ca, ou a 11tes nenb:llma 
encontrei ; examinei linlla por linha, fiz um e.s· d' v 
tud'o completo dessa pe·ça oflicial, e ., os topi.cos 1:>cns o nppareceu. na casa. amos vot:.r. esses, 
mais importantes relativameilte 'ao conselho na- artigos. cem (!~ -pa,.ochi. I'ermitta-se-me. tambcm 
vo.l, batalhão naval e ncadeinia,· contém · só idéas declarar que achando-me inscripto para I~llar 
ext.ravagantes, e inndmiss.iv.eis, segund·> ··J'á mos- s~bre ~ orçamen~. tenho o. pezar ·de que. me 

d nao seja dada a· palavra votando-se. ú •meerr>>-
trei por dua, vezes . que .cu tenho falia o nesta mento, mnito principllimente porque r· retendia 
~~ . : . . . . . 

Ollde está pois essa ~rlorla de. s. ]\:x., tão oecupar;me de objeetos com relação miulla 
apregoada por nlguns ·membros. da maioria ? O P~D~~~j:~-p~rtauto; saber , l;r. presidente, se p~sso 
que tem el!e,feito . em bcnefi~io da nossa ma- • â - di d ·d 
rinha.? Sou ·o primeiro a render culto {r. illus- envlar mesll uma. moçao pe 0 o que se es· 
to·açíto do nobre ministl'O ·come.· lente . do .cúrso taquem da vomção du proje~;to os Rrtigos addi· 
jurídico ; nia~; .s~u : obrigado a reconheJ:er · que tivos. 
decabio inteirameni.C ape,.as se)ltou-se nos eon- · O-SR.· P.RESID&.'ITE:- Umà votaçlo qualquer que 
selhos da · corôa. S. Ex. 'lê l ivros, mas nllo cnid!l tivesse por fim segregar do Jlrojeeto de , lei· 'os 
do material e pessoal ··dn armado. ' ·· · artigos additivos que · se aehdo sobre a :nesa, 

.A intelligencin todn de S. E x. , talvez ~irando poderia ter sido apresentnd11 b!l mais tempo; 
sempre err1 espberas muito elevadas, Já · não ngora porém trota-se unicamente de pOr a votos 
tJÔde abaixar-se ~ .. oocupar-so . de certas mate.ria· o · encerramento que propOz o nobrll deputado 
lid!l.dea· ; finalmente a rcpartic;ã<> da . mariuhã re· '[lela Bahia. 
sente·ae .da ·falta de u m cbele zeloso que · cuide . Consultado a Cllmara a este rospelto approva·aa 
de sua prosperldad.e. ·. o encerramento da disc~&sailo e proeede·ae 1\ vo-

Ora, vendo eu uma repartlçã:o tlio importante tação . 
como é n marinha, que I;IOdeNsnmente iiúluindo Silo npprovlldlla AS sagnlntea emenda• da com· 
nos destinos .. do paiz, e sem duvida. um dos missito, o o projecto, depol1 da adoptado, é 1'1)-
principae~ esteiOs do monRrchia e i:1tegridade mett.ldo A commissilo du redAçlo. 
do imperio (ap:~iodos). -entregues aos cui@di)S " Mandando 11mplhu, e ur desdo j~ vlaor o. 
do no'Dré ministro, qua n11da tem feito par& o disposição doa ~ 1• a 7, n, etc.• 
MU ·meJ.hort~mento ( apoiado~ 6 n(lo apoaados), 
n1io · posao dt!iXn\' de neg1u· o meu voto a todo cc Reduzindo a vorba do §!)e n. 2-a ~:OOilS~ » 
o orçamento. A' vlstn da9 considerações que c:t· ·u Autorisandu a aliens.ç 1o· d.o1 terrenos do 
pendi no · exordio deste meu discurso, nito posso ja.rdlm da h\gOa do Roariguel', de Frelus, e á 
deh::ar de· negar o meu voto a esse orçamento manter umn eseoln ·normal de agricultura. • · 
monstro. Entendo mesmo que se infringe a " Mandando supprlmir a part.e qne ..tiz r espeito 
consLituiçlto pasliando e11t.e projecto tal qui . est.-\' ao art. 89 do regulamento de SO .de :Mai,o· de 1~.» 
redis;ido ;, · quer~ria ·antes que · se

0
tomass

0
e uma · " M9.ndanclo que 0 ~ 10 do art. u, depol8 d!ls 

med1da 1gua~ áquell!L q~e se ad ptou · unno palavra- secretaria da cllrto-se accreseente-e 
passado, desl1g&11dO da. le1 do orçamento ·todas " . . -
essas matarias ' estranha~ . que lhe . for.ão . enxer· dns pr~~'~c:~~~- - -·- .. __ .... . .. .. , · .. - · 

.. tadas.--Porém-'Vejo- ··qnlr'll-·· n'Obre·- mãíona -quer -- ." Manaando qu~ as despezas au~or1sadas pela 
entregar os cofres {onb!ie;)S ao governe> sem· o le1 do orçament.o sem a deeretaçao ~e . fundos 
menor exame e : estudo. (Apoiados e ofl<!o. apoia· eorrespondent.ls, ·sejào pagas petos me1os.vot:ldos 
doS'.) Sr. ptesidente, · tendo · jfl dado a hora,. e pata o p~game.nt'? das · que ~aC> .:on.te~aJ?ladas 
sentindo-me sumUlamente !aligndo, •limito-me á$ CO<ll quantm defiotda nas r .ubucas rcspecti'I"&S.u 
observtu;ues· que ncabo de: submet~er· á· conside- « Autorisarido t> .. govorno"para ··pcrmittir a en-
raçio·.da camar~·, declarando: guEI -voto : contra ·trada 'de einbat-e:\ções estrangeiras ·e m:'lutro· .. no 
esse ·pr~jecto. ·.monstruoso ··da lei do .orçamento.· Porto de Macáo; ·'província do ' Rio"Graude~·::do 

· · · · · " ·. · · · · · Norte.» ... ·" · · ··. · · · · 
o SB AP.BIGlO; - Peço a palavu pela ordem. i..s emendaS do Sr~ · Livi:~mento ' rorám. t\lnbas 
O ::J~,. FIGU~RA DE MEI.J:.o :·~ :E' já para pro· rej,eitadas. · . . : · · · · 

pOr .. o encerramento? · o. S8 • P.BBStumrrs dé a ordem do .dia e.levauta 
O SR· AP~oto: - Sim, senhor. a sessão ás 8 horas da l.&rde. 
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216.· SESSÃO EM 17 DE AGOSTO DE 1853 
Seseú ·e ... i.'J .n, Aaos~ 

· PBESlDE~ClA .])O Sft • . 31ACI&L MONT.ETnO 

SOM!IfARIO. -E!Cpedi.•m~-- Ordem do dia .-Crea
çilo d~ proe.iJLÇ_i;!z .. do . ..Par~md. - Discursos· ·-dos 

···· ·s;,s·. ·Rweiro. tk Andrada, Cru; JJ:ac~o ' 
Nebias e Silvei1·a da Motca. · 

A's dez l1orss feita a chamada achão-se pre
sentes o~ Srs. Maciel ·Monteiro, 'Paula Candido 
Ferraz, ' Vilkens, Ap•·igio, Dutra Rocha, Fel'nande~ 
Vieira, coneço L~al, Ribeiro, Angelo Cusl.odio, 
S?uza Leito, barão de Maroim, Luiz Araujo, 
P•menta de Magalhães, Dcmingues, Evangelist~ 
Lobsto, Matbias, J ordão. Firmino Silva, Marceltiuo 
de_ Brito, Wanderley, · Bretas, Ribeiro da Luz, 
Te1JJ:e1ra de Souza, Agaiar, Gomes Ribeiro, Vieira 
de Matt')s, Pereira Jor~~:e, Marthn Frnueisco, 
Nabuco, Macedo, Araujo Lima, 'Parana!J,uá, !11en· 
des. da Costa, Machado, Horta, Góes :)ique im c 
~~. .. . - . 

Comparecem de pois da ellÍI.mada os· S;~. Theo
pbilo, Saraiva, Cruz 1\lachado, Paula Santos, 
Queiroz, F:iuza., Candido Mende3, Zacbarias, Nebias, 
Snntos .. e ·Almeida, Rego . Barros, Paes .13arreto, 
Ct~:>tel\o-Branco, Seâra, Belfort, Octavian;>, UocllR, 
Bandeira de Mello, L iudolpho, Fleury, Lima e 
Silva e Livramento. . 

A's on~e horas menos quatro minutos, hn
vendo num~ro legal, o Sr. presidente ·ab\·e a 
sessão. · 

Lidlt. e &!)provada, a acta da sessão aütece
dente, o . Sr. 1• secretario ~~~ conta do se
guinte : 

Uu1. o1llclo do .Sr •. 1• secretario do senado, 
communic:mdo que o senado adaptou e vai dir igir 
á saocção Imperia l varias resoluções.-Fic:a a 
camara i[).teirada. - . . . 

Do mesn,o, enviando a proposiçno que ap;rrova 
a. aposentadoria ·concedida a Francisco Martins 
Vianna no lugar de thezoureiro da sacristia da 
imperial capella.- V o.i a imprimir a p•·oposiçiio 
para entrar na ordem dos trabalhos. 

Do Sr . ministro da fa.zenda, declo.rando, em 
resposta a um officio que por estn e&D'Inra lhe 
foi enviado, que se deve conceder ao monte pio 
dos servidores do elltado o usofruct<.l do predío 
em que se ncho. elle estnbelecido.-A quem fez 
a reqúisíção. 
' Um- requerimento do sub(lito britanniC<l Joiio 
Glynn pedindo ser naturalisado cidadt\o bmzileiro. 
-A' commlssão de poderes. 

De .alguns moradores dQ freguezia do Em baú, 
termo dn vilta de Lorena,-:la província elo s. Paulo, 
pedindo .uma b teria para o repar•, d:l igr eja 
matriz respectlva,-A' commissão do· fazenda. . 

E' npprovado Bllm debate o seguinLe pnrecer : 
r< A' commissão de cnmaras municipaes foi 

presente · a · r eprescntnção da Illm. camara munici
pal da . córt'e, em a _ quaL_expõo.-cntre · outras 
necessidades de seu município ·a do calçamento 
a limpe~·das --uas desta cidade, cujo mio estado 
r ecla ma u rgentemente o emprego de meios que 
excedem b forças de seu orçamento, ,solic•tando 
por issn do corpo· legislativo um auiilio .. dos 
cofres publicas: com o qual possa ao menos 
occonu de momento aos reparos mais indis
pensaveis, visto eoll!.o se aebão quadi a, gotadss as 
quotas que lhe forno de!Jtinadas, e emqnanto s~ 
lhe não destina uma reude. mais em proporção 
de aeua encargos. · 

« A. eommissil:o. reeonhe~endo a jll8tiça deste 

pedido1 cuj os fundamento; deixa de reproduzir 
em to·aa a - sua e:d.ensão por serem de todos 
reconhecidos, o~ observando que no orçamento do 
ministerio do ilnperio joí foi votadc. um ouxilio de 

_ ~~~! .. cf.f~:<l~·eê _arfepl~e:r!~e.~~- _ ca~~!l'e_nto . __ d_l;\3 

" Que, visto como se tem attendido com a 
consign~ção do ZJ~:OOOSO:JO ú mais urg~ntc das 
necessidades mencionadl\s pela eamara,u reserva 
n a.dopç:io d e outraa medidas para quando se 
discutir a ref.:rrml\ d'ls municipalidades annunciada 
pelo governo. 

«Paço da camara dos deput·1dos, 17. de Agosto 
de 1S5.3.-Tcixei,·a. de Sou:a.-:-Çand.ido B o1·gBS. ». 

São julgados object.QS de deliberaçüo o -.ão a 
imprimir para cntrnr na ordem dos ~rabalhos os 
seguintes projectos ; 

« Josó Lui:r. Mói1a ·:Barreto, Ulajor grnduo.do do 
lo regimento de c:wallaria ligeir.1, d irigia ao 
goverM impe rial um requerimen to em qu e pede 
se lhe conte para S::tm promoçiio o tempo que tem 
servi do n o referido posto. . 

" Allega · o pretendente queJ.. sendo·. graduado 
major em 'li de Agosto de ll:Yl9; tem exercido 
positiva ·e effcctivsunente as !t~ncçõ6s de . fiscal 
desde essa época, equiva lendo portanto a · sua 
graduação a um · verdadcii·o de~paebo de pl'o
moçiio a major eJrectivo. · 

" .Determinando · o art. 40 da . l~i n . GS5 de 
6 de Setembro d,.. lS.'iO que não poasa · official 
algutri ter nccesso, atê o ·posto de capitão inclusive, _ 
sem ter· do·us annos de serviço ·em cada posto, 
nem l\Os postos suparior!ls sem ter completado. 
tres annos naquelle em q ~e se achar, deliberou 
<)governo l)or imperial resoluçilo d e 20 de. Setembro 
de lSiil, tomada sobre con,;ulta do con~elho supremo 
militar, que seja este tempo contado da data 
do decr eto que conferir n eft'ectividado do posto · 
e não da gr,,duação, não só poTque ·es~a nilo 
f 1Z mu,Jnr a classe e posiÇão relativl\ do officinl 
que a obteve, concedendo-lhe sómente as honr:ts 
o pri vilegios do posto i mmedinto, como por9.ne 
a gradu!lçiio só por si n ão dã. em r11gra exeretcio 
no posto a que ello se r efere, e exorcicio que 
se julga · preciso pelo tempo ~eterminado aüm 
de instruir-se o offi.cilll em todos os devores do 
posto quo occupa, e habilitnr-ac parn bom clesom-
penhar o immedin.tG. . 

« Em presença dn legia1açiio, não ero. possível 
ao governo deferi1• oo requerimento do major 
Meno. Barreto. 

" E' poróm obvio ~ue nas eireumstanciaa espe~ . 
ciaes em quo eo nclio o referido major, . a . exe• 
cu~üo da lei citnJa vlr·lhe-ha a aer suüuna
rneJlte _gravosa, porgue impondo-lho t.odos·oa· on·us 
e funcçves do. acltvída.de, llie nito dê.. oa:. direitos e 
regalins re!lpeetivas. E sobremai1eirli ainda se 
tornarb. mais . s~liente n inju~ti~ · qilo sofrré·. so 
so considerar que elle ó c. seg11ndo collocado no 
almannk dos o!J\cincs do exercito .· · 

« A commissâo de mari.nila e g11erra, pois, 
entende não ser fóra de, .proposito que se decrete 
uma ~nt~rpretação á lei dç G do SetaUJbro d e 
1650, a qual colllprellenda o pretendente , e 
qnncsquer .outros qn~, gradu~dos at6 a data da 
sua- publicação, contarem · e m seu. apoio as mesmas 
circumstancias !avoraveis . e equiteUvas que pro
tegem o petieionat19, · Assim, i)Ortanto, paxece 
á commissliO de mari nha e guerca q ue se poderia, 
sem o men or inconveniente, determinar que se 
contasse aos o:lliciae~ graduados c~o tempo da 
estad11 em um posto todo aquelle que .tive r tido 
de citercicio no mesmo posto · sendo graduo.dos, 
comJu·ehen.:lendo-se nesse •lufllero aqneUe3 a cujas 
graduações nüo corresp~1~da uma especie deaignadu 
de serviço ou comm1ssao.. · 

" Dest8s idéas não discorda o Sr. ministro da 
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guerra nas informações de ·que .. fez aeompanbar 
pll.l;a . ost& camara A representação do major <!e 
que se trata. 
: u A c~mmissào de . mari.nh!l . e: gu.erta. ... toma ... lJ. .. 

········· ltberd&d1! · decsu:bmetwr i· consideração desta au· 
gusta camnra o seguinte ·projeeto de re!io~uçâo: 

: « A assém.~léa. gérallesislativa resolve':. . 
« Artigo nnieo •. No . tempo . de. ser~ilfO ex.igido 

pelo art. · <J.o da ·lei n. 585 de--6 .de Setembro; de 
1850, como babilitaçi\:o para . os. :tcoesoos, ~e: · in· 
elue o d"' graduaçii.o pQr . todo aquelle em que .o 
oflieial fizer o serv.iço . correspon~sllt~ .i ~ffeet.lvi.· 
dade do posto . em .que é graâ.tuido," ou quando n. 

. c~ se posto· não con'e~ponderem. fuli"~çPes : espe, 
CUieS .· . . . . . 

« Paço da camara dos =· depntad08, · <lm 16" .de 
Agosto de 1853. ~J • . A . de Mirand<:..- A. C. 
Seára. " · · ·.-

~ A . colnmissi'i~. · ·ci~·. pensões . e ordenados, .. á 
v'isto d<i· deéret<> ·.ao governo de 4. do corrente'. 
m~z. concedendo a pensão annlial . de 800$ a 
D. - l'~rpetua. Angelica J ie Cllmpos Coelho, vi uva 
do . conselheiro .Fr.tnc.isco Rnmiro de A,;si"s Coe· 
lbo, .toma & :de!ibciaçR.n ue · •)t!erecet· â." consid.l~ 
ração da camara .a ~egui#o ~osoluçiió: ··_ ' . :· 

« .A assembléii ge~an~gislativa· .roliOlve: _ 
«· ~ico ú:nieo:· Flc&_approvada· a pen~o an

nuill a e 80:>11 concedtJa por . decreLo de 4 de 
A~osto· deste .àii.no, . a .D. .Peri>e~ua "Augelica de 
Camp,os ,qo~lho, em. remun~~·açao dos serviças 
pre:;tados: pn' s~ !X faUecido . marido c conselheiro· 
Francisco Bamiro 'de Assis Coelho! revogadM 
para este fim as dis posições em contrario. 

u Paço da eamara dlls ·deputadàs, li'· da Agosto 
de 1858.-.- Gomes Bíflllil'O.-F .. X.. Pa.u .Ba1'· 
1'eto. 11 . ' 

ORDEM. DO DIA.· 

CRIUÇÃO DA· l'l\OVINOI.A .. PO PA.RA.NÁ 

Entra -em 3& discussiio .. o p rÓjeeto do euado 
elevo.nl!o A categoria elo pr.;,vmcia· a comarca de 
Curitiba, , com. o titulo . de província do .. Paraná. 

o Sr • .R.Ibcl'l'o ·do And.l'O:<l.n: -Si-. pre
sidente; eomo o sacerdote · acompanha .. ·o coadem- · 
nado ao patíbulo, ou 1\ vlcUma. ao U1!U-tyrlo psra 
eumprir sua aagro.da mi!'Sio, quero- ne!Wl· ·•mo· 
mento eolemnl). da· mntllaoilo dn provincia ·de 
S. Pnalo pro(erlr alg11mas palavnt~ sentidas, 
p1ra lllatlmar o rclalhnmento da provincia·:que 
r~proaeoto. Quero protestar contra a .. in~trat ldlo 
dos homcn5, e contra o esqueeimeuto do -pa.<aiat.lo; 
quero rnzer este · protesto, ni\o porq11e me per
suado que · eU o possa te~ o resuttãdo · satis?ao
torlo ~11(1 de~e~o contra . os_-decl·etos .rninisteri8ij8 
que ja determmârilo · o · amqullameoto'' da pro
vincia ~e S. Paulo, contra a ~hesão ·prestada 
pe~9 maioti a. a !)!!ta _\"ontade, -G:ue:.·lhe :nãoqier· 
m1tte , atacar de· 'frente uma. doe1sào Já de. ·.ba. 

· -muito~ ·.fo;j~da; mas pretendo que · pelo meLt'>~ ., 
-me SeJa:ltctto. nesta· hora· t/io .sole mne_. tr.fizer .parA .· 
·aqni· algumas r~cordaoões· do :passndQ; . Quero ·• 
tâmbe·m, senhe~s. tornar. -aos ·oper.arios . da des-- · 
trui~ao mo.is dilra, mais 'difficultosa ; .:\ tll.l;llfa.in
glor)a q ua tom'lríto de mutilar a prH-c:.ogenita. .. da 
independencia ; _quero. _s~nhores; • fazer ·arrepende,_ i 
os novos S'lnsoes·. pohtu:os ·de'. hav~rem . le va.do 
até · tilo longe ·as pontas de Gtua ·do seu · minis· 

1 teri&lismo. · · · . · · · .. '. · · .· . 
S& ôs ··fithoe de ·~s. '·P!\ulo que· provocárilo o : 

brádo heroico- indcpeodoncla--uos eampo11 im· : 
mortaes do Ypiranga, .e :tuxlliaudo o. magua.nimQ , 
fundador do imperio . na sua t>bra prima, ·nrrie
carilo aa·"fortu.nas-·e ·u vidas; .se -nio t.ivCllsem 

: extincto na · li~ite -dos tempos·. aa&eguro que. os ·. 
nobres deputados não sD ntreveridl) · n lançar 

':OM:O 4. 

mã.j sacrilega· j;,bre nossàs tradiçÕ~ •. "illlgo qU:e . 
se ainda ent~ . . nós existis.;em os Aodra"das, 03 ' 
Paa_lns e Sou:~.:as ·e · os· Feijós · esta nH!dida: nã~L . 

... podia.,.pnssar -nesta··e~:· ·Infeli:zanente · ··-ess-es ho
'nens que 1.4nto trabalharão: .pêla ' nos,oa -eman'ci· 
paçii.o' politie.'l · (apoiàdo.J) · já:,:n~ existem. e riio: 
sei porque !atalillade' os · n ob1·es• depb-U'dos· -tiiG 
depressa se esquecerão · dos serviços ·por· elfes 
prestados. (Ndo apoiados. ) . . . 

Exordiadn assim. o. m·e~ · dis~mrso, · permittir~ 
me-ba. · .V, E~: . . c l\ eru~a· que .- eu· entre ··em algu·· 
mas considerações . n1ais inunlldiatameLite ligadas· 
á matetia ern questlo. ··- :. · · ~ · ·.· . . :· r. 

sr-: pr~sideil.te, .- 'O: ~su ver · uma • d&:s : condi
ções ' . Pssen~i:l.lme:n.te .lig:i~as _Cóm· "esta_-qliestiio;: ~ 

. e_a que e pl:eCLSO ··lllu!t'!'· ·at~ender, ~·é· •que ·. 

. nao venha esta· · nova dtvrsl\o· · onerar ··. os'· eo·· 

. f~es.' JtCiaeS; 'é p·l_ÍS · P.~ei,m ·eUni:in&r: se' o • lei~ . 
rr,ton9 qu~ ·se :vat SUJettar · ft: esta· nova: divisão·. 

· poliU c!!> tem on · n i'ío em sl ·. os· '··ree'tlrsbs·. 'neee's" : 
.sil_'rios p!tra acudir fi· ·todo.s as' suas.- 'precisõ~-- 'à · 
0das . as · S'las··· d~spez83 . p ropriamen te próV;lÍl" · · 

· cta~s~ ·. Por. v_ent~m ac~_&'!lé pro'(ado. q~e ··o.- tern~· 
torJ_() · qa,e os· .notirlls · deputados' querem , elevat· ·é:• 

. cate(:ótiá . de . provfnéilt' tém t>ti\ si-"ás ' ·~ondiçõês: 
pree~s;s· parà pr.,du:~.:ir· as reri'd·as·n.eeejlsariaif Mim·· 

' de_ a,cudjr .a. ~çdu 1\S . n,ec~ssl~~;'de~ provincia"eti-?· · 
· Nao o trero:·· Não ·· ~sta :demonstra,to q·ue se te
nha ·iionvd.nieiiteinente· 6Siu'dado . n · utflid:idé:' ·da· 

. uivísãó . propoàta ·embora: se ilffirme . . íia. ea~a· 
que ·hii. lO oú 12 · annos : se· charri.Ju· ~· attênção . 
do plliZ' sobre o ·-projact;}, .é por sem · dll''l!iila que 
tertdo elle sido .iniciado em .. 18!-3, : àté ao ann:õ 
d.e 1852 nenh_um .~08. "f.&~9S ~ ,dl) Ç9s:P0 legisla; 
ttvo se oecupou mats · ·ae: examur!il-o ·nem discu- ' til ô . . . . .. . . . . . . . . · .. 
. y~~se, pois. sanhCires, q:u-a o foct? de .teE· sldo 
lDtctndo ha. longll tempo : e.~te proJec_t.o · nao· de· 
mpustra. que elte tenha_ occtlpado a attenção dei 
poder tegislativo; ' · ném· ·do : .executivo; ~m · mes
mo eompr~hendo:· . qti& ·por,' l:ia'" J,o_:·ou · -t:~.··anub9 ; 
se haver Jtlíclr.dt:l· . um~ medida ·-seJa ' isso ·· motivo 
par!\·. s_e ·dizer ' que· ae· tem : p~11sado ' iiobi-e 'elln·; 
Se, _ p~ts, . se ·_oode m.ostf'~r -~1,1e ·.nest.e .. 1empo oa 
rtUl;l<>S ·ao ·poa~r legts1nttvo se .ndo,. ~Cllpal'io 
mats desta medida; a q11e vern. a -razio de haver 
ella si\f.o 'j!lfciaaa ta. 10 Oll ' l2>:RrUiosT Digo ·e . 
affir rr\o que a nova. provlne\a. do Paranl\ .. que 
se v"i ct·ear, e digo, _qr,te . 8•} vai crear ··· por 
q 11e: tenb·o · ~bservado ··que · a ·c.limiira. e tA · dis
posta _e, }!as~ r por· clm~ · de:: 'todos ·o. ~ olis• 
lacaios para "Toalisar estas 'VIstas · pollticas 'elo 
ministeí-io, '<ligó qa., a· provinci>~ ntto tem a 
t·endi\ , ~eees~arla par~~.: ~uas• '([upezás, · e para 
a.ftlrmar o demonstr l).r lSt& ·eatrlbO-me •em' raz~ 
de· analogia;· que· itpezar'-de serem· eUas ldgqmas 
vozas 'P.tlrigosn>~, C'>Lnt11ao 'qtaaod"O'. •o··toadao· rra 
identirfêdo comrletJl" dos :fllctolt ·qite. 89 demoiis
trítü ··são ' · riem· dtividtl .de ··gramre· fn'rça~· · - '. '· 
·ve;o. q'ne tild~s : íilf' -próvindas: do.' Br!U;il·,'lônge 

de v1ver em dos seus recursos, tivem'á.-·expeiisi!( . 
dos cofres g.ira.~s . Ora, . s~ . ·.até : J~rovineiás:.gran
.des . têro r ecorrido · a esta snbveução;· como ainda· 
bóri~arn - !!~ : tjtostr~:U na'díso.. qué:·a p~hü:ià'de 
Perllam.P~.C.C? ,dç."tJa .,.11.9~ ,co!res · ger'!-~iJ .. 300:0!)0S. 
como. querem <J.ue _ .~ll . ~!\•'CÇLOn~. qr?~_P., ib,:e!l·Y!lto 
a cre~ç:lo de .uma . n'>va provmcu1. qu~udo. niio 
·vejti. que·· élla' tenha' em,si· ~s ·rendas: neéei!Sárias . 
pllra. occortêr ás .~U(I,S •. neee~hiad.a~ J: _, ~ ; , 
. . o,..tra_ . condiçã~ _n~Clll!~ll !'·i!l ,_P.~;a, , _o~, •. e~~_!ll~-~ .. . 
manto : <.~e.'~~va .dtV!,$!1<!, ~l:i.tH~a. ,e .wrt:•~r~~·~,p~a .. . 
que:.se separe -~' l!or_çao ,,quai9P~ ªo~~~~r.tO : · 
e"se .elove .. _é. Cl4tcegor~.J~o, ·ii~ ;,.P.t:OV~~~o:A,~).!l - ~V,· . 

.vtdo .do . poplll~&ÇiSo ; 'stifficteatu.: aobte 1 a,•q.~.l·86 
possa lançar _a ,c,ónlrjb ... uiçil:~ -.i)re#_i#ã;;, ~,.:f~r . 
faca, .~a s.u.~ .desp~: ... ~ --<l~.' e ~ P9.P~açãif.êlo 
ParanU ,E apenas U;\ll& . . ,po~a~ .. ;de; ()9 .. ®0 ·. 
abnu. Será iato suflictente p :lra ~ll~~~. ;IJP1!& ,. 

.pro1~íncla ! Não eomp.rel!e~ci~~ .~R!·O.JS~. s~ .~ssa 
re~ tsnr. • ·· · 

~ 
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Uw:A Voz.:·- E no em.tanto. querem Jons depu· 
tados para hí.. . 

O SR. Ru\ELI<o . DE A.Nnii.ADA : - 1'em-s11 enten
dido, é pensamento · ge~al _que Muhuma P!:O· 
vinci~. . po.r menor que seJa a .sU>l populoçao, 
fica bem: repr-esentada com um. so cdeputad2 ; ~
ha. um vrojecto . ua casa, no ,qual se pro~ qu_e 
nenhuma província ,do .imperio d~ meno~ !!_e' ·dons 
deputados; é por l.SSO que sou de opsnu~o _que 
sé aCILSO fór cievada á .categqria de provsncta·oa 
comarca de . Co.ritiba, dê_. esta . d_ous ~el?utados, e 
é .o que estou . dis~ato n pedtr para todas .as 
provincias do imperto. (ApoWdos.) .. . . 

Mas, senhores, disse-se. que a creação de uma 
provin.cia ll.a· comarca !le. Qorltilla er.a .aconse
lhada por .co.nsideraçõ.es de gral!_de m9mento. ; 
que as communieações .se .tornavso m:us faee•s 
Delo facto da creaçãó d~ província :do Para!l. a. 
E>te argumento é . pa,a mim novo, m1o ·o .·1'0sso 
comprehender; .nãO sci que c facto. de · SA elevar 
qualqu•r . porção , de.: territorio . á : eut~goria Je 
provinci:\ poSIUO coll~ea.r as localidadea.liOS: grá~s · 
de 1-otíludfl :au !ongatude que .se. pretcude _; nao 
sei como pel~ .facto dess.t. nova· _ca&.ego~m. s_e 
v ossão approxunar m~1s ~ssas ~ocaltdades e. fa_c~
litar as suas commumeaçoes ; ·e cousa para mau 

noP~de di2er-se que o governo prestará maia 
alten~ão a esse t erritori•' elevado á categoria de 
província, mas ba: de permi~tir-~e-mo:_ dizer quo 
no estado das nossas communacaçoos nno .sei ·que SP. 

po1111"' fazer mais, .· porque ja existe . . a linpa d~ 
vapores . que . toc>l· ~m Paranog_!lã ; logo, uao :>e! 
que ·o gol(erllo poasa fuz~r I!! a• s para essa co· 
mnrca quanto .a eommun:caçoes. d_<o··. que · empre
gar nellaS um agente tão podet<•SO COmo) é .O 
vapor. .. . .. 

As, communicaçõos côm · est"' c~marca .s.if.ó_ t~o ra· 
pida.s q)lanto o podem ser: r~lattvame_nte a (l(Jrte ; 
quanto á capital d& P.r~-;mc1a de S. Puulo cer
tamente . que sã~ .regli}8res, poa•qu_o póde:s.e r .. .z~r 
a ,·iagem a Conlib.a ·em. ·set~ ou otlo d1as_ pe~a 
costa e pelo v'npor que. toca eDI Santos, a. Para
naguú .•llll ~oiu dia~. ind~se depois .a !Jóritiba 
em doua dtaa. E lá mu1taa outras provanels do 
imperio, nas · quae:s só .11e rea.liaão · a:s commtirii· . 
caçõea em tempo dilplieauo;· e· ·aínda ~ssim nein 
o gayerno .. O:en1 a c.1mnril .te'\' e ·a lenll?rança '·de 
na d1vldlr. · . 

Agora., aenhorea, cxnminemoa a ·questão rela
tivamente à_pr;oducçilo. E~a comarCll., !uLura pro
vincia do Param&, o qne elht maiS produ.z é. 
mate e anlma1111. Ora, ou gulzera que me C:XP.li· 
cassem por que mo~o pôde o governe> provtn· 
cial influir di:roclllmcnte neste genero .1 .0· mate 
é uma. pt·odue)9il.o nativa naql;lella . prov!ncia ! 
produz eapontanea~nente : os an1maes ••• nao ~e1 
em que o governo posu favor:ecer . a · .sua cr•a· 
çiio 1 Dlg~) mesmo q lle n creação· de um governo 
provincial nilo póde inftwr de maneira alguma 
ne&la producçio. . . · .: · , . 

U~ü. Voz: --E o trigo. ·. 
. o s~~. Rilll!J.RO .DE A:Nmi.w.&.·: - Senhores, . . anti

gamente plautou-se trigo .na comarca. de Coritiba; 
mas a falha de aonos suecessivos .fez conhecer 
que ·era: difficil : tal producção. ·· ·: .. ~ - · 

UKA.. Voz:r-Isso é devido ã. falta de animação. 
.o. Sa. · ~é'~Ei .ÁNDRADA: - ·Mas mesmo 

seguindo·'.o ~illlistrà ·deputado neste terreno, ha 
de · pen.;U'Ct.i.r~·me · que lbe. diga que esta~do . :hoje 
introduzida a tb(..ona , da · IiberJade · .do ~~pmmer

. cio. augmentaodo a: produeçilo. de -qualquer . ge
nero Ulativamente. ~. exlgeoe~as .. dos : mercados, 

. õ:endo estas· ua . reRras . genes· admittldas; é .e vi· 
dente que a intervenção do governo poderã 
.multas Tezee -aer damuóaa ao.·d1111envolvnnento 
da :indlllllria. · · 

· Mas, Sr. presidente, o que me · revolta mo.is 6 

a iU>tÍfU dl;;;tributiv;l elos. n obr.>s d<:putâdos; h:\ 
pn'ivinciii.S que tem · duphcnd& população· e· um 
territor.in multo mais vasto do que o da · provm· 
cia de S. Paulo, relativamente a•) Qllal se .ma
rufestii:o em maior escela todos os 'inconvenien
te:; apo_ni.I!Jos_P910.ll no_b~~s dop_ut~do_s ;_!1.9 Jlm.t,a.nto _ 

·õS ·mu~tres ae_Puta3o~~o que .blaz:onno de ser JUStos , 
e de só respc1t~rem . o ôrado da sua conscieneia, 
11iio se lembrão ·de realisar a div.islic · de'stas 
provincius, e só julgiio essencial e ·immedlata
mente .nec~~saria a desmembraçlo da comarca de 
Ooritiba da p~ovineia de S. Paruo·J. .. 

Pois, . senhores, na província de · !llli'nas· ha ln.
gares que só se podem corresponder com. a ·· ca
pital de. mez a mez, e. os nobre$ dtlputados por 

· oila, eleitos apenas se rau., em lhe tirar· 11m ou 
dous municípios enchem·s':! d o indlgnaçi'io (recla· 
maçlles) e . S()lt.iio a\aridos. . 

·Ux Sn; DÊPOT,W">·' - Ahu·ilfos não." . 
O SR. RIBEIRo .nE A'!'íOIUD.i.: -Se o nobre 

depl!_tadó me . suggerir .na. occ.asião· !)U_tro -_'termo .•. 
O~rrao· Su. :Dt:m:Loo: :. :__ Animá.ção. · · 

. ·o:Sa..· RrilEIM' 'J)E. ANnRAl>A·: - ·Pois bem, 1liio 
direi • alarido, énchélil·so da . ·animação '· qua~i·· des
.cnvolvlda quando· propuzornos' a divis!io' de a_lguns 

. municípios ·da prr;v!ilcia' •do· Milla!i J.lara· OS·' JUilta• 
mos · ã proviJJcía de So: Paulo. VeJO, · por exem
plo, que quando os":iobres députado:> ·!i& Bahia, 
e .neste . ponto J:u.stiç.a lhes !'eja feita, propuzerão. 
a . créaçilo· ~a: província de S. · 'Francisco·, ·os no
bres . deput!ldoi;. d<i' 'Minas· nprosenU.rãó ' 'logo uma 
morat;>ria pe<!iitdo_' · lnro,·inaÇões, inCormações···que 
ainda. niio vierão · 11pez:1r:·~o 1ougo tem·p.,· q'lfa,·tem 
decorrido: · .. · · ·· · · · · ~ . , . · 

O Sa. Cauz MA.çw,~o: -Já, estão na .c:t\88· 
· O Sa. RIBEIRO DE · ANDIUD.A ; ~ Bem; · aproveilo 

a rn:casião para. declarar.·que ·daqui em• diante, 
. como os nobrll$ . deputados de !finas são . tão 
Amigos de divisões, como"entendem que da me
lhor divisão das províncias· deve dimaonr unla 
melhor·· ndministração·, eu ·· me .. farei · carg" de 
pedir todos os dias·. a -urgen~ia para .entr_IU" _em 
dlscnssão· ess~ ·J?ro}ecto; qll'e •Julgo de :<m tuta· .lm· 
portancia. (Apo~os.~ ·•· ·• .... · .. 

·Pretendi'' aproserl'tal·o : eomo· .. ,additi.vo .ao .'· pro 
jH:to em· . discussio; recuei, porém> ,·:perante a 

· eonside.raçiio · que . me ·. flzer§o' alguns .· lllustres 
me mbroa- ·da maioria, meus .amigos, d$ que isto 
ia perturbar a passagem do projeeto de que -se 
trata l!em· .nenhuma vantoge111 : pois . que então 
teriilo d~ ·vota r · contra a : minha · moção,. Guar · 
do-me; pois, .; para p1·~pór a . urgencia aJlm • de .se 
disc11tir . esse .projecto .·· em · seplltado, ' P!l~ -.que 
não s~ díga. -que é uma .tactiea. d!l)!.O~ .parte 
eom VlSW· cie diflic.Dit.~r :a adopçao~;·A!nda. ,este 
.anno, : dil :projectO oreando .. a :.;provincia do Pa
r!lná, taetlea- que eu empregaraa. :se .. mei peraua· 
diase de quo· produziria tun r esultado _satiefactorio. 

. .(Apoia~os.) .. . ' . . · · . . . / " . 
. Mas,· senhoreB,· o .. 11fan .qn~ .. se. desenvolve. para 
elevar a _comarca · da -üónttba á categoru; ·· de 
p~ovinci!i: estrib!l~Se em motivos. oh·~UJ!lSI9.neiaos, 
em .motlVOS ev1dent&meute var~ave•s, : · filJlos · -da 
acui:llídade, · o que com -ó ·tempo · hio- ,d~,;d6$8p·· 
parece•·· O que ·se ·qtier, "SCnbares; é c·~r, .· mais 
u.ma . cadeira. o o .senado, ·é .sBtisfazer ... DJais· ·uma 
ambição; · Preside· tambem a esta: .idéa .. um : outro 

· pensamento. · P.ersuade~se ·.o. · ~tcn:eroo- · -qu_e ·~esta
. eandol· se· ·a ccnnarca d!l·. COrtttba:da •provmc1a de 
·_s;,hwo diminlie-sé a iinpôrts,ncia da opposição 
dessa· província; julga que · etevando -a comarca 
da· ·corltiba á categoria:· de· ·pt-ovincia · · ae~nG · os 
animo.s, o os toroa··ntal.a' obedi~11tea, mala ductis 
a se11s acenos. ·. . · · 
· · Entendo poréaa que a ·idéa. a meu Yar mes-

'qllinha; da -creaeio de mai• Ullla ·cadeira ao te
nado, deTia levar a · aaemblóa geral legialaUva 
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a resolver a creação completanian t.e desuecessaría 
de uma p tovincia,· sem t.erritorio eonven\ente, 
sen1 . l><>iluração coilrenient.O, som popttlaçiio snf
fi.clente, &- sem renda :preeisa, . como . tambem 
ahida.':qne 'n()il o'utt·os pensamentos que foí' ·!e~ 

.. _ .v.ad<i:· .a ... explor'llr : o . governQ ae --ba di! illudir .. · 
intelrar'oente-; pprqne; senh·ores, se o ·partldo ·do 
opposíçào na com~rea .da Coritiba, e '.tutora 
jlrovlúeiâ · 1\o . Paraná; tril'bathava ·eom ·d'!n<ido, 
!azia· aqul!lo que ., grande promotor da llgn 
chamava agitaçaó, não . a . agit11çl'io dos campo:s 
de ·batãlha, a agitação pacín.ca na elabor~çiio· e 
enunciação das ·suas idêas;. se · tinh-a a e:>rngem 
neeessariã ·'cont() sim-ples ·_parte_ ·da província de 

:S . Paulo: para apresentAt• · os . pree1sos e11forços 
;afim 'de ... serem . respeitados ·os · seus · ·direitos, ·.e 
·ijuaodo o u·lio' imio i.le' obriga.r·a· niltoridade pata 
feri l-os a ··empregar· esénridalo5'; hoje; qri.e 10 ou 
20 votos podent decidir · abi uma-· eleição, ·, in· 
fallivelmente- ess6· ·partido· .ba· do. pleíteal-a ·com 
mais denodo para a manutenção da.s . suas idéas ; 
e elltão, S(lnborils/ o que ··resnltará' ·é que ·se o 

·governo, ou as autóndàâes subaltàrrias,-·eorriando 
eom a toleraneia·•·do governo; · ·qui:~:erem conti-

··nul?-1'_ uo pro~dimento; _ ndopwio._ .nM. pa.~das . 
eletçoes :de emp~egar a forç_a.armadll;.·longe ~o~ ; 
tristes' .aco'ntecímentos' qile " se·:·.-:realisãrãõ .: ein : 
5. José dos- Pinha.eS -13<1 :.limitarem·- sómetite'' :'1 ' 
uma localidadti; 'niiliro pelo' .córitràrio"hão -"dê' se . 

. desenvolver. • .. em,. uiaío.r •ii_sealã.- · {C>·i.i:l!ti . · rililuns . 
ap_aitu L • · · · · · .,.. · = -- • • • · . , .. · · .... 

· En~a~ao-se -~ nobres· dep'ut~dÓs ''(\Ílrféitam~n~-; 
.. oih é eotua.; liqitida .que: toi:fas às.·.idbs· .e ·pen· 
samt~t_ltos_.do · governo· sejiio acer~adp~··;· 'tim 'pen- · 

. samentó póde sei· errado e ·o g<ivêrno pô.lfe .'te\.:0: 
-póde raciocinar não 'se -rundaudo' ilos ·· verdadei-
J"OS . dados: . · _ . . · .... 

Tomem·• os · nobres -- aeprita.dos : a ·'Hb'erdade de · 
. considerar o' gt~verno . debai~o- das faces· que lbos: 
·parecer:. : ; têm ·esse--direito;.·. , . _, ---:'.- · :· · 

· , , O. jà. ·. Pôi~"-- Ro~HÁ ::...,.. Assim c~mo . o s~l'lhor. • 
: ' · 0 à a::: ltmEtBO . J)'f!i,_.Á;NDRADA :-..:._. ,_ . XllaS. Conée- . 
· 'dllo ·Que en., tambem o considere com 11 mesma · 

liberdade, seg11ndo o meu-modo de 'pensar. Nes· 
tas : mate rias . costnrno_ decidir -pela. minlie. .- intel· 
ligencia. · .. 
· ' Mas; eenbores·, . quando eaiabel.Cend'o .unia dis· 
cn.ia4o pr~via, .prioápal- em .: ·uma dilicwisito da 
C'rdem· q 11<~· se suscitou na. ~mata a ·' I'Mpeit.J da 
maneiro ·de diacutir o .11rojecto ·que ·eleva· a . co· 
marca -da- Ck>ri~ba ·6 categoria do provineta, ae 
aventitllo diverso& .)'Dot.hos ou anteat ·prete~t.oa 
para que se realiaaaae esta ereação.. . (Nio digo 
prete:ttoa, eenb.Ol'8R, porque aupponba que da 
parte . de> . men nobre eol!ega que · dlseullo esta 
materiá · pude.~ee haver_ ml fé, e atm · pJrque 
conalderando os JJlOtivo• por. eU~ apreuntados; 
6 e1te o juizo·. quo .dPl\ea poa110 fJI:t:er aegúndo' 
o e:u.me a qll& ·procedi com a -mlnhf\ ~eanbada 
Jntelliaencia tnao apniados); . e:dia!le.-88 que· o mo-: 
tivo maia importante pelo qual se .· devia _roali
ear . a separação da comarca . .da : .Corltlba·: da· 

. provio_cia de S; --Paulo · pll.rà ,se:r.:&tevada': â;. ca·.' 
tegoria de prvvineia ·, e ·pli~ti\1 , ;~;~sta: .'~lnatca. 
era . limitrophe ·com uma. , potenciil éstrarigeira,' o· 
eonaeguiritemoiite tu•e'éit!o". se t()i.-nava . quE>. o-s: m~los 
'de · defez.a fossem:: àlli bastantes; e ·pudesse· ser, 
mais . ~rapido::~ :~eu. eUIP~~go: .. _ .•. · · , , , .:.· • ·: · _ • 

Ore, s~nbores, em:. pr&men:o. · lugar, como,' Já 
tive occasiiio iit!' ri9tat · riê!ita casa,· existe-- entre 
nós e . õ Parâgua,V., ·jlotenc_ia.' li.~_ que ' si{ referio' o 
nobre . dep'itt&aô ·:-quando •· aprese_otou:· ~ste: argu~ 
ln.nto, 1iin8. Jierfei~ ~intente 'éordi<íl6; : ·n~o ·me 
con.sta.qufi haja melimo ·receios' âe --q~- po11Sa·. aer 
perturbida : a . .b8l'OlOni'a : eiD :·que vivemos com 
este~~ noseos vizinhos. Elli segundo "lugar, fazeudo 
a .comparaçio entt'e ·a população. .livre do_ Para
RQny e a povo~o livre: do Brull, se .bem me 
reoordo, 11lgum&Jt .tatfltieu, on ·ao meno. e~~,;es 

t.ae3 ou quaes dados estatisticos qne temos a tal 
respeito. ·dão·· o ·l>arai;-uav: com. 8CM> · mn habitan-
tes, o Br&Zil terá 3 milhões.... . __ , ,, ,._ .:; 

·o :·sa. Caui l!ACii'.\PO::-Qtiatro· a -cinco)· iní
Jhj5e$, de populaçâo--livr~. ---- ,_. --- · ·"- --'· ·-::·:: · 
.. o s~.: Rtnuru> .. :o~ A.NnÍunA.:---A.eei~ .õ 'e&Í
cnlo . do . nobre•-, deputado,. que .. favorece o:. mea 

·argumento. ·Pergunto eu,· que. receio ·pôde .havo1· 
·de. qualquer C?Ontli~o com, uma nação ·que .. tem 
apenlll! .800: mtl hab1tantss, da ·puta. de uma. na-
91'iO .Qne ·tMD -mais: de 4. milh~á? Em te~ito 
lugar tomar.ei. lllibordade .de pergnnU..r .aos · no
bres deputado.•· em ,-que, como já' ·disse, .. s e ... tor

-~ tna;s · mpidas a$ conunlinicaçõel!·, de ·maneiu 
qu~ P,Oia. .:crea~--- d~ n<>va provineia silja:~.mais 
f~tl •r ~s fronteiras do que . o ·é ·. aetuahnente, 
p&ra reatuar qnàlqlUll' defeza .quando, ten~à~o5, 

~- 'l>~er~~~y é'! de . es~e~r, q~lqu~r :e~~11i~to ~o.m 
F eitas, senhoreS, todas _· e8tas · · cónsid~~s. 

aqui te~immii o · meu: ·díscum>,---dee~araudo :que 
·sel · perfeüaonente ·que: :minhBS:· paiavrils,,uão- po
dem -produzir sensação· alguma: na,. .call&-. ·lJ~rque 
quanCio se· vem_· coin o·: l!roposlto -feito .-de.- fazer 

·pa~ nma •·Jeca --despeito ·-de todas: -a.s, con~ds
·l'B(oe,;;:: qnando se . vent · ·eom-'uma ·vontad._. firme 
de app~o~l\r · ·qua\q\(e~ medida.; · craando · mesmo 
el\a: não :se· ·funda em conaidi!ra.ções- ·· constantes 

-·e : pet-matientes; mas · porque se -obedece. ao.: im
P._Uiso·- das · _circamstanct~s, _e : {is ·-e:dgeneias· 'i.:ni>é
rJOSM".do· ·governo,- é · 1mposstvel que;.· quaesquer 

· que. ·11e]iio as ratõag ·•que. se . prCduzã(r possão 
·flllas- demover essa proposito Jirllie, -essa• int!lri· 
ção formada; .São estas. as obs~rveções : que .· tll
nho a .honra de· oft'~reCJlr; · & eonsi!l.erli~o- ·, ·da · c·a:aa·.· · · · · · · 

:•, ' 

: · O Sr. Crnz Ma.ohad<H .-S~: • .. presid~riié • 
a · ca!IlAra .. desculpará minha .. ousadia . o in tomar 

.·parte :· nesta d~ll(;ll~o ~:Ji p_rhneiro. lug~r,,ha • 
. vendo.ee - inacrtpto. na bata -ào&. "9tadores. eolle
_ .. gaa.- mais babilitndos. do. que en •. (Nilo· apo_iados.) 
.Devo , es"' .meu proceder .. à. eircumstánela de 
havolr .já austeritado . o projecto ·em , segunda.'dis-

. cus!liio.. E demais, ... deste lllodo . oatD~a certo que 
. concoxrerel-_para que se inça. o. contra.ete. entre 
as, ,obse~vaçoea 11lb.~ - . ~a. . minha ., .uiing_u~- Jn
telltgeocta . . e os _· dtsc~os . d011 . mews ... conegu, 
certamente bem luutinosos o ricos de 'todos .os 
d•dos. eapazea de esoluecer .a. çonaclen~. da 
camara. - - .'. , · ... : · . . .. :. 

.- Sr. presidente,: deVi& perder -o auim·o detde 
qne o: nobre -- deputado qu~ me .preeede11 .. .ua 
tribttna. •COQI8Ço'll o seu.· diKurso ., t.razendo · é 
memoría da- cnsa ' faetoe glofiOfiOil da. ·a11a . _pro
:vlneia,-•e fazendo ·deUü .ama ·narraçA., que. óem 
d.emonAt1'Q Mr : eUe .dMeen~ento -doa _patrlarobas 
da - lndependenei~ do·-}mperio. •· Nlio me •. é .-pool-

• v e!··· ·.aeompanbal~o - ,na ;aua : li.llguagem: ,4e ·· fogo, 
. na • .lla&: ' opoesia··const~íe q.u& ~:ti9.~ 1;0j:lo o 
sentimento. de sntisf•lçào na eamara.,~ : - .- mas~:bem 
que . o nobre deputada oneant.as8e p&a;' llila '," lin· 
C!lllf{61l1, : m~ . persu.aM;,cqne · não· pt:OdU2iO'·· eon· 

·. ~cçao; · p.ot<-• .1sso·· q 11.e uao :-SG·.· fuudou-, em<. factos 
· qi11!-' 'puaéssam--• i:lestruir: a- idéa.~ ·da ·,crll&Çào· da 

·. provititlia -do ·-i'aran.\. .. ., .;_. . · .i·'·'' ; _,,,:, 
Sr .- presidente, começou .. ~ .nobre;,deputado:por 

·(IOn.·siderar;· 8'" sorte. do. • .project.o : segur~ • . pG~que 
. fazia Pl!orte ãoS deereios ministeriaes ; .· · Q' -.minis
t erló havia: ·decretado ' o 1muti1Anitn~>;'da '.pro

. vineta ·de- s·.: Panl(): : EU:.~ 1:'-'BlQttanto- deScu.lp4Hlo 
n'obrà'-'ilepÜt.'ldo::eata phrQé··ero ·-att~O''lW eliÍo

··ções·· que sotrte '(juânrJ&'jwga · '~qué •·'·Maçâ~r:iia 
· pro-.incia <do·· ·Pamnr 'V8i:: ~de •IJi'áfll-'.'m<xio ·.-diDii· 
·. nutr a . ilt~portarici:i de:sua:. pro-vineia- -tíll_!alr:devo 
protestar· ·cont.ra .ma-.1nra-·~~:: -DSO, '-1Mlto 
pór·:mimt -porqne' a mialia·.-o·Jjiniio ·-.m, tavor·da 
~ "<1.&" "\)l'Ovinei&· '<io'·-Pa!'ãd -data cl& ·~ 
em qne tenho aaento nesta cr.m~;' ' •aa •til 
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mome dos dignos ·deputados por S. Paulo qua 
pNpuzerão e susoontãrão. este p~ojeeto, notavel
mente o .Sr. conselheiro Carne1ro Je Campos, e 
ew nome elo senado que de novo in.iciou a me
dida na sessiio de 1~1 : e eu estou certo que 
o nobre deputado nào qnererfl fazer acreditar 
qu., o Sr. con.selheiro Carneiro •le Campos em 

-1B43·· llll· o · senadt>·brazil6iro -em, lSõl ·quando 
ll.eol"heu novament.:l ·€si.a ídez,, tiveriio em vista 
o~decer assim a decretos rninisw riaes. ·Se porém 
o nobre deputada U!l& desta phrB.\<e por haver-se 
manifestado na discussão que o governo estava 
de acaordo com &• cl'eação da nova provincia, 
bem vê <) nohre deputado. que a .llarl!lonia en
tre os diversos. poderes do .estado não degrada 
nenhum delles (~poiados), e nem póde !Ser con·. 
siderada. eumO· ·de<:retação da parte de um, e 
eomo Gbedisncia da :pa11s de outro. (Atoiadôs.) 

O nobre deputll•lo . considere. os propugnado
res da nova província como opernrios de des-
truição. . . 
·Sr. presidente, se o facto da c reação de urna 

nova provi-ncia, ··O. facto de. se estabelecer mais 
um centro de adminísLração para que tenhiio 
maior desenvolvimento os germens que .em um 
territodo existilo em relação ao commeráo, . á 
industria e á ávilisa~c, põdo ser considerado 
como. uma obra de de$truição, .eu estou que 
ninguem ter à borror de ser operario · de seme
.llumte destrtti~ão (apo~os. ), porque neste caso 
destróe-se o ~ue níio existe e trata-se de con · 
struir,a realidade, .o fueuro,. a gnndeza .. (Apoia· 
das.) Portanto, em vista destas eonsider.acões, 
eu Julgo muito ·gloriosa. a tarefa daquel\e. que 
sustentar· a oreaçiio 9a nova provjncilol. · ·, . 
. O . nobre deputado .entet\ de que o fim do pro· 
jecto não é satisfazer a. urna palpitante neces.si
dade daquelle territorio brazileiro, é sim o muti· 
lamento.·.da.provineia de s, ,Paulo; qae elle.de
nominon ·a .primogcni~ da independencia. 
··En -não sei bem · que idéo · o nobre deputado 

liga .. ii. ·expressão - prim ogenita da independen
cia,-~rque eu creio quo a pro"l"incia de S. Paulo 
já era forte; considenwel e importante antes do 
acto·da 1ildependeilcia· do imperio;;, que o facto, 
sem 'duvida sobremar~"eira grandioso, que se pas
sou nos camj!OS. do JpirR_!Igil, ·deu-lhe um!l·au
reola. de 1fl~~la, porem ·nao lhe deu· a ·e11sten
cia ; e assim cu não posso comprehender como 
esta' provincia · seja a primoge o ita · da indepen • 
deneia.. · . · , 

A' recordação feita pelo r.obre depUtAdo eu. 
poderia antepór· outra record~ão, pois, sem 
que me faça solidario dé acontecimentos ante· 
ri ores, poderia dizer do alto desta tribu.na que 
trinta annos antes nas serras d•J Ouro Preto 
tínba · ecttoado O· brado da . liberdade, que .foi 
regado com CJ sangue mineiro. {Apoitzdo~.) · · 

Q nob.ro deimtado venera a ,província de 
S. Paulo como· uma arca santa, o e11te1\de que 
n ,dlvisão della., para a cre~Ç>io· lia ~ova -pro
vincia tornar-se-lia um acto de. sacrilegio .. Eu 
uilo ·sai como o nobre deputado possa. q ualifiear 
o · o c to do poder legislativo, qundo atten de As 
diversas necessidades dos dífferentes te~Xitorios 
da provincia. . esl!l.helacendo centro~ adm:inistTa
tivos, como um a.cto de: saerilegio, OOillO• um 
attentado -:ontra a provincia, qno segundo.'os 
principiGs do nobre deputado· 001110 que. na sua· 
organisaçâQ.. pl1ysieac ·e politica $6 quer põr fóra 
do alcancer:d:ts medidas legislativas I . 

O Ss; :RIJmino · ' nE A..>~XHLI.DA: .: • .".Ha outras pro· 
''incias que .uecessHão- mais. de divisao. . 

0 SR. 0~ :IIL.cRADo:~Não desconheço l~~. ·e·· 
lá il'Bi. . . . . . .. 

O uobre deputado não se fez cargo de demOJ18· 
trar,.que a creação da:,.no.,.a ,proviueia tioba de 
oner.u os co!ces gcr.les; . Qlli! a. cumarca da .. Coe· 
ritiba niio ·possuia Os· recursos que se lhe tem 

attrib11ido n&S discussões relativamente ·a este 
projeet<l ; e, port~nto, n nobre de1mt8do l~nçando 
esta proposição niio te• e ern vista. en tr.ar na 
sua dtnnon~u-.oçiio, .Porém sim exigir d~quelles 
que sustent•w o proJecto a pl:'ova .do· Cúntrario. 

E_u, depois de responde•· às'- diversas consi<le
raçoes do nobre depu.tado, dal-a·hei da maneira 
que me fór possível. ·. · . ···· ···· 

Disse o nollt·e deputado · qua o éspaço deco~
rido entre o appareeimento de~to idéa até á 
épnca netua\ nii.o demonstra haver-se sobre ·eUa 
feito os .precisos estudos, antos demonstra o 
abandono da idén. 

::>r. presideote, eu não asseverei na ssgunda 
discussao deste projecto q11e durante os 10 an
nos decorrido$ li vessemos estudado constante
mente. esta m~teria; trouxe o tempo· decorrido 
o\. consideração da casa unicamente para desfa
zer .a impr~ssito das pnlavras do. ·nobre depu
tado po1· S. Paulo (o Sr. Pacheco) quando fe~ 
injustos reparos na et·~ad~ crença da haver o 
projecto. sido otrerecido de. sorpreza e de que
rer-.se obter a sua approvaçiio como de afoga
dilho ; então disse eu : « A apresentação deste 
p~ojecto. nilo pôde ser qualificada de sorprez .. , 
porque 8 _ide:\ nello contida <lat~ da 10 .llnnos, 
e .o co,.po l~~i$lativo tem tratado della om .di-
versa$ oceaso oes: ,., . . . . . . 

. Mas, S1·. presidente, se o lapso de tempo .pu· 
desse" pl'ovar o abandono. da idéa, então .muitas 
mediuas qu'i tivessem sido iniciadas uma vez 
no pada.mento u~o podi<\o tornar· se depois di
gnas .. ela. sua ,approvação; cntreta,.to. eu.. tenho 
visto . semp~e proceder·se d..-. rn~>d.O . contrario .. 
Tambem a. oreaçiio da pt·ov.iocia. do Rio Negro, 
ao depois provincia do Amazonas, foi . ptôp"osta 
antes d~ lS30, c1·eio eu, e renovada a· 1déa de
pois ; .e v.imos,que ·só depois de mais de 20 ·an
nos e .que f<>i. aceita e decretada;. é assim mesmo 
que o corpo legi~lath·o,.lonp;e de mostrar o aban
dono pelas idcas que lhe são. Apl·eseotadas, dá 
pro\•as. de. que as considera, 11ue faz 'sobre· ellas 
um. exame maduro e tefleetido, e só:" as adopta 
depoi!l que. tem reconhecido. todas- as. suas va~ 
tal'(en&. . 

O. nobre deputado, sen1 que tivesse provado 
que a comarca da Coritiba n1io tinha, os. re· 
cursos. préciBOB para, sendo elev.llda á. eatsgOJia 
de. prov1ncia, P.od~~ satisfazer· âs despezas pro• 
pru~m~nte provtnc1aes, lembrou-nos que as pro
vincias t)equenas do Brazil se vião · na necessi
dad~> 'de recorrer ,M . cofre geral, e -receber .ao-
nualmcnte. su.l)venções; . . 

Sr. presidente, eu nito desconheço que rilCO· 
l•hecendo-:~e, depois da divisão da re11da do 
irnperi<> .em renda geral e ren.da provincial, qu.e 
a I'enda . provincial não c:hogttva. paru satisfuçrio 
ilas. det$pezas provinci HlS, o corpo legislativo, 
em vez. de ..:oncedet. ús provincias outros ·ramos 
de receita, resolveu .da•• subvooçülls üs prcwin
cias que neoessitavãl) deltas ; mas. este sy:lterna 
já h11 ltiUito (}Ue·se tom .abandooádo, e. pCirtanto 
o Iactu tn~ziolo pelo · nobro :iepuU\do. pertence. ao 
passado, e níio . pôde ser uma.· razão q·ú.e n L>S dà'· 
mova da idéa da .. creação dá proviucic. de .. q11e 
se trata. , · . . · ·.· . .. <i~ .. .- · 

O nobTO deputa.d.o t.ambem achou. que a:ppllú.,; 
!ação de ·6() mil .aliJlas , mio era .. sufficia.ote .·p&ra 
A creaçãt> de uma provincia .. Sr. presidJlilte, . o 
f11cto. $<1 de have1· o Jlamoro. de. 50 . ou, .6~lcmil. al-· 
mas em qualquer t.enitorio. cert.amente: . .não jus
tifica a elevação del,lo á categori.a da:província, 
porque .póde-se dar .. o caso; , como eu. creio . qnG 
se dá, .de uma. fregue:l;ia.como· a..de S1Ul.ta Ann·a 
desta-côrte, reunir cerca de 50 miLhabitan.tes, 
I)Õde·SO· dar O C!l800. e ,sa .. dá . ~. dnvida, . do 
h~UTcrem muitas comarGaS: emcdiveJ.·s~ pro.vin
cias. com uma popu.la~ã.o. supEn".ioz: a esse llUmero! 
a -~arca em que resido na c provin.::la de Ml· 
pas crt~io que. tem de l!U a , 120 lllilhabitante.s; 
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mas não é só o numero· dos habitantes que (lá 
direito á creação da proYincia, poTém sim quando 
este numero já. tão a.vnlt.1do edtá pispec.;o em 
um ~rritorio importante , e . que fôrma por 
suas .circumstancias naturnes um paiz destacado 

. daguelle de que. !!e quer separar. 
.· Ha. muitas outras considerações que acoi1se
lhão a creação desta provincia ; o num~ro da 
populaçi'i.o é umll condição pl'ecisa, e combate!' 
cada dado ou cada circnmstancia de per si, iso
ladamente, é não ~e proceder logicamente ;·· o 
nobre deputad•J. devia .reunir todos os motivos 
c. razões Que reclamão a. crsn~ão. da. !leva. pro
Vlncia, e mo~trar que niio tem a procedcncia 
que so lhes dá. . 

:0 nobre d~putado dis~a que para elle era uma 
metha.pbysiea incomprehensivcl julgar-se que a 
crea.ção :da nova provincia fada ~om que ·melhor 
se communi.cassem os di versos e. remotos pontos 
da comarca da (;oritiba, porq11:mto havia uma 
linha de vapor~s 'que tocava na cidade de Pn
ran~guã, a estando a ci<lade da Coritiba dis· 
tan te . do porto cew1 de 18 legullS, se poderião 
faze1· ns Mmmunicaçõos entre S. P.IUlo e ·a· C"· 
r!tibll em sete ou oito dias. O nobre. deputa'.lo 
mnda nes~ C!)nsideração c,,hio no defeito ··por 
mim, notado, qwz .combater cada· motivo·,te per 
si, qu~•1do devia combater ~odos reunidos; ', 

. C_ensi!lero isto um defeito, pQrque·.se esta _con
SJderaçao·- do. nobr~ deputado pudesse ·por 81 só 
prevalecer, entii.o · nem S ... Paulo devia ser .pro" 
vinci!L,. :~rqne. ern hOl'Cls . commnni~n-se. o: porto 
do Rio do ~anei1·o com ·o- de Santos,. e dentro 
de . 8 hot:ns se- está na cidade de ·S. Paulo ; 
em poucos dias. cnmmunica-s.e o porto do Rio 
de Janeiro com o· da nabla, e a. conclusão rigo
rosa seria. quo nem .a cidade . da &bia, nem a 
.de. S .. p,,ulo, .. nem outras cidades proxilllas ao 
litorAl, .deverião ·ser centros de outras. tantos 
pr.M>incias, o o Rio U'l Janeiro· poderia servir 
ôo-. centro par11 todos esses territorios. 

Ora, ·o· uobre deputado deve compralumdet• que 
a .creação de um centro ni'io é só para poupnr 
dins de viagem, e para se ter urna ndminist.rn.· 
ção que cuiile exclusivamente de certo territorio, 
para se ter um ·poder legislativo proviorial, e 
assim ficar . o h·abalho ·da administração do palz 
dividtdo. tanto' qut~nto é ·conveni~nte a 11eus mo.l
tiplicadus; interosses. para que eada ,centro, ~.ada 
adminiatração tenha· o mm\lo· p1·eeiso. de ~ ~~.pplicar 
todo o seu euidudo.i\.$ varu1das necessidades do 
territorio que llca debaixo .de . sna jut'isdieçiio. 

O nobre deputado obseTVou ainda que na Co
ritib.l· não havia producção avultada, pois que 
e lia se reduz alli á horva mate a á c ria~iio de 
animnes, que não sabia como o governo pedia 
inftuir para ·o an!llDento · dest.R.a duas illdustri as. 
Sr .. presidanw, o facto do ser a· herva mate, todo 
o , matlo,. como disee nm · nob1-e deputado · por 
S. Paulo, ,.pura. mim é um ·motivo mais. para 
acrellitar. ua. importancia ·dessa industria, e ga. 
rante. de que ella·. ba de ser permanente • du
l'adouxa. (A-poiados.) ·O facto· de :ser nma producção 
espo 11 tanea- tambem '00nCoiT6 :para que elta se . 
desell'Volva 6 :tome .. maiores .proporeões, ·a se ··possa 
contar com o r~ndimenLo que della . provem, aos . 
particul&res. (r ao t.l.esouro;c (Apoiados.) .Eu en-
teudo que : p<:>r muitos ··mbdos· o governo póde · 
influir no .. melbortunento• de· uma .· indnstría,· ·já 
oft'erecendo · rnachinas, já, aporfeiçoando·. methodos, 
já dando ao povo· n nec~.ssaria i"st~ucção profis-
sional.:. [.&poiaáas.) · · .. 

Tambam me. l'l'COrdo· ;que tlo . . wrritorio ~d~~ · CO. 
ritiba .já . .se plantou· trigo; e hom•e. bastante pro- . 
ducçio:àelle.; d i~se por~m . o. nobu deputado qne ·, 
se. abandono!l -e&tll cultura po.-qtulse roc<.~nheCeu · 
que ella, não. podia progredir • .E"u· t1ão po880· dar 
coano caso• julgadu que a Cori~bs, que P"od~ . 
trigo em e_poeas·.anwiorcs, eMeja eond~mn~da 
a. não ,produ~il-u mais. O quo· e11tondo <i qu~ lhe 

!alt.io os methodos precisos,. uma educação pr~ 
fissional. "Talvez que se o Lrign fosse·pr.eparado, 
corno. na França,· com arsenico (O r.{>bre depu· 
tad<:> 1~ secret.&ri<~ me auxilinr:á neste llOnto) ... 

O Sn. P.o.uu CA!!Dmo :-.Apoiado, 
O SR. Cnuz MA.cu.o.·ÓO :- •• .,Eefosse preparado 

antas da plantação, não se des~e ·a ferrngem .que 
na Coritiba se. deu;· por .conaequencta pód.:~ ·o 
centro da administt~u.;iio, um .c•mLro· . de htzes, 
concorrer para a resurreição desta industria, .que 
é bem importante. . . , 

Tatnbem me lembro que ba. outras industrias 
que se podem de,;envol"i'er na provincia da Oo· 
riLiba; ·no rio Tibagy ha ·.llJÍuas. de ouro, e 
tàm-~e achado tambem diama~>tes; póde-.se ·pllr, 
tanto estabelecer alli não só n miuor~çiiG auti
fetu, como a mineração ,diamantina. Ora, .estas 
t·iquezas todas não podem ser desce bertas s6m 
que nã'l tenhão ido. para aqu,l.lo lug.n pessoas 
conhecednras das diversàs industrla s, e o meio 
de cbamnl-as, de Jnr ao povo n educação profis
sional, .. é .mesmo a·.cre·1ção · de um· centro admi· 
nistrllti v o.' · 
'·Ainda notou o ··núbre deputado que havill em 

outras províncias territonos em · 1dentieas cir
cumsiancias, e que cntretan.to não se procu·rava. 
eleval..os R prov!neia. Sr. presidente, tanto a co
marca de C·•ritíba· està pelo deào·d& Providencia 
destínlld:a''para ·!orm~r uma ·, província, ~ que sett 
territorio (vê'se mesmo pela carta) · está· ·como 
destacado d<l territorio prmlistano, suas· produe
ções slio diverdas das· que se encontrio em ·outras 
comarcils da provincia, seus· costumes tambem 
diversífieão. Não de;;conheço que· ha provinciQS 
que podem sel' divididas ·em outras. O nobt'e 
deputado traz· sempre· como e:x:etn pio, para elle 
de escandalo, a. pruvineia de ·.Minns. · · 

Sr; llresidente; quando ~~ós;·deputadoe miMiros. 
nos oppornos 4 desmembração de um OU· ontro 
municipio da uos;a . provi11cia,. é pGrque .ento:nde
mos·. que noohum·a couvenieru:i.a ·r~ sul ta aos seus 
habitantes de$sas. projoot11d~s .annexações, {apoi<l<· 
àos da deputaçllo, mineii"O.Jo e porque. temos 
mesmo em vista qull p!lra o futuro a. provlneia 
de Minas formo .. divers~li provincias. (A.pClieàos 
da deputaç4o minei,•a.) . · · , , · · 

E11ta -mnteria nâ(. ul.á. Mm. eatudl\da ; & eom.o 
11a.vemos ·de con~entir quo a provineia dacS. Paulo 
~hamo a si urna g1'8Dde parte do sul d& pro
víncia de Minns, quar,<.Io ontendemos que daqui 
o. algum tempo e~sas e:densos e ~puloeas co
marcas, ·banhaâa.a pelos rios Sapua11by e Verde, 
podem formar uma provineia ·llllj)!)rtantieaitna, 
t<JndQ 11. suo. c11pi~al na cidade da Campanha da 
Princeza.~ (4poiados da m.~ama. ~tltaçolo.) Como 
h11vernos de consentir em dosmembraçõtls c an· 
nexações mal estndndm!, qnando eonsideramos.quo 
o norw dd pr"vincia de Minas, eompoato dll.S 
vaetas comarcas do Set·ro, do Gequitinhonha e 
do rio de S. Franciaeo, deJloia ue, feitas as -es
trada~ do. S. Matheus e. do Mueury, podelll formar 
Ulll•\ .prov!ncia muito importante, reun.indo-ae~· 
·lhes o litoral qile se .estende. da foz do rio :Qoce 
á !oz. do rio Pllrdo? (Apoiados ·.dtJ deput.tçdo 
·nl~netra-:) . · · · · ·· · . · ... , 
· Sr, presidente, '" depulação mineira tatnbem .ni.o. 
se oppõe á craaçii:l-. da · provincia do rio ·de 
S~ Francioo?; apeuas e~teu"de que o , mu_uicipio 
de Paraca~n, estando ·tão distaute , dá. :nUa de 
·Urubú (núo tenho . presentes.· ns .inCorwaç:ões que 
forão perfeitamente . colhidas, e se n~hau . no. re
latorio do PJ"esiden~e d~ ·. p~o:rioci~ apr,~utado 
.este ant'lo), que o mumctpto do Paraca.l.u-,· es· 
tando' ..tão .. distant9- do ·Urubu (creio que 180: le- 
"guas). .nii:o deva pertencer- á nova . prov,iucia. 
quandchàista muito meoos do OumcPreto"(Apoia
ciO$.)' .Ora, nós entendemos.,·que pai:a. ~ Últuro 
talvez seja preciBP· aear. uma. ouLOI. : província 
central compo8$-L das ÇomiLl'c:as· do P~~l\ e f"· 
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racatli., e dos municípios de Franca e de Bala
_t~~oes, e -outros de S. 'Paulo, e ãos muni•:ipios Ja 
Yilla Formosa -da lmpcratri~ e de Cat.\l'io, e 
.•'Utros ·de . Goyaz,. t endo a sua séde na cidade 
do Paracatú. (Apoiados de deputaç(io mineira.) 

Assim, teremos em Minas ao sul uola provin· 
. cia importantiasima, ao norte outra, e no centro 
oinda · o11tra, composta d.e t erritnrios de · Minns, 
,Go~'tiz e S. Paulo. 1'alvez então a província do 
E spirito Santo ·possa llesapparecer, ou melhor 
formar-se uma nova provinda desde o r io Doce 
até Macahé •.. (.Apoitsdcs. ) 

UY.\. Voz :-EutãCI. mata-se Espi1·i.to SantO? 
·o ·SR. Cauz 1\LI.cawCI :-Não : mas ligando-se 

.as eomarcas do centro ao litoral do · ·Espirito 
Santo.-·ou o litorat ll.bsor\'e .ns eomare~~s, ou as 
comarcas absorvem o litoral; p~ra nós é isto 
índifrerente. 

. J à vé pois o nobre deputado por · S . .Paulo que 
a deputação mineira ilão· tem. horror algum á 

.creaç&o de -províncias (apoi<zdos da · ãept<laçâ~ · 
mit~eira) ; pelo coutrario estou já nventando estas 
icléas, . que podem ser estudnd&S, . dar lugar· a 
se colherem , os.- .da dos precisos, · e , talvez ·em 
menos de de-z annos... · 

Ulil.~ Voz:-Pois t onto tumpo? 
.. o· Sa. Cnoz ·MA-cKADO. :-Digo. P.m menos de dez 

:ani1os~ porque .o . projecto em discussão exista 
·ba dez annos :· talvez quot em. pouco t · mpo es<as 
"ídóas estejào maduras,. e a~ 11o~as províncias 
.. creaJas, sem. qae . nós brademos, .~uc se quer 
tocar na a1•ca santa .de Minas, .que se quer com

·metter .um ,sacrilegio. N!iCI, . não sérâ. .esta· a nossa 
Jiognagem; .pelo .contrario havemo~ .de es~imar 
.muüo qne ·os brazileiros Jo .. sul de ?.!i nas tenhão 
um centro ·d~ :administração, tenhão 1·ecursos m:~is 
prolt.imos; que os' brazi.leiros do. no1·te de ·Minas . 
·tonbão as .mesmas. vantagens.· .. .· . 

r.ras disse o nobre deputadll· que a creação ·da 
nova·. província· niio. tem ··por fim·senão a cre.ação 
de -:mais a~ cadeira no · senad•\, que· o 'governo . 
:quor diminuir & import.ançla··:da-· opposiqiio em. 
~- Paulo. · tirandO-lhe o comarca · da - Corit!toa_ 
·sr. presidente, eu nllo ~eí eonio o nobre àepu· 
t.tdo póde accusar . o gov~rno ·de ·querer -a\mi· 
·nnir a . importaaeta ·. da ·. provineia-· de S.: Paulo 
LírandO'lho -a C::~rltiba,· :. quo o' nobre deputado 
suppõe pertencer na sua· maioria ~ opposlçào 
raJ1cal, quando os nobres .deputados procedem 
contradict.orit.mtmte, quando os nobres deputados 
pretendem. fazet um presente fnneato .é. opposi
çilo de S.- ·Pauto, -~UeL-em matu essa npposlçll:o 
para . Lodos os seua dias, reunindo . c pbalauge 
..aqanrema ds Sapuc<~by I. nova provi nela •. • 

Q Sa. ~JÍEiao ·p& A!oo.m.LD.\ :-Apezar di88o nós 
queremos o . Sapucahy. . 

O· Sa. Cauz M:o\CH.\DO :-O Qlle ae eeguo ó que 
quer matar-10 a si· proprlo, -gosta de suicídio. 

O Sn. P.~ocR~o :..:,;. Pois ·o Sapucaby· riito ha_dc 
-ter prClgrésso 11m suas· idÕ:lll? Não I h e faça ·essll 
injuri11. .. . · · ... · 

O Sn. Cnu~ l\IA.cUAJ)O :-A ~marca do SnJ?Ucaby 
tem progreSBo em suas idé.w, mas ·maior mjuria 
:faz o :no ore. deputado em pensar q_ne o Sapucahy 
pa' o "facto . de se reunir ã · p1·ovinc1a de S. Paulo 
ba· de abandonar suas crenças, r ena11Cie.l' a todo 
o . seu· passado:: glorioso . . ·(Apoiados oo d6pfdaç4o 
mineira.) · ' · · ,. · · 

O n obre deputado !alia' uqni em progresso, em 
a"ltaÇiio !lm revolução, ·quem ouve isto ha de 

· pensa!- 4ue sou' sigam mon~~e~to archeologieo, 
0110 sou· do -seculo pllasad.o, uum•go do progresso 
ê' represoti&.nte · d"as antlqualhas; eu· filho do 
eeenlo XI:X, hoa:iem · do ·progresso · e da. revolu
ção : ·explicar-me-hei, d~. progresso · medlt4do, •ra
toe.Y.el.>. ·jitho· da e-xperHlncra e da razt~Q, e não 

do prog11!sso dos saltos, que quebra . &~ molas 
da ~achina , e só produz ruínas; d:1 rnoluç:io, 
niio· dessa que l'msanguenta os campos, qli.il destróe 
as cidades, que cobre as · !amilias de .luto, e 
esmaga a um tcmp·) a liberdade ·e a ordem, mas 
daquella que quer que o silencio dos bo,squ~ 
e das campinas seja interrompido "P:Blo _1\!J:!lor 
dQ- trabalho, · pelo Mntic-> do operitrio, ·pelo roifur 
do carro do viajRnte, que a serenidade das aguas 
dos nossos grandes rj.-.s nii:Q seja Sómente per· 
turbada pe lo tristo piar da ave do deserto on 
pelo estrepito da féra que atravessa . a ftorP.sta 
para em sufts mnrgens 'ir saciar a sMe, porém 
sim pelo bater compassado_ dos renioii dos baroos, 
pelo girar contir.uo das crodas dos .. vapores cnr
regados dos ptl,ductos da lnd·ustru• e do . com
·mercio. (M uito bem.l Port>ntC\, se o nobre d.epn
tado nfio enteock . o· progt·es~o, o revolu~ão de 
o11tro tn.)do~ : par; I _ que csfará sempre fallaudo-nos 
em progresso e regre8só, como querendo Ulll!Sr
nos por inimigos dtl!l idé;ls \liminosas ·do seculo ? 

Disse porém o nobre deputado quo H nova 
provincia do ·Paranã ha .de continuar no seu 
systema politico, ha d e d~tr nella a agitnção, 
·maxime·:eonsiderando: que · lo vu 20 .votos deci
dirâõ.·a que$tào." Se. o ·uobre deputnd!). <:<J_'!ta . com 
este · nsultado; ·cCIDi?" quer· ,s11ppór-.nos ta..> faltQs 

·de· pensa'!' ' ·(não usarei· de . outro termo) que 
-no11 dá·. co~no · ·ftrrf da creaç"iio_ dà y rovlneia . a 
erea1jiio de mais um!\ -eade1ra sen atoria ? Se· eonta 

·cot:l este ··rcstilt.a:dó, ·niio. deve ·ficar· tranquillo,- ·e 
não ·ctar ·oorpo· a uma tã~ in"fundada ·su>peita . 
· . Disse alivia: •> nobre deputado que somes l o-· 
vados' peto im~u~ ··dns- _e1rcum;;taneias . d<! _mo
mento, m11s não d;\S circumstllnc•as permanentes. 
Pelo qne "toca . á ·minha pessõa, jií. manlfeJitei 
que· ·sempre fui adbeso a esta. "idéa: da . ·cretü;ão 
da 'provlncin do: p ,,rariá ; desdé ,que· t.ive .. assento 
nesta· camara pensei deste mesmo -mOdo:· logo, 
·não estou sojeil.o· às ·eircamiltancias do momento. 
Nem o nobre ·deputado d<~ve attribuir a : ere tç:\o 

·da nova provincio ' ào impulso destas ei.icum
s\llncias passageiras . e· ' t ransitorias, Jiorqúe"" nilo 
se pôde considerar= · ·assim .uma : idea que toi 
npt-esentada p'lr uoi distlneto deputado pCir S. 
Paulo em 1843. que. foi" discutida neste anno, 
uma idt!a que foi lembrada de novo .'no ssnado, 
e ·am reflecttdamen\~·· di~cuUda;. Por con"sequeu
cía; longe do ser esta idéa 4\lb• d·o impulso: das 
emoçõe~ do· momeillo, ·e pelo· contrario filha do 
·estude o 'perCeito conhecimento· daa nocessidll.des 
rMes e permanentes daquelle vaato tarritorio. 

O sn. PAéluu:~:- Ainda não so eatudou belll 
•) projecto ; t'llvez . lguape devesse llear para a 
novll provinc!a . 

0 Sn. Cftt1% MACKADO : - A·nova pruvincla será 
formada da comare'l sómente de Corltiba, com 
01 portos de Paran1guã e Antonina; e nilo posso 
d~ixar de notar que o nobre depntado com esta 
sua· ohsorvnçio on. procede con.tr-J~dicl.or:fammto, 
·ou maniCeata ·que 11ilo ·tem mu.tta conv1cçl\o dCIS 
motivos q•ao revetoll · ter para razer opposlç~ no 
·projecto; · pois o nobre deputado · entende quo 11 
·pro-rincia de· S. Paulo so1frerâ gran~~ deefalque 
com a separação dtr comarca da Corttlba, nl~da 
se lembra de separar tambem o importau~;pórto 
e municipio ' de ·!p,unpe? Qaeixn·se de:;.qne·: ;t~r~
tendemos · dar um 'grande · g~lpe· · na~prOYI'll.CIJI. 
·de ·S: Paulo, e ·quer eoncorrer-· :p~a caprofnildal-o 
-mais? :São·nufc:onfornla.rei com ··o. nóbre depo.tad~ 
neste po_pto: a camara de Corit!bi\ por. st 116 e 
bastantll para que a nova : provmcla fique . com 

. um vasto· · territorlo, e .com todo$ os .r.ecursos 
pRr.a_: o·· desenvolvimento · de. sua · gra_nd~ · 
-- :J.'roúxe o nobre.' deputado certas : consld~raç()es 

l 'a" reapcito do ·Paraguay; mas ha de permittir-tne 
que ·n_ãCI o acom. paiib.il· e nesse terreno : façtl muito; 
votos pelo · progreSIIo ·do Para.gnay, e espero que 
a a.mizado que e:tiete entre· essa repnbllca e o 
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Brazil continuará inalterada. N:1o considero uma 
potenei:~, por ter ··menos populaçio, mais fraca 
que ·outra; é preciso attenller a outros oircum
stanc:ias, ·os meios, os r eenrsos, a concentração 
da população, ·sua posição geogt·aph!ca, son · !!onio 
bellic:oso; etc.; para se faze1· idéa. dess.J. u:u;àO: 
Sem··e mb3rg<i de .ter esta ~perança d& dnradon• :\ 
paz· ·e amizade · com os paizes llmitrophes, nem 
por. isso 'devemos·deil<U de povo~}•·! do forl.ale~er, 
de demarcar todas o.s nossas dtvtsas, de cuíaar 
mesmo da navegü~o e do commercio· do Paraná. 

na seguncla ·discussão, a exportação do portO . de 
P11rana211á foi del97:()Q()S, e a imp~rtação <365:000$. 
Devo . ob•ervar á casa qne · o porto de Pu.anagná · 
sõ exporta produetos · da comarca dil · Ooritiba: 
na da.do Santa Catbarina ou. do Rio Grande do 

_- ~'>•• 1 , ou de· i:uit.t·.)a pontOs de S. Paulo, ·'9&\•em-' 
' L,miar-s.: nBquelle porto. A dift'erenca de então 

para o anno actual é · immensa , fallo á vi ata . de 
daJo~ otliciaes ~ que O nobre deputc\dO alio pódo 
recusar sua acquie.scencia. . . 

(Apoiadus;) · · · · ' · 
Sr. presidente; passando das considerações rei

tas pelo nobre deputadO · a· .algunl! dados estalÍS· 
Licos, eu tenho de !IC>lar }• . Càmar.ll q ne no; dia· 
curso que 1\:t na 2& d1scussno do prOJ9cto eommetti 
U!Ji· erro de >loinma; jl<li~ .que dando aos J!lilnlci
p:os da :comarca de Corttiba ·o ·numero dA líabi· 
tantes que daria em r~&ultado :1 somwa de· 42,890 
sommei '·82,890. · ·· · · ·· · · ' · 

Vê-se -portanto que em 1835 t inha a comn!ca 
de Corltiba. 42,890· habitantes. Pelos dàdos : esta
tísticos o111ciaes da. pr6viucía de S. P!lulo se re
conhece que 8. diJfereoça entre o) namero· de ·nas· 
cimentos e obitos em· favoo· dQ população .; llÍlf 
toda a · comarca de l;12S indivíduos. ·lia mais, a 
notar:ae: que nos· lnnnicipios ·do ·int.crior'· o numero 
das pessoas eolteiras mnior:es· d~:30 anrfos é quá:.li 
uenbum. Desses dados .se colbe que no mu11iei· 
pio d~ Ooritiba .d,e· 16,lô7' babitanÚls.Jt~uve; : . em 
1835, 631 nascimentos ~ · 206 obit~s. portanto 625 
indivíduos em: fnoi· da: população. :Em Castro· o 
slll.do . em favor da . populnçi\o. é de. aos; no . 
Pr!ncipe é de- 227; em Par:tnaguâ; <\ .de 189; . em . 
Antonina· de 184; Da Guoratnba não;·tomci nota. 
Por <:oJÔaequeueia, tomando o saldo. annual de 
1,~~-- mttlliplicandO•O 'J:IOr· 18 auners,' teremos em 

·resultado ·25;601 1ndiv:duos, que retinidos. iios 
~~~JO I!& . ltl&>, · 'di\o uma "JÍOpu.lação de 68,41H 
iudividuos. Note-se·· que· 1;~28, .. saldo em favor 
da população, estão para 42,890 como 8 e :35 cen· 
tesimos eatão par!\ 100 i portanto ·o· s·tldo dos annos 

. subseqnen~ <te~is. ser tirado sobre a · pOpntaÇiio 
· do anno nnterlor; augmentando-se já e~Úl. saldo; 
assim, se JbCS88DI08 ·a ·operaçi\a progressivAmeritf!o, 
teríamos até· ntaior .numero .de .. população. . 

Al.guns no~l'lll! deputll,dos ·por S. Paulo dizem 
que. ·~r. :pr<mneul· de :S: Panto· tem pros~n~do 
mutto, ma8 que_ a C<mttb.l pouco prospera. Sup
ponha-116 asslm • o po11co que cs nobr11s dGf?Uta· 
do11 concedem che(la. Ora, o aald.o .de 1!'!35' em 
f~v~r da popnla~o: d~ S. Paulo ·era de 7,9;)6 in· 
dtvrduos·; · se multtpUcormoa este saldo por 18 
annos, teremos l43,'Jte individuas, que reunidos· 
aoa 326,900 existentes em 163,), aommilo em 
.J.7~,tic!8. babitanÚl~. Eu crd~ que S. Poulo tem 
h oJe 600,090 habttantea. e assim tambem ct·eio 
3~~-:nude · au~m~nto de su~ riqueza e prosperi-

Ot-a. d1Ulda ·para ·a. comarca de Coritiba apc'nas 
o. saldo simplea, o slll.do nilO progrelllllvo, ainda 
assim. teremos US,491. habitanti:s. 

E , · Sr . . presidente, .o augmeinto .. ~à popplaçiio 
me .nutonsa a . amrm~r . quo tem hav!(lo t\~sme'!to 
do mdu.stl"ia -e de r1q ueza, porquê;. como multo 
.bem diz MalUius, 'n popnlo.çM ·está. ná .. ruiio 
dlrecta d·ts ' produoções da .sociedade, ell:~ cresce 
.a . par· do augm4lDlO do;; ·meios de SUbSlSÚlOCÍQ.. 
~esse· ·.' mesmo . enss.io . 'estatístico .. se . crícontr:lG 
asse'"erações identieas ;' a dilli?ren~a: entre o 'nu
i:ne'!"O cios nascidos ~ dos mortos d:i a medida 
do c:resCime·rito iodiviJual ·de um~~, ~pula~O, : . 

Se · os naacld~;s excedem aos · morto~, :S•gnal e 
de ab11_stança "rio ,P?vo, . e ·'.~o .. ~e$m_<i_ tempO~do;: 
auseDCJa. desses ne•os e en•ermtaades ·que .. a po· 
bró:r:a on ·a · insalubridade do clima traz· ,comsigo. 

· · O nobre deputado obseoo~t 'mais que ·a · no"Va 
-p_roTioCia nló tem rendas, · nlo. · tem· riqueza. 
·Tomei · oi dll<ioa· precisos para convencer o nobre 
deJllltad9 '4Q . çon~rorio; . Em ' 1885, eonlo obaer·vei. 

O commercio do porto do . Paranog11á com os 
paizes do Rio da P•·ato. !oi no anno de l!iãl-
18&2 o ·scguint.et Entrãrlo 4.1i"na\>ios, com '11,200 
t'neladas o 533 pessoos de e'.)liípag$m; sahirão 
69· ' navios, com 17,~ tonelad,,s o 81)6. pessoas 
de e9.uipagem. O valor dos· artigos de prõduC:çãO . 
cotit1bana exportados para os· paizé$· do· Rio' da. 
Prata !oi de tlá9: 109$715; o valor dos~ objectos ·de 
produeção .do . Rio· da' P~ata importados eim .Pa-
ranaguá foi -de. !37:tl59899S.·" · · · ·• · ·· 

A. navega~ilo de grande- cabo\agem· fei tà entre 
o porto de .. .P~traneguà • O" os ··outro! portos·· ' do 
imperio no ·. mesmo•·anno ~e 185~-!85-~ foi a '· -se· 
guinte: · . .eutrli.riio, em-·.·Paraoiagulr 126·navios;· com 
7,421 toneladas e· 7lr~ pessoas •de equip~gem ;' sa
IIIL'fio Ul navios, com 5,647 toneladRa e · G6i 
pessoas de equipagem. A · nti\·c~ação · . de. 1onr::o 
curso do por lo · de ··ParanagGá f o• e~ ta: ·entniriio 
~8 .navios, com 20,697· ·ton.,ladas· e· 861 pessoas 
d e . eqlloipnge•n ·: . sabiriio• !:lO navios,-•com ·23;100 
toneladas e·:l,O.lG -pessoas· de equipagem; · : ..... 
. A exportaçiio de todos os producLos·da comarca 

da ·· Coritiba ·· pelo .. · pof-1;<)' ·de Parntia'gnl-·' foi : no 
mesmo anno·do valo1·. de · 89-Jdr20H; 'a · ;mporta~iío 
de ·generus ·nacionaes•:no .. ·mesmo anno:foi···de 
1.71:729$000. O vplor do;; generos estrangeiros 
importados . por· cabota,::em· com carta' de · gutn 'nos 
annos de 1!!.">1-1852 ·.·foi de· l ,ll0:992e·; quan~o· 6. 
importação ilirecta · de· •geueros "estr angeiros ·foi 
no .vf\lor . de 1~4:837S. ' · · . · . . ... · · · 

Ora; . confi1·iio-se e~es- dados ,· com os ·de 1859, 
e . ver-se-ha qae progresso espantoso· de eomm~r
eio o: de ·proiJueçdo -tem am.:havido desaa época 
para cli. · Accres!)e_, . Sr. presidente. que· a .. renda 

·do - I?O.rto de .Parauaguà uio demonstra. a impor· 
taneu~ do seu commercio : pot· isso que o computo 
do, 1,11.0:9:9'~, , vnlor de· .gentorosoestrangeiroa im· 

, port•.d~s ppr cabotagem com cartll!de gula neue 
porto, Jl,iiO &)!pArece alli coto . a . renda. ~rtel!pon.
deote; por :sa.> . que , OI6SS objectoa. )li , havilio 
pago o~ . devidus .iml>!)at.os nas: outras·. al!andegas 
em que fo>rllo ,desp4éhadoJ; e assim, ae.Jormos 
a' c11lcular , ·a. renda dos r.ener.-os. imporLados e 
expOrtados., ella exceder& mV.ito a SOO:OOOH~ 
· A renda . do Íllt6rlor o extraordiaaria ele .1831 
-18:>2 foi de 4:3816065; a reuda de exportaçio 
e despacho maritJmo foi do U:1J2j$718 : a rendll 
do imp?rtaçãc foi dllll3:G90S161; aommn 112:8DEIS989, 
a!óra as rendas du colloetoriaa do lotarlor. 

Ora, Sr. presidente, ·cumo acabei de -obsar-.ar, 
~ renda do 33:00011 teria do. subir se todoa os 
generos estrangeh·ot~ imr,orta'doa o foas.am clire<:t4· 
mente 'em' 'Paf!lllllgliá. rnínbem%devo notârqúe " 
renda geral do ·exportnção, sendo d9 70:0008, ·~ ren• 
dà provineio.luo mesmo anno devia ser de 00:0008, 

· po'rque os objectos.quo. sotrrem mão. d'obra, como 
o mote, croio que pagão õ •/• para ::. · . província~ 
e ·os :objeetbs . de producçii.o orazDcira. paga vão 

. ate esse .: 1lD1lo 7 •i• , e .. se rendhió 70:()()()S, 
'igualmente 5 .•/o ... devilto . render· OO:OOQ~ .• .- -~ .só 
·nrsse· ·ramo ets a . no\'a provioeia .. com.:·uma 
' renda .eonsideravel . . 'Não. me. e:.p!)!llii'llll. entrar 

"no ; ex:~me , de' tódas · .·as rendas :· propriauíente 
_ .. proyillcl~~. porq'lle : 11lt~ 1.!-v~. :o.s ,~àQll, p~s: 
:~1':.5· _pelçr .. que. te_nho. d1to,;~e p64l!., ter. ~nn~cj.do 
·que ·essas r etidas. devem ser, algiUDa.cou.sa. ... vul

. tadu;· e:. não ·sei:iio, uo· míngi.tM~- .cOmo·~aii.quer 
Jàzer aereditnr. ·. '. . . .. .. .. .. · ".". · . · 
· · Sr'.' l)res1dente, a·. eite~ do ·ten:itmio que é 

·~mp~ll\ ~"elo oxigido · Pàf!l ~ - ~çação de uma 
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província é favoravel i• crcn~o prop<~ata, t>or
que a comarca de Coritiba tem uru grão geogl'll· 
pbiéo de , eosta ; divido n<- sul pelo .. rioSaby 
•mtre os muncipios de Guaratuba c S. }'ranci:;co, 
da pro?iuda de Santa. Cathai:iua, c ao norte 
pelo Var8'douro e Arardpira, entre. os muniei· 
l?ios. de Canané il e Pnranliguà, em serra ncim'' 
serve d~ limite o rio Itereré · ao nort.J. que di· 
vide os municipios de Castro -e aa F>~xioa, a 
60 leguas de Coritiba ; pelo lado . do .sul a co· 
tniu'c!l. ne di vide pelo . rio Canoinhns ent\·e O$ 
rnunú:ipios da villa .do · Priocipe e de Lage;, ·d;a 
provincio de Santa Galhariua, 1\ 50 leguas de 
Coritiba; · .e a oeste se estende por essas cam· 
pinas que. vão · dar no. Paraná, q,uo nos separa 
do Parnguay. .· 
. Senhores, os dado!J que · vos <>ffereço sobre a 

população da Curitiba pertencem · 'á esta~isea· da 
província de S . Paulo ; os -.:jUe vos tenho apre· 
sentado sobre o commcrclo e renda !orão nos 
fornecidos pelo miilisterio · dos .negocias . da fa· 
zenda; e os que .dizem. respeito · á extensão· e 
ll~ites da _comarca · ~pe1tence_m á geographia do 
pn1z, e crew que sao suffie1ente~ para que do· 
cretemos a cr~ação da província do Pdraná . · 

Deere:emos ~ ereação da uova província, ~.e· 
nllot·es, e a geração presente coriLibana nos · on· 
vinrt\ sillceros . votos de B"t'adecimento, por ha· 
vermos attendido .à primo1ra e mais pclpitante 
necessiJade daquelle bel! o paiz, a e:dsteneia de· 
U)n centro adannistrativo Que promovs: sua fu
ttu·a .grand~za. ; e des envolvidos esses gerincns 
de prosperidade, dos quaes a naturez'\:·f<>i pro· 
diga para com aquelln região, e d~cortíJos nl
gun3 annos, te1·ois o prnzer ·,de v e•· os ·grandes · 
resulta dos do vosso acto, e a posteridade pa· 
ranaense recordando-se da camara de 1853 a co· 
brirá de bençãos. (Rumor . ) Oreemos a província 
do Paraná, c teremos satisfeito a · uma grnqde 
necessidade do ill\perio. · · · · 
· _Aos no~rcs .deputados por S: Paulo ·peço , quo 

1\llO quelrao cnxug>~r suas l~grtmas· pela s epara· 
çiio da:Coritibã com um. pedaço .do alvo ·e bem 
tecido le.nçol da provincin de ?!fiMs. (Apoia~os ; 
-!'USUri'O,). · .. 

A .provineia .de S. ·Paulo deve· prc)eeder · coai~ · 
uma bon mõi quando ·võ chegado o . moinénto 
de e_mancipar a íillla querida; ella 'não erêa em
baraços á. sua sorte, e nmito menos c8rro á 
cnaa da vizinha .para pedir-lhe óu ttr~r-lhe a 
filha, afim de pór os serviços destn em contribui
<;~1o como. uma compensaçüo da perda quo vai 
soft'rer. ella ·sente em· >'erdade em· ..eu coração 
materno saudnde peln separação ; derrama lagl'i· 
mas; mas esaas lagrimas se des!isão doces so
bre um rosto radiante de lllegriô, por ver que 
a filhA ' querida so · vai emancipar: ileliaixo dos 
mnis felizes nuspicio,;, 

Voto pelo projecto. ;Apoiados ; muito · bem, 
muito bem. ) . · · · 

dando ·se mesmo o ap<~io do go-verno que tito eia-
: ram.ente se · manites~on sollre a materia,· não 
tivesse elle sido adopt·•do. Aindtt mais, .Sr.·pre· 
side nte, eu .vejo que hoje ·se e~plica melhor esse 
grande pen~amento, creio que nestes . di&.!l· se 
tem declarado na easa quo foi pr~iso até ·fa~er 
uma c,;pecie de transacçiio· com os revoluciona
r ios daq11ella época, P<U"a que a provinCin de 

· S. Paulo, c 1nais nindot a eoruarc~ de Coritiba, 
eseapase~ das ~t·ras da nnarchia. 
· Eu lamento, Sr. presidente, qu<! ainda hoje se 

queira r.xplícar por semelha11te . meio, por u.m 
ruodo atô dcsairos() ao governo dv pai.z; a trans· 
aeção, que se allega , ~orno . um dos. f11oda.mentos 
da elevaçi[o que se queria dar áquella comareu; 
tuas emfi.m creio que tem· éessado esses podero· 
sos m.-.tivos, creio que o governo nunca deveria· 
confirmar. em · pleno pnrlatn.:nto que se via na 
necessidade de adopbr um projecto · desta ordem·. 

, para escRpar n uma revolução, creio que seda 
u ma confissão de · f raqueUt. indjgoa da adminis
traçi\o do estado, · :ilém de . que , seria· summ.a...: 
mente off,msiva no caracter dos babilaotes dessa· 
eomnrcac. Daixemos ·pois de parte esta · consid e
r ação antiga q11e j.\ cahio; e analysemos o que 
se apresenta hoje de novo como causa · justifica
tiva. p~ra a crcação daquella pt·ovlncia, . · 

E' tambem, senhores, um ·novo motivo . pol ítico 
ou de dip!mnacia' ; é,' sénhores/ o perigo de D.os
sas rel11çoes ·, cu · de ·nossa~ 'lha nhanças com 
aquelles estados, que :aliás su~tentào âs m elho
res intelligeneias e relações e~mnosç:o , e dos 
q uaes tão cedo· naila ·temQS que· t e. me r ; e real~ 
mente, Sr. · pl'esidente, ·eu ·não vejo raz;ío · para 
que se peça uma medida desta ordem, qu:e ·em 
nada concorre e em nada pôde' concorrer ·com· .re 
lação e a bem da nossa seguran~a por . aquella 
parte d., imperio, defendida e· . separada j>or. uma 
grande e:octenslio de · terri~rio, por. deserto~ in
cultos e despo>'oados, so ·por ··fatalidade d«IXIIS·
sem os nossol'! vizinhos d~ eultivnr eomnosco 1n 
bellns e ·.p'lcitl.cas relações · qne hoje en~retém; 
nllo yejo pois que ·nos. dev~mo? occupar ·(nós.os 
que 1mpugnCI!I)OS O prO}eCtO) omUJlO tempo e seru~
mente com esse~ lado da questão ; <l'!:leS são·. ·~ls 
os· graDdes··mottvos; e o· gran.Io' iim··. que· se ~m 
em. vista ct·eando .a prov!ncia ·do.·Para'nú.? Eu,· 
Sr. presidente, PII.L'ece-me que , posso · dizer ~com 
frànqueu. que depoio~ . ·de er.eada. 'essa:· pro:vinei~ 
n1io 1Javerli nada ·de novo para o ' imperio. oito 
h a verá .nada. de novo para Coritiba, lia verá só: 
menw um senado1· de mai11.. . . · · · 
. o Sn. RIDmio o.E A.~~RA c·.~. : ...;.. .Apoiado. · 
. O Sn. NEurAs.: - . .... ll senito diga-me· o no

bre .ministro da. corôa que se acha presente, o 
os nobres membros que tem sustentado o pro
jecto·, qnal e o seu nleance verdadeimment.l\ ·so 
cial, eommercial, industrial,.· a bem dn popula
ção . daq uella. novel província, q lllll a mudança lia 
marcha dos negocias. public.:.s, quaes os melho
ramentos que por ventura niio posslio lho ser 
ministrados emquanto unida .essa população ·à de. 
s, Paulo?. . · , . :o 
·, Eu não .sel, Sr. piesidelite, . se .a comarêa.: da· 
Coritiba te~ . qneixas da província : de .S. ,.p ,,tiJ6, 
e~tou m~smo perstlad.ido quo até .o;-preseote::.tem 
1ndo tratada c.:.m todo o cuidado e atteuçües, 
que s~us melhoram~nt.os · e· su.M · nece!l:5idades 

.tem .sid() at~ndi do>S e considerados (apoia.dos~ ; 
11té, St·. pt·esidente, a ,a~sembléa prov.U1cial de 
s, Pa·ulo, SQlicita ·com todos os pontos · de sua 
pro'i'ineia. parece que mais se · tem ... oecupado 
em. satislar.er a • . necussídades. dl\ Coritiba. 

· ~· s~. Nc;-bl~s: ,.... Em .~\il)eéto _de 'tanta · ma· 
gnttude pollttea para a · adm1mstraçao e seguranç~: 
do estado. como. so tem . dito a respeito do actual 
projtietQ, é mui.to.· de notar, .. Sr. presidente;:;. que'· 
nenhum dos mm1stro . da coróa tenba-.se dilinado 
tomar parte na. d iscussão que h&. ,,dw·. nos tem· 
ocenpalio;· ·.quando se tem apxeseljta:do'. só e ti\o 
sõmente . motivos ·políticos ou .diplomatieos para 
He elfectuar ·.a: desmembraçllii. di:eomo.r'êa de CO
ritiba, e sua elevação 'ã categoria de .provinc;hi ; 
.e .e~a de esporar, Sr. presidente, que .algum dos 
m•mstros da corôa se decl;lrasse nesta casa afiin 
de 'Orientàr" a maioria, e . o· pniz que no5 escuta. 

· St". presidente, · ja em 1813 tinha"se dito qllC 
este projecto er:I necessar:io,. eomo medida..po};tica, 
ou .antes como um dique ou um obstaeulo ao pro
gressodas idéas rev~lucione.rias .que ioCelí•meiite 
laviio a provincia do :Rio Grande do Sul : e admira : 
que então,· daull.o-s e ~~IL' ~l~ .. r~o <l~ · ~$tado, 

. NS.o ·posso ngo.ra, e uem .. é . oecessario, apre-
. _sentar· d~talhadamente o.s be.neficios e - despezi!S . 

Q.Ue SO ~a'zem &R!JUalmeuto com toda a Comarca; . 
.mas assevero â camara e .aoe: .nobres deputados 
que se mostrao tão empenhado$ ·uns collB&S ·da· 

'província de S. Paulo com re~peitó a esse pônto 
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( e nlio ma poderáõ eontestar ) ; &:1sevc•·o á ca
mar•l c a e~ses nobres deputados que 'por e~s0 
lado a provineia 'de ·S. Paulo niio perde muln 
com a-- desmemhr:\Çilo · do; coru.Grea da. Corítibn, 
e não é debaixo desse ponto de vi~ta· que ~u 
e meus nol)res colle_gas que se oppoe"IJl ao proj ecto, 

· encaramos este obJecto. 
Se1·á elevada a- comarca da· Coritiba a provin

eia para melhor se d~tsenvolver a industria e 
moralidade de seus·habitanles 'i' Quaes os meios 

· que se apresentii:o parll esse ftm 1 Será pôr 
acaso um centro governativo mais proximo? 
Mus Jigão-11!~ V. Ex. e a casa, se bavondo sin
ceros esforços - e dedicação do prestdente de. 
S. Paulo seria necessario mais outro auxilio? 
Seria nccessario _ crear-se · uma provincia de mai~, 
eomo. se fosse· negocio'fa.cll, ·que se J)Ossa. im
pcnvisar, .que n1io dependa. de muitas mdicações 
~speciaes. · · · · _ · 

Qu-s.l ·é a industrin que t~m · deixado de se 
dese_nv.olver . nn comarca da Coritiba ·l;'or falta 
de um centro administa·ativo mais proxtmo? Eu 
vejo, como hli pouco se notou,_ que a sua indus
tris dominante, n que lhe <.lá sus. principal renda. 
vai_ em _pro!i[resso, não :tem deeahidó ; e o qu~ 
fara dff m!US . , u,m presadente __ qlle · para lá !ór ? 
Mudará.· a natureza do solo 1 Ha _de melhcrar a 
prepaTaçfio' do niate~ 'Poderê. fazer das- te;•·as 
mcultns · ou e&tereis,· terras de ·umn ef!icaz ~ 
prompta _ producção ·? _ Ftirà . corri ·que: n creação 
do gado a'dq_úim maiS' im porlancia, ·seja ):na"is 
facil e' aper!eiç_óaiirt_? l!l'ão · cel'tamer.te~ sr~ ·presi
dento, ·tod;as estn:s -yantagens _são _ naturaes, _-que 

·de longe· ciu de perto· hão-·de appn~ee~r; · 
Senhores, .:se ~'lgon~ _melhoramentos, se ulgun·s 

méthodos, . . se ' 1il~s esforços_- 'pC?dem ·ser _appli- · 
· c~dos -po:r nm prCSidente"loeal; entendo que tnm
'bém poderão 'ser pe1o' pr'eside-t•te 'de S. ·P.tulo e 
pelu- governo g.;iral · do paiz .. Nito v~jó, poi13, 
quem dê um p~sso _ adiante, _niio descubro _ uma 
só- va.n~gem ·-com a'· 'elevá~iio ··que 'se· pretende, 
nada ps.\·a' melhor com relação acs JlO:Vos daque11a 
lo~alidade, t:' pelo ·contrario só 'vllJO males e in-
convenientes •. · " · · · · .. 

Saba V •.. Ex.-- quaes os: grandes . beneficio~ q ne 
, se :vão ,fa,zer, a _ Coritiba? E',. prim~inmt~nte, um 
augmen.l.u de .-des9ez.a ger.tl e .. pNvincial•, é um 
mal certo e inevit11vel.; _é_ 11 D.~cessidade . d~ . se 
crearem imp~atos pro·vinciaes que hão de pesar 
sobre a sua · pôpulaçiio, Jllira · satisrazer ·ao~ en
cargos. provinciaes ' crescentes;· e,sab~ .',V. Ex. 
qual é outro·mal _ t11mbe"m certo que amda mais 
'11a: de a:p"parecet·? E' um tal quat Ciume, é 'uma 
rivalidade. funesta. entre o interior dê!!sa· nova. 
provi_nci».·'e , Ó ,\leU litoral;:_ hoj~ 8e .. craâ a' ca
pital" d& 'uo:;oa p~vincb'' ti~ cidad~ de Ooritil:> '• 
deb.ando"se no ·hto:ral_ a cadade_ de Paranagd, 
que julgo liiio .ser me~os)I!"PO~tante, 13 pf)is_vai~se 
creaf esse . pow.o · _de du;cord ta naqu_ella. · popuc 
!ação; além de·outras cousas que devnmos.:m~s 
afastar e amortecer. . , . . _ 

Não pense V~: .k qu11· estou·: fantasiando,. :porque 
desde Já.~mw- essa cspecie "de- luta:n<r_ estabelc· 
cimanto da. capital da províacin, :desde jà existe 
es.sa .. especie, de ciume ent.re &.população interioa· 
e a da marinha , -eu ni):o sei ae ·esses d.e:sgostos, 
se esSal! .íd~as d~ixaráõ de ter maior .. vulto -com 
~ estabelecimento .de um centro - administrativo 
em qu.alquer de .. suas -localidades. . ,_ . " 

. Porei de ~te o qne se podNá. dizer, a res
'peit6 da iaicouvc•1iencii~ ou · aa collocai;iió- a·a ea
pital d~ província na cidads de Coritiba debaixo 
deste ponto de vista; e corisiderento~ o outro 
1nodo. . 
- Ha·. poucos' dlas·-me pergü:ntou: um nobre ·'de·· 
lltttaao .por- M:inas·se _jltl-queri.a: que a··camara 
fósse dar 'iun 11ilsseio até Coritib~; ~u lhe refi~ 
t~ondii' agorã ·que ·_sim, !e 1m deáejat>a qne ·esse 
nobre deputado ao menos, que tanto tem· SIJS· 
tado a ereaçio dessa pro'Vincta, !osse ver a- ~ua 

'l'OltO 4 

nova capital ;_e,- Sr. presidente, sem ·q·u·erer· fll2.er 
·Um>\' • ff.ousa a Co1·ítiba, o uem a. s.aus laabita:ntes, 
digo que não ba ulli um_ só a.Jifu:i<> do~ •n ui tos 
qu~ ·são •·cclarnados pela capital_ de _uma .pr.o~ 
viucilt; ninguem me poderá co'ntestn,·, .e para a 
creaçil:o des>es ediQci••a tem de appa.\·ecer um riov() 
incon'>:cniente ihl nuo;a provinch. · · 

Di~ia eu., Sr. pr~idente, qM só v~jo nes~e 
projecto males e ineoJnvenient~s serios, e pois 
devo tratar das 'd&>pezas ·qae !Joj() so cre ão. 

Sr. presidente, jã se fazem ulli p >r _conta doa 
cofres geraes o provincla~s certas despe~a:S .con
stantes, miL$ Y. Ex. bem comprehendc_ -que· ao 
crear-se umll provincia. se. creão grandes· d"es· 
p~za~, ta:n!Q u~ geral como no provmcl.al; 'A pro
vtnc1a. de Contíba tem- uma . . renda, o nobxe 
deputado que lia pouco fallou aprese.n~ou-nos. o 
qttaJ}ro liaongeiro dessa renda, mas eu ·. devo 
tambem. valer-me dos .dado3 que tenho, dos co· 
nhecimeotos eepeciaes · que . _i!:lJU.lmente. pos=o 
sobre. est.\ materia; e- para :nao. ir longe, .para 
não' apresÉm~ dados que se poderáõ chamar 
i<nagiaarios, . eu. recono ao ultimo :re1a~orio do 
Sr. ministro da fazenda, que traz o : mappa·. e 
rendimentos das differentes alrandegas ... do ·iiil·. 
perio; e o que se dizem nes~e mappa . o. r espeito 
da alf.indegAde Paranagu4, por .onde se·im:portão 
ou export.ão os. ganeros· e mercadorias que dalli 
snMa:n _o -para alli enlriio?. · . . , · . . · 

Di~.<> Sr; : ministrCI no seu relatório deste imno 
qUe as rendas de importação e de exportllçiio 
sabidas até .. o tempo do robtorío, que anda .por 
'Abril pouco mais otl menos, subiaci" _a· so:ooos, 
sendo ·re_ndas de expot·tacito creio ·_que 26:000S> e 
deiUlport.açii:o creio que SO:OOOR. Ora. eu devo 
dar o nccroscimo eorr.espondente. pura.os ultimas 
m~zes do . nnno financeiro. . . .. _: · · . _. · · 

Quero dar mais 20:000$; ·teremos pois que 'a 
ratlda'do iinportAçlio e de ex~r!Jição, naqu.ella. 
coiila):ca, segundCI os · m"ppa.s. ofliciaes. que apre
senta o reht<>rio do: Sr. ministro _da · fazenda, 
or~·arã' por 80 con~os de réis. Ora~ diga.,mo V. Ex., 
SO 'contos de réi.~ podem ,bastar pa.~a _ o.s·e11cargos 
de uma nov11. provinci11 7 São ealcu los· _positivos 
p~ra os· ouae11 eu chamo a 11ttençíio .do' uob're·.de
putado1 e de outros que por'ven'tu~ ' sustentão 
o pi-ojeC:to. · · . · . ' ' : _ · · · ~ .. · 

A«~tialmente, SI\ presidlmle," j,á se · faz alli UII\9. 
despeili geral com ~trandeg&s,, éon:i ·,o c11~to 'pu
blico; ·coni aS" ju11tlças 'do. pai'z, e.'co~n ·,iistraaas 
géràes',_ despeza 'que n'to. anda" ' em". menos' íle 
_40,'000a ; agcira . qual é ·11 despeza ,liQ:VIi · que 
acci:-esce, e que teu: do ser Iui_IA · pe).~s : C?f.res 
geraes? ~· · a sagu1nto ••• Estou-me .. occupaildo 
disto' para r&sporiilor aoa n(lbrei:t deput'\"dos :q:U:e' 
entendem __ que o.q11-olla _eomareil )em, ,renda )uill.
cieilto ·para as. sau1s IIO,!Ul.deap~as .. . : . · . ,,., 
· A:ccresce ·a despez:~ de um seJ!àdo{ e. _de; J:U,n 

dep-u.ta:du, emquauto n!lo &do dons, 'e_'suas á.Jil· 
da~ · <le custo; tudo i~to vorn li dar· em · un!l 
lO:oooa·. ile:. carga --para os corre~ gera~ · annlilil
mente . Aec~ce ·um p~:e~ldebte 'de · prin>i:nci~·; .$1-
chefe,.de ·pohcu~ Ol.i sua. ·gratlfi~llo; um njudan'te 
de ·ordens; ox:Jeuanças, etc. • emftm t11do il.qiúlro 
q•ú( diz res_peit.o a -~es~oa do_ presidente _e .-~jD:ila 
de custo ; deve:nos caleuler ·para esta· _des~a 
outroll'lO;OOO$, _e )>enso·q1le DiiO' '6 calculo •9·ue 
falhe_;· a'h1.- temos :Já pelo· me11os um _aecrescuno 
de·"despez;~ naimportancra de 00:0008000. ··_ · 
·Um secretario, do. governa; ·uma thesoJirijríà 

e'!lm tod.o ,o •.~11-- tz-em. d<!':emp_r,ega~i>'!>" i$to)1fi~. 
orça nilnca em menos de 12:1Ji.l0Ji' a.·.w:OOOp ootn 
muita. · écoiloinío. ;'"temos,· :pois, ::35~000$;:·~~
dis~, pela e;d$t.e~cia ~li_ de .um . ~htni -aainhilli
tral.ivo_.' !la_,·nm_ governo· ·:n. ~aguelle'·,l·~-ga_~:;-._ve_ m __ a 
neceasadade_. do· uma guaroa~ fixa. ,. Actuarm~nte 
existe_ a~li um . destaca!lle'llto ,qllc~- an~a- J)or 20 ou. so praças: mas' a cam1n compreheo:,J.é. Lbem <;J.Uá. 
creada ·a provincia, havendo · alli . u,n ·pre8identl!, 
ulna. sel:retaria, estaç5cs ilseaes, etc., ·é necessa'ria 

2:) 
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uma gu:lrnição m:lior; quero pois calcular paa·a 
csLa àespez•l a quantia de 20:000/f ou 30:000~ ; 
tomarei o termo médio, 25:000sooo: · 
· Temos portanto que a despeza geral novo. anda 

por 60:0005 •. com perto de 40 contos que jã se 
gastão,· vê-se.-que .. tudo isto -dá . uma somma de -
100 'contos de réis, no emtaoto não vejo que R 
renda dê paro. tanto. Nio fallo ainda ua neces
s!dade de se fazer c,u de se alugar e preparar 
ediftci<Js para o palacio do governo; e p&ra todas 
as rP.partições publicas. ::Se quize·ssemos votar 
uma quantia de prompto para est'\ despeza, não 
deveria ser menos de 10():0008, mas nao quero 
considerar . assim, quel'o suppór a possibilidade 
de· serem aproveitad-)s algumas ·das melhores 
casas ·que existem naquella · localidade ; quanto 
será precriso paro. o afugnel de todos os edid
cios? Note a oamara que ao principio se fazem 
otrêrecime .. tos muito francos, mas além de_ qae 
o estado nllo deve contar seulp·re . com ~sses olfe
recimentos, _pois que o ardor e o ·enthuslasmo 
publico tambem têm um limite; é justiçn meslllo 
que se faz a _esses cidadão:i que ·por · ventut'll 
queidici _prestar seus edill.eios para as·-dilferente>< 
repartições publiqas, pagando-lhes o quantitativo 
respectivo, - - . - · · 

Redicta-se que eu considero a renda actuat· e a 
despeza aetual com aquillo - que tem de crescor; 
agora ainda lembrarei outra cir_c':lmstan~ià ·, !'fio 
p:1ra fazer mal á comarca da G~rttlba, pots esttmo ' 
t!lnto aqnella parte da província· de S.-l>atllo·como 
ao total da mesma província, mM unicamente 
pnro. serem c~nsideradas as novas despazll$, para 
•!ue· não sejamos apnnhados de sorp1~esa ; quero 
que não passe ·nenbllm argumento ·rulso. :Se se 
mo pr1.1var que é necessario e conveniente pura. o 
estado, e po.ra o bem d~quelles povos, n cre11.ção 
des.sa província,. serâ.. tambem just.o que .. o .qofre 

· geral carregue com s despeza p~:ec(sa ; quero só 
flli:er ·ver à eamara a despeza com que .se: deve 
contar ect·t·l e cresceu te. ·. _ · .' · 

· Como di~ia eu,_::ir. presidente,_ ainda há .o.utrn 
Cireo.instànGia qGe fará diminuir a renda .. Mtuai 

· que Bfl . cóbra pela !Ufan-:teg~ ~aq~e. Jla· .cidude. 
- V. Ex. sabe que se trata ·de d1mmll1r 0'5 impostos 

de exoortação, _que jà soll'rêrão ·uma re4,ucçã~;~ 
de 2 •/•; pois que dos 7 •/o que até o anno passa
do se p~gava de.sahida_t.oje paga-se sóm!l-Ut" _5 _oto, 

-e V. Ex. se recoi'dat·á de que no_ orçameu>o deste 
anno ainda !,ÍasSoll. iloVll. a.ti.torlS:.\ção 'ao ::)r. -mi· 
nistl·o da fazenda. _para ir pouco 11.· po11eo redu
zind.:> estes impostos, até extrng11il-os 'de uma vez. 

Devemo.- ·portanto con11iderar _que - deo1tr0 __ do; 
poucos· annos se deixarA de cobrar .essa -r<'nda dol 

. exporl.ação ; e pois tendo de àpparecer wu ~ccreil

. cimo ·de despeza, é pa'eeiso <lesde jt\ sabermos 
'donde· 'il& de provir: ~ dinhei.ro '-p"ua faz~r fl\ce a 
ella, por que .renda ha de ·ser feita; quem ha. de 

-ean-ega.r eom essa· de~peza. . · · 
· · -Agora, quanto á re·nda pro-rineial, Sr. presidente, 
11ão pos30 npresentllr (l_i.ilos. e:xa.1tos 11.. este res 
peitO. Aet)l,alme~te _a a~emblêa provil!çial gosta 

. nos -SeU:; beueüc1os mater1aes, nas sua ·•ostrucção. 
estradas, ·matrizes, cad~a.s. e em t.odo os ramo~ do 
serviço llublico uma qu:anLia jâ ba·~o~~. ay~(
tada; . veJa V; Ê1. a ·despezll que vai-_accrescer, e 
que tem de sahlr _de _alguma parte;,que de· certo 
não poderá ser da . renda aettial, como snpponho , 
e sim de alJ;um novo imposto quo se tw~. d~ IIUlç&r 
.sobre aquella populaçatJL sah:o li.e. :;e :qu_•zer ad~ 
ntitt~r ou c~perar ~te_~d~)a al~um.supprímt>u'to do 
tbesouro geral. VeJa ·pou! V. Ex- as <l~~pezas pro-_ 
·víoeia.es, ·que áugroentii.o, além das actuaes que 
am· se fttem~ · . · · · 

,. Não fallo da. ·uespeza, com ·o· culto religioso, 
·por_que e9t.a dG•pezA ã ~eml, qúe provisor iamente 
so faz pslo cofre· provmcial, eaperabdo-se no fu· 
toro alguma· indemnisação · pelo thesouro ·geral ; 
niio falfo c a despeza com a mstrucçiio publica, e 
llei:to de [aliar ~a.mbem nas estradas e mai~ olil'as . -

publicas com as quaes se gasta umo. grande parte 
da renda que já se axrecada naq uelles lugl\retl ; 
nil:o !llllo mesmo em alguma força policial que se 
possa. eu1pregar naqueUe hdo da. província., desse 
corpo qua jâ_ ex!ste. Tra~ naiea~~~as ~~~R.C-~ _ 
novas --ptovtnetlU$:·- -- ------ - . · - . . 

Temol> primeiramente · uma secretbla do go
vorno • que com . t~;do o· seu peS$011-l niio ha do 

· gastar menos .de lO:OOoa ; temos uma ll$Sembl~a 
provioc!Rl, que com todos os seus membros -e em· 
pre~s.dos internos, ha d~ tambem gastar 10:000&. 
N.ão !alio em uma thesouraria provincio.J, que mais 

· ou menos tambem tem de gastar alguma quautia, 
ainda que niio se crêe uma t'epartição · diversa, 
porque em ve1·dede ·será isso desnecessarjo. 

Ora ; vê a eamara . que .dos ti! modo temos um 
occresr.iril\l grande e inevitavel na despeza provln· 
cial, para a . qual certamente não b9.Sta a teeeita 
provincial que se cobra naquelles munieipiofl. 

Sendo <~ s cousas assim, :sr. presidente, eu creio 
que· nós outros. tínhamos razão para nos oppôr no 
projecto· qu<í'se· discit.te~: e não podiam os de !órma 
alguo\a. ser aceúsado~, de um egoísmo provincial 
fazend•> semelhante _oppósiçiio. - -

Vai-se cre tr mais.uma· provi.ucia pequena para 
coc:li·go dtJ _t.hes6aro," uina província em 1llll terri· 
t.ori~> ·que at?lli~>je, unido 'á' provilici& de'S . ~aulo, 
tem stdo sn:;tentado. com . reclll'll<~S que d'ora em 
diaote-.lhe hiio de fallar; a nada, porãm se . quer 
alteuder, julga-se sóniente que somos levados por 
u.n .. espirato mesquinlio de id.!as provinciaes. · 

Orll, Sr._pre&idçnte; quando eu vejv que el\i&te 
esse espirito conservador da acta:\lidade, o que 
co in tant•> ·zelo. se respei~a e$se eapirito , .ilito ~e 
tocan.do·.em neollwna4as provínciu do imperio , 
niio tenho alg11ma razão para .dllliconfhr ao menos 
que não se t~m.ttm fim politico e social na creaçiio 
desta prov:incia 'LTeudo .t~o .o temor, .. todo o re
ceio de , que esta_ nova provinc:io. ane11-bra algum 
·_fim . sqmente part1cular.; por IUil lado,- toh:ez se 
queit:a .dar . . o lugar de __ ~e~ndor a .algnem, ,.e por 
outro .t.alyez se. pretenda_ar_ .pouca a . pottco t:eta· 

. 'lba~d<cla_p_ro~incia :!le S. Paulo, que nito sei .pJrque 
é vist>~. êom· Lao wáos olhos. (Nao a.p_o_ialf.os.J · 

O SR • .Cairz Mo~:cJU oo :-Quanto . a 'mím declaro 
·qúé; ... at~m-<le me'·iall.arem as precisas qualidades, 
a inda-ulio tenho·idade para poder ser-senador. 

Q sii-<Nu~A~: :~Não d_igo Q.Jl~ ?.iiobre. depu,!a!lo 
dcfendà o· proJectó com tanto: af!lll porque q·~elra 
·s er seuaaor por a~uella prov1neta ;, l.ambem JUlgo 
que essa pa·oviitcia ficaria mnitl) bem r epre'ilentada 
_pcl<> oobre' deputado, qtie é pessQa m.uito digna. 
(APQia<los.) . . - · _ . . . _ 

E; tímáría ate·q~e- o !1obre depu~do _nlo poden· 
do apl'eSt:ntar-se: ·caudtdato _á .sen1toria : pc1r falt" 
·de idade • . ao ·menos· tão em('enhado cem o ~e t em 
mosti·ado. nesta ei'~ação, tào. desejco_so de p.-omover 
ós .melhoramentos dess;,· teriitorio, tlio enthu.sias.~ 
'delli!l que àté já·· ahi vio se~enta engenhos de 
as~uc:lr.... . _. _ . ,· . .' .. _: ·: 

O Sa._ Caoz. MA.CHA.DO.:-.De fazer agaa.rdente . 
O SR. N..:uus~-No discurso publicado do ... nobre 

d~putado vem esaa moJiftcação,- mas -<}ua!>do 
fallou disse que n& eom&rca.<la Coritiba ~ ttavlio 
60 en8enhos de : Jk!sucar, além de : 'uPta quantl· 
l!ade 1mmensa de engeuhos de soccar arroz,, sem 
se · lembrar de que a- maior parte .deases - enge
nhcs pertencem a cidade de -Iguape. · : · 
-- · O S11 : C a ui· MA.CHA.OO dã. um aparte. que nilo 
pudciroos ouvir. - ' · . . · . ' ·. 
:o:·s •. Nwci :'-E'stiniar'ia que o ·nobre depu· 

t.ado, dota-lo .Je· t.a:uta capaciJAde, e tdo cheio de 
en,l,husiasmo por_ es,sa nova _. provinc:Ja.-.nlÕO ;po· 
den..to_· apre~eutàr-se. candid~_to __ ao -.\lugll.t de :!'e
n.ádor ~r falLa de ·Jdade-, tu~e governai-a como 
presideníe, pórque estou certó ' qna c.: ciobr11 'd·e
putado; com t.odas as habilitações qile lhe reco
~beço e que tem :m_ostrado na diseUS;Sio ••• _ _ 
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0 S!l. CRUZ M.tCHAl>O :-Obrigado. 
O SB.. N.~~:uus ,_ •. . havia de felicitar aqaelles 

povos, -havia. de arrancar das· entraubas daquell& 
tarritorio riquezas · até hoje desconhecidas, havia 
d11 emfun . levar a . idade d e ouro áquella co· 
maa·ca,. .. e desl8 modo, ~o . men_os -___ a __ nós, .. ..qllO . 
ailld~--premtnos · --.. quellall · povoações, enxugar no 
as Iagr,maa que correm. de nosaoa olhos pela 
cruel separação . . (Risadas.) . . · . 

Agora; atnhores, perg11ntarei eu, acba·se mesmo 
conveniente e necessario alterar a orga niSil· 
ção territorial e administrativa da provincia dY
S. Paulo.? Porque não se encara a questão da. 
mesma. maneir<t com relaçilo a todo o imperio? 
Por1ne .ba de o nobre deputado que ha . pouco· 
fallou condemnar ao ostraciSmo essas outras po
vonçõ~s . que prcc\siio do iguaea melhorament<H, 
d~ rec_ursos mais p_roximos nos negocies . admi
ntstr.ltt vo3, o em todos os ramos de sua naces
aidado? Era melhor que em ve~ de uma medi·da 
toda -especial e isolada, que não ba de deixar 
de trazer um certo desgosto ao menos na· de~;~u
taç!io de S. Paulo, se apresentasse nma m ed1da 
geral. sobre a melhor organisação d~ imperio. 
(Apo•ados.) A~sim, cu pediria, ~omo já pe<li a·m 
outra occasião, que este projee\o fosse remettido 
á. com missão: de estatística·para que· elO menos. cón
stderasse a~ tres prov~octas limitrophes, .·S: Pa-g.lo, 
Minas ·e . Rao- -de: Janeuo;porque ·não· ·ba-vta· nisto 
nada de mais; nada ·de .precipitação, nada·de in
justiça, havia - sómente: o desejo siQcero·.'(!e olhar 
os pov_os.·debaim do · mesmo 'POnto · de vi; ta; de 
benefictac a. todos. -com o· mesmo ·pensamento 
com que 88· ·qtler beneiicíar ·a comarca<de .· Cori- · 
tiba. Eu · pois não esperav-a ·que os nobres depu
tados . tanto .combatessem- &~uelle meu adiamento, 
auiA!s : esper:tva q11e· o adaptassem · para melhor 
direcção dos • negoclos· pubheos.. . .. .. · · · ·. 

Os ·nobres depu~doa · têm·· 'V;í'sto ·que 'por'· mais 
de· uma 'Vez· na· cas~ ·se -tem· ··reconhecido a õe
c~ssi~ade 'de· attonder á nos_sa · organisaç~o · ~er
ratoraal' para bem - da -admlntdra'ação,- da· JU&taça, 
da· segurança -eommum.; etc~ S'tl' as eireumstan. 
elas parciaes aatorisão esta ·'mmiança, . 'eSta' re. 
Iorma no -circulo . dos ~rrítorios ' das· ·ooasas 
províncias, :por que .. razão . se ha de· adiar.-.·esta 
!Jledid.a geral, q11ando se d~o,··p~a · ella em , todo · 
_ampeno_ os m~sUlos dados, ._.Igual.urgencio. ~ . Para • 
que tan~ ad_tamento~. Lanta frieza, _tantos em
biU'Aços acerea de algumas provfncie.:', e tania . 
pressa, tanto açoda•t•ento a respei~o ·da c~marca 
da Curitiba.? -Em verdade isto faz . descontl.ar · 
posto q ue eu !'uppoitha os : n~bres· dé_P.titaifos ' 
em mu1to boa fe I Niio pôS~O detxar de Váler-me 
aqui de um nrgnmento que já rroduzi na outra 
discussão;·· n!io vejo o.s razoes de filta con'"e
niencia politiea administrativa·' coto que- os no
bres deputados querem a.ustontar o projecto ;. so · 
e:dstissem, terião Sido produzidM '!ia 10 · altUOS 
IJ.Uando um ministro da coró .. ,: que hojé é ·prc- ·. 
stdente do .conselho, · aqui se manifestou na· casa 
a respeit.<i desta:. meteria: . · . · : · . : · · 

O . Stt; Cauz l\!A.CIUDO : - Apparecerio á ou 6 
adirunentos. · · . .. · · .. · · · · ..... 

O sa: NEllas ::....:QuaadÓ t , .. ·,_' .·. ' 
O.&. : Óao~: M'M:HAÍ>~ :~Eni~s~.'. .. 
O Sn, Nr;;BIAS :-E· todos 'elles. 'mllis' ou ·menos , 

fun~ad?.a; Jo.l_ U:tit ' triu-;nJ"bo 'para n·6~ quc· impug· 
l'.amos · o ·proJecto.· · · · · · · · · . · · ' 

O Sa •.. Cauz MA.c!JAoo: .,- Forio ··tOdos. rejei-
tados·. ... · "' · .. .. · · · ., . . ' : .. ~ . · · 

O Sa. · N~ :..:. Mas afinal não'.~~: o pro-- · 
jecto.- : · · · .. · . . . . , · . · . . · 

O. Sa • . Clitrz MAcllÂDo:-Por faltil de tem[>O. · 
' . o 'SR. ·. Ni!.au.&: ...:.Falta de tempo em 'lima 
sessão- de 9 mezea ·l 

E . dassil épo'ea-p•\Ta. ·eá·n i'io tem havido tempo 
para se fazer passar o ~projecto ; agora de-re
pente é <lue appareeem esaas razões de alta 
conve!liencl& política 'l ! . 

g- - ~~~er1:~ . f:!" ~~0un';~~~::-d~ed~!i~~~~~~~ · 
nobres deputados não ant.evêm essa· luts des
gracada por que vai passar a .. nova provineia ?· 
Ea já conhcoo 4 ou 6 .. ~ndidatos mais ou manos 
reeomm.-:ndados, que se têm .de omperihflr na
quella proviacia para . o lugar de een&dor, e . a 
pobre provlneis é qne ·tem -de se ver ·· em -coli
Sõis, em apuros, e quem sabe quaes serão as 
consequenclas? · ·. · · · 

O S:a. PA'ox.L CANl>Ino :-Ella quEnejeite .todos •. 
O SR. N esiAS:-Isto é. muito bom de··: di:~:er 

aqui em uma disctUsão decente.. . . · . • 
O SR. PAot~o. C.wnzoo::.... E melhor· de fazer. 
O . Sa. N21lrAs : -Para o anilo que vem bel de 

p~rg=w a:~ nobre deputado ·se a provincfa·.re
Jetlou esses candidatos. encommendadoll, ·: comQ 
correa !li essa eleição, etc. . . . 

Temo muito, .Sr • . presidente, esta luta elei
toral, e sobret.Q.do nesta e ,em ouU:as partes pa 

. provincia. de S. Petilo. · · · 
o Sn. PAuw. CANDIDO : .;.;.. Com effeito ··eu niio 

approvo as taell encommendas. :-· . 
O SR. N.EBIAs :- Eu já coo.heço 4 ou 6 cnn- · 

did~~s., · 
O Sa. PAuL-A 0ANl)lDo:- E provavelmente· rie" 

nbum presta ? • · · . 

O SR. NEaiAS : -Não digo isto ; algu~~ são 
dignos, e Deos -qu erra--sejac Ieliz o · cttie tem máis 
direito e merecimento, porque ãs vózoo são mais' 
felizes não os quo têm ·mais .direito, .-porém·: os 
·que são mais protef!idos, e · o ·-pobre povo··· é 
víctima de suas. illusoes; -prl.ncipalmente-em uma 
provincla creada de novo, que . fica· toda. á 
mércê e discrição.. . .. . · . 
~ao . ach~:va,, pois. inconveniente, ·Sr. ,eresi

dente, ·em vo1tar. e2te -projeeto ·a eommiseao · de 
estatística· pa~a ser a. meteria .. oonsiderada · em 
tóda$ " a.a .. suas- partes: teri'ioorio, populaç;to,· re-. 
cursos, extensão,: uec_essi·dades presen~s. e :·van· 
tagens f11turas ; . e · tambem ~~ melhor· so es
ta6eleeer o circulo e ' r elaÇao de -litoiles ' entre 
llS tres proVir.ela$. d o .imperio qne t enho indicado. 
Assim t~~ia .de. ~e examinar essa guest_ão que 
&P.resen\el no artigo · adtlUivo ·que otrerec1 na 2• 
discussão, pelo : qual en~ndi. e ninda··entendo, 
que uma parte da provineia de Minas deve· na
turalmente ·ligar,se á província de S. Paulo por 
todss as considerações que os nobres deputaaos 
não podem contesw. · 

O · Sa. Caoz M.l.cawo : ·- Isto vir ia prejudica'r 
ao project.o. dEr uma nova ,província. . · 

O Sn. NimrAS :-Ora, esta promessa dos nobres 
depntados, é um&. exeepçào· eterna ;.é·semelhante 
.á . (lec~o, , que nntigam8llte- . no .. :areopago ee 
.eostwnava ptolerir •. Lembro-me ·: que qnattdo ap
pareeia algum réo- imponante .... que ··tinha Cl)otra 
si .uma eondemoa~- certl\. -~gundo o. direito :96-
tricto. mas .. que no .. e~;tretanto tillba -.por . si ·al
gumas · nzões de. equidade, como aconteceu, ;por 
exemplo, .no casa 'de . uma mulher .que matou 
seu · maridó, ·não : querendo · aque!le · tribU:rial · ·& 
juato .. o . tdo santo proferir uma .condetnnaç§o~: . 

UMA Voz.: ...;.Santo? · - ·. ··· ·- · 
· Q -~;' Ni~\+ ~cii{;q~ _ e~~ :Um ;;.trib~ 
perver$>,. d~?m~t~i:\!l--P.O~;P~· iguobei!11 .~ 
pense que dtsse um tr1bnnal sagraao ;. so.u muito 
1gnorante (nt!o a.pf)iatlos) •• ~-oão .. ~·a este 
~nto· a 'minha •gnorancta ; a um · h<""!~m de 
virtudes cos:umamos chamar homem santo. · Mllll 
nãt> qu~rendo . e!l$& tribu11al .proferir ..- uma eou-
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demnaç:to justa, nem qnerendo tambcm dar uma . A M&.'llU. Voz :-Porque faltão dados estatis· 
ah,olviçiio contraria á lei, mandava que a~ tic:<JS c outras cousas mais, 
po.r&u <:OmpareeeSMm nc tribunal •lO pois · •le 50 .O Sa. Npu.a: - Admira .como os nob.res de- · 
annos. O nabre tlenut."llo tnmbem esl.á se :>er-
vindo da mesma: cxçepçno ou do mesmo sys- hut!l.dos por Min:1s, como o governo do pai.z, àté 
tema. Quanto à. divisáo da província de Minas, o.ie não ~nha reunido &Ues dad~ estatísticos, 
trataretnos daqui a 20, 30, 40 nonos : mas a e.nejllo em tAo frogar.te igoor~tncia ; é llUI& ae 
respeito do. .s . . P.auto . .s<>j•l tnd.l feito jt\ e jA... · cua~io que ,oa: nobres depuUldos se. fluem a si 

mesmos e .fazem ao governo. que au.stent:to ... 
U:u:t. Voz: ·- Atá desejamos que se faça uma UBA Voz: -O govomo niio póde colher todos 

provineia do centro de Min'\S. os dados estatísticos de repente. 
·O Sn. NeBIAs:- E' tão justa a div isão, que OUTRA Voz: -Basta de dar em Minas. 

os nobres deputados desejào que se f~a u•ua 
província no centro para eorresp.ondcr ao novo O Sa. NEBtA..S: - Niio quero maltratar a pro-
bispad9 ! Teria de eonsider;u·~ tambem na vincia de Minas. pelo contrario estou proeu~ 
commisslio este lado do negocio ; sem duvida rando sua visar a · sua sorte, dar-lhe melhor or~ 
nenhuma que 'se ha\'ia de con~der é provineia ganisnçiio. Purque se op poem os nobres deputados 
de S. Paulo o t.:rritorio do bispado que pertence ã reunião do Sapue&hy á. S. Paulo e querem que 
a Minas. Isto é ind.ubitavel; digão os nobres faça part" de uma nova provinda! ... 
d·eputados o que quizerem; queirão muito em· · O Sn: PAULA ·Fo~<sEC.i.:- Porque a údade da 
bora prender essa parte da populaçiío a Minas, Camp:~nba teni tod~ ~3 proporções para capital 
ella nat•1ratmente deve passar par.~ S. Paulo. de uma. nova prov1ncLa que SP. deve erear ao sul 
Nem vejo que para isso S'lj& neeessario . erear de Min.a~. . · 
nova província, porque se se tem de crear fllii 
uma. nova provmeia, muitas ser•\o indispensa- {Ha outro aparte.) 
veis, porque ha municipi·•s de tamanho circulo ·o sa: .. NEB:U.s: :-- Destll manEoira niio se faz 
como ê a distanch que vai de ·um· desses de nada·; él)t!to . esperemos que o Paraguay :nos de· 

.Minas . à capital do S • . Paulo... clar( a ."guer~a para levar a comarca dâ .Cori-
[Ha um aparte. ) tiba a· prov.lnci!l, se ·.esta é a razão pohtiea, .diplo-
Fallo com dados positlvOll .; esses que se compre- matica, corn que se ·quer ilpadri~har o projceto. 

hen. dem :10 bispndo de s .. p. ;lUlo estão omite pro· Sr. presidente, t.onhó · concluído por ora minhés 
:z;imo.s da cnpit.al. de s . . p"uto; ·isto não podem observações votando contra :ó pcojeeto. Razõe . .; 
negar os nolíres deputados. Não pensem que es- pomieas, r112ões · soc:iaes, .razões .. de conveniencia 
tou embirrando ·com os senhores. .. para aq_ualle.·povo,.razões fiscaes; t11do.se .oppõa 

·. · . · · · · · · a creaçao desta província.: não veJo nada a fa· 
, .Um Voz ;_- ·_Nito são .elles que hão de formar vor .della, ,na.daaQsolutame,.te. Era Josto que este 
a nova proyu1cu:. ptc.j ecto Jicasse adiado, e fosse á com missão para 

O b"1t. · Nl!:BI.o\5 :- Qual nova provlnc!ti! S&ou~ encaralo-<1 sobre !ii, para encarar . ao ·m~nos :a s 
tra:!l que estão iniciadas não pàssão, · quanto mais tr~ provinci~s limitt;opbes, .. se .. nílo quizesse. tra· 
essas que ·estilo só no voto · ao nobre d~utado ; tar de ll!JIB . orgaulSJl&i,o g!lra.l; . de , uma nova e 
seguramente· têm de levar 21 ano 5· a h . melhor d1v1são de· ·todo O' unperio. Por ·ora oon· 

. . o . c ega- cluo nnu· ,. ·minhas· ... O""'". rv"~o-es.·, PA . ainda .. tiver rem a so.a maioridade, · porque· n&Seem agora. -. """ -. ~ 
· Já: disse,. não quero· que · ·a provincio· de·S. ·Paulo o~s~o, ~e oecu.p:u·ei .da materia, e m6$mO man· 

se ~ngroodeça ·á e!lsta deste ou · daquelM ter· darei .um. adi!l!Jiento., á." mesa. · 
rltono, ·eom necrosc1mo destes · ou ·aaqilelles ha- : -A .. dtscusdo ·é ·inteaompida p&ra se ler ·a re-
bítantes ; ·quero qne sereg\tlari~ molhor a nossa dacção da lei do· orçamento, a q1wl -é posta é 
divisito torrito~ial. Se' é ~sta a razão 'JUe valle votos~·e · approvada. . . 
para ·a .creaçlio ·:da provincia da· Coritíba,- ella ': éontinila · a ' diseussão> , . . 
v~ll~ n.uito ·.mais a respeitô dess·a·' parle ·da. p'ro· · · 0 's·o,' 'p . .a· &'.s' 'w··,.,N. ~~ •• :...:_Tem· ·a· ·p· ala·.·vra·0· Sr. s1•1_ 
vmCla de· M:lnas•; S\l:as ~elações ~l!:o :m uito ·mais a A -

faceis, mais proximas para a capital da S. Paulo. .v eira da Motta. · . · . . . 
Não lnsistamolÕ Heste . ponto, porque· os nobri!S de- · o ·Sn. SrLVEUA Di. MorrA:.....: Creio que o Sr. 
putados nlio 'DOS podem 'combAte•·: . . · · · • ·depn~do José· Mathias tem a palavra ·antes de 

O Sn~ . PAÚu o.,NDl.UO : . ...:..:MaS ." 0 · povo nao mim,- a favonio prujecto .. ~ · · · 
quer. · ·o. s:a·. Paumcn& : ....,. O Sr~ Josá Yathias ·de-

o SR. NeBtAS :-O nobre deputado não sabe .sistio da pa!Qvra •. . 
Slf o povo não quer,.: · · - 0 Sr. Sllvelr~ d.a.l\lott~ ·: -Sr. ptesl· 

U:u: Sa. DEPUTADO : - Sei diuo; tenho relações dente, não á a primeira "ez qu11 ~oho a palavra 
illli. . . . . para discutir este proj_eeto; Já ·e.n s"ssão anterior, 

o Sa. Nenus: _ Sei de ·m uit<os Que querem, ha· dous annos, tome1 parte neste ·deba.t~. e cre1o 
t b t h I - 1 que cumprl sem querer desvanet.ar-me dtato) o 
ao1 em en o re so;oes•.para a li; D~mais, como 'meu dever de · repr~~nt&nte da. pl'Ovinc~a.· de s. 

h a poucos dias. dis~~ ·nesta ·casa, · és ·. ve2es é pre- Paulo ""diodo que esta medldn. da ~levatlo da 
ciso fazer o b!l<lelicio ao :»ovo con·tra s ua von- r• · • 
tade; á8 "''ezoa 0 povo miu·cha debaixo tle. tal-. eamara da Coritiba â. cathegoria de prov1,11c1a 
sas lnlinencias . . de i.téaserradas, e ·é prec.leo-que .:. rosse ·:um resultado· de um· systema gerat ác.erca 
nós o esclareçamos 1uelhor... •·•: ·_.,, ··.·.:.;:.:.·"·' · .. dá divi~iio do." imperio,--.\f{arll·-ll'llndo : ne•h· die· 

.'i:ussão, eu julgava. qno ·teria grande vsntageiJl de 
O .Sa. Caoi . };úcHAoo ·: - Entiõ .l~alo~'lifl:ne· .sueceder ao .nobr~ .depu~du. ;p<or; l:>. P~lo,. que 

. fi.cio. o .nertençer .a S< Paa.Io d~)iue· a'"':'iiúia pro- · reside na cidade de Paraongua, . 11: q~e ,tiDha pe· 
vmc1a DO\"U. · dido a palavra. . · ·. · · . · . . 

O SR. Nxnus : .:._ i?àra elle ~ ·indÚfereni~ per · · 'Desej'áva; Sr. preeidebte; 'ter · esta. vantagem, 
.ten,cer a uma. provincia;n~vo. ou. áque~la que.majl! por isso mesmo. que~ no):Jres deput~os impúg
. fac1lmente · lhe póde mm1strar os recursos.. . . ·- naaores ··.do · Pf9J8eW'' têm 'Julgada·· 0001 tantos d~ 

.. U:~~. ~Voz:_ Co.m ·a.ereaçiio da n'o~ provinci.a dos estatls"cos, com · tantas 'ioformar,ões. ·ma1s 
te d ·ou meoos exaetlls .. a. respeitu d,s · ca.pacidades do 

~s to resses os povos eão melàor consulta- . cmnilrca da CCri'ti6a ·para· sér ele"''~a & pro·vin· 
os .. • eia, que eu havia de ouvir e enio •que a camara, 
O Sa. ~EBJ:'-5 : -Porque nã<' a c:réiio? com muita a11ciedade as· infomilloÇIÕeil de um ·.<Je-
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pulado que reside . na cidade de Paranaguá, o 
qu6 devia estar •nais h11biütado q11e qualquer de 
nõs, ~m todos os dados, para que a camara to
mass~ uma decisão muito acertada a ·semelhante 

re~:t!~do eu que é ~ma rigo~osa obriga~ilo d.a 
deputsçl[o de S. Paulo pronunciar-Ge to<f-., offer&
cer ead~~t um o seu contingente de -informaçQ.
em uma questão desw· que·· afi'ecta -tão de parto · 
os interesses da provinçla .que representamos, e de· 
via por mais esta mão encarecer muito es~~~~o vanta· 
ttem que pretendia ter, nta~•char nas aguas dessas 
tn(ormações, porque pretendia tirar partido del· 
las para eontradictar o honrado deputado por 
Minas, que tem apres~ntado n.· sustent&Çilo lu· 
minosa. doa lnteressea da elevação da Coritiba à 
província. . . 

Mas jâ que me n§o é dado. ter. est\ vanta
gem das informações que dosejava. tanto- PQS
~uir a respeit9 da comarca da Curitiba por esse 
nobre deputa.to residente em Paraoaguâ, se· 
ja-me permlttido o.lferecer á _c.,nsidenoç'ào d•l ca· 
mara 1111 ruões geraes qtie hão de íllustrar o 
voto franco que dou a respeito do projeet.o; . 

Sr. pt:esidente, os susteotadores · da · idêa de 
elevação da CQritiba a .província tém-ss .a;ervido 
de argumentos. de ordem divc•·sa, . uaa timdo~ 
da capacidade da coJÍlarca ·para ser elevada .á 
categoria de:prõvin61a,. outros -t1i~dos dos grandes 
interesses g~ra~ . que re6ul~o ~- im~rio .de.sta . 
lJl.edida: . . Oa - impugnadoreá .. do· ·projeet.o ·têm-se . 
~;ervido Ao . arglUI)elitOs, ·. q'\i~ m~ .f!lzem l)istin· 

. guil-os em, dua~ classes ; , a .. Pnme1ra, . d~s . que 
eombatem .:o pr9Jecto por Julgcu· gue .a eomnrca 
da Co"'tiba· nlio, tem !lS ' b~tb.ilita~es iiecessàrias 

·pata .ser: .uma ~uipOl·ttlntis'siJ#a província ; a se
~llnda. elass~ .• é ll ._doa que. c(lmbatem a medida 
pelo" [~do da· fal~ q ~e essa CO'!}arca fica fi1zendo 
á . pro.y,lnc\n .. de S. ~aulo. . cuJa. grandel;a elles 
querencguardar, com o ._ que ~m o aeu de'Ver. 

· .Ell nio,:pertim,ço á. priixlei~ ,Clàsge ; ~OI!I _ iaipa~
n!ildorel!, . Il,l!IS ·ã · s~gunda. Nao .. pertenço á . prt· 
meirli; ,'.cfas~e, .·p~t'<JU8 ente~ do __ que. O. : d.a.Ver. q~e 
sobro~· ,mim pesa de. ~pr~se-~tante d~ prov~ntla 
de · S • . Paulo nio me ·xnb1bé .de· re~nbecer que 
a éomarea da' .CUritiba tem amplaa .. ~porçoes 
para'' sér elevada 1\' categorin de pronneia, -tem 
riqueza aetual e. por exp~orar, por desenvolver; 
p;)r provocar mu1to vantajosamente .com· a· crea• 
çi9 . ·de .um novo c;entro adminiõtriitivo mais 
actlvo do ·qne ~sse ·que 61\a . t.e_m . a 120 laguna 
de distancia ; porque a comarca da. Coritiba tem, 
al~m da .sua ·riqueza. a Yautagem da .ana topo
graphia; ·ao· que póde tirar. 'tmmenso .. ~rtido ; 
por~ue essa comarca · tem do0.11 porV..s impor· 
tmtissitoos no ,sau litoral, ~ ·~rto. de Par&n&gué. 
e o de Antomna, que :zuto lbe . ·é somenos, e 
talvez supel"iOl" em capacidade · para. todo o ge· 
·nero de eommerceio, porque .é . um. g1·aude anco
rsdouro; é nm · P!lrt.o de .. muito· facil entrada, e 
que tem hoje a grnnde vautage1n 'dG estGr li· 
~r&dO ao ·Interior da . proviucia . pela. estradn da 
G:raeiosa. ··· . . .- ... 

pugnadores do proje.cl.o, de ma!s de ~o.ooo abuas .. 
,E uma pop11l~:io de mais de õO,OOO a lmas· com, 
!totl.o.s ~ razues Ae crescimento, como -. clima ta-· 
:vor.avel, riqueza. 1!81llpre crescente, _facilidade de 
me1os de subsistenci~. no espaço de 10 annos. 
dev1a pelt> menos, ter augmentado de um qnartQ ;· 
e se ella . tem augmentado de wn qllllno de· 
vemos . eo>nceder a . essa ~marca. · mais de . 10.000 

. altna.a .. Ora, conh~o qu. .. · no imperlo lla outl"as 
provLnc!as que têm menor .papull\çiio ; ereitvque 
a . provinela de Matto·Grosso, important.lssima 
~ela . SJl& posição, tom. muito menos pop1lla~ 

_\) que . tem. a · comat:ca da ~ritiha-. . .. · . 
Ull.l. Voz:- Tem · metade on menos; . · 
O Sn. ~ILVEi:RA. DA.. Mo-r:r.oL:- Creio ·,que . tem 

40,000 ha~1tantes ;· m.as para· elevnr um territo.~~o 
á eategorta de pro v !ncia o poder legislativo uio 
tent só qne ·atteuder. ao nu111ero · de &eus. habi· 
t~ntes, tem · de attender ·.lis :circumstancia-; espe· 
Claes. · 

Já vê pois a . camara que e.u não pe'rtenço á 
prhnoira classe dos · iinpugnndore_s do Jiioje~t9. 
que pretendem · p,ra· combate l-o ame.squiuluu:: a. 
comarca. d.a Córiti.ba, redilzimlo suas propo1·çi)es. 
Essa .comarca é r1cn, tem .elementos .. para pros-

. P.~rar, ,teih grandes intet·esses . qllil o gclv,erno 
pode desenvolver, prov.oear .:om tanto mais elfi· 
cacia qaando lhe ·aâ am 'centro de ~o ·gover. 
nativa. Conheço .tudo isto; por~m vejurnós agorn · 
o verso deste .quadro, . . . . . : . , . 

Eu! . ~IDO .·disse, part~ço ., á segunda.. el&seo 
dos _xmpngnadores do pro)ect.o, e esta . da.sse r e• . 
d!J-Z .os aeus ... nrgamen.tos. ,~ós . íxitercàses :. d:í. ·pr~· 
vtne>a que nos en\"tOU aqul .:~, - ~etepdei:os. 
Será por ventura lima tal on qual Q.ttebra DOll 
íntere~ses da provinefa. de S. Palllo .a divisão 
actual? Se importa .·a quebra nos ·se!Li .. interes
ses, não e . do.ver . OOSSQ levant:ar . a_ DOaS& . VO:Z 
para, que s ejamos fieis ao · j u tllmento. qiio pres
tâmos; e ás pt·omessas q110 temos . para . com os 
nossos e.ommttt-en~s de del~denni:>s os seils in· 
ter esses?. l'or c~x-:to que .s.im •··. , : . . · 

Aiada não acompanho, eeJJ h ores, a .essa .classe 
da imp!lgnadores, porque eoll;!leço que. a comarca 
da· Contiba encerra em si nao só reCW'llos, nio 
Só . prop'!rções, portos . vaauasimos para o .aeu 
eommera1o, · maa J)orque ·essa comarea tem. li· 
inites com · poteociaa estrangeiras :que. fazem DBI!· 

. cer para o 'governo o dever indeclinavel dE~ enidar 
do muito pe.'!:o dBI! nossas questões de limites· das 
fton.teiraa deua ·pto:viucia. entre . Corrletitea e 
Paragnay • . E11 rccooheço- .q~e -o -:govel'!lo, se elle 
tem ~a!lo O --~~lao . q1,1e .. o; pro;~to,".~m ;. tido, : 
mostta ,~: .menQs zelo, ,pelo& .1pt~osses DI!>Cil)naes · 
· (ajloia,dos)._ .. quer'lndp AP.PrclXlDUlf .a !leçl(l gover
nativa a .qS>~es ·pontos em que collisõea s~ podem 
dar, ·em ~ue D remedio den ser _sppl\ct~do com 

,- ..:~e~~ori!!J, . teoho parR. mim . ha, muito . te~po, 
C9mO-J:!H1d1da. .de salvação publica, de ._que , o _go
verno se . tem . talvez desc.ui~.Ado. que n diviSão 
geral, do .. .imperio · ~~m· m .. nores' eentt:Os . àdminis
trativo.s seria um .meio mu.ito.. vanlajosõ, do dea
envolver .as forçBI! actlvas do paiz. (J.pe>iado$.) 
Eu .nõo concebo qM .~iamos eegós a . ponto que 
olhemos para essea colossos que .se eha!Dio PrO· 
vincia~ do imperio, quv poderiiio servit do 6ase 
pe:r_a urn grande , impe~io. iapoi«dos) , .. e . que ;,es· 
teJao reduzidos e811es c:olossoa, essa extenSilo 1m• 
menaa de terrUorin, á categoria de v.ro'\"ilieias 
em rrente de outras, som metos leg~~a da 
irúlaeucia que euas grandes mass11s am · na re
presentação .nacional. Não concebo .· meamo. que 
o .. governo possa administrar eonv&lll&otemonte 
províncias d!' .extena.ilo_ quo tem o Pará, que ha 
pouco ·to! div1d1dti aiJída eiiC8saemente ; como podia 
elle ll'overnar 11 provincia do Pará, c~a exten· 
sào mterior exeellia· a todAs aa provlneaa? Não 
sei cumo se podt>rã comprebenc1er quo o governo 
a&ja tão solicito, como creio que elle quer· ser, 
principalmente peloa inte.r8Uea da proVíntia da 
Babin, tendo esta nm .ertio lm!llePao, tio rico, 
tão auseeptivel a. progresso, e entt~nto, pol" 
ter tliD governo a .. 900 ou 400 leguu clístante, 1\a 
vezes não · oóde receber delle · a mnls pequena 
protecÇiio. N'ão sei como é ·que o governo póde 
tteguir um systema · de polltica que · ga~.nia a 
!~Bgarnnça individaal da _pro:nn_cia. de Pern~tn· 
buco; tendo; ella: esse·· sertão tmmenao. oasas lm
menSM comarcas,. ~mo · a da Boa-Vls ta··:du:· in
terior. da provincia, :~nde uma: ordet1t ·do .gtY-Verno 

prom.!)tidão. . ' ' .. · . : . -· .· ·.' . . .. . . 
N ãu aoompaubo ainda . ~ eetii cl~~ d<!§ )ID· 

para .lá ·c~~ar leva 1\s ._ve~ 20 dias t Não sei 
COI:!lO se .. ~ CÇif!Ce~r .. UIJ,l . se~elhnD.t · •. estad~? 
de couaas. 'E e~~_obse~Çlló é_ extenslv;& ~,Qua51 
todas . ~ . ~~v;1rlll!lS ,_.~'íl. ~w~ql}o •. ,po,~;~ue ;mJ:iplt~ 
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a província d.a ?rbtto·GroSE<o, q~e tem apenns 
40,UOO almas, creio qne é a sr.gunda do imperio 
em ext.cnllão de terntorio. T11Jo eonveqe para. 
dewonstrar ·a necessidade d:l di vi-<ão geral ·do 
imiJerio ·em novos centros administrativos. 

:M<is, s.:.ubores, se · é facto incontestavel qne 
o imperio para ser bem governado, para que 
cs elementos de sna propriedade tenh.lio 1m
pulso, é preciso que sejio divididas t.odas . as 
provin~iaa, eu niio considero que a medida de 
q11e tratamos poua-se \.()rn~r convenil.nte, ~r
que só se adoptando um plano gers\ da d1vi· 
são do imperio e qua podemo3 eolber os resul· 
tados que desejamos. Me p.lrece !ambem, Sr. pre· 
presidente, que este plano geral d& dl~is~o 
do imperio e arandemente pr~judicado pelas 
idéas l'arciall'i da. · divisão do m<l!lmo, e J)ortnnto 
pela. .i3éa de divisãO da província de S. Paulo 
pa.ra · se elevar á província a comarca de Cori· 
tiba; porque quando o legislador tiver diante 
dos olho3 a carta do Bra~il, exatninar o terri
torío ·de eàda U:ma das províncias e sellS difl'e· 
rentes ·pontos. e . ti'l-el· de eircumscrever. esse 
territorio a novos centros; h a de n• ees~aria
~e~~; · on. ·ficar embarao;ado, ou prejudicar- a 
dtvtsoes · fe1tas 11ntes do momento ··elll ·que se 
queira pôr em pratica es•e systerna; e pois pi>t . 
que razão nós bllvemos decretar uma· r.0\'<1 di· 
visiio parcial, quando ··nós · sabemos que os .be
neficios · <1e que o Br'n'!il necessita nesse ra'mo é 
a divisão geral do imperio ?· ·sr. prel\idente, eu 
eetou persuadido que não se devia tazet· divi
são alguma 'P!U'Cial, e hei de .votar contra ella, mas 
não pos~o enxorg!lr nn divisão . pr~jflctada do 
Corítiba t&lguma áas razões que ·os nobres . de
putados ·da provinela que en tambem represe·neo 
enxergArão no projecto. Urn nobre deputado 
hoj11 ·quando eu entrava. nesta casa. · invocou 
como ~ma das ~r.ra~de~ razões c:mtra··o projecto 
a muttlação que 111. so1I'rer n proVtncia de S. Pau· 
lo, que elle quiz rea~ua'rdar com o~ es.iudo de s"r 
ora ·a mili, ora a·11rlmogeuita. da independencis. , 
queeti!o. genealogiea ini:t g.ue eu .nllo . posso en-' 
trar, mesmo porque tenlio · ~ · grande .embaraço 
contra ·qlle lutar de a supp_õr mãi é . lilha'·ao 
mesmo. ~po. o {JNada.r eapoiadot.) · . 
· Gte(o, Sr. pre~idente, que a êonsideraç,llo de ·ler 
SJdo· a provlnela de S. P~nl<> .· a1.uol!a · . em: que 
o grande. ru~dador do lmper1o proclamou a nossa 
independencla· nio será rru::io paro. dizer-~e hoje 
que n provincl& ntlo deve· aoffrér nimbnma alte
~ão DO 88tl teLTlt<)rio ; . poiS creio que seme~ 
lhante aeto nito a e:dmiO de medidas dessa or
d~m, o Mm por lllao a colloco11 !ôL'á da llnlla das 
outras provineias; li quatLdo mesrno nós os re~ 
pre!M!ntantes tle S . Panlo devemos tor a vaidade 
provinelsl que nos pócle dar semelhante neto, nlio 
a devemos levar · a bl ponto qne cheguemos a 
desconhecer oa· eaforço~ que as outras províncias 
tllmbc;m empregário pRra se eonaeguir um tlm 
t.ilo. glorioso para todos os bruileiros. 

O Sa. :RtaEIRO llli: ~DEU.lll..:-O nobre depU· 
tad!l não é pau1iata, por Isso é q11e pensA 
ll.SIIlm. . · . . 

UJU Voz :- A província da Bahia ptigriou· pelá 
iD!Iepcndenela com as armas. . . . · .. ;. ~-

O Sa. SILvEiu: D.t. Mo:rr~:.,.... Eu, .pars res~n-: 
der ao uobre deputado q11e me aco.ba •cde di:ter 
que aaalm penso porque não .sou pauli$ta, diNI 
llo nobre deputado que para reconhecer e eu
carocer e~ lour04 · da provin~ia q11e represento 
!lou brua~6lro tanto oa mala de . que . o nobre 
deputado •.• , · 
. o sa:. BmEtRO ' l)l!: ANnRAl>,.: - MahJ ··do . qus 

e11 ? •• • · . 

·~ 0 S'it: ' SILv~· ni lllrn.t.!- se 'o .nobre depu
tado pars me diriair ~a eltpre!l~ invoca o 
faeto tle nito ter eu nase1do · panlista, ou poderei 

di~r ao nobre depÚtado que sou mais . brazj. 
le1ro do que elle, porque nasci no Brazil e o 
nobre deputado niio nasceu ••• 

O Sn. RID!illllo DE Axon~t>A.: -Sou tllho do ex i-. 
lio; mas hei de provl\r·lhe se tenho direito·· a 
ehaan.a.r-rne paulista. · · ' · · , 

O Sa. SILvenu. tu. MoTTA. : ..:.: Bem vê o nobre 
depntado que cotloeou a questão em · máo ter· 
reno, .pondo &m dnvida o Interesse que tomo 
pela província de S. Paulo·, t ra:r;endo semelhante 
questão de ataschnénto quando m<i võ défsnjendo 
os interess<!S d!t proviociil ~que . repr~settto, e da 
qual sou fiel tnterprete N:lo nnset · & verdade 
Ri\ província dd S. Pauto, mas a!U r&llido ha 2~ 
annos, n!li sou lente de· um·a · aendomia, alti 
t<>nho a rninha. família, e tenho tnnta ·iadbe~o 
áquelle solo· G<>mo poderi ter ó nobre deputado 
que tanto se Usongêa :só }mr ter antepassados 
que uasl:erão ne3sa ·terra, quo amo tanto como 
elles, e ll. lfllat · presto serviços pnblieos desde 
que pude ser . cidadão. · · ·. 

Sr. presidente, toquei nesse facto sómont;, como 
principio de refutaçn•> ·das razões geraes que os 
nobres_ depntadod · da. oppo5ição. liberal ap ~e
sentá.rao eontl'll · o pro1ecto, rs:?:ões ·em· quo não 
h'lvía n eeessidatle iie. se tocar, visto que ll&•la 
concluião; e I)Qr aq nelle mesmo principto tocarei 
tambem em uma outra · consideração que apre 
sentou · outro nobr~ deputad.o · da ···.·opposição li· 
beri!.l, , o ·qnal. em. se~· .systema de. o pposição ao 
governo .(e nisto .creio q111 ~?S;:;o r~:unir a oppo· 
siçii:o liberá!_· com' a opposiçal) pariam entar) pre· 
tendou enxergar !1!1. .. uiedida · da · ele:vação. da 
com~r~ _da. OoJI:itiba . a proy-illcia um expediente 
de JOgQ ·ete\torál, ou:· eln r ela.;ão .á .. eleição . d& 
um senado~ qlie· se tem de fazer e ín s. Paulo , 
oo. em relaç~o . a· elei~ão .. de· mais um. senador 
q_uo a nova província t ilm. de eleger; · Sr. pr.e• 
E~den~; . é prec_iso nã.o deilcor passar essas ·m:rs~ 
t•ficaçoes, .o _governo, da:1do. impUlso·· é. adopç.lo 
desta medtda, não póde ter em vista tae5. cal
eulos·· eleitora~, · qU:e . aós nobres ciepiltados· con· 
vem, oW 'querem . âar ·.a. entender'. _A c~marea d'e 
Coritiba .·na.. 1Jltipla . . elei~o; compond~~e.: .@.vez 
de· 140' ele•tóres. deu : á. opposiçiio :&pt'nas 40 
eleitores: : . · ·· ' · . ·· · ' · . ., ... ·· · ' 
... o ~a. :Rm&J.R~ ·~·Âl-Dli.ul~ ,..,...., G~~s aos ile· 
gociô<~'"de . S. José.:dos; .Pinbaes, · (Becla?n(Sça-u.,J . 
·uliL\. Voz :·- ·Não ' h~uve lã eleição; e ·.se n hou· 

voose da-ria. mais·· dez eleitoTet; . . · · · · . 
O SI\. S!Lv.sirii~ nA.' Mo-rrA: ~' A cowuÚt.-de Co· 

ritiba ·deu 40 votos á oppo:Sição; 25 . talvêz . do 
col~eg.io de Coriti.ba, uns lO <!U·. 12 da .. "Y,ma do 
PrmCJpo, . o uns 5 ou ·s· da vtlla Nova . de .Ga· 
rapná; tod•ls 0 :1 mais eleltores forão .· governistas, 
e ê preciso . s)lber-so~ mai~ que .. na eleiçiio ~a 
p~rochia de Coritiba for ao : .igqaes . os votos .de 
um e ~e ·ouLrO ·lado. 'politli:o ~ , ·. ·;.: .. . · ... 

O Sa. :RIBEiao · .o& Â.Nl>JU.D.a.: -De o tnaia um . . 
O Sa. SILVll:laA. n.a. MoTTA : - Quero . 'conceder 

isso, -é questão de um ·voto ... · · ··· ' · · · 
O Sa. RIDEIRO · J)E · AwollA.t>•: ~Não é · questão 

de um -v:oto;é qu.cstiio .d~r · maioria •. · · . · ·~·· 
; . . -() sa: SILVKUU..Di Mon6.' :-A. .eteiQãO ~foi di vi
: cf!da, e como o · numero , dos . eleit9~s .ea•a ímpar:, 

tuo\1-se esse é. . sorte,. 'l a aorte,-;qúe é s3!Dpre 
eéga, d4!oldio· a favÔr d08.· .110b~ députados.-; • · 

O.Sa. Rou:,ao · DE .ÁkDJW)A.=:-O :d elegado · foi 
quem · andou f.uendo . eonveuios. · ·. : · · ·. · · · · 

o· SR. SzLvmili:' DA 'l'•{on&;- Qliem: tez· o eon· 
~enio " foi 'O j~~ :d·e .. direitO. ~ue' ·fói :qnein ii~ 
apresentou como ' chefe · d'o partado ~do nobre · ele· 
putado. . · ' ·. · · · :· · 
o sa: 'RiseriLO DE A..-ióu'!>i : -.:. Mas a . assigua

tnra. d~ um iuiz de, direito não .apparece . no 
convento? · · 
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O Ss. SIL VElllA nA Mo'!'TA. : - Ellc segui o a 

regra de Nosso Senhor Jesus Christo, que nunca. 
~screveu, mandou sim escrever por seus disci· 
pulos, e na. arêa. (Risadas.) · 

Não aehn po;~; Sr. presideuta, que esli>jilo 
. autorisadoe . {)S nobres . deputados vcl~s p!'<:Si · 
dentes a ~>rgumentar com {) e->piríto. da co:maren 
de Co.ritiba para attril.-uir . ·ao . ~~:overno -vi$~oa>i 
eleltorlles, visto qué o ~ot'po eleitoral de Coritiba 
em grande parte é governista... · 

UJ>~-~. Voz:- Isto é corJtrapmducente, porque 
entiio é mais · faeil· a eleição ·de senador. 
.o Sn.' .StLVJUnA LÁ Mo-rT.&.:-E!itou-Teapondendo 

ao . Br .. ·pacheeo quando insinuou que esta me-
dida ·unha·· por fim íaéilitar a eleição do senador · 
por ·s. 'Paulo·. · · . . · . 

Porem, Sr. presidenté 'não . só o corpo elei
toral de C!iritilia Ii& ·úulma: eleiçllo geral roi ·~.m . 
grande "lnaióri« governi~ta, como' ua11 ultimas 
eleições de senador o partido go'vernista e.>teve 
em deeidid,\ maioria;. e muito superior ao partido 
da opposiçã[) .... 
.o ·SR. Rm.Etao . DE A!!DRADA: - Veja là o·· que 

não se fe:~: \ t 
O Sa. SlLVI!rJta. ·n~ ·MoTTA:"'"" ••• e, Sr. presi

dente, na cidade de, ·Coritlba a. eleição proxima 
que o pactidl)' dt opposí~ão ganhoú 'rói a de 18i9, 
a qual .só gaoholl empregtlndo força armada, e 
deportando-se l;>anl 'Paraoafai o delegado~ o sub· 
delegado, o jmz mnnieipa e o tenente-coronêl 
da g.uarJa. nucil)nal. ·E quaes forãD ·.:,s. resultados 
deSola eleiçilo e de ,semelhantes ·actos 7 A .:amaro. 
doa -Srs.• deputadoll tanto reconheceu que a op
posiçiio ·,til\ h& ganho esse. eleição emprega•• d1> a 
viole.t!c.ia, .. que tomoll . conhecimento · de · ·todos 
aquelles . factos•' e·•Rnnnllou semelhante· ele•ção, 
mandando : proceder a outra: e na nova· eleição 
(} p!tdido. do·. gove~no: te~e grande' mnioria .. . 

Ora, jó. vê V, Ex., s~. pre~~idente/qi:u: os nobiu 
depnt:\dos . d~ ~pposição liberal (f!lço e~ ta . ,dis· 
tinc~o ···I)~ra. diiFere!lçat· · de outra· opposlç~o que 
se tem 'feito"üO -ptoJeeto; p9rque 11~ men nobre 
cólleg.l ··aeputan6 ·J.lor S. Paulo,.ó Sr. 'Nebía~, que 
-pertence il oppos•ção pnrlamentar, nfio faço a 
injustiça de: acredi~r q11e con·corda. com · essa 
insii1uação,··vlllto qUil. acUdi to que·. ello deve 
estar· .tão convenciuo dos recursos qu!l o pnr
·tido: governista tem · em Oori~lba que ntlo póde 
annuir a ella), nilo tem fundamento algU:m para 
essa, in~lnnaçito.· ' · · · 
· E· al-êot disso · e~t supponho qtie as Intenções 
do governo a· reepe I to de~ se. proxlmll eleiç!lo lllto. 
na· mesmas ·que tern ·tihlo sempre· n respeito ·du 
eleições ·qua se têm 'ultimamente leito na pro• 
vincia de S. i>e.ulo, e · gue tôtn a!do multo sys. 
tematlcamente · tas:adaa pelos· nobres · · deput!lilos 
eo01o reauUade _'de vloleqclall que nunca exla-
titão ••• (Muieos apoiados.] ·· · · · , 

UllA Voz : - Nunca 11a mandárilo destacamen • 
tos para lugares de eleições naa vesperu das 
mesmas?.·· . · · · . . 

o· Sn. Sr.tVEiltA nÁ MonA :-Não ha tnt: o que 
os senllori!s querelll é que em v-esperas de · elei
ções se pe~ue em .• quanta .força policial houver 
pelas locall..t.ades e se metta em. um co.11ve~to 
(apo~os,;,. l:'8a~ ;,r.llelamaçiJcr); porque, ea&Slm 
e . .só ,assim .. que ! .opp{)!lii;llo .não :'líri&}:jUeho_uve 
iuterveilçi\o ae·íorca.arm~a,; ma,'$ ,ll~~.é , P!>SlUvel 
qu~ ,o_ i[overno-'- en:i"sem.ellia.J\tel! ,OCÇIL!'Aoe;;, e!D. Ql!e 
as . p~lwes l)ltão e produ;~m crl!Il~s.~ entr~~- o 
J;lOvo'. á: ~"--te .. ê ·.do~ : c_ap~uga_. s:, ___ da ·. J.;berda_ .. ~~ '. --~ 
(.&poiados e : r~c~es.). . .. : .· , . ·.'·· .· 
· ·si-. pn'isid~B~, es5a ~•inuaç~ .q,ue. a opp()siçno 
faz a respe1to da prox1ma _ele_1~0, · que . tanto 
etrlt\ado lhes· dfli ·é Já. um prmclJ?lo . do systeme. 
qne pretend. e_ ll'i 'ildopt.ar para· se~ Justlfiéar de.PO_ i$ 
~a sua derrota; .lsto é, para elltil{) dizerem: 

« nós já diziamos que havlamos · de ser derr9~ 
tados, " o que na. verda.ds · é. um grande argu-
mento I · · ··· 
. Sr. presidel!te, depois de me rer occupado da 

afastar 9Sta insinuaçãD, voa tocar na.· elelçio de 
s!ln_adur a t:IllO meus nobr_el!_ collegu da> !JPPO
SIÇ>10 parlamentar se· refer1rao . em. seus dlsctlr· 
sos. ·Eu, Sr. ·présiden.te, não estou habilit~, ao 
menos· tanto · quanto se mostrou o nobre. depútado 
que me precedeu,. a respeito das ·eandtdat!);as 
es~b!!lecid~s ·ou l~mbrad!LS I!B'r:t a 111enato.t:i~ por 
Cortttba, amda nao ·onvt ·dizer. ~tne houvessem 
tantos nomes quantos s!f ·ref.\riri!:o, para que se 
pnd&>se d<:z:er que a .' creaç:io dessa provhlcia 
era· sóroeute negocio para haver um i>finiuioi'.,; 

o ~.R. NE~IAS ::-Não recúo cio __ qlte. disse, por
·qne JIÍ o duBe . em ·outra. ·oceastao;"qlli\ndo ·era 
eminentemente governigta... · ... - - .. ·· · 

O·Sa. DuTRa. IWcHA '[àirigindo'se_. ao Sr. Ne· 
õias) :-O r .. que milagre! t ••• A creação ·de 11uia 
provincia, traz. sempre; nrn senador._ ·· · .·· ·.' 
· O SR.NEBJAS (dirigindo-se aosr. Dutra R~chiiJ: 

- Pare(:e:me q 11e o. uobre deputlulo elllbirrou· com-
migol!. .. . .. , . .• . .. 
·o ·sa: DuT~ ROOHa:·:~ P~lo · cotit~ario. 
o Sn •. NEBIAS :'-Parece qti.é einbirron "desde as 

sessões preparatoria:s; · . : · . . · . · · . 
::· o· Sa. DUTBA- IÚ!c&:::_ E~tã eilgaoir.qo, antes 
sympaLhiso muito cqm:o .nabre-_deptttado·., ·: 

·o Sa .. ÂPRIGIO :_'~o ·nobre depu'tado' s~: .Diltm 
já me havia dito i.sso me;>mo. (RiSadas.} · · 
. . () Sa> St[:vEnU. :>A. . MOTTA.!- st. presidente', 
q~andoos .n~bres .depu~dos acab&rem e que pode~ 
re1.pro5eSlllr no meu dlBClll'BO. • . . ·• · · · • . 
:O Se.. P~oRN'fE :-A.Íienção l , 
o SR. SILvmft..i. oA._ '~ociA :-,: sr._ · pre~id~nte, 

nio·estou tão habilit:~do· como o nobre deputado, 
porqu~·- ainda"' não .ouç-i,·.fe,llat .nesse •grande nu· 
01ero . de· ealidide.tos, , e ~mo estou.. certo da.. leal
dade do governo ali qual,do11 ~t~ea . voto, porqli.e 
reconheço· que· este·,governo .. conünuiJS: a pre3tar 
ao paiz grandes $e·rvu;os,, ·coi)Ji~uando a. desen
volver os. {lrinciplcis d-;. politica coúllervadora, ê 
sendo 110hc1to nnu sõ · e01 ' promover· os · melbora
montoa . materiaea. do p:liz,- dando.· vóoa uo espi" 
rito 'de oiraqde$ em,Pl'ezas lndustriaes;·'assim ·como 
!ltn dar ao temLor10. brazileiru· honra· ·e renome 
fóra delle, honra e. r enome que natlcat~ve(apoia~ 
dos rcJJ)8tí®s da. mawria),· niio posso serlnco· 
hotGnto e. acreditar que Ulll· governll que fez tantos 
senrlços . ao pai% merece :uma· insinuação tãa·me11· 
qulnba co01o eGt.a. de qu.er11r·dlvidir· um teJa'i· 
todo, crear. uma·· provinda, >!Ómente para. fall:~r 
&. eloiçiu de maia um sanlidor •.• · 

O Sa. NEBLt.s :--RLt !àll~i e01 projecto, e llio 
~m govern11:. . . , • .. . •. · 

O Sa. ·S:lLvm:BA DA MOTTA:- O projecto · é:nm 
pedaco li$ p.ipel, e por si só níio · ba de fazer 
wn senador.: creio por.,conaegqinte que· a· insi
nu~ é feita ao governo; i!- não a B68e -p&da~ 
de papel, e é essa iàéa que ·eu·. defendo; 1;. me 
paroce ·pois , que não· ee pô.le' fazel""i.Dj1lstiçli ao 
nobre_ d~puta~o•·. attribui~il~~-lhe:ellm conclusão, 

· qae.-e iilha ·ae ·seus prmc1p1~.-.; .. · ·• · .... · .... 
·os&: 'N~s',.:.....o .'g~verno.)liildâ'~tião tomoU. 

· I!àr.tíí~.·n~st~.)>r;>Jei:_W,; ___ · .. : ;.; .. : ~ ~' · i. ; .' ·> 
O Sa. SILvEI~ DA. ~foTTA.:-Entil:o.ainda-·Di.QlS· 

il)juato-~ ~. nobxe, deputado. ::Mas ,quero\admittir 
. qué o nobre deputado não tiv.es.ole feito ess~~in• 
. sinuaçiio ao governo; porem disse. , que .esse pro

jolei.O · tinhá · semelbantt. reSll:ltado;· :e ·como l!U ulio 
: qne,rcl? . qne isso_:pasae ~IQO_r~l, , po~..j!ISO,ê que· 

estou·.fuen(l.o· e~~tu obáerV!lcoes; · 'Póde. s~r qLte· 
ell~ s_ejào _traducção liv~e _do ~n~e.mento d~ 
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-nobre deputado, ·mas o que mé parece é que 'é 
eueta.. ' · · · · 

O SR. NEBIAs :-As traducções cão conforme 
as .~pocas. . . . . · · 

O SR. Sit.vEm..a. n.&. MOTTA. : - E' verdade; Sê · · 
gU.ildo as êp4eas 'l'ariiio os te~mos a· a in~Ui_. . 
gencla que se. deve da~ aos · mesmos, e portanto I 
·as opiniõe>~! . · · .. 
. Sr. presidente, pel'dóe-rue V. Ex. e a carnai-s. 
que a111d~ lhes tome mais cinco. minutos .sómente, 
tendo por fim fazer sobresahir 11 ineohei'<!Deia· de 
um dos .nobres deput.tdos que, primeiro impugnou 
esse projcéto ; eu me refiro a wn dos deputados 
da · opposiçiio liberi\L • . . . . . . .. 

O SR. NEBIA.s :~Eu. eá sou opposieiónieU. par-
lamentar, ·franco e puro. . . . · · · : . 

·0 SR. SILVEIRA DA. MOTTA. :-Estou úllando OOtn 
outro: .. · · · 

Quero, oomo disse, Sr. p•·esidente;· fazer sobre:
_sabir 11. ineol).erencia d~; um nobre dep,utlldo:que 
não se· aCha presente, o qual, combatendo ... o 
projecto; disse que nuo havião tonhecjcpentos 
estatísticos e nem informaçõe~ .• e por isso se ia 
adoptar . este . {1rujectó sem se cilmprebender o 
:muni~ip_io de : :lgllape •. o qual d&JTi& ficar :perten. 
cendo ã nova prov•nc•a, se acaso se fizesse nma 
deau1rcaçii? ngular. Ora, . _senhora~, yoi e col:1lba
·te-5l!· o ·pro,~ecLo·porque é uma· mutilaçao, e , quer-se 
mutilar ·amda · ma.ls a provlncla de s; Paulo, 
t intndo-se-lhe uma das :pOpulações mais · :Bores
éentes,: e de. m$lo.r futuro da província,· qual · é 
.a popJllação .de I~ap_e?. Só .o gr.tnde .riQ aa.Ri-. 
·bé~r1l de Iguape <.~ft'<!reee uma· navegação muito 
longa, qi:ae $e 'lSteude pór muitas. leguas~ "' que 
p6Je ser feita por · meio'de vapores· até · a ·cun' 
:!l.uencia. do Juquià .. e do -Anllngui, ·.e li o centro 
da commuuicaçiio do litoral com a r ica el·l&de 
'de soroeàba;·coíii n . !àlirica do Yj)anerua ·e :villas 
de ·rtapetininga e· !tapava~-E acha,'se dofeitnoso 
·o 'projeetó. porque 'niio~ cilmprehiinde .. úo1. tieciftço o mais rico d11.'. Jirovinc!n . dé .. s:·. Pau\o com.. um 
rio ·(le 'tão.· gra'lide' fütui'o'? Não, ·posso, Sr • . pret 
sidente, ·; a3~ittir .· Qll:e: se 'cóinbata um pi·ojecto 
com mator ln~_oherenCJa do .que est·1. 

(APoiados.) Por estas ra:z:Õoe .beLde. votar con
tra. o projecto. . 

O Sa. AP.RIGIO : - Nâ<l se pôde sustentar me
lhor o projeeto do qne o. fez D nobre deputado ; 
e . p~as . suas mesmas razões · h ei ·de··votar 'Para 
que elle seja adoptado. · • ·· · 

Lê-se e é apoiada a seguin'tà· e.meud!l 'i '. · 
. .• NCI art.' lo: !lUpprima-se ,, a : UÍ.tima ,' .parté .. •e 
accreseente-se : . T 

u · Art..: 2.• 0d limiLes da .no:va "Pr<Ívinci-a serlio 
pela p~rte do notte ·oe 1..esmos da comarca, e 
pelo lado do sul o rio · CatlOinbas · e · aqueDe · em 
que elle desagua, e os .limites .. que actualmenta 
separão o lermo da Guaratllba · do de ·S" Fran-
cisco. · · 

or' o art. 2<> do proieeto passa 'a ser 8•.' ·: o art. 
So, 4o ; o art. 4o, fio; . e ó art. ão~ 6°.-·s. R..:.... 
Lit,.amento, . ~ . . ., . . . . 

à diseussão. &a adiada. pe!:a hora. . · 
O sit. P.tursiDENTE m<~.rca a ordem d·O dia sd

g~ínte -e. leva11ta a .sessão : ãs ,S horas. ..ill.. ·tarde. 

So~Rio.- E:i:pedien.k . ....:N~gdÇa~ de,:~ Par
. nahyba • ....-: N omea~ do. o11fcial·maiór J do· 88-
cretaria JJ.u. CamaY!J. -Ordem. do . dia.·: Pe~Uito 
al)s .filhos do. Sr . . CalrJet.-·PtmSao· .i. »i~"a do 
conúlheiro Rami••o.-Fa.oore.t d companhia de 
-rw»egaç~ do. ·Am=onas • . Di.fcur.s/18· do$. ·. Srs. 
Perr~, Gmçalces . ·Martitu, :.Mendes de Al
meida, Lisboa . ·SerrtJ, · W'ilkens: (te · M.Qtlos .. e 
Sil~~ra da. Mott"l . , . . . ' · 

. A's~ . d~ .hor~.' fei~ , a: _ch~m&da achiO:~ '.'pre
s·entes _os . Srs. Ma,ael. Monteito, Pan\a ;CandJdo, 
Wilkens; 'Pedreira,, 'Aprigió, Fe1nz, Jord4o, Fer
nandes V•eira, Lliat; Mend$8 do Almeldil,. BreLas, 
Livr~:~mentO, · vi>iéonde de .Beependy; barlio .. de 
Ma.roim; Ribeiro; ·. Paranag!J4, . Saraiva, · I)!if.ca 
RoCha, Maroollino de Brlto;Domiugu.es, . 'Evan.ge
lietf\ Lollato, Oct.viano, .Souzll . ~·lo, . Mart1m 
Franei~eo, Luiz · Araujo, Ribeiro da. Lu:e, R9dri" 
guee Silva, Férr'eira de Abreu·, :Bel(ort, H~nrl· 
ques, Gome11 Ribeiro, Seára, . l:lrll8que, Mendss 
da Costa, Almeida AlbUquerqQe, Barre~·> :l;'edróSQ, 
Lindolpho, Seecu, Rego Barros, Pimenta l{Jga
lblles. Fleary, Barbosa. da Cunha, . .Saylto l.aliito, 
Macha•lo. Nebias, Vieira dto Matto~, Laús;·Qtrloa, 
Paul& Funaeca, Paes B~~tn-eto, .. Gou.v~ ;:~s 
Rocba, Wnnderley, G6e11 . Siqúeh:ai··~-~itóphllo. 
Ttlxeira de Sou~a, Miranda, Paula.0Sãntos, Ma~ 
cedo, Araujo Lima. e Aguiar. · · . · · . ·. 

Havendo numero legal o ~{P.:'r.esiaeute·. abre 
o· ~;essão b un:te hora• manoa .. dez 'lllinutos. . 

Lida, a approvada, a aeta: .d&. sessão ·anteee: 
dente, o Sr. l.• aeeretano· dlfl cilnta· do l!i!gt!.i!lte 

: • . • !J ~. . . . . - . - : - t·.:. . • • . · -

. Vou i:onclnir, . Sr: presidente, as minhns obser. 
yações .• . Ac~ que o. pr,ojecto dellfia ser uma p1ute 
de· um gmnde todo systema.tico, que compreben· 
desse toda a . divisão administrativa do. imperlo : 
acho .qn,e, o . proje.cto,. sendo .. preaentado parcial
mente em relaçiio à. Coritiba, o!l'erece o gra11de 
ineoavenic.n.te aio só. de folir int.:renea e .vaida
dea locaee, lllM tambem de projudicar ,.. di'<'isiio 
futllra _geral do impetio, e . por laao en entendo 
q!ie .esse projec.to, comquiUJto em 1848 loss~ apre· 
sentado, o tenbn sido reprose11Lado na caaa e 
por varias. vezes, devia .servir, nilo para a 
medida que se .apresenta, mu· devia servlr para 
principio da exeonei[o dessa grande poUUca, i[,'88Q 
gr nde -viata de dividir o impomo em novot 
ce11tros · adminie~rativos; ao menos 11e a idêf\ do 
projecto fosse apresentada como parte . de uma 
medida ~eral de . divisão do lmperio,: eu nAo a 
combatena. .E . estou. certo qPe a pro\<incia de· 
S. Paulo sem · a Comarca da Coriti~ :ftcarà ·sem-:. · ·-
pre arande e gozará eempre de su.a".:legitima in· 
ftueneia pela sua .riqueza e {)9Siçiio eoromereial, 
por Slla illustração e sens hábitos . indus~iosos, 
porqae a próvincia de S. Pa11lo tem· prop·orçôes 
15igaoteseas que muitus provlnclas nã<LJ~m. ~Tão 

l!:XP.Ec.'DiN'l'E ' . 
:.:-~ 

i ---~ - .. 

Um oftlcío·-do Sr: . tiiiil~io da· ·raienda .. ennan
do- um . oftieió do: JÍ:t'()cit~ad·~r · a& .'CIIsa'' dá _moeda 
aeom~anha~do .a ·· 'Jil,&nta~ d~!" um· rtovQ edillcio· qne 
se . torna mdlspeósaver · co~trutr ·11 ~~~~ _aqnelle 

: ;;sc.a~lecimBIItoi ri;,liado ·em -55i:2998'.l90;Pedindo 
ao · m~mo tempci sei<biibititado·o governa com· os 

e pois, .Sr • . 'prestdent!, 'I'Gr: ·cansa aa mingua 
flUe .a · comarca- dn Coritíba · vem · trazer- • pro
vincla de S. Pauln, que eu hei ·:de- · .julgar ·que 

· ella ha- de soft'rer quebra na sua ·importancia e 
na: .sua · intlnencia. ., · • · .. 

A província :de S. Paulo. tem·· suas m·aiores i'i~ 
quç;&s · e ree1usos, assim como suas tradiçQeé 
g!o~io8ll8 · na parte que lblt fl.ca · perteneet:~do: 

fundos n~s!\ri~;s pnra'lévar a ··e1feito a referid-a 
~on8trucçào;..;..: A' ·.coinmlssão·>do ··Orçamento.· ·' 
u~a •·epreseli~o .'cio,.padre.r.eonardô Antwies 

~ei,!'!- Henti.ques •. Iie!linüo. ~-nt.o ·.de ,·se.U.S 
yen~amêntós <i~· v•~•tno_ge~ :da _d~e~e d~ .P,t;; 
nambuco e · ao mesmo ~mpo · quetx&udo-ee do 
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procedimento _que a seu rcspeit<> tom h~tvido.-A' 
con1mí~são de pensões · e ord~na<los. . .. 

N~ VEOAÇA:o . DO · RIO l'.l.ll.:S:A.ll\'liA 

· E' lido ti -julgaM-<ibjecto · de deliberaçtio o se·· -
·guinto parecer : · · . · 

« Foi presente á commissão de commo~cio, 
fndustri.a . e' artes' o, projecto n. 34 de t8;i0 liceréa 

.da · navegaçltlx a· ·vapot· nas nguail ·do· rio Parn~
·byba, o uma emenda substitutiva destie proje'· 
.-cr.o . que se · achava em segunda discussão, para 
- qu~, : ou viu do . o governo a respeito, cou,iderasse 
:a ma teria: e déeae seta parecer. · · 
.. « 'Pelo projecto · ,;e: concede· á _ eompalillia que 
ae · organisin 'o · privilegio' ex.clusivo· por 3[) annoil, 
e 11 garantia · dos juros de 6 '16 sobre ·o capital 
des~ndi'do, :ou uma ·subver.çilo an;nualaté 20:000$, 
quo n~o irá além -de 21l -annos • . 
. "- Pela . en;tenda . . substitutiva se Teduz ·o privi· 

1eg•o eulustyo : a ~-·an,,os, deix11ndo-se a sub· 
venção ao ar~i~o .. do governo .em, . pro~rção. ao : 
narn:ero da$ ·_v1ag~ns, _e dependen·te da approva· 
cão do .e-orpo : leg1slat1vo. E finnlmente se eleva 
a 40:000$ a s ubvenção de que trat:t . a lei n. 632 : 

.d~ 18 d~ Se~mbro .de ·185l. ·art. So, em reíeren· ! 
.e.a .á- ·etnpres~ _de !)avegação-__ a . vapor entre o : 
.:por to de .. S. -Lm1: do .M"&ranhao· e .·o ' d"· cidade · 
. dA F,'ort.aleza da provinei<t do .. Qearã. . . 

a Ouvido · o govâ-u~; foi ~Ue ·de p:tre'cer (eomo 
·se -16 em seu oftiClo de 27 de Julho ·do cor" 
· reo~} · que, sendo 1nuito v•• ntajoiia ii' navegação 
·I\' -vapor· nas· aguas 'do rio ·P.-inbhyba, bem· e~mo 
_entro ·. oe portos-- 11R· -cidade da Fortalezà e. S. 
· Luiz·: · do · M~anhiio, · .convi nba- uu il' : eissas · duas 
·etnpresns-, '·9 - lólltor.isar ao governo sem·limitaçli.> 
pera oft"erecer a .. _pesao·as:j:iu : compan bias, ~bven· 

"ç15es.: ~ . favores que p<issão .. el:Qgar_ a l'ea1Jso.r- as 
dlspos_IRoes"beneficas· da 'let e-ltada . de n. 632 de 
·tS de .setembro de 1851,. que ate . h·oje nl'io 'tem 
alcançado concorrentes, mandando, pnr:a melhor 
-.esclarecimento •dâi-' 'nlateria, eópta· do õmcio do 
:presidente do' ·Piauhy;'·dll.tadó em ·21•de Janeiro 
·ao corrente. . · · · · 
· " E pois, a cotrtoií.ssão, ·, "tentando para essa 
in(ormação .do;: governo .. e .abraçando suas idéu; 
comp11rando' · o _ ··proj'ecto ~ ·e emendá ·substi tutiva, 
fl ,. tlnalmente daudo . a importancia e considera· 

·i;ão que 'rii~rece :u.~• ·m~id,il como ea&a, . 19bre 
.'Ponto de tno subtdos . 1ntere&~es par11 o paiz. 
1'ormuu · o segninte . projeeto. ·qve apresen~ 11. 
camara dirigtdll.' pelos principias e raiõea qu11 
passa, · a . expór. : .. . . ... 

«A ·navegaÇiio · -coatelra da eâpítal· .do Conra 
até 1.· capital do Maranhl'io por lll· só !1\ é de 

. ~nde .vanta~em ·.·P!'ra 6811&8 duaa. provlneia~. 
e ·p~ra · a do Piànhy; -mas eresc:erl\õ malto .. esaas 
vantagens se os vapores tocarem por escala 
nos portos mnia importantes .. des8aa provlnciu, 
qne necesaitão d' pode1·o~o · iMlhoramenw de 
vias de e&mmuniCllç~o po.~a _tom_arem ,o . l.ugar 

. ~'!: ·d~eit1~~~;p;~:r: eomm~r~~o_· -~tle~~~ · i)O~t~a 
. . «PI!_l'a . ésta~elecar ~nía linha 'co;np1et.á de' n'a. 
vegllÇllo cos;tetra a ·vapor. entre ag .províncias -do 
Ce~rli, Plauby e Maranhão, ·que presenteme~te 
reqnerem: . . a pr.;>tecção do "··governo : para esse 
ramo de . prosperidade publipa, 'jii_lga ·ª· _eoiiiml$· 

· slio · · qae· os · vapores · partindo da · eidade · da 
Fortaleza, no CearA devem 'bO:ver por Lermo .de 
sua -viageni . a. . villa cto GIUlruP.Y ou an,ign. V era 
Cruz. 'extrema da pro1'incia . ilo Marànhno .com 
o Parã, · toeando por escala no Engeitado ou 

, tíns C!Lr.nahu~in111, . ,perto, di!>.: ~lohy'ba, : op,mo . 
pc;rtos · acceaslveis a emb:trcaçoes de grande 

.lotaçio · --Gnimariles9 Carurupit, • Tligr e cidade 

.:ctê ·S •• Luii, ' capital do :MJlt'ànhito. 'E I?_ ,gov'er1_10 
regulm .. n esCara eomo -melhor . e ma1e ·couve-

. l'OJio· 4. 

niente Cór. A grande nUlidade da i.d,éa de unir 
l.l>das ns ramificaçõ·J~ de um prnjecto completo 
de navegaç:\Q a vapor entre estas tre3 · provln· 
·cias, -· l.len1 • Íóhlicada- pelo ~ov~rno , e ~~ú~t.~ logo 
:peh .. comm•ssito;--~~mb:ron:lbiJ --o · pr•>po!htó de ac· 
ca·cseenf.llr mais u ·n roio 6 zona do projecto, 
1[118 oom p!etaró. ccrtamen Ltl a obra- de . :prospe· 
r ldade fntlll'll pao'll uma partO til•> lmporto.ute 
do lmperio. : E a cornmissãQ com isso -teve em 
vista <l!mlnulr a distancia do Jitorai paro. o 
grande deposUo do commercio do .interior das 
provincias de .Min11<1 Geraes, Goyaz e Piaitby 
que ·é a cidade· de·· Caxias. . · · ' 

« EGte luga•·; o mais importante da pro'vh1Cia 
do · Ma•·-~nbã:', :s!tu•ldo na margem . direita· ilo 
rio Itaplcuru·mlnm, ·oo leguas pouco mai·s ou 
m!'nos . . ao susueste_ .. · d~ capital ·d~ Maranhão~ 
ru1 _sempre o mercado nco dos sertões -de Minàs, 
!lo Goyaz e . de .~o·lo . o Piauhy, tomando .um 
·c,·eselmen to r .lpido. Ess1s províncias, bem.ciimo 
a .cidade · de Caxias·, ~irão in~alculavefs' lucr.)s 
da ·· ~n-tinua~o- . e · melborameíitó :cfesi;e· mercado 

: :;;~~posi~~ _dos 'ob)ec_tos, n]:i'íi(prt)~'ra~~s :pOr 

~: u·Eüa.s· eon~ider.,ç(ies ., ·d.erão . 0ri~em. -~· wii'a 
frs.c.a .navegaçl\o d~ um ·se.~ vapor _d.a capital do 
Maranhiio .·pelo ·rto . . ltaptcuril.-marun até-· a - ci• 
dada de Ca:r.ia". ..- . · _ . .. . . .. .. , .. · . · 
. <i. Mas a . falta - de capitaes, a ·má escolha ·ao 

·vapor para· navegar-~m rí_o . como· :~quelle, creou 
a debU · e e~moTeeoda: v1det que leva aquella 
navegação,- que lnrallivelmente succumbirà en
tregue a BUli$ propri as furça.s. · 

« Disposi~õés legislativas· que · oftereçãu' lini· 
maçlto e Indultos n e;;sa companhia o.u · ·a oütra 

-qne ·=nlli se estab'elêce'r, · prodaztráõ importa,ttes 
beneficiQS a· essas províncias,· ·ligilndo• ·o <:om
mcrcio do litowl del!as com o commerclo do 

-Interior• ·tão vo1sto, e . qo.e a·brac;n tatitos pontlls 
.do Brazil . 
· ·u Assim pensou ·a eominissão; e certo o penaará. 
esta augusta eamara em sua. sabedoria. 

« P~lo quii li dito, é. pois a eommiesilo de par~cer 
que;. se adoptc .a seguinte re11oluçílo em lugar 4o 
pro]ecto e da .respectiva t-menda : · 

« A assembléa g61"al legislativa l'BlJOlve : 
" Art. 1.• ·Fica extensiva ã· navepçilo . a vapor 

no-:rto Parnahybll ·a autorl!laç~ conrerida pelo 
art. 1• da ·iel n. 63'3 de 18 da Setembro de 1851, 
llOdendo o · governo· conesdsr a partlcuh~re• ou a 
companhias que a ernprebonderem; al6m de ' Ual 
prlvllogio, s11bvençilo corresponde11ta ao numero 
de bareoa, e 'VIa~lta q~to fizerem oetea por anno, ou 
um mlnlmo do jnro c:orreepondente tiO" n1axtmo 
• &nbvooçilo qna o mesmo governo julgar conve-
niente eatlpull!.l'. . · 
· ., -t ·t .• O govet"oo poJerá augmontar a silbven. 
çlo· <lo ·quo - trntA o· n. ·8 do art, S• da lei citada, 
·a" pnrtielllarea <>Cl oompon blae qne.. em proheaderem 
a navegação entre os pot-tos a· que' . . se .. relere 
o n. 5 do. art. 1~ . da me~ ma lei, ar.erescentaRdo"se 
na eeeala .os portos da Granja e. Ac:ar'acú da pro· 
'v!ncia dó ·ceará. ,. . · • · · .. · · · : · · . 

.- · ~ § '·2.• :Se o~:~v-Apores nã'o pt{der_om 'dém,and.~ 
.os pqrtos da ·ctdade · da P.arnnbyba e do .Acaracu , 
'os·, . ~mpr'e:iarios da na vcgnçiio, · terão.. íicls"'. portOs 
·vizinho's . barcos espe'ciMs que faeil.rilente .. i:ou
: duzlto' _âquelles ·.po·r:_tos · as mala~; ·p~gel_i'os ·:. e 
earg~is • . · ,- ·. · . . · . , __ · : .... · ·, ,, .. 

.,., « Art: 2.• ' fi'~, - igu\lmente. ·a ; govor:Ó~ aut:Qri

. sn.do para .melhorar. a. . navega.çi'io . .a .. ;vapor .. no- rio 
If.àpieuru-n1i~im; da .P.rovi~ci:- ·<l?>M:iranUo, .dósd.e 
.o· ~!to .. 4e S._, Luoz ate -~ . e1.4Ade .. ~ .9a:Uas, 
concl!den'do ·uma subvenção A CX.D,IP.llnhia.q~e ~l-
11:\eDto empz:e~_ende. , esl<:l _ '!ll.vega~o, _, d8.. f(/rlO~ . ,a 
-dit-llie m&~or -· desenvolvttuento, .,po<lenao .. p,!!:l'a 

-'és's'e filil reTormar- o eónttaeto ~istente tom eaea 
- 00 
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companhia, no easo de pretender a mesma obter 
essa subvenção, e o governo assim entender 
conveniente. 
. • A11. S.• As subvenções ~e que tratlio oa artigos 
antecede:~t.es ficiio dependentes da approvação do 
eorpo legi.,;lativo. · · 

·· ... : ... .,..Art. ·4~• · Revogiio-se· as · disposições em·coli~ · 
tra•·io. · 

" Paço da camarll dos doputados, 17 do Agosto 
de 1853.-Viriato Bandei1•a. Ihi4rte.-F. de .Al-
meida e Albug~rque. » · 

· o sr. Para.n.U.guã.:- Sr. presidente, atten
dendo ã lmpot·tancia do objeeto sobre que val'S!l o 
parecer, e desej~ndo que a cama~ se habilite 
'a dar urna decisão esclarecida e consciencio3a, 
p'!ço que ~ej~ impresso no Jo,-nal do Commel·
eio o parecer. que acaba de ser lido. Autor do 
·projecto que o substituido pelo da honrada 
con1misslro, e ·procedendo neste negocio com ns 
melhores intenções, entendo que me compet11 
fazer este pedido ; e se fõr neeessario, visto 
que o projecto t!lm de continua•· ·ngOl'll mesmo 
em segunda discussão, niio duvido I'Cquerer o 
adi:\mento at.oi ser impresso o parecer. 

O parecer vai a. imprimir. 
O Sr. :~-~err.:J.a. ; - 'Iinba 11 pedir uma -graça 

á casa, não em meu fotvor, mas a -bem de -uns 
. orpbiios qu0 ha pouco. perderão seu pai, e fica· 
rão sem. recurso . algum ; .ral,lo dos. :filhos do f.U· 

.leéido' Calvet. Pedia pc;is .a dispensa da imprcs
. são do projeeto . Cjll8 .. . approva a ."PClOSi\0 COI.ICQ· 
dida a ·esses orphiios, .assim como pedia á ca
mara li& dignasse conceder . que alie se discu· 
tisse já. . . . . . . 

O SR. PaESID:DITE : - Proporei · logo á catnaril 
o requerimento do Sr. deputad.,. 

NOI.IEAÇÃO· DO OFFICL\L· lllAIOR DA. SJ::.CkErAlllA · DA 

CA.lolAnA • . 

Entra em discussão o ~.eiSàínte parecer : 
: "A'- co~inissão .de policia · fof ,presente o re
. querim'ento ·do olBcial·maior interino . desta au· 
gosta camnra Jeronymo Martins . de Alm_eida, _no 
qual pede ser provido no lugar de ollic•al-m&lOT 
da seoretuin da mesmn . c:amara, ora . . vago pelo 
rallecimento do conselheiro Theodoro Jose Bum
cardi. E se bem rP.conheç~ n commissão as. ba
bilit.ações do peticionaria para exercor o .lugar 
Rupradito, cujas obrigaçõea alii\a hiio . sido por 
elle desempenhadas desdA ls;;(), com exemplar 
assiduidade o louvavel zelo; iOdavin, em race 
de expressas disposições TOI:Jimentaes que ao 14 

secreL~rlo attt·ibuem o dlroJto do iniciativa no 
caso em queaLâo, é olla de porecer que o mea
mo requerimento .. seja devolvido ao . retu;ido 1° 
secretario a quem cumpete. a propoata respectiva. 

u Ce.mara d!!s deputll:dos, 18 dll Agoatü de 18()8. 
-4,.P. Maael:Montei>'o.- PJoamlsco de Paula 
Candido. -.Diogo Tei:ceira 4e Macedo.» 

o lli&>. c-o-o• R!.bol ro : - Eu não .\'OU 
comooter o parecer de policia, quero só npre-

. sentilr . uma refle::dio. Parecc.me que sendo a 
commlssllo a mesa, está comprehendida nelill o 
Sr: l• secretario;· se o Sr. l• 11ecretario pôde 
intervir nas deliberações da commissão' de policia, 
é claro que era occnsiiio opportuna fazer a. pl·o
posta quando esse objecto se trato11 nl. com-

. missão par'.' qúe ella ·,\.·liberasse. :· · 
· Nilo ael qa'e significa a commissiio de policia 
de que faz parte ·o Sr. to seccetario di~~· que 
lhe não compete conhecer do negocio ; parece 

· haver · aqui nm qui 'pro quo que não dó. resul
tado algum. Entendia poztanto . que a mesa como 
eommisüo de policia es~va no caso de apre-

S<'ntar uma dêelsão definitiva C\lm a intervenção 
do Sr. 1° secretario. Era as h• a observaç>'io qu.e 
tlnb~ a fazer, e não oppõr-me ao parecer, por
que elle não d:\ deferimento nem indeferimento, 
divirjo pois dn illustre commiuii.o qlNnto t\. 
!o!mul•1, porque entendo que' ella devia proce
der - de mado-~ue .. Hilo désse ·lu-gar.--a-sem·etlnmte- ·-·-
moratoria. · 

O SR. PMsiD~Tu '-ú Sr. deputado, querendo 
que o nagocio seguisse o caminl}o m-liS curto, 
argumentou ern .sentido contrario. O requeri· 
menta mabdado á commissão. do .policia bavl& 
de ter nece•$At'ialllente este andamento .. em :vir
tude da.a dlsposi ,;"'i~>S . regimentaes ;_por co.!lse
qncncia, como o nobr.c deputado nao prapoe o 
11diaooeuto do parece·r., conbnúa em discussão. . 

Posto a votos o pareeer, _é appNv&do. 
E' om -segqiola approvado· por &$~•·uti11io secreto 

e un~nim~mente o segoinw parecer·: .. 
a F ... i-me presonte o · reqnerimento · do oOicial

maior. iuterino. desta augusta eam·ara; Jeronymo 
!fartins de Almeida, no qnal pede ser provido 
·nc lugar de QQicial-maior, ora vago p elo falle
cimento do conselheiro TheoJoro· Jose· BillneQrdi. 
E attendendo en: AO zelo 4!! · assidui.lade · com ·que 
o peticionado ha- de~emperiado as obrigações dCI 
referido cargo, que elle exerce desde 1850 em 
virtude do impedimento· do ·finado conselheiro, e 
não manos . as su·u qualidades : .12essoaes, que 
aliá:! tanto o recommendão para: tão importante 
lu.gar, sou. de parecer que se adoptem as se
guintes delibotações, que sujelto . ó. . ap.r>ra~çiio 
~es~a augusta· eamar .. , autorisado pelo í:·. 7• do 
art. 2S do reg~ento desta casa. - . . , . · . 

a· 1.• E'· provido no· lugar de official-rnaior da 
secretaria desta camara . o ollicial'maior inte~ino 
Jeronymo Mar~ns de Ahpeidn .. · · 

« 2.• Os .vencinlentos do mencionado 90icial
maior 'Jeronymo Martins de Almeida serão os 
mesmos quo percebi:t seu tlnadn antecessor. · 

ct Paço da c11mara dos_ deputados, 18 de Agosto 
de l~Fl•attcisco ~ F a~ Candido. » .. 

ORDEM: DO DIA 

PEJiSÃO A?S FlLHOS DO s~. ~ALVEr . . 

· E' approvada a urgencia . proposia pelo !'lr. 
Ferraz para entrar. em dlacusat'lo o jlrOJeeto que 
conCede uma pensdo de SOO$ aoa filhos . d" fal· 
leeido Sr: Calvet.. . . . .. 

O SR. Rtnll:tRO D& ANPilAD.l : - Requeiro qno 
oate prolecto tenh~ uma uni()B discuaallo, como -~ 
por ma11 de uma voz se tem concedido na ea~. 

E' approndo o rcquerlmoll,O, e em segulda1·:-o 
proj~. · ·. · , ;·: :;~ · 

l'ENSÕil:l J, VIUV.\ DO OON&l:LH&IIlC?_ 7\iio.JiG . 

0 Sa. PAOU FoNSii:CA : - Exiilt:o sobre 4 rries& 
um pr11jeeto concedendo .1lma .. j)ensiio .é ·vi uva do 
finn.io conselheiro dosembargado.r Fr:a.nei"s«ll Ra
rniro de Assis Coelho: · Pt~ço · urgenCla: para sa 
tratnr jA deste objeeto.. · · '' ·.':: , · 

Sendo approvada· a ... urgencia, .( '' . .i/(ualmcnte 
approvad~> outro · requerimento :do ·:Sr. Paul:!. 

. Fonseca para que o .projeeto tcnh11o , uma só dis-
cussão. . . . · 
· Procedendo-sé á -votação, é : o projecto appro-
vado por esc~utinio 'secreto. · · · · 

PA.VOI\a ;., COloiPANIIlA· ·l>l!! 8AVEa4ÇÃO' DO AlUli'•>:S.ÍS 

O ·sa. PallSIDJ.:NTB :;,;_Acha-se' na sala vizinha 
o Sr. miuis~_ro do i_mperio. A camara se· r.:cor-
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dari\ de que foi \'atado o adiame•1to do projecto 
que concede certos favores li companhia da na
v~gaçiio do A.maz:mas · até comparecer o Sr. mi
n!stro • . Esi.IJndo presente S. Ex. contlnúa a 
d1scu~slio do proje-:to, que A o n. 71 deste aDno. 
. «.O. govem:o ~ré. - rellgiiiltar 1c ooncesslio- ·do· 
privilegio exclusivo, se assim o exigir o bem 
publico, dando neste caSI> uma. indemn isução ra
zoa\'t>l ai companhia, com approvaçlo do . poder 
legl$lntivo. 

c Paço da et~mm · dos deputado~. 18 de Agosto 
de 1853.-S •. R.-Almeida eAióuquerqu~.,. 

o Sr. Fcr:ra"' : .:.... Sr. presidente, autor do · 
adiament::l eu devo expór aleumas duvidas que 
ouyi da pa_r;& ·.de alguns S~ . . deputados a res· 
pe1to do pro)eeto em discussno. E u. entendo qne 
o pr(>jecto como está redigido não pôde passar. 
(Apoiados.) O projecto deve ser redigii:lo; se· 
gundo os estylos . da casa · - fica approva.;o o 
contracto tal CO UI~ está com estas ou Aq uellas 
alterações.-Creto mesmo que o Sr. ministro não 
põde .aceitar o proje.c t•l como estll ; . eotre~~n~o 
ãlguUia· cou~a·,sn · hn dito a respeito . desl~ . cou· 
tricto~ qne. C<?.nvém-provoctu• algumas , -:A;plicações. 

Sr. pres•donte, algumas .pessoas .e ntendem. que 
não deve . ~once(jer·~e . 'pr~vil.eglo _e .. c&o, mesmo 
tempo au..:nbo pecon1anos ; o auxibo . peeuniario 
de':e tra:~:er e.m . resultado ;.a<l;I\Hio: qu~ o privi
legto · ~em· o .. a l! xtilo . pecun1arm pqdeqa tambem. 
traze.r . o. pr~yslegio póde .m~ta; ootra ._qualquel· 
em~~za, · en~et~nto que . suos1stindo ··. semp(e· o 
au~ulto peeuntarro, a empreza co.rn. quem .o .go
verno con'tractou nil~ P.6de .de maneira alguma 
deiinhnr, e &anto ma1s quanto .sendo ella a pri· 
meira terá estabelecido · as. suils relacões de ma: 
neira· 'qtii: _por Jiiodó lilgum p_ossa" SQ1l'rer qnebr::~ 
ou fa.llenc1a · ·ns." sua marcha.·· ·· · '· ·· ·· · 

Deve trios e-xigir algumas - ganintlás ; ·de· ordi· 
natio estas eom.psnbios eatipenài•de's polo go · · 
verno :descanção .Da. ,certeza . q11e .. ~m da 1Jil6 os 
juros dos . seu.~ . cap1tae;; e . a -sua ~ndemlii88Ção 
6erão se.mpre .seguros, e . nest11. caso. n1~ntem por 
consuquencia . ."máQ ,material, tcrnando . assim mo~ 
rosa 11 sua navegaçii.O, eti:. ; pedia pois a S. Ex. 
que sttendesse a . isto.. ; . . . . .. 

O primeiro vapor, . creio que o M!lra,j6s, que 
começou. aqueUa , cllrreira, _. ulto é idoneo e apto 
para essa ORVI$gnçlio, e por .demais logo n o prin
cipio . da carreira e mareba da. ,companhia demo
rou-se ã !!f!peta . de um :presidente ·.qife ainda 
alli olG estava, além do tempo .marcado para a 
sua ·partida. Oro, essa demora .foi exceasi va e 
deenecessaria, ou s6mente merament& obsequio
as.. e Jlllr ce~ o. e»mmerclo .r esente-86 com essa 
alteraçi!o do prazo marcado para a sabida d•J 
vapor, e soln'e mala ou menos. Se n6s eonce
derm.os eJJte, pri:vllogio á companhia, o .olla con
tinuar nesta marebll, quem" é que perde ! .. o ser , 
viço publico • . Eu temo que taea actos se re· 
produzão.. .. .. . .. . . . . . .... . .. . . . . 

Não· seria ·.,ois ·melhór ni!O· conceder . o priv i
legio, consen~ando todavia a _subvenção 9n a~ilio 

' p~C\!Ditlrio, · para. que. e !la as.s1m tema. a eone!irrcn~ 
Cia . e· . ·marclíe melnor do· que o fart.a se tiv.eese 
a eerter.a' do luc"ró"." é : de qiie. niio P<íderà ···só.r 
combatida:· _pe1a: concurrllncia "de , 9utra , empr:~za: ! . 

Por outro lado a companhia mandou para alli 
um :moço _, .que. , comqunnto . 4to origep1 optlma e 
boJil pr.•cedilllento, ,parece que n i\o .. tem . .os . co
nhecimentos, a . eap~\dade .e .j~\to . prud~'licial 
ncceesarios par" . d1t1gtr u.ma em preza daqne.Un 
ordem, e se acha ··uo distante :do . centro da: 
adnii"ilistr&çãó. que nlto yõiie ·reeeliir 'Mp:.'ompto 
seus nvisós e eonselbos, ·· o ~rta'ilto ·rari" o ctne 
entender. E qual _roi · o ee.u primeiro pae~ ' · .Um. 
obsequío em' prejuizo do eommerelo, do serviçO 
publico, a demora do vapor até que· ehegasae 
uma:··peslioa· qne bavla ·de ir deata córte;· mu 
que al.nda 'Dió ·sabia ao · cc.rto quando daqui par· 

----- -~ 

tiriit : e isto estou certo ha de aeonteeer mais 
de uma vez; . 

Por coosequencia o privilegio que ha · de· es· 
tormr que outra qualquer empreza se· apresente 
em eonc~ronoia:sP.ni . tnelhoc. quo se ·não·coneeda; · 

· cónservando·se só a subvençlo ou auxilio pecu· , 
cuniario. E ntendo · que para. garantia·. do bom 
serviço publico nada melhor se pódo fszer do qne 
conced~r sim o auxilio pecuniario, mas. retirar 
o privilegio exclusivo que poderá mntAt qualquer 
outra e on11reza conveniente. O subsidio p ecu
nísrio serà bastante para dar força . e conservar 
a ~ompanhitl~ · 

Peço amdn a ctlmara e ao Sr. ministro · que 
pense que o capital da companhia não é · W que 
poss:l 11atiafuer a todos os fins:. que se propõe. 
Orn, dado que o s~. · ministro seja. de opinião 
que se conserve o privilegio exclusivo pelo es
paco d e 30 annos, eu p~irla ainda, quo do ·uma 
maneira muito clnra e distincta se estabeleces !ie 
que . esse privilegio por mnneira alguma; pMe 
prej~dicar a :nave~çã!l · ineermedia ria e que é 
restt~eto á na"\'e~ça.o dttecta do Pari ao · !'fauta; 
isto· é, : q11e ftquem ·todos ·os outros ·portos, ra
mos e all!.ue11tes do Amazona~ abertos a qual
quer outl-a em_presa, i·nclusive a n'\vegaçilo entre 
o Pará· e o R1o Negro. · E tanto ·mais creio que 
iSt() póde ter. lugar, ·quanto· a eompanhia . ·não 
perde~ por~ue tem: o· .sl!-bsidio do gov~rno, ·que 
lhe de1X'1 hvt·s um ' dn·tdendo de ·&ou 10 ·%; e 
tal Vóz 12, e ao · mesmo tempo conserviU'Il. a. , li-
berdade de Locar nesses pont()s. · 

!:;()bre outro ponto deSeJava eu tambem que o 
Sr. ministro prestasse toda a attenção, e ·é so
bre o direito que se dá, liObre o privilel{io ·qtio 
se concede polra a navega'çito ·de certos aftlu~n·tes ; 
Eu cotlsen tira esse privilegi<) a · res.peito d os· 

. affiuentes dos rios que a-comeanhia e"-Plorasse ; 
mas daquelles que são conhec1dos, sobre que ha. 
~mil navegação, . eu estenderia e~te. espaço que 
equiv'a\a quasi ~ vida do um homem, 80 aunos, 
para todos os nos. . . • 

Achava conveniente tambem alguma restrict;ão 
· sobre a crea.,ão destas. colonia~ ; dá~se. uma lar- • 

gueza ·tar · ao · c·rúprélteir~, á çompanhia,, que 
nem· ao · meMs se lhe · .m~u temp<i :.para o 
CIIIDP,Í"itnsnto . iiÍl . Coridlçà~, _ao . mesm.o P.aliSO que 
se ·lhe' assegurou o dorulnJO :dos . tP.rrenos. . · ' 
· Sr.:· presideute, desejava tambem ·que com em, 

presil3 . desta · orl1em, cujo privilegio _tem um_ a 
duraçiiô de · 80 ··ann<>s, nós não . roallletaa~emos 
o· fuLnro do Pai'â .• (Apoiados.) Quem nos nsse· 
gura.. qae uma o_rdem se estabeleça . tão regular 
quo nao te.nhamos de arrepender-nos: quem nos 
póde assegu'rar . que eom capitaes Uo f~cos 
possa a eompanh1a desempenhar todas as obrJg&· 
ções que lhe aão imposta•, • que se deTem ·exigir ' 

S iio esta.! as considerac;&s que eu tentio a 
fazer ; temo muito· dos · privilegiO!! excluaivos; e 
pedirei· ao Sr. ministro tambem ·que me informe 
se entende· que a: cilceessllo desse privilegio ex• 
elusiVO· não iiepende-· da. .approvaçio do· corpo le
gislat!vo; porquanto, no olllcio · de' ·. remas11a 
desse contracto. · unicamente· S. Ex •. se refere 
neste ponto .a um dos .~o~ .artig_ol! · dl! mesmo <:Gn
trncto, ·e não & resp&to · do pn~legto excluSIVO. 
En tenho uma. o.Pini.ão muito ~ró\ a . este:r4)5~ 
peito ~ é que ç governo·: nao. · póde_ e_Gneeder 
privl{eg•os·' exeluslVOl' sem an~on.sação on depen-

' aencia de· apprilvaçi!O d<! col'li,!l .~egial~tivo;. -N~· 
ponto ··o ··corpo leg~slattvo .nao· .cone~eu _anton~ 
saç3o; ·concedeu ouxllio. peen11iano, J~&rece . que . a 

· }Bi quiz: oxchtir ~ .a , idea··clci_privilegt~;· ·· ·~ _ ;~e: 
~nde de a vprovação · ·nos<Ja ··- -prtVl'leglo_, .• eu 

• pediria ao :>r,. ·IJ!iilísLro qnc c.ousiderasse ,b_em· s .e 
baverá boas razoe~ para e1la se ·. COII;SI!rY&r. Eu 
por ·mlm. desejava votar _eontra o pnnlegi~. PQr 
um · espaço · de- tempo tão l_oDg'ol. ~- annos; eom· 
quanto _ra!Io duvido · =eoncedel:<r .em eert.u · hyp~ 
tbeses·'por nm tempo· mais bmttlldo. · ·· ·· · · 
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O illuslre deputdo polo Maranbiio disse nqui j 

com muita r:~zao que " A.maz•ll\<13 nn·> oi um rio 
ordiunri,'), ó o n1ai.or rio -do hnperi1.1. o cnais con- j 
sideravel t·io do mundo e~mo u1u bt·aço uo grande 
Oceano ; ou n:l•> irei t-io lon::~ •. mn" direi que o. 
commerç-io do Amllzonas deve ser muito impor
tante, e qu~ nós devem•>s ser muito eautelo11os 
na co ucessâo dess,, pri vilegío ; os p•·ivilegios 
trs.zem qy_asi sempr<l •nconvenientes , maniet>io o 
futuro,;;,:;Sãl) ·sempre !llvoraveis a nlguns indiví
duos, n1as niio á massa geral. 

Pedia portanto ao Sr. ministro ainda uma 
vez que nttendesse que o a11xitio pocuniario é 
sufficiente · para a eompanl:ia prosperar ; quero 
antes que os cofres do e:;tado concorrão com 
!!S5e S&crificiO para 11m ponto que e O !I'IDÍS 
1mport.:mta do paiz, do quo conceder um privi
legio quê . t ão gr,,nde, q:te tem uma duração 
quasi igual á vida do homem, no menos aquclle 
eapaço em que . clle goza della. (Apoiatlos ) • 

Apresento ~stas considerações, nilo com o fim 
de fazer opf)osiçiio ao nobre ministro, mas de 
pedir-1he que r econside1 e o facto, para que não 
vamos depois man!etnr o grande futuro de uma 
prov~ncia, o aeu com!llerci•> e navegação . De
claro tambem que, se a companhia continuar da 
maneira P•'r que vai, o seu futuro não será 
bom. Os socios quelltão-ac que ·ignorão. a -im
portnncia da compra õos vap<>res, t -queixão-se 
da má a cquisição dos vapores ... 

O S11. Pl!:l:EII\A DA. Sn.vA : ~ A companhia vai 
melborar muito. · • · · 
:. o Sn_. F.Üw : _-No principio . de umn compa
nhia e_ que . é preciso haver muitas e muitas 
econOI'Dlas, é que a sua admnistl.·açâo deve ser 
economiéa •.• 

_O Sn .. P.&:n&:ti\A DA· SILVA dá um aparte que 
nao ouv1mos. · · 

O SR. F&RnAz :-Perdõe-me ; eu faço o melhor· 
conceito olo insmuiilor da companhia, reputo--o 
d& g rande !lle_ri~ . : mas . não é posslve~ . que re
nunCio. Q dtretto de esperar. que a diretção e 
negocias da ~mpanhia melhor( m ; illio· julguei 
~m . O .. mandar-se . Ull\8 peSBO!l de pi)UC&_ expe
nenCIB collocal-a no direcção do principal ponto 
em que .a comp:mhia deve oper.lr. Comquanto 
essa pessoa SeJa digna ife eonshleraçOCQ 'pelo .seu 
n!'-seim~nto, pela su~ familia , e .pelo·. seu proce
dimento, todavia. nao· era a ma1s p~pria· parn: 
isso ; não é de certo isso um objecto .qu~ ,possa 
fazer auaurar um grande futuro. Amda .ouh'O 
!neto logo na segunda '\"iagem do vapor o fizerão 
esperar _por um · •enbor que e~tàva ainda · por 
c~ega:r .ao Pa(á . _ 0~, nas companhias d~ navega
çuo uma. das pr•mcLI"as vantagens é a e:r.-~etidiio 
da . partida. {Apoiados.) _ . . 

Senhores, não e por querer. contrariar a ad• 
miruat~11çito, é me8J):lo om seu beneficio que toco 
n_eates ~ctos : Callo porque no noll8o pai% o cspi
rJLo __ de patronato mata. Ludo .. (Apoiadol). Desejo 
O. eompanhia muitos beneficios, deaejo-lbe um op· 
timo. futuro, e e por isso que quero que tenlla 
a~~ admint straçllo, corrija estes defeitos, esses 
VIcws que lho podem prejudicar. . . 
. En .nlto. desejava mesmo !i" e ~ o governo_ Ú~: 

YeS8e _o d!rt-lto, etn. casos ordtnarlos, de ·mandal'.
su!!tar a sab~da · ue 1l!ll vapor_ de uma eoinpa,: 
nh1a _qqe -epmeÇ!L _ Creto que nao foi por ordem 
do gov.e!Jlo· que esse· vapor da companhia nã•> 
segui'> llO ~ desl~o, . mas que fói })O r von
tad~ da ~~a que dlrige llo porto do Pará os 
llegoc-ios da companhia •• __ . · · 

Ulli.\._ voz. : . .:.. Havia . Jnterease nl5tO. .. . . . 
; O _Sn. F~w :·- Não 'podia . se~ ·por interesse 

publico; JX>l' causa da- idf. 'de um preaidente que 
11.e 4aíXa fie<tr na cOrte -· a cuidar dos seus in· 
!-eresses, não de v h havei· '-essa: demora.. preju,di-

cial ãa .-elac.3es do commercio , · ao negociante 
que lem feito as suas transacçQe$·, que tem 
rvito uma especulação , que marca um tempo 
certo, e o tempo é ríquez:a e uma das principàos
bases sobre qu& assentão a s operações contl1lfir-· 
c;aes. Pôde laaver interesse publico ni'lo se dando 
alteração na tranq·uíllidade, que faça r etardar :-. 
sabida de um vapor? De certo que n!lo. .• · 

. 0 SR. -Pt:&.I!IRA DJ\ .SIL'V.I. di\ Um pnrte. 
O -S11. FERRAZ : -Não, meu caro s~nbor, es

perou-se mnito tompo, e essa psrda .de tempo 
foi toda em put·a perda de eommercio e do ·ser

-viço publico, Ao nobre deputado, quo viajou tanto 
pela Europa, se S11ccedesse isto· em alguma de 
suas via~ens, ficaria contente, especialmentB se 
o vapor s e demornase tanto por uma causa não. 
e~sencial, nito neeessaria, niio uc interesse pu-
blico?... · 

O Sa. P.KRE IRA DA iirr.vA. :-E' muit<> ditrerente 
um<\ navegação jl\ muito · re::;ular e outra que 
con1eça. 

O Sa. FEIItuz :-E eu digo que n naveg~ão. 
QU<l _começa é que deve ~r umll. marcha regular 
(apa,ados); pa!a enc~m.nh~tr todas as . empre· 
zas que lhe SilO relattv:.~s. Uma Mvegaçno· que 
começa já <leste moJo não póde d!lr a . bem que 
se pt·omette. _ . . 

Senhores,_ são. Iefiex~es estas .quo desejo qu'l 
todo o pa1z .8&1ba; nao . me importa despertar 
uma ou outt•a desafl'ei~ão .. por este . motive>; antes 
qnero o bem do me11 .pau do. ~no a atf ·;.-ão.de 
partieulare4. Foi esse um proceduneoto. . · .:"· . . um. 
procedimento inteiramente loviano, ·4!1& .n ;io u , via 
ter o agente. de. uma compauhia .que .principia, 
e que pre~.isa de credito. Cabe á .. admini~>trll'(ãG 
central da .coJDpanhía reprimir . esse abuso; ·e . dar 
uma bo1. .n1arcba aos seus negocios. Do princi~ 
pio tudo .depende. 

o Sr~ ·Gonçalves 1'1-l~rUn• '{ministro dá 
imperio} :-Sr. presidente, vóu•satisf,.zerao nobre
deputado que - ~çaba · de sentar-se, ·e mesmo · a 
alguns senhores q ue em ootraa sessões tomàriio 
a palavra sobre a p~ójecto. · · 
Princ~piarei por di~er que.-P,6~e nizóavel)lle_nte 

encontra.~ (/ nollre deputado duvtdas. sobre .<1 di
reito com que . o govm·no concedeu· .o' elliélu.sivo 
para a nav~gnçiio do Amazonas. ,Diso· tazoavel~ 
monte, porque todas _as veze~·- que···nll:o .I1a fun
d_am_ento clnro·e indisputavel ai! daivldaa siio plau
S!Vels- O que a camara · ha de_ . ter. pllr vezes 
observ&d,J- e que o governo tem repetidas vezes 
concedido esses exclusivos. e que elles _pasaáriio 
seu:' o~servaçiio ou sem reprovação do corpo 
leg1slattVO- · · · · · 

O governn feve autoriS&çiio para contracta.ra 
navegaçlo do AtnazoDas em . te.nnos muito va~;p.{; 
na eel~braçlo . d~ste contracto proeurou. q1umto 
pudesse ser reahll~tr IJUen&o nntes eate grande 
beneficio que aa cireumstanci.ts do motnento tor
naviio !lrgen~. Se. ftze89G de~ndeote em respeito 
a duv1d8s_ --q_~ pudessem apP.areeer o exclusivo , 
df:l . approvllçàe, do ~l·po l~g~slativ"•· perder-se. 
lua•a :me'lllor occ~tsit&:? de reali.sat: desde . logo a 
em preza · da . l)&vegaça~ "o Am~onas, qu~ enten
dia ser . uma_ das mats urgentes nt!lleasidade s. do 
momento, e 1sto por mu_itas. razões que é escu
sado· di~er, . as quaes niio escaparãõ certame ate 
ao pat.notismo de todos oa· nobrll\l deputados. · 

Se o contr11cto ficasse depenolente em -uma. ·parte 
tão essencial de nma resolução' do corpo legisla· 
tivo, ainda. hoje o Am11zonaa :tão seri" oavelrado. 
Entretanto o · governo assim obrou, -como · disse 
pelo direito jl exer_ejdo. am outras· occatiões seU: 
reparo, ·e pela autoriaação .ampla ·que Ih& fôr.a 
concç4ula. . . . . : . . ; · 

.Mas dl.t o 11obre deputado. qae é extenso o-prazo 
do e~clusivo. E;u-nao deixo de. co~~eeer. lple'~ 
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na~gar_.ii.o de Lão important_íl ri~, t.omanJo-se e:-: 
dWiiV& por 3() annos, dJVe \DftUlr de alguma m.l· 
neú-& no progresso .que mais .. vantaJosamente 

. põderia ~er R livre oon~urrenCJa. Se o g<Jver1!o 
·tivesse podido eontrar.tar por menor prazo ser1a 
maia ~onveniente ; mas . assevero á camara que . 
maiores vantagens não póde alcançar. Senb~re,., 
de todas as propostas que forão apresentad~, e mo
dificada>~ mais de uma vez pelo governo, !ot a oon
tractada a maia ravoravel aos cofres pnhllci>S e ao 
paíz. O contraeLo não foi de t.anta vantag~!'l que 
no !;>toprio Pará, ond~ taes favores podiA<> ser 
devidamente apreciJldOll llpp~re~~Dl pretenden· 
t.es ãs acçõce da cotnpanbi~, pois me const~o que 
de SOO reservadas -para aquella provin~i11, uma ~ó 
não foi tomede, apezar. das vantagens que .se dao 
prodigalisadas á empreM ! Gonsta·mll que -~ mes
ma. empresa foi reputada _meramente patnotica, e 
nii? de interesse para seus accionistas. E', s_enho
res, debaixo de semelhante~ opiniões que o g~verno 
Jl( dcria obter maiores vantagens pora o pa1z? . 

Depois das empresas realisadas, é que de orJt· 
norio apparecr.m os juizos !avoraveis sobre as 
grandes vantagens que ellas têm de colher; -~as o 
governo não póde sempre conta•· na occ_as1ao da 
celebração de .um contracto com os c1·edJtos. que 
tem de merecer posterim·mente a empresa. que~ seu 
objecto: obra com as circumstancias iia occasião. 

O nobre deputado julga agors. quo é .muito· g~l!-!1· 
de o . p1·azo , que ,podia ser: menor, ·que connna. 
diminuir. NàQ duvido; mas sendo o. eonkaeto 
feito com uma' companhia, é pr•!Ciso que ella aceite 
a diminui.çilo do prazo. O nobre deputado deve 
notar a .subvenção ê d\ldo. sómente por 15· annos, 
e eom a ··obrigllç:\o de manter a n~~egaçàQ por 30; 
por conuqusncia, . embora a . companhia . possn. 
desde jã fater dividendos vantajosos, ~ .mesmo por 
todo tampo do subvenção, é p~eci~o que u sa van
tagem agora . obtida compense qodquer :prejllizO 
9.ue tenl:ia de soft"rer quando nos outroslb ann~.s 
tivet· obrigação de manter a mesma nav~gaç!).O 
8em perceber um real ilo tbesouro-. . ... 

O Sa.-FERruz: : - -Tenho muita .fé " ' 'futuro. 
O-Sa. Go~ç.uvEs M.i.aTINs : ..:... L& V'ou. ·Tambem 

o nobre deputado niOdeve. illudir·so com· qual· 
quer dividendo · que raça no primeir~ · oo ·.segundo 
semesLre, pc-rque deve ·saber que ainda a .c~m_plt
nhia n!i.o tratou · do i:na.ior onns .que lhe Ct'11 a.m
posto, o da eolon!sação' das ma1·gens cJo Amazo
nas.. Tem ('lla de. estabelecer 60. colonias,- B essa~ 
colonias niio se · estabate·cem · eom ·palanas, mas 
com muito dinheiro. [ApoiadOs.) · · . • . • . 

As margens do -Amazonas nã;o ~stão hoJe n1n~a 
tão acreditadas pela sna salubndade e ;ab~ndancu~ 
de recursos, qne ·a população europea para allt 
111ft na f!Gm q ne a companhia faça . grandes destoe· 
zas. (.Apoiado&.}.Qnaodo a empresa portlu:lto tiver 
de entrnr naa medidas de colon&saçâo, que-ainda 
nilo onceLou, ·mas q_ue creio poder asseverar - !l. 
camua quo o farâ. bre"lemente-, ·porquanto· ·!J!e 
cou!IU.-que. neat& mez.ou no seguiute ·devem partar 
de Portugal 01 primeiros ·. colonos ·; qua!l.do --isto 
sncceder eet'lU que· os -dividendo!'· não: ' serão -tão 
vantajosos com~· ~ nobre deputado suppõe . .. ' . ' ~ · 

Tambem não de.,.e -coota~· com ··o mesmo d1v1-
dendo quando a companhh .fór obr.iettda a· aug
mentar os eeus-capitaes, tanto .para acqu!oú~o · áe 
maior JJUmero de vapores que preencha mato r nu
mero de .viagens ··a qite se obrigou, ·como para o 
cnmpJ:illien.to· de 0Ulr118 ·ro:tdiçõH. Nio podemos 
pos:tanto · :aur- d&$d6 ·-já llll" jlli:~:o S881J1'0 ~,; a 
sorte-da emprau: é ·uui .-Cuturi>. e ·por 11110 incerto. 
AGhou.o. nobft.'.d~potado 'mnlto ·lullitaclo o -capi~ 
de-1,?00:0006. E' ·Eot;te .- o-minim~_-eendo a compa. 
Dhiaob.t:iP.da. tambem a cuUlp~ ·todAt·Uonti"oa 
·colldições ,:mpoetas, tncluive da Iundaono de 60 
coloniu. Se pols .. ~~ra tanto aio bastar - o·.r=~o 
minimoJ de 1~:00011~ alia. ve.r-se·ha na obrtgnçao 
~, ~re~ ~ ou~~ da~ -5 e: ii mil~ 

O S11, F.enuz:-No contéacto não se· Calla do 
mínimo. 

-0 SR. GI'IK'JALVÉS MA.RTINS:-F&Ila e bem e:tpre.s
samente. Eis ll!o snos palavras: "uma eompKnhla 
com o ca11ital nunca menor de 1,200 eont<'s.» 

Se portàni.O deixar -~ cm_presa, à falta de di
nheirG, de satiafazer 1u suas obrigações, perder! 
as vantagens do contracto. 

O Sa. FnBU :- Pelos estatutos nilo se póde 
concluir isso. 

O S~t. GoNÇALvEs MAsTINs:- Os esLatutos não 
podiiio ser contrarios ás condições do contracto 1 
são •·egr11s que os socios se pre~crcvem, apenas 
autorisados p&o ~overno.' Li que aqui se .tinha 
estendido o <llCClWilVO da eompanhia até ao pri
vilegio de CQminereiar ella ~xclusivamente. Apenas 
nos estatutos estipu.lárão os sacias que a eom· 
panhia podeda tombem commereiar ; e o g~'>verno 
necrcseentou a isto,. na approvaçiio •loS referidos 
e$Latutos,-qne o objecLo ~rincipal da companbin 
era o cuu•prlmento da~ coodições do se.l!- .c<!n
tracto;- e subsldiariameute, mas sem preJutzo 
das mesmas condições, pcderia promover opera· 
ções commereiaes ligadas 9. navegação d:l Ama
zonas.-. Dest-e. modo, se a empruo · qnizer com• 
mereiar, deve.-pera este :li.m t6l" cap\laes sufficientes. 

Duvidou,se ·se o privilegio comprehendia uni· 
· camente os pontos 1\Xtremos da linha, 011 se 

lambem os intennedios. E' este um objecto de 
bastante importancia, e por _ isw cumpre fixar a 
intellígeneia do contracto s.lbre e\le. · . 

Na condição 3a sa diz:: «O gov6rno conced_e · á . 
~ompRnhla o exclasivo por 30 annos · .r>ara a na· 
vegaç~o por vapor entre os ·pontos· - a~signados 
no· artigo ·· antecedente. • Entendo · qae · n~sta 
expresssi!o está consagrado o direito · exelu11ivo 
da companhia de JleL'r..oJ·rer com. seus '!TOpores 
tode o espaço intermedio, visitando os dift'erent-el! 
pontos de escala que lhe forem marcado_s, ~o 
aecordo com ella. ~e por' ventura o governo. ror 
contrariado 'pela mesma companbia ·quando· qwzer 

· auJmentar estes pontos ou portos, nest& easo-, 
deixando elles de ·ser visitados·, não pôde apr~ 

. veíl.llr á companhia · o· ·direito ·eJ:•:Iusivo, que nao 
faz effeetivo, e que pon:on~gainte pôde ·ser dado 
a outra empre!la. ·. · · _ · · · .. . · 

0 " mesmo nil.o succede' . com 08 aftluentos, para 
c~a navegação a6 tem a companhia a prefar~n~ 
ela; do que ·nenhum ·prejll.izo rasulta ao pubhco; 
yisto exlgir~se a igt}aldade de eírcumstanci11.S 
parn que ella · tenha lngar. Pelo contrario dada 
J& esta ·e oncurrencia natlinol, a da pr_ererencia, 
qu~lquer empr4.'sa nova, contandn com um. com
petidor, tratara de exigir ·o menor onu~ para o 
publico e de ~he oft"erecer as maiores vantagens. 
Ora, s; esta prefereneia nenhum mal causa ao 
paiz, é proveitoaa li comp~nbia, a . qual tendo 
o privilegio ·da nave~açiio do rio P..rJncopal, condo 

· muito · se · póJe · Uludt-r . o .. IIOU dir~to. lh<J é de 
va11tilgem:. nllo- t~r eoncu.1'~ntes : que ./' · p_ossil~ 
prejudicar · o!Jendendo· . ~ste.. . · · . · . . 

Podi!r-se-ha·auvidar · da exequ:illílidade de· novos 
oontractos . com 'dilferentes empt•esas .p~ra a·na
Veg1\Çiio dos · afl!.\lentes do A m•zonas;_ . eahndo 
contractada 11 navegação. deste. Nan~ s_e .P?der:ã 
eonte~ta\' o direitO de transito; salvo ~ prrnl~w 
da c:Ompalibiii ·para.· 'os pontos jt\ .lnd,tcados . _,_ 

Censurou-Se · nãci' ter o .. goverh~ estab~leet':lo 
tempo lJIU'a ,A funhçR,o ,d~ . ~l~ru.as. ,.])1~ ltll, 
ro1zio ; nlto eril p ouivol deteru:unar este tempo,, 
E' do lntere;ae ·a.a eorn~ia .aP,re.aav a furi· 
dagio" de auaa oolonlaa; porque ' com est~ ree~al> 
"' acha~ unicamente nos ultimas 15 aunoà de 
seu coutracto, · quao4o neubnma •abnuQilo ·ha 
de · recebe•·, enl.rlltaDto Qllt 6 obrinda . n .aus&en
tar . a .ua.veiJ!IÇio e1tip~ Se n40 Un.- c:reldo 
l•voura;. in<lustrla . e coQim•rclo 110 Aa>azonu, 
~~;.. ~audu pr•lu\se~. 
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Não acho razão no n obre deputaJo para a o governo pudesse dar tnd&G as iofonnQ.~Ões a 

e~nsura que f<l% á companhia pelR demot·a que r espeito deste privilegio, clissipando ai~;Umas 
te\·e o V:\por do Amazonas em Belém por .4 ou du,·idas que existiào, e mesmo pela minl.ta parto 
5 dias á. espera do novo presidente da nova p~o- arriscar alguma~ idêas SQbre ·a materia, quo se 
vir.cia tio Rio Negro. No principio a empresa mereces.scm o assentimento do governo potlerião 
niio póde marchar Cl)m tanta regularl'dotõle, uma ser _!ormuludas e"! a~igos que se additassern ao 
ou outra falLa não ~de ter os mesmos incon- projecto quP. . se .d•sca.e. .. . .. . . 
venientes que se dao para as communieatõe<> · A commissão qui! teve de examinar este negoeia 
dns praças regulares. Era um novo ndmini ~tra- n1io deu todo~ os esclarecimentos que orão ne· 
dor que seguia com os precisos r ecursos para cessarias, por isso ainda na· 1• diseu~siio nada 
cuidar da no\•a província que lhe f<lra confio.da ; pudo c:olhcr qu~ bem me orientasse relativamente 
o ben1 publico ft!lnhou com haver-se-lhe propor- a esLe assumpto; mas o ll.diamento proposto 
c.ionado a occastno de alli ~hegar mais rapida- pelo nobre deputado da Babia trouxe-nos 9. esta 
mente. cusa o nobre ministro do imperio e par conse· 

o Srt. FEBlUz: - Betn ; 0 que ·quét·o ê quo se guinte f•lrneceu-nos occasiiio de podermos ouvi::-
considore 0 f.tcto como mAo, 0 que niio se repita explicações que todos desejavamos para bem 
pal'a 0 futuro.- comprehender esse contracto. -

Senbol·es, eu estava persuadido, o continuo a 
O SR. GoNr.ALVI.:S !-f.lRTINS : - Fallou o nobre estar, de que o governo nilo podia conceder este 

1\eputa<lu da marcha menos conveniente que t-em pri vil~gio sem qUB o eor!)Q legislativo o appro-
tido a companhia a outros respeitos. Não entrei vasse, Yisto quo niio existia lei a lgum11 anterior 
nesta indagação -~ porêm qu.e f,oril:<o inexact.as as que· .o autnrlsasse a contractar a. navegação a 
informações dRdas .ao .nobre deputado a. respeito vapor do Amaz011as, danrlo um exclusivo; o que 
da compra dos vapores. . . existe unlc~mente é o ~ 1• do art . . 2• da lei 

Sou informado que o preço foi ajust:•do cnrn n. 5S6 de 6· de SetJmbro de 1850, · que autorisa 
a fabrica da Ponta d'Area, com 10 •/• de com- o governr> a promover a n•wegação a vapor do 
missão _sob re o cu.•to do - fabrico: parece-me que Amazonas por meio de uma subvençi'io. Mas a 
igual aju.<te fez o governo. cc.m aquelln fabrica can'inra · acaba de ouvir as ra~ões que J evârão 
para a eonstrueção de dous vaporell. O preço o nobre · minis~ro a conceder esse privilegio, e 
par tanto deve ser conhecido e constar dos livros nem eu cen..;uro·o . por llal'el-o feito: o nobre 
respectivos. ministro podia entender .que não era . possivel 

Não contesto 110 nobre deputa•lo a insuffici6n- contraetar a nav~gaçiin do AmllZon'as sem o pri-
cia do p rimeiro vapor que encetou a navega~=io vilegio; é provavel que encontrasse difliculdad~s 
ao Amazonas ;_. mas jR tive occasião de di~er que em executar o. preceito legal p9r outra· fõ rma, 
o governo a~hou convenien~ <tue a empreza co· e não qui., deill~r o paiz sem e'lea 'navegação ; 
meçasse logo a runccionar, e nilo duvidou ·ap- entendo, •-porém, que para que seja elle · appro· 
prov~r que o fizesse eom aquelle vapor. Um ou- vado torna·Se necessario um voto do ·carpa Ie. 
tr[l superíot· . já partio, e a compaobía . espera gislativo. · 
sómento a .npprovação de seu contracto .pura -se Nem mesmo me opponbo ao privil~gio, -visto 
fazer novas acquisições, podendo reservar os que j á ha uma companhia contractada com estes 
primeiros vapores p .. ra a segunda na llnba. . . favores, con1i.<\dRo Da palavra . . do govern_a quo 
, Disse o nobre deputado quo . seria . mais con- devo ser garantiJa. mas julgo que não deve ser 
venieote pagar á ~mpanbia uma subvenç:'io forte tão lauto. o privilegio . <:Oino parece .. concluir-se 
e de uma vez. O governo não pagou tudo a ·di· do cont~acto, do · decre~o- q11-e o ll.riuou, e .t.arriben\ 
nheiro, porque para-isso seria ,preciso desvender das exp~essõea ba pouco proferidas pelo nobre 
muito, .'e .. então· deu . a subvenção . a. : ma1s- eeo- mi::~istro: Da maneira por que o nobre .mfnistro 
nomic:l que póde contractar concedendo o· privi- so expressou deve-se entender que ·o Amazonas 
legio; mas . se . o · corpo legislativo qulzetu~o .abrir se ·. at;ba tranc"do 4 naveg~i\o por vapor pnra 
campo a . umn subvenção forte · resgatartdo 0 ex- qualquer pes•oa ou outra companhia que queira 
cluSJvo, e a parte interessada qui%88se estar por tambem emprebender essa nnvegaçiil) s~m privi · 
jsso, talve: não hon.vesse duvida. O coutracto legio, ou qualqu6r onus do thesouro, porqua ê 
es~á feito, e eera bom eumpril-o; .mas nsaim natural que a comp1nhia que existe aproveite 
como l!<l fazem os contract.os tambem ee deefa- toda1 as escalas importante~ Ql.\8 hajào neuw rio. 
zem mediante condições; uma ve1: que a com· A cantara ni\o a eve ignorar que a navegação A 
panhia foese indemnisada por uma subvcnçã~ vela do rio Amazonas ha uma certa direcção 
forte paro deixar .o exclusivo, que duvida teria ou roteiro ; ora inclina-t~e para uma marge,!ri, 
do aeeit'\rt . OTa p ara outra, onde se acbio situados os ·mei'· 

eados que aetualmAnte são importante& · e que 
O Sa. Ms..~u DI!: ALXEJDA. : - O paiz lucraria para 0 futuro podem crescer mnitinimo. · : · · _ 

mais. Ora, Sll a companhia existente tomar"··ea~es 
O Sa. GoNÇALV&S MÁnTIN"': -Talvez se tirasse mercados para suas escalas, como é :mUlto de 

a condição das colonias que a companhia é prever, ab•orvert\ todo o eommerdo ·deistiil' mer .. 
obrigad1:1 n fundar, .e ·o onus dos lõ annos du- cados, ficar~ o Amazonas de facto trancado fL 

rante os quaea Lem ella de -entreter a navega· qualquer Individuo ou outr;t wmpanhla que queira 
ção sem subvonção alguma, dando,se-lhe alguma tambem emprehender a navegação .a vapor, e 
outra vuntagem, ella :iesistisse do exclus ivo, por- rríaill extinguit·a ou rednzirã. muib 1\ de vela, e 
que posto que deva esperar lucros no futuro, por. consoguinto o · p•tiz : deixará <1e tirar . os in
sempre é' UJ!la consa incerta! ent1·etanto que j á, . terest<es que r osultarião de tal concurrencia, vindo 
tem- contnhidu;"l>l!lo e:oteluslVo, um c. obriga~o · n ser . eómente attendidos os . iutc1-c:;scs · da com· 
certa de ·fti%er ~ · viagens por anno duran\e 'os , paub ia que eiiste. ' · ·. · · 
ultimas l õ annos, sem receber um vintem- . de Se acaso . o governo concedeu o privilegio parll 
subvenção. . · a navegaçlio a va_por, por exemplo, da capital 

E " t• h d. •to · do Pam .até TabatlDga, a navegação· direeta, ·ou 
•s o que •n a a rzer a respe• deste 118· . á cidade da .. Barra do 'R io Negro, muito bem, 

sumpto. · não. haveria I!SSê inconveniente ; mas compre· 
o ·sr·:: ~fon'dBa do Abn.elda:- S r. pre- hendendo todas i.s eecatas, todoa oa ··ponto8 Jn-

':'idente, eu. tlz ver na_ }a discuasiío .de•te pro- termedi.,s, in a . parece . que no rnen~s nMta parte 
Jêeto, com· as - opserv~oes que· entilo apresentei, o iute resae publico não f()i bem consultado, ~u 
que não tinha por fi.lll fazer opJ.>Oillção ao governo : eu .eaton illudido, o que e mLLito ·P'•8Bivel. · 
utas unicamente provocar a disCU8Silo : para qu~ Sr. _ presideute, eu entendo que nestas eon-
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. tractos 0 qui'!. se J~vc attendcr em primeiro lugar l 
é ao. bem do paiz, !J em se.((unilo .• lugar nos 
iuteresses da compauhut que contrseta ; entret:l. nto 
'parece-me que no contracto exuitenta se procede 
de 'maneira diversa, attendc u-se em ·pl"imeiro 

. . lusar- 8Q$ .it~tereases- du--()()mptlnhta.;- u 1>=-·..tn· 
pa1z· foi. objêc~o sec:undario. ~ito hou~e por s •:"' 

. duvida propos1to fe1to para 1ssu, mas o reeeJo, 
a meu ver il•fundado, de não se poder organisar 
uma. companhia ·pam essa navegação, produzlo 
este resulta do. 

Ninguem contestará. que é d" evidente inte
resse para o -pait que haja navegação livro no 
Amazonas tnnto â vela como n vapor, que 5e 
'l3e liberdade a amba•, se anime e .provoque a 
maior concurr2ncia; comtudo não de1xo·de reco
nhecer que a navegnção a · vapor~ ' · detilandando 
o emprego de avultados capítaes, Qiio ' se pro.mo· 
veria naqu~llc r io; em prínciP.io sem favore~, 
sem uma subV(:II~ão do theso•no_ Mas ts.mberil en
tendo que tendo feito o tbesouro. um sacrilicío 

· desta ·orJem, ·nll:o · deve"se s<ibrecarregar o estado 
com duplicados orius. · · · ... 

O u clusivo concedido a esta· eom'panhia pelo 
governo me parec& norbitnnte, pois já existe da 
Jacto pela SllbVençiio, que a ser insufficiente 
conviria elevo.r-s~ ; e demais ou. a. . companhia 

. t ira interesse eoin essa s'ÚbvenÇão ·ou não · tira : 
no. 1• ca~o est~ . vist,o ·qu~. ningU:em pôderà é~m
peth· eom ella nn. na.vegaçlio"a vapor no Amn
zvnns; muito prin.cipalment~ ficando . ., ... ~ua dis
posiÇjio · tod8s os e~call!s ·que · ·e~lstem no·rio ; e 
no 2". caso nenhnma Cúncurrencia dev~rà receUir, 

· poi:que 56 a ·actual companbin com a ;.-ubvenção 
que 'em· e com todas as vantagens . que lhe. dfl 
a priorid<ide 'd;l .Mvegllç1lo . não colhe -~ueros al
guns, muito' menos· culherj\_ ·qualquer outra que 
ea ptoponha ~ nnvegar ,o J\mllzonas sem sub
venção, · ~em favores de·. ·qualquer ·· espeeie. Por
tanto, para. que .é o privilegio? Ns .realidade, 
se nli~ ê. i.nutlt,' tem de set: pr~judiciál .ao !ut?-ro 

. do pt~tz; e ·o tempo .talvez Jll!Stlfi.que o qlle dsgv. 
Se ~1() copt.rae>O Se- quiz . cOI\v~nJentementa. ~-

. tender ·ao mte1·e'sse · da. eompanhta , a subvençao 
sati$faz a este dé.tideraturn, :visto ser um ·tucro 
'certo· · com .. q.u.e . epa, coJ!ía, ::e·. é usna. vantagem 
sobre qualques·. outro_ .eompet1dor . qu~ se apre
sente. Parece que estando os lucros da compa
ilhla · -garantid~~ - pelo au~ilio do' thesoóro, não 
deva·-o .. interesse üo pa:z. ftcar · p1'eso pelo e:t
clusivo . da na oegaçüo~ que n~ste caso sé torna 
damnoso, visto que· vai_' embaraçar ii. qu_e outro 

· qualq 11er cspecolador c;u · companhia qucn-a na
llsat· tambem essa navegaçito; que estou perst~a

. dído daru · lo~o mnis Iucrus· n tt:idos; sem ser 
pt·eciso o aux1lio pocuuhrio, ··e sem _prejridiear·se 
n. eompanhf~ aetual. · · · . . · · · . 

E11 não sei que ree~ios ·pôde ' ter a .actual 
companhia · pelo' seu futuro, '<inodo-sa-lbe um.a 

. subvenção conveniente q!le gatant~ s~os lucros. 
Pela subvenção ellR leva tnconteslavelments. van

. tnge'ns . sÓbro .Q.Unl_g,uer ' conc:rirre.Ji l'e · q~e· :s.e ·apré-
sente, nenhúm · Il'ia põaerá ' tazer mal. · · · -

·sr. preshtonté; 'eú. cslllll ' ?etl>~mdido 'de qu·e, se 
a RCLUal .comparihh :·não ' l'Óde 'cii!Jlrebender a 
navogação ~ vapor no Amazonas com uma 5UÜ
veilçô\l convenietlte, mas · se'm ter · o' plivilegio, 
melhor seria antes rescindir· o· eC)ntracto · qne 
existe, e procur&.r OUtra Companhia ·que ·rellliSe 
essa navel{açiio, porqunnto ess!l fdcto demoiistrn· 
ria a sua meapaeldade, ·o que ni'ío sustento, nl'm 
ct·eio ; o privilegio noste cas~ 6 domnlnda cau· 
tela, LelDor illfllndnmentado oa eoneurrencia. 

Senhores, ou entendo quo ao por ventutu ee 
quizesse contl'llCiar 11 navrP.Çilo do Amazonas 

. co•u umn companhia tnlxtn de cllpltaU~taB bra· 
· :ziloi!os o estrangelroR sob a inapel:çdo izmne
~ diata do ,governo, ~lher-se-hiici, m11iorea; 'II~Dta· 
gen" do que c;ompoeta .sómen~ de eapttal!etas 
llesta pra;;a, ~ndo todoe ~abem · ~ue os· eapltae$ 

não supe~abnndiio para t.aes emprezas, nem os 
eapitalistu têm· muito animo para lançai-os em 
·eu• prezas um pouco. arrís~adas. ·-- . 

o sa. PAoL.\ c .. Nnmo:-Cam capitaes es.tran_. 
.gairos,- tu1o v~-para-·alli.- ·- -- ·· . · ·· · 

· O Sa: M&:iOl!!t DE ALllEm.&.:- PorqueY E ' 
um · panico sem fllndamento . Uma companhia 
'mixta, composta de cápito.listRII br!lzileiros c: es
trangeiros, que· esteja debaixo da inspecçiio do 
g()verno não pOdo excitar receio algum. Daqui 
nôo se conclua que eu não qnero que ui:na com
panhia bra7:i!eira vã navegat· o no Amazonas, 
ao eont rario pretiro-as· sem pro és estrangeiras, 
porque em veraade nas emprezas que tentarem 
no paiz sempre leva.râõ outras vistas .. tém do 
immeJiato lucro: mas digo o sustento que não 
bavenri9 nesta · pt·aço. uma ampreza da ordem da 
navegação a vapl)r t!o Amn2onas, e niio sendo 

··os capitalistas · brnileiros amigos · de tentarem 
<!mpre~fis . . um :pouco ·art•iscad.as, não seria des
arrazoado procu.r~r attr:abir capitaes estrangeiros 
para ··a: graitde em preza: ·~a ··-naveg.1ção· a 'yapor 
do Amazotta:s, porquanto sendo abundantes da
rião ·outrd· deS6nvolviinento - a. essà ' nav'egação, 
que nunca t~oderá dar uma' · companhia · · de · tão 
pequeno fundo. e que parn' tontnr essa navega
çã<J não se julga ·segura .eó-com uma so.bvençiio, 
exije o exclusivo de 30 annos •. • 

O Sa. CO!tll~ ., D.ls NEvEs:-E' preciso saber 
.se a .. ubveuçâo ó sulticiente. 

· O Sn. ~J>ES l>B' AÚI'El:oA :;_-Eu não ine oppuz, 
nem me opponho ·ao augmanto da subvenção, 
nntes mesmo 'prefiro que se dó uma subvenÇão 
maior du que ·o . privilegio por 30 atino;; o pai.Z 
póde f<~zer este · sac.-ificio, . e l~crará mai;í' com 
Jato; estou ·pe.t;suaúido . de. ·que . ils!ii.m não f~
taràõ companh1as qua queti'ão tentar a navega.. 
çao s v.apo1· · dcf. rio Amazonas •. e Od_e qúa!quer 
outro que menos prometta. -. · · :. · 

Q·$a. CoR~~ DÃ.S. NR:;:I!S:-0 facto .é que ~ até 
ligara· não tem appirecido. · · · · 
. O Sa. M&NriEs os AtJ.(IUDA :-·Hão. de appara-· 
cer. Conceda-se U!Da sufficieutú subvboção á. actual. 
compar..bia~ por exe1nplo, .de 2~ a. SOO:OOOH por 
anno, mas se•n o .exclusivo, que nem esta; n~m 
o Br112il hão de pl!rder, e ~a a · comllanhia aban
donar a eu. preza, •r que ·mui1o • duy1do, niio ·1&1• 
tará . quem a substitua. ... · · · . 

Senhores, se o commereio do Rio de Janeit'O 
comprehendesse o que ·ó ·o Atnazonao, organi
saria urea companhia com o fundo de 1,200:000~ 
para a aua navegaçfio? E' preciso olhar para a.a 
couaBl! como cll~s silo ··para llll.o contestar-se o 
que venho de expOr- J&. ~e v~ pois que a com• 
panhia existen.te,. -" despeito dos . seus b<lns de· 
sejos, é muito fraca para uma empreza. clesl4 
ordem; será tnuito propria. .~a ·rBlllisar. a -na
vegaciio do ·rio ·Mueury, do, II.apncurú, · ou do 
Parnahyba, .. e nii.o para a do Ama:z:.onas: . . 

Note;s·i ·ainda. . que a · companhia mandou aô'Pa!j 
uw vapor para começar essa navegs·çiio ~o fim 

·do anno passado. e só . depois de passados 6 meze$ 
é que mandou out1o! ora;' S!l : ella éoutinuar 
assim, o desenvolviJnento que ha . de ter aquell!L 
navegação devo ser em. ~scala mutto acanha.ifa .• • 

O Ss. PBIUUlA :o.&. SlLVA :-A ·principio. n!fo ee 
pódo ruer tudo a ·galope. · 

O Sn. MatNDK8 na Aua&tDA. :-Se o eommerclo 
do ruo do . Janeiro enearaa" nte negQclo c:omo 
devüra, reconheceria quo uma companhia lllOm o 
f11ndo dt1 1,200:0008 ora lnau111cientl) para. fllall .. l' 
eata empreza. . · . 
· _Ull .SB. Duuuóo =--Bo~a .~H tez em Ulll 
dia. ·.'· 
-o ~~~ ;J.ú:.>m&S nlil AI.lmi?&:;-E'· verdade; mas 
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SESSÃO EM 18 JJE AGOSTO DE .1853 
se se incorporito eotnp~nhias com capitaes es- cias do que Vm., que tenho já um grande eApl· 
"trangeiros e com o rando de miihares de contos Lal empregado em eolonina e b!!.reos de vapor, 
de réis . para uma estrada ae ferro, empre~n como pelas explor11çlJes que Vm. Jez, reconheço 
mnito maiS diffieil de executar do que a da na· que h.1 vantagem na navegaçilo des~Se t\ftluente 
vcgação de um rio, que, por assint dizer, oncoot· por Vm. explorado, proponl.lo·me· a fazer essa 
tra . o carril. já feito, é _para lastimar-se que navegação, com as me:m~as.. condições quo Vm. ; » 
pard - nâvegar ·· o ri" · Amazonas, _que prom•·tte · e quando muito indemnisan\ os trabalb,os da 
melhor fu~uro do que essas estradas, se incor- exploração? Ninguent' de certo queren\ trabalhar 
pore umá companhia com o fundo apenas de pua o bispo, settnndo uma expreS$ão vulgar. 
1,200:0008. Este facto .dá. uma idéa bem pouco Certa a companhui de que, por essa preterencia, 
.favoravel das vistas e intelligencia do commercio nin3uem eoucorrerá com_ ella turiscando seus 
desta praça. capttaes em taes. c:z:ploraçoes, tambem niio··ha de 

Eu, senhores, não me opponho ao pt·ivilegio cumprir com , os seus deYeres com iodo o ·:z;elo 
dado á companhia . quanto ãs colonia~ que !un· a que os. interess~s do pniz thm direito, . e que 
darem.... uma bem enteu.Jida competencia .:::..citaria. E' um 

o sn. MrNISTf\o DO lMPEino :-Não é P. rivilegio, facto quotidinnamente realisado por todas·-as C01Jl-
é um onus. p.tnhias privilegiadas. ·.· 

A. companhia evitará sempre qualquer concur-
0 Sx. ME.~Dss DE ÁLliJUDA: -Entnndo que é rencia para dotninar a navegaçã.o, niio só do .A.ma.

unl pl'ivilegio á companhia o dar·se-lhe o exclu- zouas, como <le todos os seus a:f!Iuentes,. ·e :eis 
sivo de n~vegar e de eommerciar com estas co- porque eu digo que neste caso a preCereucia ti 
lonias ; se fo,.se um onus, elln o .não qutretia, um rerorçô ao privilegio; sobretado não se lhe 
rejeital-o-,hia, ficaria satisfeita sómente com o fixando um prazo ma1s CUl'to. 

exclusivo dn navegação a vapor. EU a vai fundar ó· Sa. L_1sooA · SEB1l.\ :-. Dá-se a .. nreferencia $6 
colonias com vistas de um commercio de alta .. 
imporLancla no faturo. havendo 1gualdade de c•rcurns tanclas. . . 

o Sa. P~REliiA DA StLVA :-E' um beneficio para, O Sa. MxxnES.DE ALMEIDA :-A.couipa:nhia·qua 
0 pai~. . . . é a primeira qne emprehende a n4vegação por 

vapor no Amazonas . est.ã em urna· posiçlo supe· 
. O SR. ME!iDES DE Aunuo.L :-Não contesto; e rior a todos os outros concurrentes, e as~im·rará 
applaudo; ·mas roão se póde negar que n com- com que nenhum. parti~ula~· oa companhia em-
p~nbia ~mbem. e~pora auferir lucros, . e lucros prehenda .a navegaçllo a vapor em qualquer·dos 
nao ·ficbcios, _por.ém r~aes, com o seu estauele- affluentes; porquanto, por diminutas · que sejilo 
cimento; do contrario não · quer~riil enearregar-se ns condições, · ella . aceitará a empreza; e ·"PreCe-
do estabelecimento deS$8.S coloriins~ N'o pres.ent.e rirá, arrendando a concnrrencia,·.o que . ella mais 
·caso, como n companhia tem de empregar eapí- tetne, e · sem ruoavel ranàamento ••• 
tiles maito avultados· sómente com a ·esperança o s11 , PAULA. CA"NDJDO -E porque· 11i!l .conti-
do loeros em v·erdade demora·ilos, o privilegio ntrotl . a outra compl nhia? . · · 
.é bem entendido; mas para a ·navegàção, cori- . . 
tinúo a pensar qll'e.não é C<>nveniente o e:xcl11· O Sa. ~N.DES D& A.LÍimiDA.:....;..Porque •nao ·teve 
sivo. subvenção alguma. A navegação li vapor-no A.ma-

0 sa. MnnsTno DO lli?.E!nto :-o exclusivo· ê só zonas não se. realisou já em 'OUti'O tempo, por- · 
d à que se· quiz d~r esta empreza a·uma companhia 
a navegsç t•. l>razileira q1•.a não ·só . não . tinha, nem podil'l: li!· 
O- Sn. Ml!!.'DES D E AL"HEIOA t - Perdôe-me o Tantar grarides capitaes, nem se lhe assegura 

nobrõ-ministro; o contractO, se mo não engano. snfficiente subveuçao·; se ·se ·.quizesae dar a uma 
dá á companhia o exclusivo de commercio para compaohia estraogeil'a ou mu:ta eom.posta de . 
esses lugar~s. ·· capitalistas brazileiros e eetrangt~iros, 6em duvida· 

O Sn. Mt::~IS'l'no 00 bw~mro :-0 · p1·ivilegio de ha muito teritlo apparecldo não 'Qmil, porém' 
não é de eommerciar, e sim da navegação a muitas coJ:ijp~nblas· com maiores capitaes, espe

cialmente se houvesee um· governo como o actual 
.vapor. · que se empenh11· em ptotnover os ·melhorolme•,tos 

o· Sa. M!:m:>ES DE A.LY:e:WA:- E' a mesma materines, e· g estar1a reaUsada essa navegação. 
cousa. . . Desde que se quizer entregAr a navegação do 

O Sn. LtsBOA sERR.l· :-lia muita cilff'ercnça. · Amazonas ·a uma companhia de eapitalút~&S :bra
zileiros, que dispõe de· poucos meios; cutnpre pOr 

O Sn. "MENDES DE Al.m>tDA :-Vem a dar no ã sua diapo!ll~ão um auxilio pecuni:ario · euftl-
meenlo, porque nãn !ará cont.'\ a ninguem levaT ciente, e outros favores, que a estli··:'.companhía 
suas mercadorias. a essas lugares em barcos de 86 concedeu. · ' 
-veln, para serem abi--vendidas, e tnzer em re- .O privilegio pois· tem. um inconvenienta, que 
toTno otttr.os 'produetos, em · eoncurreneia· com a é não ·despertar ·na eompanhiâ. 0 ·emprego. de 
compauh\11: que ·as leva. DOs seus vapor~;e·tem tOdos os esforços quantos con-viriá"para o dea-
na 11na d·ependencia os consumidores nelles esta· envol vímen:.~ .dos ·-grandes · re·cursos .que off'erece 
belecidot~. o Amazonas, e ··que ·a· coní:ú'ri:cncia . provocaria. 

Sr. presidnnte, tambem não pude bem compre- . . Senhores, eu· não sei. pi)rque·:se- rel:eta·e5s~ com· 
hender as ·explicações' quo se dignou dar-nos ~ ~ucia· ; ·a companbia tem já o luçro da subvim
bonrado minl.stro quanto á preferencia aseegurada ' .ÇãO, . que; ae é pequena, lnsuffic1en'te, cumpre 
a ·companhia·, na. navegação dos · amuentes·~ 'do ' .que seja augmentada, para o ·quê ' por minha 
Amazonu· Eston parsuadido de que a -preferencia·' :parta hypotheco d·esde jn o. meu voto. Couyém 
é um reforço do privilegio da navePÇi;o.-~n:om- 1sto mais de que prohíblr-se ·-a concurrericia na 
mcJ'cio do Ama1ooas; acomp~nhia fá. ã'ozndesse navegação e commcrcio de tio granae'l"io . •• · 
importarite privilegio pelo Iacto da ··aub'venção, 0 Sa. PAnu O~:o!DIDO:-Nào se ap~nh«o mos-
pelo exclusivo no est~at;O de trinta ·anno.-; e tom . 
ainda pela preferencta o privilegio da navegaçiio cas com vinagre. {Rüada1.) · 
dos alftuentes do Amazonll8. O Sn. Mmo."DES DE .A.LllB11>4:-E', · na verdp.de; 

Qual será. o particnlar ou outra companhia quo mas nn subvenção que se der â- companhia' ba· · 
quererà explora.r.quatqiiBl'-dos aftlnentes do Ama· veri. nluito sesucar, &Sl!ncar que·é ··Clpu de apa· 
:tonas, fazendo com iaao graudos despe:tae e.sn-~ nhar milhõ~ ·diJ moscas. Se, ' poréin~·· .eate · a:l8tl· 
crificios, para depois. vi.r. a companhia existente · eat ·ê pouco~ •• a llnbvençlõ· 6 fraca, cultl~e 
e diZer: ~ ou que estou em melhores ·ci·rC'Ilmstao· qne -seja augmentada, e; ·coiXIO jl\;·di11'86"i 111ro 
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S~SSA.o · :EM · 18 DE AGOSTO -OF.· {853 
me Oflponho. Eu ei.tcndia, visto 9ue o. cont~acto 
está feito," e . f~ito de tnuito boa . fe, e, como de
sejo de_ acertar {c pot' isso jãruaí:> querc!rei que 
o gov.:t·no seja obrigo.do a '·escinlill-o co<n <1esa1·, 
pois todo::; temos intores6~ no. creJito du . g.,. 
verno)~ ·que ·iriuito· eonvinha ftxnr-se uou pr·o.zo 
.:urto, me~mo dando-se · A coiripanltia essa 11rete· 
l'ellcla de navegar os a.ftiuen~s do Amazonas. 
Assim; se · dcntro do tempo que ·se · mar<!asse · a 
companhia nlio promovesse e~a hnvegaçfio, o 
governo fieava livre de co.ntraclal·a com outra 
cõmpanhia,,. não estava ligado po•' um pt-a%0 tão 
longo; eOmQ · o de 3() annos, porquanto, · como 
jã disse, réeeio que o monopolio, o exchtsivo da 
navegação faça adormecer o zela da compa11hla, . 
e .. concorra para qn:e não aLte.nda. bem pat·a o~ 
seus lllUn·esses· e os do paiz. . · · 

. No.quelles rios, cuja · -n~vegaçio não é . conhc· 
c1da, - deve dar-se pref~rencia .á companhia:. ou. 
pa•1Jeular que primejro explorai-os .; assim, se 
11 · preferencía estivesse .est ·•belecida aes ta nia
neírll, nã~ prÇ>duz;iria o~ iuconveníP.ntes. que eu: 
spppoubo que natUL'altnent.e . se verificaraõ. · 

Tambem 110 contraeto·, SI', pre~idente, niio 
vej\1 · me~ei<ina<to. · ·uma ·condição . quo :seria . de 
muata utolldade contemplar, n qual Jâ ·se tem 
estabelecido nos··· contr.1ctos .do" .c:anoi'ilho.i· de 
fera·o, ·isto é, . q~e quando, o. ·goqcrnu JOigur que 
d·eve· faz~ r P!l'" ai essa ·na~ega·çâo.J, . , libertando•.)&· 
do -privitegio, .. possa.~ ra~el•o, . e~t.ando . .to· ante· 
moo regulada. a Dllineíra "do ··résg>•te, porque se· 
o governo . hoje n:'io,. julga p()ssivel emprellender · 
a !J.avega~ão a vapor uesse. rio seniiu po( meio 
de. cqntra.:Lo com · u!J\a · companhia que exige 
longos . ·privilegios, subvenções . e . preferencias, · 
póde amanhã. o .mesmo governo .. conveucer-se do. 
contrario, e .. tentnr .a . . resci~o .desse contt.1cto. 
Mas ··se · se deixat· para .ncS6a·. oe.:asiã:o· se r egulo., . 
rem. as base• dessa resei!Jlto, · ue.cessaria~nente a 

· companbin . ba d' fazer ··grandes exigelieias, po
derá· .. pedir. exorbi~anclail; ·que em.bal'acem a res
cisão,. o que de certo ilii:o .. e:contêcerá s·e tor.em. 
com . ant!)cedeneia estipult~do.s .. as bo.ses desse res
gate~ o é por i sso qtie . _eu julgo da maior uti
lidade. ,que. na· lei que approvar essa contracto 
se inscre\'B essa ·condição. . · . 
·.l'smbem desejava que S. Er. mo ínfurmasse 

q:uaes &!!: .obrigações da . companhia· .â .respeito 
da navegação dos· portos .qD.e ftcão na emboca· 
dura a.9 Amazona~, Clljos IDt.eresses devem tam· 
be!II ser attendí<los. A compauhh.lioje faz Su'\ 
navegação partind<>, os seus ·.vapores de BeUm 
até á embOGaduri>. do Tocantins; e depois de 
passarent o canal· do -Tiigipu.rã entr!o no .A:ma
zonu, seguindo contra a coriente até á capital 
da nova . provincia do Amazonas, çem toclO'em 
noa p_ortoa que Deão proximos â .. foz desse rio; 
ieto ma par.er.e quo deve aer tomad.o em co(Jlli
deraçiio, visto que i\. bt>oí possível qne. em brev.a 
futuro se ·\;!lril.em alguu.s déss~s 11orto~ .. eMunde" 
gad~IJ..! eqr'_ consequc.ncjn, da tmpol:tl!n.oia da ~ !l,ua 
postçao_;_ ·11lêm . de:. ser .tamb.e!ll :.m.11-1 <el!ll"em.ente 
essa navegaçiio para.' n)elhor :se. pod~r -. po.h·ci.ur; 
aquelles ·lngar.es . que. de ordln11rio !lào o c.o)lto 
de de5ordolros e .de csct:avo.s : í•tgidos, . será , igual~ 
m.ente_ um ·m.eio de. amm~ta·. o _pouço COI}lmcrcio. 
que SJnda hoJe ~xlste. Põda a companhi:l, pata 
não prejlidicar os. seli$ io:.eresses;. não·. quercr 
faur e~sa : nnvegu.~, visto que .clla póuoQ ou 
nonhum lucreo nctualmllnte·lhe otfer~e; mae en
tendo que os interesses· do go~er~o. e o:> do paiz 
devem ser aUéndldoa, & em p rur1G1ro lngar: .. . . . 

Eawu convencido; · Sr. preaidento, · t}e que · a 
companhia nlo dov~rf. eequlvar·ae' ::!e fazer a 
n&Tegaç4o dessee porto• , · cont.omplan.io-oa· uo 
numero daa auae ete&lu, pois estllo .dentro do 
Au,azonas, como, por es.ea.nplo. :Mac:apã •. 
: A,. ,navega~o á vela·. que entre . elle4. ·e a ca· 
pj~l bavla e. ainda ba~·-~enã 1XIllifu deeai:tida hoj~ •• 
e·· ·a ' que' 'se ·-~azia antigamente- pelo. costu orien! 

. 'J:OKO 4.. 

tal de l\farajó até. M4capá parece· qúe ~tá. de 
todo ac~bade. · · 

EJat~ndo, s•·· ·p resi•)P.ntê ,. qu~ quP.rim•ló·sll' fazer 
a omveg:ação •lu Amnzonaos, niio. SB. d.l\·e u.b~tndo·; 
n·•r· w· d~s~es portos.· 'lue. toma di~ se, hoje tem 
p•>uca nn.!cgnç:!o . :. .vel>, 'J ~>io i :upo1·tnntes péla 
suo. pos1çno na r,,z dn Amazonas ; e .se acnao 
a C<tonpnnhia s . .:>- eomp1·omeUcr !l fuzer escalas 
p_or esses porto.; ·uad _sllM viA.gens de BJlem · 4. 
crdade d'' barra do RL•> Negro, serú d~ mlll tO 
proveito })ara o fuLuro .daqucll~s Iagare~. 110 que _ 
todos ganhamos, o no caso contrario me pareee 
que se . devllrá al.ten ler ao estabelecimento de 
uma linho. entre o .por·to de .Belern e cases por
to~ que tlc11o nn roz do Amazonas. r !o Aragua ry 
e co.stas septentrional . ,-, oriental da ilho. d.e Ma· 
njó. · · · · . 

São estes os pontos em qt1e discordo ·ao con
tracto da -companhia d~ ' AmazonaS ; itodavia 
se ·o nobre ministro ·se diguar escl:~recier-me, 
convenc.mdo-me da bond··ute de. · t odàs as .cOn' 
di~es ·destre -contraeto , com r .12êies qn:e · a 
commi~são de commereio, lnd·ustria e artes não 
pôde · ministra•·, ·1111o ·duvidarei em dar ·o meu 
voto, e antes muito estimarei. · · · 
T~rmio·o >\qui o .meu diseurao; e·· se- as idéas 

que emittí fo.rem bem .acolhidas pelo nobre m.lnls
tro; · peço-1he· dasde já pc•·mlssít!l para otrerecel'as 
ou em artigos acl~itivos ao pro~ecto que se ~ls. 
cu te,. 011 em proJecto. substltUttvo · ao da com
missão. A opituiio de V. Ex:· se · Orientará: · · 
. o· ~ .... GonÇ~l.yo~. M~rU.ns .(mi,:.i$ti'O. d~ 
•mper•al : ~ Ped1 .a1nda a palavra porqu-e desej(} 
d11r a.lgum·1s explicações. ao nobre â eputaclo qne .. 
a caba. de .fa\lar. _ . . · · . . .. .. . 
Pcrgu~u . ·do . nob~e deputad,l· ee ··o· gove;no . 

n~o querí<l trat.ar. com a companhia a u&vega-·· 
ç~e dos _portos sep~nl,l:iouaes _do . Ar!l,azonaa ; .e 
e11- llie_ respo_nde~·er. que. i sso , niio ~ - poSAiveL. 
desde que a hnlta que 1em de seguir . os ... va
pores da companhia para o Rio Negro viria a 
set· o.lternda, e a: uaveg11çiio soft'rér einbai·a_j;os 
que !leria neeess~rio desviar-se muito para toca;... 
em visto M!)eapd. . . . . . . . . : .. . 

E:, pois 1<6 para o . futuio qui) se ·. pad~ria · · or
ganJSar uma .otltra llnlla de navegaçlo qtle, sa
f)lndo de Belém, tocando em outros pontos como· 
seja a vi !la .do Chaves, . e~ .. fes.•e a Macap&., a 
quaosquer ou\ros lugares Ja ·m~rgem soptenttio· 
na! e talvez ll. Goyanna Franeezo.,, · · 

O Sn. MIIND&a ~rc AI-lrEt~A. :-Mas ·os portos 
do :'_!ue fallel fu:ão· dentro do ·Amazonas. 

O Sn .. GON('A.T.Vlt!l MABl'INS : -1-orém a.s v!agéns 
da. compauhia deve11i sor r~itas · do· BAlem até 

.o· Rio Nep:ro, Cllmproben<lendo oa .por.tos íntor· 

.medios deues dous . p ?olos; e o nobre de
pntadc.· s.'tbe. qual .é_- ,o caminho quo devem soguir 
o~. vap:>ros nessa n.~vegação. P ortAnLo · não é pos

. savel que dêm a. volta· que, O· nobre deputado. 
quer, viag~m que. só póde ser. lositn: . eomo ._drsse, 

. po.r uma: linha .dtv.el'!>a .. daquella -dd' .oravega-çlo 
de Belém ao Rio .Negro. · - · · 
:O .n:ot?ra ·de pat-\do ·perguli.tou 6e . . . o . g.}nrno 

aceit&!:ia -um . projccto .stdístltutivo; sómeote . lhe: 
podere\ ~spoude~ depois d.e o ~x~mina~ .. .. ;; : .porque 
~~~- elle DKo· oft'end6r .. o contracto celebraào .• com, 
a companhia, e fOr unl; .ntto-d.:n:i.larei.acei tar :. 
c<~ntem _diz o nobte·deput.'ldo; .a idéa .do ;resg!lte ;_ 
ell11 é boa llem duvida -; mns . estando. 1itm~do ... o. 
eoo~raeto, cump•·e fambem respeitar . o <lireito· d& 
empreza.. . . . - .-. · · ' . · · : _,_ . ·: . _ 
. Diz o nobre üa-putado qJle · S3 .se. .der .itm!t.' 
aubvençito graadc, nuior do .que .a > rietual, .. .& 
eomp~nhia deve~ re~unçiu .o .. privilegio.··4a . na-·. 
vegação exclwnva,.. v1sto. que .essa . . subve~~çio lha. 
da ~nde vantagem .so~r~. o~tra qtii.lqiier.oq.a-.. 
p~_te_neaa que _ 1111 estabeleça. . . . , . . ·-.: . ·· . . . :. , ., 
· Q· goyerno·, ~· já. tive o~iAO - de: dlier, 

31 
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não pótle contractar com menor sacrificio do s enl10res; que me inclino muito á · opinião da-
thesoaro. Sé hoje se augmentar a subvenção quelles que duviddo do bom dil·eito do go-:erDtl 
de uma maneira tal que faça conta à compa- para sem preceder autori~açilll c:>peeial do corpo 
nhia trocar por ella o exclusivo, succederã que legislativo conceder privilegias; mas . julgo tam-
fica-cá com este e com o augniento da subven- bem que não é no caso v~rteilte que devemos 
•:ào, pMquanto esta fará retirar da concnrrencia . resolver essa gr,mde questão~ Eu ·desejára. se-
todas ns outras emprezas, e a. eom·par.hia sub- nhot·es, que não só essa como ~utras muitas 
veneionada ficará com privilel:io de facto. 'luestões importantes que eontinaão ein pé ·!os-

Senhores, se houver uecessiàade de maior nu- sem üe nma vez decididws .de .. mOdo que Oli 
mero do ·viagens, e pot·que haverá conunercio nossos principios constituelonaes ficassem bem· 
sufficiente para sustentar ; e entilo nlto é de delinidos. · 
crer qne deixa de fazer conta. á. companhia, jl\ N1io me posso conformar com o adiamento in-
monta<fn com suas agencias, nrm:tzens e va~res, deferido d~llas para depois sermos obrigados, 
o o levar este nnmer? de viagens como f>\ria como h a de· iufalliveimente acontecer, a dccidil'as 
conta fazer a qualquer eoncurrente. · sob a pressão de alguma grandu neCilssidade , 

Eu certamente não discutirei com o nobre porque nao terão então 11ossus deliberações tan· 
deputudo sobre 3$ v:mto.gens · da livre concur- tas · garantias ·de acerto, c nem podcráõ por mais 
rencia ; este . princi[>iO absoluto não so1fre dis- sabi"s e justas que s-ej ão pt·eveuir grandissimo!l 
oo.ssiio.O que lhe assovero, porem, é que o .go- males. Nito me.póoe satisfazer completamelite a 
-v<>rno não póde obter a navegacã.o do Amazonas e:otpli~açlio dada pelo nobre ministro, quando, 
sem ~onceéler o e:otclasivo, Pr,•curei .todos . os para . defender-se; disse que fez o que sempre 
meios posSil'eis parn chegar e um resullndo de se tem:r~m easos identicos _pr:\ticado, porque 
maior vautagem para o pai% ; ultimauill_:ite cou.- na'o cons1dero seme\hante prahea, sendo abus1va 
segui fazer baixar a s11bvenção de: 240:00011 a. como me inclino a ~r€ir, sutlicientc · para· justi-· 
!!OO;SCJ0-:3 ; c ninda hojn acredito que sew ·os sa- 6.c•u· novos · aetos da: mesma natureza. Se tal . 
cri!icios tfeikts continuaria o . Amazonas . seni a principio .pudesae prevalecer, se C9da : governo 
nnvegaçiio de que hoje está de. :posse.. Etitre devesse· .em tudo Imitar •o. se11 antecessor, a 1·es• 
nós, senhores, e cousn muito commum· e trivial pon$abilidad€!" do~ ministros seria uma chimera 
o que · vou dizer; ninguem apparece para reali- e os abusos . se perpetnal'ião ;··poderíamos mesmo 
l:>ar qualquet· empresa emquanto esta é otr~re- chegar· no A.bsurdo de censurar. um ·ministro que, 
eida, porém logo ·que ella é. dnda co1·rem todoe desobedúendo á lei· da imitaçào, quizesse dat· 
a asseverar que o n·egoc·io foi muito bom; qne fiel c execução lis leis do puiz; poderinmos chegar 
por menor preço o faria este ou. aque!le, que ao . absurdo ainda ' ma i!> · monst runso de · alleg&\' 
foi . um grADâe arranj ·>, patronato, etc. (Apoia·- em sua defew o ministr-1· que fosse ·aceusado 
dos.) COncordo com . o ·nobre deputado,· que se por . abus O". do ·poder, que «·a pratica anterior· era 
supprima do projecto a palttvra-commercio-; a toda igualmente ' abus1_va; e nno devia o governo, 
companhia eontractada é de navegação. termino por um acto regulat· e conforms ás ·-lels, ir per-
aqru.. turbnr a qannonla, a homogeneid~de deseo bello · 

qu!1dro . de in;egularidades. " · . · ·· · · . 
o s.-. Lls b :>a Serra. : - Sr. · pt•esillente, é Qu(lnto a _·_ mim, · h~i de sempre louvar o · go- · 

sempre c~m o ·mai-or acanh8.1Dento que cedo á ·- t dendo ·n- t t · 
necessidade, ·não di~o J.Ó. ela contrari .. r, mas de verno que eo en ao ser compe en e para 

levar a effeito :· uin!l medida qualquer, embora 
fazer observacões so re· :1. c>pinião do nobre de- de pnlpl~nnte ·interesse,- se abstiver de fazél· o, 
pulado peln Bahia, mau illcstre atnigo : porque tomtlndo antes a resolução de commettêl-a. ao 
sou o primeiro · a reconhecer · e confessar · que é potler competente, c promoven•Jo perante elle a 
elle pelo s eu s aber e illustraçi!.o o mPis compa· sua · ndopção ; mas nem p or isso · negarei .játriais 
tonto pora esclarecer todaa as materlas em cuja meu _voto de . approvaçiio · no. neto do gOverno, · 
discussiio toma J;l!U'Le, e é para mim l&o .va· luo comquantti pudesse ser impugnado pelo lado 
liosa a · s~a autor1dade, que só ~u·mt•l ó. f6rma 1 l"d d f d h ·d tTdad · 

. ou aeeiderit.llmc11te podet·emos aclíat:-úos . em op· ~ 6(;i 1 11 ~.. osse. e rl!con. ec1 a u 1 ' e par_a 
.,.,81~do. o -pa12 , e ttveue JA · produ~1do, como o de que 
r- .... se trota, todos · os sous efl'ettos. Entt'ndo, repito, 

E' assim que em geral nenhuma consideração que estas questões deve~ :s_er res<?l Yidas ·em 
tenho a oíferece•· contra as id~as por cllo npre- tlteso 0 do modu que não ·seJao por · _1sso per-
Ht.mtadas u respeito das vautageM d11 plona li·- turbndos ·os trabalhos· e em prezas· em ·andamento, . 
berdade e da livre coaeurrencia em ·todo.s IUI nem compromettidos e desrespeitados interes808:· 
industriaa. Isto ·em theso nito soffre O(lpusiçito legitimo& c direitoi ·bem adquiridos: · ,. .;;..· : ~ 
alguma, mr&A ~ preci110 qae na applicaçao desta Nilo pareça, senhorea, que· o que acabô' ·,ila 
grc1ade principio ao attcnda sempre CLs eircam- dizbr tem por fim !uer uma censura ai .ia1lmi~ ·. 
stancias especlaes d& cada palz e 110 estado de n!straolio actual, pois estou eoúveni:Hio ·11'a~:que · 
eada povo, em relaçio a ce!t.BS indu~td1a que ellm hoje e~poaa estes principios; e· dâ;_.nls~ · o 
os poderes do estado julgnem .conveniente (o. mais solemne teatemuno o ·rolatorio do:-::sr•· ·rr.i-
mentar e desenvolver. nistro da !szenda, presldento do eonaelhn, que, 

Demais, a questii<> que agora · se agità ·não apezar do· achar, .P<Jr assim · dizer; · sànccion:Jda 
versa sobre a: cànvcniencia ae fdzer-se ou :niio a ·pratica de serem as · instituições bancaes au-
um eontracto, 11em sobre as forníul·1s e condi- tor.isada,S pelo _go'\'ernci, 'huvendo-se . ja por asso 
ções com que esse contracto deva ser feito ; · . modo incorporaão mu\tas .. oom~;~anhiàs, "manifoist.o. 
vamos··apenas emlttir nosso juizo a respeito de gra"Ves ·duvidas a este' Tes~tto_, )i;.:..Procüra de 
um ·eon~to já eoneluid) em virtude de · auto, · · mittir ·de Bi essa attribuiçiio, sli.biliê:tlendó ·á. dc
risaçlio . expreasa :dada ao governo , e depois do,; . . ciSii.o do corpo Ie13lslativo todas:>QI! .. questõe3 re
creado!l· grandes -·interesses c dd estar o mesrilo··, l:itivas .a -tão· importante assu!I;IJíw;· . , 
governo c<improm~ttldo· eom · a prnça; ·donde. le- O '!obre. deputado q~e f~~lo~~ em . prime iro 
vantou· avultados· copitaes· mediante· cértas: cori- lugar 1m pugnando· o · proJeeto,, d1sse ·que o go-
diçõe~, sem as quaes ·não :o terU..cilnsegu_ido; ·e, verno-· .. ao ' devia. ter eoneediili•:;átaia do que. . um 
poia, entendo que, embora _t enhamos de riielhorar dos ·favores l!lle concedeu : á · companhia, , isto é, . 
quanto fOr possível o contratto;· não o devemos oa favor · de dinheiro, · .ou . o de privilegio; ·ell 
atacar· de frente, porque parecen\·isso uma :~or-: concordo EJm que :uma. só dessas ·dulls esp~cles 
preso f &\ta a · esse~ capítaetl " vis~ que o go· de concessões pocleria ser bas~nte, inu~ uão posso 
vemo u lhes ·· -aprt'!sentou como '-autorisado,· o deade jl\ eoaeordàr em que a · lubvenç!\o · esti-
s e!D restricções para esse act.o.· · · · Jll1lada seja· saftlcionte por ·ai ·só e . independente 
Ap~zar do que acabo de .dizér<devo eonress ~r.' da condição. do privilegio. para se :podex con-; 
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seguir o . que oo. desejava, ante$ rue. par~ca qne Mas, alnd:t pot O\ltr<J lado _!1.1i atacado o pri· 
elida uma destas conoessões e rela~iva a outra 'l'ileglo, t.sto·. é~ eonio .um grande mal. por as~ 
e forào regu!adM de · modo .que ambM eoncor· qu~ a . con(UÍTeneia era um grande bem. Ora, esta 
ressem . para garantir. e estimUlar a em preza. . . argumentaÇão eahe . por . si m"esm:a !!In vi11ta do 

Não .lia .. duvJda ulgum.:t . . em . que .uma.. .maior · que, acab:ei· d~ . expô r, ·.porquAnto eilse .. IJl'a·nde . bem 
subvenção ou a garantia .de··um rnioimo de jnro não. era realisavet ·se•n csee peqneqo mal. E sert\· 
poderiiio dispensar o' privilegio e:u:lu.sivo da D&• esse· mal tà:O grande .COalO foi . fi.ilurado .. peio 
vegaçlo do Amazon'\S ; julgou entretanto ·o go- nobre deputado qae ·o .apresOt\toU:? .l>e certo qlle 
vernt) qne não ilovla onerar demasiadamente., o n.ro; cótrió 'é que a . companhia ha 4e l1.1crir 
thesouro. plt.bli~o, q11e . devia definir; .melhor .as muito sem· qlle · o publico lucre multo·. mltis? 
obrigações pecuniari.as que ~··a forçoso contrahir, () que se .pod,erill quando muito dizer . en> que 
visto. que. tiÓ com o pnvilcgio não t<9 ha~ia C(,Jl· . outr.1s . em prezas ideutieas ' liilo . viriilo. comparti, 
.~uid.o .até :enl.lio encetar aquella naveg&çil!. lbar·. durante .. esses. 30 . annos daA grandes; .vau-
. .Foi · preciso . que .. o .!:o":verno Cllncedessa. todos tagens qpe essa navegação protnette, .. mas esses 
cstos. favores para quo se organisasse .a compa- novos empreiados não cons.tituem ·o publico~ 
nhin. As : idéas sobre.estas .empre$11$ no. i"riterior que -meRmo. durante . esses· 8() · li.nnos, que chá• 
do_paiz; ·ou,Jara t"ilelbor.:.dizer, !ora da .. ~ôrte, roarei .do demonstrllÇão :_pratica, .!la de lucra, 
estilo tão m .firmada.., ' tão pou.co estu.dad<\S, immensamenta. . · · · · . · . : · : .. 
que não era possível confiar. sómenle .. da ,gen~e ·E na verdade, aenbores, como poderemos separar 
da. locall<!e.de (nem para. isso havlão l~ .. capítaes) neste c~so o ·intereose · da co·mpanhia do inooresse 
a execnção desse grande peusamento. Por outro dó puolii:o, Q,o i'nteresse.do _paüt.? · . · · . .. · . . 
lado todos os nossos dados estatisticos são t.ão . Ppis . ·. os inooresões da· com!)anhi::J." ·nit.J .. hão . do 
imperfeitos, tãO .. -pouco · sabemaS DÓS .dOS nO!;S9S ser :ap$ttás : uma qü:ota; '"do . . 'intel'eSse pUDlieo? 
proprios reeul'SOS", que mui frnw:ba.ses ~ olfe· P~de .a ·. ·e()aipanlii:\ ;-lucrar s~lln .:qu.:' · .a · aavegaçã9 
reciào 6. praça. do Rio de Janeiro para. re:>olv~l-o. s~1a . frequentada? E~ta · na'l'.&gaçao h!:l .de, se1· 
a uentnrlll' seus copitaes, 6 tão &)~orla P,llrecia· fre_q~l~ntaqa; .só' ,pq.r:que o ."palz. qÍI.eira {azar .. a 
esta negOciação, que. a ineor~rn;çll.o: aéeta . com~. fàlic1dade • . coocorrer .para os Gnormes lucros da 
panb ia encontrou muito: maior.t~s difilculd.ad~s. , cl~ e·ólllpanbi.á, ~ nào.·pelo_,éalcnl?.d<> ·propi-io · provei.to,, 
que .a. de ·outnlll. qne:··daauUidav.iio 11\alores·.capl· do . .propno .mteresse; _prefenndo a nave~ção a 
taes; .que erlio .nil. .. verd;ule : mais. problenlatiead vapor à navegação imperfeita quo e1is~i&ati1 agora, 
em saiU resnltados, ; o foi · n ecessaría to_da n. dili· 0!1 a f~! ta absoluta 'de nayegaÇão? . • .. . . 
gencia,- ·todo 'o' prestigio de que tão· lustlime\\te o Sa • . ME!alES . na: A.L!.ai:r.DA::...p0dia tratar-se 
gtiza na :. praça . o_.. ·indivi-l_uo que tíle .colloeou á com a companhia·. . . ·,;. . ·' 

tel%·d!e!~~op~:io co;,.~~~<;;~_ IJS&a ~sta~o ~al:tigo . o Sn. LISJIOA s~aa.ú ·-se nós" trata.S;iemcis com 
de . inação . havia ·de perpetuar-se ou . ao menos -uma · coinp mhiá'· t~rín· . alguma · razão ': o· nobre 
du.rar. muito,. e vem-a : ser·.que wr longó_tempo depnhdo; ·mas ·quan"d;l' •.o· governo; fez esta : ciiri~ 
conservou o ·.-gl'>ve r no· esh f.1culdade, e não .ho11ve trato 11 ·com panbla·: '!lã o· .e.:tist_ia·; era preciso . que 
uma w pro~sta que ·pudesse .. ser tomada em con- · ella se formasse, e pará q:n.e ell1r se· for masse• era 
sideraoão . .. Consta-me mesmo· que havendo a idéa · necessà\'to qar-lbe gt·andee: .vuntagens, ·estimulai-a 
de·. rese~r·. SOO acç(ie!l ; da companhia Eara serell\ muito. "Nem este ·. privilegio pbde ma~r in~eira· 
distri.buidas .·na localidade, · essas acooes tiverão mente a . conc:irrencla ::· para ' ··a "Uavegaçiio dos 
de. voltar ao -Rio·· de Jaueiro para" aqu\· serem ·aftluen.tes · do· ·amazonas ;' . :ab~ . nil:o &e . !he dll. 
vendid113•• • · · . seuão:. um di.teito·. de' prelerea:cia. e direito. de 

. . . . . . '. pr~ferencia . "que u ão ·~ estabelece senão ,quando 
O Sa. WiLK!:N8 DE M&T-ros,..:..Foi · :tomado ·um ha idélitidade· cte· ·circu. mstancin~ qnandõ· hon:ver 

deit:imo. · ·· · ·' · · . · · · ·· hia i d · d . . . u:ma compiln · ·; uma em'pr~:z:a 011 ,um . u. i~i 110 
O Sá. LJS»<Ú. SsEuu:-Se esM ·decimo foi" to- qne tenha. adiantado trabalhos,·· feito 'desparaa, 

mado, .o .. !oi por uina · pessoa .. que· conbacia bem consumido: tempo: em:sxplotaÇõe~ · que-não tenh4o 
a qu~atio, por peüoa _residente ~a ·córte", Jlcir · sido teritadss ·.pela . companllh,· essa . em preza, 
muito tempo;. · que nào parUlhava -os preeonée1tos individu:o; ou companhia, vlnl. tr~~r ·direetamente 
que appareeião na localida de. Nemdab!." $e-poae com,o ·,governo sem ·· ~tner .a prefer:e'l_ei.à · pro
m:guuientar para' cuncluir qne · somo. o :·p!ivílagio : · mettlda ·; ao meno.s ass1m .o entendo; o Julg.., q11e 
teria . appareeido .. eín.· muito pouco tampi.i. quem.·. o. oont.ra1·.w seria ·cruelissímo •. Mas dancto o . caso 
toma~sa a empre3:a. . . . . · . . . . . ; · . · ~ ; do :não' exi~~m ~ses t.rabillh.os antioi;:)adi>s, 

Eu jà diaia "m ~ríncipio que não ·eou . pane· .dado. o c•so · de ·qne'"&e· . oone.lda. . preferenein ~ 
gyr!at11. dos . pri"Vile o>J; inu · .quaH.do :é lle~eils&rio companhia- :em igualdàde de elrcumstane!a mesmo 
para crear .uma in OBtria qualquer de. IDUita van- para ·a navegação . doa . lugares onde · nio ha 
t.agem, ._quando .é •. por assim . .d.lzer ·neee11~i0 para · o"bstacalos .. nem · d ifficuldades . a :vencer. · aind,a 
edu~:aÇ.ão , do povo, afl.m de roostrar . pratulam~~ote a8si.in .o' ·pnbUco:·.nAO· ·seria. _ prej_udí~d<), fAC. a;a~~os. 
as· ·.v.uí~cns,. a"éxeqllihilidade da CC.usa.=entelldo quanto· ao . . t.!mp.;i·:des.ae: beneftcío>. Porque. '.ó mdll· 
que o pnvilegio .·ae deve.d&r. ·-Entendo .maiSqU:e . l!itavel que a ·companhia ~tetá: ,·em ~ posi~,. :-~e 
o .uliico ·-mài.o ,. d«; t~er';sa :.·algilr:nã; : ~usa .no: fu- poder ,ma.la .I!ro~p~mert~ e$~)$Wr a ~v~g~ç~o 
turo , .que o . .mator. estitnlllo: . parto . futuzas .·em· · .em• ;qu:alquer :ouu·a• ltnua. .cu)ll .. co•lven)oneJ.a se.~ a 
pre~ali, . é ~ demortst!'ai-~o prfití~a .das V!!ntag~ns · deillonstr;S.d!l; , . . .. .· . . . . . . ·. . ,. 
~ <.Pn\ll.eU"&S· fllliiOCl:&Çoes, .·e .e.•.s . porq11e. U!J•Ica . :.T.ambem .não, é ,cancludentc ... a .obj ecoi\o de.ser 
deplQ!Br&t.-·os fa~ores .que lbee ~ , ÇOn~.:l.O$, .~ueno o .. capi~~ ~t.ipalado .. ~lo: ,go':erno, ,_ ~r 
c"inbora .venhão .ellaa . . a ,· realisar .. :enoruusaimos: . que o"governo. Diq es.t~Deleceu ~- m~xuuo, e ,IHIIl ' 
"lucros; _;·. ;.- ·. ·., . .-· ·: '· , : ,; .. :_,, .,·. < _. : ) ,.,: · ... · : · . o m~imo,. e <lll;&n,d~ ·.o ~atabelece_!l ... é .natl,ll"al 
. Talvez pareça; .. absurda .esta , proposjção,. mu . que .ttvessa barn· .es.tud!Wo .a ::queiJtãO, de. m~o 

eu. julgo - .q~e, ; e e .. não.- ll~&l'J!lO& muito :.bem no .. · que . se. achasse . habilitado:,para decidir q_~~ '~~ 
pau; o .-esp•nto de -. nasoe~açao;: nada·: pod.,~eiUOS minimo . b$Stava ,para . satialáçll~;~ , das obr1g~es 
ruer c:om celeridade.; ;á. preciso . .que. ()I! lucros. aejio· .a ·qué,. imU1ediat&IDe.utt\ : .se . . Biijeítava • · · ~J,I~· 
.tRes, :para- aquell89 .. que -se .. ·arriseio·· .a: . tantas . ·, nhla.·.-Eu. . aftirmo .. 81) . ·nob:re . . deputado · .q~, · <>11 
cont.injlencias, que não : só.·. e.st.iUlulem · o~ · capitaos . sejão : eapita-es .. . do.:':patz, o~ ·do ·,estr~ngeiro, 4~e 
do .. paiz, mas ,. ltinds. , os , :~p~~. eatrangllitQII ; . que . a .' :ew_P.-r.esa ~er. Jucr.o, -,ha ,ã.e ... mpr~:3iaver 

. eutãó ·&· qtie . começa~ a )lav.,r v.~~eh:&- CODCUr· .. : mU.í~ . c~•tal,.part: m~ter ·e ·.:levar a· ·.u;\!e~ 
nncia; ; :que :o gov~ se acban\ .llabUit.ado P!U"& , aos:."pon.LOs : o~ . matS·:remoi.Oll· ,da -. prov1n~~ ... 

. ua'ar. oom .. v.antagem das, faculdades que llls. ho11ver ·J.'I\0 t9carei senio 'mttito_.:d~:: Lave :em .. al~,il~ 
, de dar" o 'corpo Iegis1attvo. · outras observações. e· (l<l•.liret lic:enc:.a a o .nobre 
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SESSÃO EM ·18 .l>E .AGOSTO ·DE · 1~53 
dEoputado que o& &presentou para .Jizcr·lhe que elalt~ula que jã vi il1elaida no;) ultimo eontracto 
as aeho um pnueo d!!SIQcados, um pouco cs·. l aru a construeç:lo da estrada de !erro. E' claro 
tt·anbai ·a. ·questão, p<>is que so 1·efercm " actos q•w quBesCJuer que sejá<' as Vl\ntagens Qlle : se 
ou tntbalbos que · proprlamNltC devem ser tis· . poss.'to> tirar de hcs privilegias, podem-se. dJl.t 
cali.s:~dos pelos imm,·d.iatamenU: interes.sados." ainda maiores vantagen:J em que · passado. certo 
Assítn, n melhor <·ll peíor gestn<', a nollleaçio · tempo ''o\te a indnstria .ao llsf.ado ·de perfeita 
de um ou outrn in<1h·iJuo quo deva exercer liberdade; e ·para isso bom ser&. -que o governo 
!unetões li.:\ ~om(UlÍ>llin; Ludo iSto pertence desdo já,. pam evll.ar : axíge11cins desàl' razoe.:l.as, 
quasi exdusivnmonte âquellos a quem tU11Jpro estabeleça o modo de eonseguir,esre resultado:· 
immediata.mente zolar os· ltltcresscs do eomP,a· . E' com o · .tempo, senhores, que- ee aprende, ó 
nbia. . .. .. . . com o estu~o que chegaremos à per~oetlhilid~de; 

Se, parém, d~sscs actos pudessl)m. re1>ultar por muito que estudnssemos a mater.u1 nem to:d11s 
desvantagens. para os fins . qu<:l o governo teve as condições que se ·deveriiio · · cstipulilr serillo 
em vista, · entâo :~bi . -está. o me,.mo . governo . incluidns nos · nossos p.-imeiros co'1trnetos, ·ni\:o 
para reclamar cC>n\'ententemel'lte, porque o con· poderiamos equipar.-nos ·desde log., ·aos .pai%·es 
tracto o arma para isto, e .nem podia · Sêr de mais amestra aos, 'e que· t~m feito desta roaterie. 
outro modo, . porque ê el!e· :~ .unieo fil;cal da sua muito especinl estudo, tanto tbeorico 'COmO J?'ra· 
execuçilo, de\·c acompo.nllar os trabalhos da tico; não tenb.o pois · en1 · 'Vista censurar por ·t'JIIO · 
companhia de modv. que _ del~c~ . derive. o paiz ao governo, mas sómerrte· pedir·lbe que tome 
todo a .'Vantagem que tem -d1retto a esperar·· nota desta.. falta, afim ·de nos· aprovattarmoa da 

O nobre deputado, dcs·ceu· a , f11ctos, ·!aliou em expP.ri~ucia, para que ella nã<>' seja perdida. 
uma nomeação que _ti~er 1 l~gar_, Eu, .. sem qu~- Sr. presidente; se bem compr~liendi a .emenda 
rer entrar .·na queslao, que JUlgo lmprQplJil que se aeabou do ler, niio aleanço o .que elUI 
da eamnra; pedir-lbe~bei Jicença sómente p_ara sigaiJ!:ea, ou por outr.\, julgo que; uada si~uifl.cà. 
dizer no nobro depuhdo,. _porque ae,ho ser t&to ·Eu quizera que · o ~.,u nobre. autor me d•ssesse 
um dever. de. con~ei~ncta, que pude obter info~~ se e!la iD)po1·ta uma &Litoris>~çiio para q.ualqLiel· 
lll:JÇQCS que muito nbo:Hi·J e11;;e indiViduo, não despezu . ·UO , fll\\lf() · (0 !l_ue· nã_O . poSSO . Crtlt}, . ·.se 
só q~anto ~ sua ~~teltig~hcia, como qu~nto . . a abre desde JA , um cred1to ao · gove:rno par:1 ~SZjjr. 
outras qualidades )8. provada-s ~ela expenenc1a. a <lesapropriaçiio .quando . ell~ . se tvrll&r neces-
CQnsta-me que é' maior · de ·~ annos (e por saria; porqne do cónt,·ario ·· não · vejo alcai:Jee 
consequencin nno chlimarei ·menino nem crian- alg01m· .ness11.· emenda. Deoa nos liv1·e ·. de autôri-
ça). que teve já . cn'cil.rgo;; mui penosos que de- sações das quaos '$0 possa ·a conlmri;) senso tirât: 
mandavllo muitá .' .jnt~lligen.:ia, . muita . probi- a eon:lusão ~e que o govérno "está. sem , ellas 
dsde, muita integridade ; que foi sacio, ou .. de mn?s··at&<~as para pr_o.movor _tudo . quant.o-f~r 
pelo .menos , gcreute · de uma casa ,millionaria, de utd1datle publica; . · . . · · · 
a se .· sabira· muito'. 'bem dessa ~;;ommissilo '; creio . Já disso que e ·uin calculo 4e ·va1;tagens . e · 
que· fol. .ella UUl dos t.h'ocif!l.os que .lllSÍS o h.a· - ~esvantag~n5 quo o governo ra.·á .d.epois.; para 
llllitoU. paril; o · car~o . (jUe . act~nl_meote. exerCI! 1st.:> estl1 semp1-e. -atitorisodo, betn .como para em 
na compailh.ia. RepitA:!, ·sr. pres•denle, que niio tempo· oppoi-tuno,'pois que o· .o:Orp0 _legislativo se · 
tne .. encarrego . da defe~ .. dé ut.n i.D~ividuo .que reu11e tOdos os annos, pedir-lhe ·as" tacu.tdades 
nero conheÇO • pes$OBlínenle ; .toeo msto. apenas · · e::~;traordfnariaá de .que carecer ; entendo to~avia 
de. passagem, · e como . um dese ncargo de. cons· . qu~. ainda ·que i!PProv:emosc ·e~ emenda~ l).ppri>· . 
ciencja, visto .. que s~ trata dó. . reputação all:iei.a.· vando Lambem o contraeto; ,ella nao ter.á força a1g11~. 
e em .se11tido eontrario à noticia. quu. tenho da · 11111 para obrigar ·a companhia a aceitar as eondiçõea. 
:pe:;s~·a . Em ~.questilo; . e . . que. achail~9--$R . ~sta. -all· do. governf! .: ·desde . q~e se nllo. ,pud.ea!l& . ~"!~r- : 
sente nada · ilõde .all{lgar em .propr1a 4efesa. a· novos &Justes .. para' e.rtabeleceT · ,· esn..~ · , condl· 

O. facto ' â& demora.do .vapor . deve sernnver· ções onerosas, n.' einenda nada signi.fi~a,ria; . ·por" . 
dad.; ·muito .iustjficado para .ser relevndo, porque . que a companhia ftC'lrla. eow· :pleno · dil'elto : p<~Ta 
Sllppon:tio · que lüna . àas lilraodts ·van~gens ae r~cusas ao ·governo auas impo~içõeil .'qbando clle 
taes empresas é a pon~ual,~a~e ;..eor:~dli;!tõ . se~, a . quize~e usar desta Qulorisação, q,u~ não _· pód~ 
q'OBl desnpparecem mUJtos Cios .~eus ma1e feliZes por fónna . alguma lm\)Ort.ar ·uma· IDDovaçao: uo 
resultados. (Apoietdos-l Mae. ha casós .de .força, contracto leito. · · · · · 
lllní_o_r •. motivos .. superiorel! a to. da exoepção, ClDB Sr. p~s!dente, eu· ele nada maia· me lembro 
não. admlttem 'eetn r~gNI, ' romo sejilo oe qui! para·olferecer: d conside•·açãn _da· cas.; roeemo 
têm ·relaçii.o · coin a.· ordem, .a h-anquillfdade pu·· porque parte doa meus apontamentoa es~ inu-
blica, ou uma necesSidade grand~; ·,1rgente, IDI!ll• tillsa•l o8 com as rj!spastae e 8%plic:açõea:·.d~dea 
mo adml.nistrativa ; silo .casos em que a ex~: pelo . n.>bre mini8~ro. Não sei 88 'já· declarei tll.o 
pção produz· ·um interesse · maior do qne a regra; 11xprus~tmenta ·como d~11~jo ·· que vot,&r1W: a·· favor. : 
mas . em genl é J,Jrcciso ·que o goverho teuba du oualquer autorlaaçiio' Que habilite:; o; g'overllo ·· 
todo ·u attenc;ã11, _iodo o eui.d.adn PRI'I!-:.que n~a~8 pani desde jé. fuer a satis~ltuiçiio ;dat vanta~m · 
empreSils nllo .liOJ& r eloxaçi'lo, para çne o P.ubbco do privilegio pela de ·um· major favorr~ial'io, · 
seill· servido· com á i:Gqior pon~ualidade. · mas is!IÕ; já. se . vê, .com aceordo ·da · parte ;int.e-

.Uill!l .ol:iseryaçiio fez. o "obre depu~o de muito . ressada; se· esta ·r~coRhecer · que é melhor OU ' lho 
peso;.~ foi· :a falta · q~:e . sa. nota tio .prívileg.i_o; comrelll ·traduzir •o privilegio ·:11m· ~ntagem .·pe
do uma ·estipulação 'quanto aó ntodo de i'e~cibdil-o;. cnniada. .. · · .• - ,.. . . . · . . · . 
porque toda>! as vantagens que~nho apresenta· se 1,ud9r baver um· aeeór® .entrA··o ',governo o 
ao; et~sa·mesma <ltmon~tração pratica de que tenho a companbia ' a: estA respeito j!e módo ·:que ·'t~e 
(allado1 pederilio ser eolllpleumente eouseguidas · não tlrào 4lít·eitofl . adqUiri· lo~· "ile rãnrtui!§o i;obre .. 
antes aos. oo ··annos ; ·e enliio por um ealculo·de • . .. vr,-
interesse legit.iino, . pod~ria ~~nvit. 110 governo 8 a r~ ~e um contraetu. solemue · feit<l . com ·o .go· 
r esciSiio; e, ·po~ · q11alquer maneire, 8 Uberdade v.erno do _paiz, p<.lrque i~eo .. ~dería t .'·•' tuneste.s 
da .Jia~~no do AJnazouas. . , . . eooseCJilencíAs; o matar o":Upirito de ~ociaçlo 

Verdiide é ·q1,1e _nidu:!!indo-se a. questllo n ·mn . qlle te.ut? .desejo ver pror®vido en~re Dõs; -ae 
calcul~ .a.&·. va~ta:gens. ·e ·: ~on\·enle.gclãs . pa!'L" o . puder ha'l'er ·este .aocotdo,; digo, estou prompto 
governo e pnra u companh~!l· poderl!_õ·. as dlffiÇ.i- . a Vlltar por tod.w as aut~rlaaçijes qu~ ·a CSIUara: . 
dades. ·ser em qualquer. tempo vencidas, ~em quizer. ·eo~ceder ao :governo. . · . 
depm~end:t dl! · p~p·vià é.~J~la~Ao :· _maa .. eu·~~~::· . o. Sr. 'V.lb.~...:.;:.d.e :Mat-&O• :,.:. Sr. ~·· 
tendo que, ao .menos. eomó· .~bj~ de-. estl1d<?, . ·si~nte, ·depojs . dl! . Leretn 1omàdo parte na cUs
se deve tomar nóta 'dest:. :obse.rv<áçio,. paCil · que cnssilo em· favor ·do · r~ojecto ·de que '· se• ·tnt,a· 
~;;uj t\xfos os wntrat~ · ~~~i~t:os · se· .inclua a . pessoas ~ão !lotav~ls PCI< IJBtl& .talen~.s . e . ha\lq~~, 
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SESSlO :EM . 18 ·1JE AGOSTO DE ·1853, 
taçôes, quasi nada pode(ei aecH;aeentllr ás ~:<>n- ponlo, é inimigo da indnstria; _mas tl!-mbem não 
eiderações que ellas têm feito. se deve deseoríhec:er que para se desenvolver a: 
. o sa. Pme:NTA na li!AGAL~S: -Então ó em indnstria é n.reeiso que haja. alguma nnimaçll:o·; 

• • 9 principllmentc no· nosso ~alz. . . .. . 
>avor do PJ:0Jecto · Feitos· Pstas · ctmsíc!eraçoes geraes, .. bastiu1tes,. 

O Sa. WJL~l:l!:~~ D'l MATTOS : . .,.-Digo .. em. favor · quanto •••·mitn; pat"ll JllStllicar o· m= voto em· 
do proj~~tõ, ·porque tenho muito medo que a favor. do projecto, ~irei · que cu· pens"l.va como 
empresa começada, deixando ·de existir, não venha muitOS dos nobres depuhdos, não só <l respeito 
outra tão depressa substituH-a. do privilegio exclusivo,· como tambem da nave~ 

Quem tiver conhecimento de que, deedoe 1836, gaçllo intermedia; mas depois; rellectindo melhor 
se· tem ientado navegn~ ·o Amazonas pol' vapor, sobre o contraeto que existe, vi que não erão 
e que só agora se reaHsou essa na'~<egação, r~al- be\n fnndadus as minhas duvidas. Achalla-me 
mente deve esmorecer diante de qualquer e-m- · entiio do!llinado da ·mesnta idéa que ·nutrem os 
aiduração .que- tenha pore fim ·fazer voltar do· s~11 nobt·~s tkQUtad<ls; entretanto, lendo com toda· a 
proposito s eompanhía que· já se acba estabe- calma ca<:la uma das c(!ndi.ções do · cootractQ; 
lectdr.. por mitn · mesmo· fui · desvanei:endG os duVldaa 

Eu tenho diante dos· olhos um projeeto de lei que ánt~s se rne· r.nLolhavão_. . . · ·. · .. 
que passou ne~ta comara em 1840 ·e se acha no Orv, as duvidM que en. tinha sobre o privi-
senado, ·concedendo a uma.eompanhia, que evtào legio, sobre a subvençito, sobre ? . capitill· ·da 
se apl'esentuu. para. fazer ess • navegação, um C•>mpallbia, sobt·o a· u a vegação direeta, ·etc., rorão 
ptivilegio de 40 annos, com muitiiS outras con- nlém disso explicadas tão sstisfnctariamente pelo 
cessões e isenções: sem duvida mais, vantajosas nu})re ministro do imp_orio, que qua11do por· .rn im_ 
do que aquellas quo o.gov~:;:no eon!:4!dcu·.â eom- , não •as h~uvesse desvaneeido,. não .tinha üe .eon-
panbia existente. EsSa cOillpsnhia. era . mixtt\, tim>ar nellas. · · · ' 
eamposta de um estt-&ogeiro e dons , brazíleiros ; l'ratareí, portanto agora de . algumas conside-
o priR!eJiO· .c:Oneedido era, como, disse, de 110 raçõe·s que apresentárão os nobres deputados 
anuos,,com direito axclusi:v_o sobr.e todas as minas que· se·"oppuzeriio ao projecto. . · . · · · · 
que . ella, des~obriss& dnr-Jn~ os.· prime~ros dez O riobt•oi deputado ·pela· Bahia, que·. primeiro 
annos -do .privilegio; e9m .a lSe!lçào. <.le Impostos .fallou na· questão, c c11jos conhecimentos · pro~ . 
sobre .as mercadorias_ que,.rossem tt;~.nspot·tadas fissionaes muito t•ospalto, tratou da demora da 
para ·os estados limítrophes, e.tc. ; e se uma tal vapor Marojó no porto do Pará. ltealmente se 
comp~nbia não. pr~vru"con, se ~:11!1: niio põde rea. a facto dessa derno·ra não tive3se occo1'l"ido pela 
lisa•· . a navegf4Ção a V(lpor no. ,r to . :Aroazon:'Ls, e circumstancia . que vou. deehirar· ti. casa ; se não se ·só B!fOr•t, 1\:esfoi;ÇOS ru.uil.o louvav,;is do. go- fosse devido a. u·mol força mnior; serí!l." .muito 
vemo, e que aa pôde incorporar uma companhia paTII cer.surar-se, quer á companhia quer ao gb." 
quo deu começo a essa navegaç~o. media~ote vcrna, por um tv.l acoutectmento; · mas·· qua:es 
uma· modica subven.;ào, o co1u .um. privilegio fomo o~·. motivos ·por que o vapPr Marajó .se· 
(s~m ·o .. Qual n:iNIU~ q!le~ri:'-. tomar ~ofit& desta demorolr em · o· mez· da Ma~ço ·atém do .tempo 
ep;pt·esa.) .l>ã~ te_rei, Sr. pre.s1dente1 ;eu; rapreseu· mareado na tabe\19. para a 11ua partida·du PilriY 
tante da :provtnc111.· do ·Amazonas, DastanttJS .r~- E' sabido que na· viogei:n ·do ·Fevererro, na; 
ceios. ' :dé: que; ce.~se.rido :a i:om·panh~ e:z:istente, vagando o vapJr pela altura· ·do Monte~Ategre, · 
deixti)ào ~~do ·,de· appar~~er !)utra ,.que. a sub- quehrou-se·lbe ·o embolo.'do pist,io, pe~a iinpor-
stitua 'f He1,do e11 concorrer. para. 'l~e o. Ama·· tante de um dos engenhos, que·; por· esse s:nÍS' 
zon >s niló se Já conheci do senR.o p~la que se lê ? · tro fteon inntllisado; fendo porlantc>, não obsta:nte 
Eu qu!zera que fosse elle conhecido por llllall a veloeióade 'dM oorrent,es,. de navegar apenas 
e:z:ploracões: quizera qae se lós81l para lá· lutar com o moll'imento de um engenho'; tl .assim' se
cam todas as difliculdàdes e privaçoes, para se guio até nportar · à· barra; onde não foi possivel 
nno continuar & eiiCrever eet~.es ~ei}Qs .. ramruro•s remediar a 'mal '()Or n!o hilverem pe!ISou' habi-
que . têm .· &P.P~recido, ·de · .o~.al1:J..& DOUBÀDAs,. etc. lítadas para ·f,IZerern o preciso coue~rto, e só· ·na 
(Rbada$.j . · · · · . . . . vóltll ·oo 'Pari\ é··qna se tratou · disto. · 
· S1·. pres1dente, llingnem pbde duyidar que o Todos sabem que mesmo· nn cap!tnl do Pari 

futuro do Amazona~ é ·de mtti~· espe1·anças ; ·ni!.o Lia uinda· todas as oilicinaa preciaas e mon: 
mas .p~J~a .. \!.ue .essas esperança!! se. realisiun _6 tatlas de man~ira a poderem ser IDimediatamentd 
J>reciso".fa~eremc~e grandes ·ll1lerlftctos, da;nnu- conecrt.&Qas' ·as pepa principoe$ (corno era essa) 
rem"se e ·romoverem-:so' ·grandes ob~tflculos ; .e de ·qu&lq_ller machinismo ; 1nas os agentes · da 
qqem. se1·ã esse que se· queira sujeitar· a fazor eompanb•·a. tr11têri<l lngu de mandar t~et o 
ta~lf ucriftoios, a. remover : esses ob~taculoa sem eonçgrtrl · com a brevidalle ·e pela me Ih o r fólma 
que se lho co~eed~: vant.áge~s e fayOJ"SS f~ra do possiv-el da peça · qtiebra~a, e então teve o vll-
commu1J1 ? ·Ate . b<>Je ·nunca se vedou a mnguem por de so. demora~ ah1 algum ;t~'J!IPO; . mtt!l 
o :f"!lêuldatl~ d;, explorar 1J Ama'to!Jas: creio que quando o'act~tal"J>re&ldente da~provtneJa·cdo Amll· 
o gov_êruo. nuilca .·obstaO: ·a que· qüalquer .·parti· zonas· cbeeou 31? Pàrã, jii O''!"&por:tinha seguido 
cular (llaCIQnal) · tivo.<s!e. o !!~ll barco de va~or, . e para se11 destino, tendo por 1ssa · elle do se de" 
o· :lh;e~se · navegar-· ·ll1lSse t1o, ~omo navegao l!s 1nórar dezen'o've dias ·na Pnra ã· espera que () 
navios· ã vela·,. e . eritt-etnnto nmgnem· até boJe vapor "regressasse pua. então !!Bgliir para o Auil\-
tem·· tt!htad<f essa" einpresa. · · - · . · . · zocss. · · · · ·. · ., · · · · · · · . 

Não .e pOnt.o qne saffra contestaçiiQ a fel"tili'.la: -qil'o~.. y0~ : ~ ql)nseglli9tPmente não deve hav<!l' 
de' ~as' mur!tàris ~o A:ma~onas~ que p_odem_ pro- . ta - 1 duztr grande ' eop1a:· de' _' {lcl\ero~ . agnC~;~lae, qUê unpu çaa · a guma. . 
para' \'i rem . llo JX!ttead-:> só prei!JS!ia 'dO braço ~o. ' o: sn; W.u.Jt~NS DE M.I.TTilS : - De 'ecrto ; : p.oi·-
homem que QS faça apJ·arecef· o: .~m'J!IefCl~ quê foi' o.Jitohldente0 do Amazon_a~ quelli esperou 
dessa P!'fte impot:~li!~, Ju liO.lP.. b!az•laroJâ. }ot pelo vapor e u·ão' o·'vapor por-elle; e a cansa 
muito maiôr do. que 01 ~ ~ .: a ra:zao @.~. ter .. re:- de~sa de~qora do vapor. niio te.ve ·lugar 'PW. in
trog1·814do ê J?OrQ116, tendo- Jlcade -~ntrogue a s1 •. terveil~ão ""da' '~<residen<:ili do · Pan,. ' nem" por 
e·a· 9eu~'catlll'>lOS,.~,m·.haver. quem o an!ma~e, . omiss. ã.O~'ou neg.uligeue .. i.• .... do .g .. eronte·.da.·comp. ant;n .. a 
nãcr 'pridia· prospera!", o. que l_iliê!! · a~ra ha de. · 11 srm· por: forçil'mmor. · . ·· · · ... .. .. 
acontecer. N011tas CtrcumstanCJ&s }Wr:\ que have- · Sr. ~P.reliiden'te, . eu; tambem _tinha ~lgttroa.s(dn~ 
llioa'~ pôr em~ c à companh1a -que ··com~ou· Vidàs á réspetto ··;Jo' 'prazo marcado · para·. o ·.co-. 
3 rsallsar a ~mpreza· -ia ·naYe'ga'çio :" 'Vtlpor :nn:· meço 'da·fiindat;ão das "c'l)lo·n~ •.. ~Entcndo· 'q1i11 ... a. 
.,\mazt1nas-t · .: · · · ·. · · · ' . condição impasta __ â_· companhia ·para 'o'·· estaliele· 
~conheço que o privi1egiQ · • 6:U:ltLSh•o; ·até certo· · ~~m~u~ das; oo1onw.s · ~u · margcnt> do Ama,zona~ 
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SESSÃO E~f 18' :DE AGOSTO 'DE '1853 
é o priweiro bem que se pôde eolber do cou
tf:aetJ ; porque, se por qualquer event:_ualida le 
cu emergencis futura cessar a navegaçac> a va
por no Amazonas, qual é o beneficio qu_e ftea 
1\s p~ovincias l Sem .duvida que o benc.ll.e~o real 
é. a colonisação, que ba do dea4!nvol'!_et· 11 r1que_zs 
agrie<>ln 'do:;paiz principalmente. e nno o de 1)<!· 
der-se, em um prazo JU&ior ou menor, eondwar 
as mnlas com mais presteza de ~ma 6. o!ltra 
capital, etc. Assim eu tinba as m111has d_u.vadas 
a resPflito do prazo ea:n q_ue a companlua de
vesse começar a colon•saçno. 

Creio que a . companhia se esforçará por des· 
o'nvolver a CC>lo.nillaçiio · com a. · maior brevidade 
possivel, · porque .é ella que . ha de niio só aug
mentar o.numero de· con.<uanidores, mas dcscn· 
v<Jiver a rique~a agricola. · . 

Pura pois afastar qualquer -receio que possa 
haver do que .a _comp_anhia deiie, éomo eo augll· 
ra, de dar . üel .cumprimento . a esta parte .do 
contraet11, entendo quA convii'ia assignalar · um 
prazo tlxo Dtua. ess o fim, em ' lugar Cla disposi
ção que 6$t6. consignada no coi:ltracto ; uie pal'ece 
que tres annos . depois. de .approvlido . o . ~iitr~
c:to seria· um pr~<zo .razoavel para .a companhal\. 
comeÇar a realisaçlo. pois qúil pelo ~ontracto 
ella. actualmente nã<l tem. obl'igaçõo de .estabele
cer essas eolonias senão .qunudo isto lbe coil.\"ier, 
durante . os 30 annos do privHegio. 

Q11anto á qualidnde dos .vapores, · Sr. ~?resi
dente, · eu julgo ·que são b olOS os que Cx.lst<lm 
para o deito a que-do· destiroados, isto ê, para. 
o cumpritr.ento da:s condições . impostas á com· 
panhia : silo os vapores de bo.a .marcha,_ que 
têm feito .: a viagem .do Pará , ao _Amazonas .em 

·12 e menos dias, · no regresso .e in 6 .. e . 5 dias, per
correndo. umo. distancill de 2i0 l!lguas, e . tocando 

· em ori d ilfer~ntes. portos da escala.'. E' v~rdade 
que não siio milito . apropriados .parli . o . com· 
mereiD<; 111>111 dsbi . nenbu.m . prejul.zo vom ao 
governo, e Sômente. á .companliia,. que deix'l de 
tirar . maiores vantAgens dos. ·fret~s . . 
. ,Eu já ·fiz uma viagem. om um .. desses . vapores, 
{t.li milito boa; &Jl8Zilr de . vir . toes do .com a força 
de um só .engenho, .pela .. occunencia do desar· 
ranjo .. na maebinll; mas. ainda quando ella nlo 
fosse boa ,;cria . UJn;\o. viagem com~ti.vamente 
lllUito . agrádavel : p111·a. quem. jã tavesae tido o 
deepn.zer. de navegar ,em .o ronceiro Guapiassu, 
ou para quem ao \"isse na daua nece1111idade de 
'i'iajar por muitos dias debaixo · da acanhada 
tolda de. um barco. .. · · . 

.Sr. _presiàonte, tem-se aprt>aon&ado algumas 
consider<~ções âcercc. da cundlçilo do contraeto, 
pela qual .ae garante á compamhia, etn igual· 
aad~ de drcumatanc!aa, • pt·dcrencia para na
vegar os afll.uentea do Amazonas. Eu sou .Je 
opmilo fawravel a esta condição; tonbo penl'ado 
um ~ueo aoba·e, olla, e parece-me. muito inj11sto 
que depota :de .uma companhl' ter, por assim 
dizer, · aplàinado .o =1>0• lutando eom inDU· 
meras· dfllicaildadea, fazéu<lo · aaerilicios e despezas 
para apresentar as . conveni.encias e vantag-ens 
aa· nangação de . qualquer ·dos affinentes, ~e 
preferissem n outrem, estranho a todos esses 

··sacrificic:is··e despe11as . ·, Nilo seria 1sto uma ·me
nifesta injustiça? Creio que sim ; Pol·: conae
gainte, me pareee que nenhum .Prejuízo vem ao 
publico, se se 4~t .a prefercnct.1. p:ua a nave
gação ctos a1lacntes do Amazonas á ac~11al com· 
panbia. . . 

Cl)mprehendo que o ·g·lVerno ha de,. l)referir 
sempro aqneUa eompanüin ou emprezarjo- que 
apresentar melhores .vantagens ao. puolieo ;-. e 

. quem . p~dcrá fuer este serviço eom. meri011 gra• 
. v~m!l .. 4o' qaa ·a. actaaL~c?in~líia ' que já ·tem 
aplaanado e bem . ~uhec:ldl) .:o ·callli~ho, " que 
goza de favores! ·. ·: . . · 

·St. presiderits, ciomo jã disse, o prazo do · pri· 
vilegio ·me parece extenso ; ·mas · tenho ancdo que, 

. . 
sem e~e priVilegio , ainda mesmo com uma 
subvenção nuúur, não haja quem queira faz~r a 
navegação do Amazonas; e ·hoje que iilla · jll 
como-;ou, não do11 n miniano rasso, não con· 
correrei de modo algum · para que s ej11 · por 
(\ualquer ma .. eira embaraçada a enrpreza. 

Ct·eio que nno 'sâo · be,n· cabidal!' as cen.siaras 
ft!itas à companhia por haver mandndo um vapor 
6 m~cs depois de "llta·o; porque assim . prati· 
cnn<l~, niio fez ma.ls do qne cumprir O· seu 
dever. E~sa segundo vapor e melhor. do que o 
primeiro, o que demonstra que a eom~aubia 
vai-se esforçanJo para. melhorar o •uaterial' della, 
tl_e modo a satisfazer a;- exigent?_ias do coínmer
Cl<>, tal\t.o quanto o pôde, e111 ~ao · Eouco tempo, 
ou antes · no · começo das · operaçoes da em-
p•·eza. · 

Tllmbem fall<'u o nobre d eputado pelo Mara· 
nhão na con:es8Ao de ·terrenos á -companhia, ·e 
sobro 11 ncg<>ciaçito que · ella · poderia fazer ·com 
esses terrenos. Sdnhorcs, o q11e importa ar.> go
verno ou ao paiz . que tal o.u tal porção do 
terreno pertença· a · este. 011 · ãqtlel!e · individuo ? 
O que lhe deve importou é dos . meit>S . de · cul
tivar · e>ses ·: t~rrenos e de bem nproveital-os;' .. 

Qu<lndo· f11Uei na pr~fereil'cia que s e garante .ã 
companhi'a pal'n · a navegaçiio dos . affl11entes · ão 
Amazonas, es'llleceu·me fe.:l:e t menção ·de ··uma 
circumstancia, e ó qu'l . maior parte desses · a{· 
fluentes estão conhecidos ; não ha rio algum 
dos pertencentes á nova- provincia quo · .. nito 
fosse h:plt•rado ··pelo celebl'O Manoel :.dã Ga-ma 

, Lo~o de A~meida, quando govortMidor· -da eapl· 
tanoa do Rio Ne~ro; Os nos Branco, W.apés, 
Inpurá · e outros · forio · por elle explorados·. · 

O que,;_porém, acontece é q11e não. t!ím .cbe
gado ao aominio do publico · os pa.p'eis' que con· 
têm · as noticiAs sobre esses rios, os qu .. es estilo 
sepllltãdos 011 •ia secret orta da pres•dencia do 
Pari\, ·ou no Q4"cbivo da 'camara niupicipal de 
Barcellos, ·dt.lnda convem desenttrral,os , p"'a cs , 
clareei manto ·do gov.~rno e · do p11bll.co~ . . 
. O Sa . . to Ss:cat~:Tinto: .;_ S<~. elles .. não per· 
tencem a eleições como se biio ·de · ÍIXIjl(lrtar 
ooro .. elles ?I 

UKA ·voz: - E" -verd9.de l . 
O Sn. WJLJ(I!~~ DE MA.nos -.....:.o ·nobré .depu~ : 

tado pela p1-ovincif\ d<> Mlll'Anbiio, que ' tem .tíi· 
ma<lo uma parte tio import~nte .nesta discusdO, 
trúou aobre o estabelecimento do uma nova 
linha de navegaçtlo para a_ parte se~tentrional 
do Amnzona•, 1sto ~. para Macapá, M~zagio e 
outroa lug~ros, . . · - · . . 
s~. presidente, eu nlo vejo por ora::~t.!lidaWi · 

nlguma que poao reJ~ulht nem. ~ :,Ç(!mpanhlr. 
actual, nem a out,ra qualquer, · ~q ; ... ~ta.lleJI3:90r 
uma linha de nave:raç11o a vapor ·-para<M:ncapá, 
porque easa. Yilla decadenf.G, lia ,~_ulto1( snoos! 
em cpnsequencu~ dn~ . fobroa endemacoa que. alh 
reinão, niio tem.. iod11stria .algama .. pan.' exporta· . 
çiio; uiio possue· fabrieas que .préciaem dtLcom
sumo de mat.lrias 'primas, e .. nem t em' commercio 
que , chame· concnn-encia ; . e se por falta de 
vau~:,gens A jndll&tr;ie., .ao. c!lu:m_ercio,:. nllo. Se 
pôde tentar,. po~ ora, essa. n~v:.egação por escala, 
Ci)mo poderá o~cer inter~: parà.nma.linha 
nova '· e especial? . . · j: .•. ·. : . . · . 

O Sa. llhNDES DE AL!ui:ID:&; ~da· um - aparte. 

• O . Sa. ,WILEJm·s D& ll4~~ ~O · nobre· dep~· 
tado. Dão. eonbece bem .. esses· _pontos. O . nosso 

· eollega depul.a.t~ pelo.,,Pará, que . se li.Cha .pre· 
sente . e que -jic (,~ alU juiz de direlto, nos~ po
dem dizer se alia ha. qm ,.p9rto · que offereça 
soffriv.el .a.neoradouro_, ~ vapores. ou S:_ quP:l.q~er 
vaso maaor. A Mauagao não . e .poasavel. n em · 

· vad' por, ainda dos que ~\~rn apenas 4 ou 5 .,es 
agua. .. · .. 
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O Sa. PIMENT.._ nE 1\LI.GA.LH!.Es:- Ni:m para 

uma canôa. 
(Ha. mais ouh·o aparte.; 

O Sa. WILK>.:::.rs !)E MATTOs, - Almeirim f1ún· 
bem ostA um pouco distaote da linh:~. r:n· - 1ue·· 
ntar~ba o vapor; •nas talvez conviesse, embora 
o vapor tivesse de demorar-se 6 ou 8 hora!! mai~. 
toCl\r nesse ponto, o.ssim como seria ~mllem 
conveniel\ta qu~ tocasse na villa de Porlo de 
Moz, na foz do rio Xingú, -ainda qne nis;o 
tívesso .o vapor de demorar mais 4 ou 6 ho1·as 
a sua via~em; mas em Maca pá niio ha essa 
conveni~nc1a. · 

Ew conclusão, Sr. p!eaidante, direi que o gO· 
verno, quanto .a m1m; proced~u ·com toda a 
mo<ler"ção na celebntção do eontraeto que tenho 
presente, e isto deduzo da comparação (lne fiz 
desse contractci com o · prcjeeto, 9.ue ·em 1840 
nesta camat·a pli.SSOU em te-rceira dlSyUSSiio, Cori· 
eedt>ndo privilegio por -tO aunos a uma companhia 
que se J.lt"Oponlia navegar· o Amazonas, como com· 
as cond1çues . com que se apresento11, um men 
amigo do Pnd., o Sr. Oorrên, unico ·concurrente 
a essa empr~za com a actual compan~ia .. D<> 
exame do contrato de cuja disct1ssào nos oc
cupamos, vejo que o· governt> "proenrou tirar .a 
maior vantagem, porque as cootdições··_impostas 
á eo,mpanbia que íaz actualm'énte 'a navcga"«fio 
do Amazonas são as melliores.,, . ·· , 

U.u Sn. D:s:PcTJ.no:-·:A·subvançlio tarnbem é 
~ muito maiol! do que l\ que pedia a ·outra com· 

panbiq. . 

O Sn .. Wu.:s:.a::<s DE MATTOs·,;....Niio é tõ:o supa· 
rior, porque na <Httra proposta pedia-se 30:0008 
por cada vapor . qutl .s~ apresentasse. no. Pará, 
com a condição .. de recel;jer nJetade. -dessa 
qmmtia no mono ento que apõrtr.sse -o .. va· 
por nesw porto, (>. que . dava l~gar . a .1ún".adian· 
tnmento dd. fundos, e só por iss() tem o.. compa· 
nhia co1n que se tratou superio:::iilade, "porque 
recebe a· sab-v ellçiio- depois de ·feito o serviço' ; 
nlém .Je que pedia naquelln mais 20:0006 pela 
primeira viagem que fizesse 110 }>erú-, o que. niio 
acontece com a nclual companhia, que', só. exigio 
do governo a garantia de .. 40:0006. annualmente 
pe?_r e~sf! navegac,;ão quando a republica do Perú 
uao es~vessa · P.elo contracto; ac·crescenio· que 
naquella 11roposta. niio se apresento11 condição 
alguma . que di<Ssesse respeito. á eolonisaçito ; ~. 
como já disse, é .esta. a parte mais proveitosa 
do contracto piU'a o pniz. 

Conehío ·aqui o meu discllrall, pedindo A casa 
d~scnlpa por ·haver occupado tlio mal 1\ · sua 
attençáo. · · · · . 

o ·s:a. lo. SECll.S~ARIO; -Pelo oonLrllrio, fallou 
muito bem. · · · · 

Sr. S11ve1r& da. !\lotttü-Sr. pre!lidente, 
a emenda substitutiva oft"•m~Cida ' pelo nobre de
putado pela· provinei:\ da Bahi~ to-rnou· em grande 
parto! desnecessarias· · algurilas · conslde~,ões,' _ql_le 
ett desejava o1ferecet' à citsa em favor da 1dea 
que ell~ colit.ém; porque eu::jtilgavn:: necess&tio 
em todo o -=aso· (ainda mesmo· qu&ndo li eamara 

·dê ao govEorno. um voto de eon.llança approvando 
o contracto 'expressa ou tacitamente)· declarar 
por uma· di!lposição legislativa qne' o contt'acko 
foi approvado,. uíio só porqu~ este é ·o ~<ysteml\. 
que temos !!eguido a respeiio do contraeto_s iden
tico~, como porque ainda ·o corpo leg1slattvo 
ni\o se pronunciou· ãccrea de nm. contracto ··de 
nnvegaçiio ·:de ·tanta í~pôrtancia ··~orno :·este• -e 
por · 1sso ·este não dev1a ser· constderado ·como 
excpçlio da regra geral. · · · . . 
. J:ulgava .. mesmn tambtlll• !3r. "presi4ente., ClUe 
a. 1déa da 'emenda. substttutlva amda .era adop
tav~ pela rn2iio de' se· apm:eitar ·es~ c;c;;asião 

de corrigir algllma cousa que ha .no projecto, e 
que o julgo inconveniente. . ... 

No proj&cto da commis~ão, por exemplo, dan"" · 
do-se no art. lo nutorisa.çãa· para a. concessão 
de certos pdvilegios, de eerta$ vantage(IB __ á _c.om.: .. 
panhia du···navegação do-Amazonas, ·emprega.. a 
,-~•nmissão urn termo· que deve forço~amente l<81' 
d•u1ina.<loJ, qual é o fnltnr em compa.,hia de na
vegaçiio u commercio ••. 

(H« um apa,-te.) 
Seja ·embOI'll o titulo da compàuhia, como- diz 

o nobre deputn.Jo que ·me dá. o aparte, mas o 
corpo legislativo qnando concede isenções e VBil· 
togens nào tem· que se sujeitar !lOS titu.los par· 
ticulares que as compt~nbios .tomiio plira si, e o 
legislador é !)brigado :. 11$<\l" $Õmente dos termos 
precisos e exactos. 

Mas, como i;~ dizendo, Sr, presidente, o pro
jecto da commissao, consagrando) esse termo-'
commercio-, precisa da emenda que eu jã o~e· 
t•eci a camara, não só "porque é· preciso . harmo·. 
nisar o projecto de lei relativo á navegação· do 
Amazona-.; com a .concessão do governo [e o go
verno não usou"_ de' semelhante termo,. poi~ que 
elle diz.:compa!'hi,!L rle uavegação do Amazonas),· 
como tambom ·porqu_e eu _ent~ndo que este tenn() 
-commereio-, ·qu~ · aliàs póde acarretar ineon· 
vénientes sem ter· convenieneia, a ·meu ver pOde 
te1· consequencias. contrarias· ãs nossas· vistas ... 

UM: ,sa. DEPUTADo ; ::._ Eu· ~a1nb~m pensava 
assim, m.ts o. nobre ministro. teve a bondad.e de 
8 xplicat·. 
·0 SR. SILVEll'tA. DA' MoTrA:"'-0. nobre ministro 

·explicou a·· intençito ·do ·governo, mas nós ea· 
tamos tratando · de ·approvar um contraeto qne 
estabelece .obrigaçõe~ a cumprir. e direitos n · 
~dquirir, e· a explicat;iio . d~ ·nobre ministro de. 
nada. póde servir para elucidar em direito esSA 
questão, po1·que a explicação de -um ministro 
não l'óde ser tiJa por mterprctação de uma lei, 
e apenas bem podarill servir pli.rll se argu
mentltr cxim o out1'0 cuntraetatante ; mas . nunca 
pe"deria servir para· idterpt·etar 11 let, qulliido o 
contractc.nte actual quize~se i<lalalir nos termos, 
visto que R. explicaçdo do miniatro, ' ou os seus 
discursos cxplics.ndo 11 intenci1~ do governo em 
qualquer cont.aaet,, jamais pôdllon ser tidos por 
interpretações do lei. ou de contraetos. 

Mas, Sr. presi<le n t.c; tuntal ~ palavra depois do. 
ar~lgo i!ubstltuvo· aómeato com o \ntulto de mos· 
trar a c~mnr.o. o alcance qne tem a pala<ra
commorci~ ; e por ieso neate.s considerações 
qno estou !azerido eat_oujusLllleando mlnlt':l emend11. 

U:u: Sa. · Dl!ll'OTA.DO : - Nós adoptamos ll· IJua 
omenda. 
· O Sn. SILtEIU DA. MoTTA : - Eil quero algu-ma 

causo. mais elo 'Vl:a a mil1ha emenda, e _são 'so_
l:iro isso. as constderaçõcs que vou ft~z:or h casa 
e·· ao n·obra. n'tinistr.> p11ra ver ~e delle-. c_onsigo 

· algumas explicações. . · . · . ·· · ·. 
O ·\"lrojecto di"zenelo que e. companhia é ~e na\'~· 

gn-,iio' e · comm~rcio ·(a camara pa1·cce . .:Ue Jâ 
nàoconconla com essa pnlt\vr.o- eommcrc1o) póde 
dnr. a.lgu.ns direitQs excl~sivos; entretanto qu_e _a 

. in ~e nção da ~amara é. d1z:er . que concGde o pn VI·. 
.. legio da naveg_(l.Çiin n vapor, ~elll se·. impor~r 

que a companlioa pm: ellpeculaçao. partlCular faça 
o commereio, e nern eu o ved·o, tu·ando do JlfO-
jecto n P!llavra- commereio. · · · ·: · ' 
. UM "SI!:; DEPU"t"ADO.:- A:, diracçã:o da empreza é 

uma grande ·garantia della. · · ·. . ., · 
o &it. SILVEIRA ·DA ~f:oriA:--' se~ ctU.e o diree

tor d~stá ~onipilnbia:é o.' Sf. lrenê"o'E\'angel•sta 
da Souza. e dàclaro que ·sem ter rela~ · ititi- · 
mas com ~lle, tenb,~~e muito predilec.taestlma, 
porque é·üm negoeJante braz!.lcmr· m~~ e~pre-. 
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h.u~de-lor e euJprehandedor lllulto utU (apoiados;~, O SR. :MINISTRO no IliPERJO : - Não se póde al-
e . de:;ejo muito animar os no:S$OS pc1trlclos que 104! terar nada sém approvnção do ·governu. 
aptueliLão .n.:l Cll!teira ,commercíal com as. habi· O Sn. StLv~<tR..\ DA ·MonA:- Mas por folleci~ 
lita~ e. ultencoes do Sr. Ireuêo. (ApoUidOs.) mcnto do empr!ISario póde ·vir a u~ro. Não . sei se 
. Mas esta , c.:>ropa.nhi!l que foi encorporadll pelo Isto será a \tet·açiio li OS estatutos, mas dl~~:o que 

Sr. Ir<:ntlo Evangelista de Souza é urna eompanl.lla nelles deve estar prevenJdo . o caso da .. substi- .. 
que-· -tem· de --redutir os . S<lUS fundos· a. - r.c~ws, o.· .. "tulõão-·ao· erupresnrio por quolqner motivo. Eti 
as acções das companhias p11blic~~ aabo n ca- acho, senhores, de absúluh neeesaidade conaide-
mara que são negoci~Lveis na praça· do commer- rur ne$le acto da concesdo dl) privilegio para 
cio. Ora, não havendo neste projeeto, nem hn.- a navegação do Amaton,as a idêa d<~ qa.e a . di-
vendo na conc8l!Sào que fe2 o governo uma res- rccçii.o do uaveg~ção, a gerenci~t dP companhia, 
tricçii.oquanto a nacionalidade da companhi>1, eu nunc\ possa sahir de subditos brazileiros; .esta . 
vejo· Uth g1·and.e oerigo na maneira porque se compannia deve ser sempre muito brazíleira. 
vai fazer, eOlS;\ conc~ssõ.o, est.endcndo-n tambew Ol\~ra observttçiio que tinb'i\ a rnzer sobre . o 
ao privilegio do· commet-cio. pt·ojecto a>socià-l!a A questão ào privilegio coiuie-

As acções da comptmhia da nnv4!gação do Ama- dido pelo gov~rno, a que não te_nho. duvida de 
zonas, sendo eft'eitos negocinvois nn praçn, podem dar o meu voto, mas me parece que eSl!a conces-
se1· objecto de urn coup de ·main dq la 0<n1rsc, siio do privileRio; fiQ pódc ser justiticavel' depois 
podem· ir co.bir ·todBs nas milos de um especuh- que appareceu o. e.tuenda autorisando a governo . 
dor arneriClln:> que queit•l apropriar-se do pri· par:o remir-se cW privilegio, dando o governo uma 
vilegio da nnve~taçl:o do Amazonas e de seu com- mdemnisaç:lo ·«!ebtdlto de certas rogras. , 
mercio. · · Segundo velo· do .plano (fétita companhia. tendo 

Eu · rião sei, Sr. p1·esidente, que 1:est1·ici;ão p óde eUa um fundo de l.~:ooos, · a _meu ver muito in-
haver . para· isto. As acções da_ companhia, -que - significante para fazer f,ice ·ás grandes ·necessi- . 
actutl.lrueute têm um grande premio no merc;ado, dades. da navega9ão do Amazolla$: tendo. o go- . 

" - ,_~ •~ - d d d verno ga.rantldo uma subvcnçâo de lGO:OOO$, cr~i() . 
e:st .. o l!U}eitas..,. co ... çoes a . uos~a p,raçn; es e quo não· ers. ." preciso conceder 'privilegio para. ile 
que apparee;a um emprehtlnd~dor qlle oft'ereça um eHI:Qrporar qualquer. c:on1panbin para a navegação 
preço aupenor ás cotações actuaes 0 mesmo preço do Amazonas com a i! condições . que .o gov.Mno . 
muito lllaiot·, creio q1,1e ni\o ha accionista al;:tum exige. B :\Sta o auxilio do.. subvenção, subvenção· 
que . no meio das incertezas das em prezas amda. que, em relação ao capital· C:.a. companhia, d' um 
no p11iz, resist:~ â cobi~a de um lucr:o certo, dei- J'uro de 15 %. Não sei que baJ·a no nosso p,aiz ... . 
xando de vendsr as suas acções. 

Ora, seudo , isto .inconteshvel, . não baverá O Sn. MlNIS'rllO :oo ll!PERlO:-'E a despéia do 
nem na coac&ssão do governo, nem no ac1.o da costeio·? E o capi-tal ·qlle s.e vai estragando d ia-
camara que sancciona esta concessão, um1 sõ res- ria:nente? 
tricção quanto á nnoionalidade dn companhia; a O Sn. ·su.v!'.IM DA. M on.>.:'- Não sei que · bajá 
navegac.ao, e o con1mercio do Ama<.ona~ não po· no paiz e m preza alguma que goze de um· lucro · 
dem cabir em mãoa estrangeiras, complelamente de lá %; como esta companhia vai gozar ;· sei 
estr.angeiras ~ ... que ella .. ba d,e ter gran.te~ des'pezas ; maS 1,200 

UMA -.;"~z :_. -.A q(leSLiio é da bandeira. COIItos de téis empregadoi. em vapores •.. 
o· Sa . . -SILVEIRA. D.\. MorrA:' -o que se se~s o 'Síl. ''MI.'IIS'l'RO I>O llll>&RIO:- Que se dllte-

é que - ftcaretnos só com a b!lndeira, ·e q11e <ie r ioriio. . · · · · . · 
pro\'eitos e in11aencil\ da navegação ticar.áõ para O SR. Str.Vll:IR.\ DA. MoTTA:-A. JeterioraÇ!io ·.-do 
oa estrau~eiros que absorver -a c()mpa.nhia... ""pores ostá ea~udaJa, sabc-so qual é. 

A MEsK.a. ·voz : -E as conseqneneias da. ban- · Ainda mesmo que a eompanhia eonllllgre todo 
dctra. · · · · o o~eu fundo.- qú.e 1'11\Q h11 do consagrar, · para

c~pra tlo v•:>orea, cont~ndo com uma. dotérlo-
0 S:a. StLVF.llU DA MOTT.I.: ·-Isto SÓ St:ljeih 09 raçilo de (l· a 8 %, que é D<JUO!Ia 1JU8 se ealcula 

vapores que tenhilo de navegar n1s altlla>J do para oa vaporc&, vem a tot• um lucro eorlo do 
.Ama:ottas a te1·em certo numero da tripolaç4o de I) a 10 % em yista da subvençi[o. 
naeionaes, o. prestar o ae-rviço d• nave~o de- o Sr.. 2tln;tsrno J)O TKP.&RIO ; _ E 0 coa.toio da 
bailto da bandeira bra~íleira; mu a quem fiel\ 
pertencendo & navegação debaixo da bandeira bra· navegli.Çito? 
zihh·a ; mns a quem llca · p~rtenc&ndo a direcçtlo O SR. StLnnu. DA .MOTTA :- Sem duvicla n CCMD-
da nave~Jnçiio, a quem flcR pera.tnc:endo o. eorn· panbla ba de w dllapozaa, m•a tanlbem ha de· 
mereio do A.mazot,las, se não houver na lei ou tor lueroa, · e .lue-ros milito grl\ude11. ·E~·vlmeatno 
na coueessio do JIOVerno uma restricç,\•J qual- no relstorio do nobre ministro, no calculo das· 
quer.que JIOilha .a companhia acima ,de111111. eve!)tua· de&ptlZlls e lla receita do -.apor c;~ue .pela primeiro. 
lidado de flet~r, por um coup de. masn de ra liou,·so~, vez subia o Amazonas até á capital da provineia. 
\lma casa nm.extcalHL .de pol!Se de todas as ac- desse nome, . •tne houve 11.1na · r~ceita - que Q11R8i 
çi5es que estiverem 11a praça, de tlear todo. o cobria a despeza .des11a primeir•· viagem; o· aa 
fundo. ~a companhia em poder do americanos, este e~lculo . é euct:o, dev~mos esperac ·que. ~~~ 
cujaS vistas cobiçosas sobre este p onto do Ü11pe- segunda .e. nAS eegUJDtes v1,at;ena- a receita, .. deve 
rio ·são m uito conhecidas . · · excedw:.· muit~ ás <lespezas. fsitas. ..;· ~ ~ . 

~a.o sei $e nos estatutos da companhia, que não Eortanto, 6 uma companhitl., .senhor-es, -que se 
v i, ba alguma disposição que, determtnaudo as v:,i organlsar .com . a alternativa . de um •-!ucr.J 
runcções da gerencla, l:lS faça illheren tes á na.- certo e grande; a subvenção já. 6 um. atu:ilio 
cionalidad.e brazilelra. .muito ,poderoso pnra .que. ella se ox:gal,lÍ/>!1.· Estou 

o Sa. :M.txtsTo oo .. hn>Enxo: _ A. com...,.,nbla é certo que se o govet·no_ acena_~ çom. a sllb'l'en-
1 ...-- ção havia de achar quem quio:e8Se ~r . este 

administrada, nesta córLa pe o cmpresar~o, .na ,qua- set'Viço · independ"ute do- privilegio;. qu~ vai res-
lidado de seu presidente,. qua e colld]uv!idO por. tl'ingir !IIuito a . DP.V~gação do Amazonas. Todos 
dous dire~tores. nós sabemos o que sa.o empreus privilegiadas ; 

O Sa. SU.v~ »• Mo'I:T.t. ~ - Noa estatutos ncbo d~ ordinario ·.sno deseilidos1s de .~os os melho•. 
que se devía procurar est.a garantia. · O n~·bre m.i- ramentos •. . 
niatro .. diz que· e5tll esto.belecld\) qae o gerente da Por isso rne parecia que o governo coJiee--- · 
companhia sera o m~aiii'o empr8Silrto; ma~ -isto l\OR dendo este prlviügi.o d~eria fazêl·o por tanto 
estatutoe... · tempo quanto é aquolie durante o · '!11•~ dá ·a; 
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snbve.lç.io. Uma vez que 1\ subvenção é conce
di<l•• por 15· annos, ao me11os . de,>Ois da explo-' 
r11ção d•l ri'l, dos estudos sobre essa n.weguçiio, 
do d~seu v oi vimeuto <la.s ne..easicle.d.ê:; industtla.cs, 
fi<la~se livre a concarrencin, afi.~n •ie que algnem 
.se .plldesse apr~enta1· ao Sr.: ministro propondo 
fa?,Cr a n!õ.vegação do Amnzonas depob de <l~
tincta o prszo do pr"sente coutracLo sem u res~ 
trieção do privilegio. E en, Sr- presidente, mctto 
etn llnha de conta nae · vaJ1te.gens ccrts.e que a 
companhia IHL de tor, além da sub,ençi'io, o cutn
mercio · particul~•·· que· a companbia vai fa~er, 
com uma vantagen1 • desmed1da sobr<õ tsdos os 
outros · concurrentes, ·commercio que ·eu poderei 
chamar monopolio ; porque se a companhia qni2;er 
comtuereiar, tendo o privilegio da navegação a 
vapor, a natureza dessa. navegaçno ba ·do matar 
toda a outra, ha de torna~ impossível a coneur
nmcin. do commerciante que .quizer ·subir o Ama
z<;>nas levando mercadorins em baroos de vela. 
Da!Jio que _se, segue,~ _que' a companhia que ,se. 
póde aprove1tar do. }mVll~gio da .navegnção pa~a 
negociar .ba dó, procurar estabelecer, .por con· 
\'eniencia sua, grande;;· derositos de fa1:eodaa nas. 
margens, nós p~nto-s qu0 jolgarem. mais uteis; 
e · quando· em virlude ·do privilegio, esses depo-. 
sitos estiverem eett~belecidos, D.$ r~z~ndo.~dn c(>m: · 
panhin b1!:v·· de set·vendidas. eoin mais fucilidade 
e : mai» baratas do . que quaesquer ·outras que 
alguem tenha Introduzido. . . . 

o SR. MnllSTBO J;)O lMP.E:aÍo: ....,. o~ ; negoeilmLes 
podem transportar as s11-ts me1·cadorias nos mes
mos vapores da companb.ia. 

O .Sa •. -SILV'li:laA P"- MO'l"l'A•..,...E' v~rdade, m~as é. 
preciso prevenir um P<)UCO como essa~ cou~as se 
l'azem. Tendo :: eomJlS.Dhia carga sua para trans
v.ortar no va!;!or naó aceitarú ; carga estranha, 
e. não ha meiC> de 13e tiscallsar .. sd o vapor já 
,;stava carregad~ ao tempo em que o negociante 
particalar se apresenta qu~rendo embaronr ahi 
ai suas mercadori.1s, o nem se marea . o .liDlite 
do.s fr~te.~. 

D ahi o que so segue é que quando 11 compa
nhia. tiver ~m genero de P.Speculaçii.o. que seja 
raro em al~11ma locllliolade uo Ainazonas, · q11e 
seja ·ahi mmto ProCu1·aàci, 1ava. uma vantagem 
desmedida. sobre to.Lios o~ neg~cian!Als; Po1· exem
plo, ha. falt1. ,de fem1gem em UlliB povoaçiio do 
A.Ulbzonas, a companliia que es~reita m~lhor .as. 
Jlecéssldades dess~s pequeno!!. rner!llldos, que a:o. 
conhece, ~r ncbor·se const.a11ternente·. em con
tacto ,-Com :· elles, quo sabe a ocensião em que 
alg111111 ,~ .. generos s!lo mais urgentes,- carreg11 o 
v11par coni. eBStl mercadorin e vai f<•rnecél·os ao 
mercado que. della precisa: emllo•·a chegu.o a no
ticia a álgum outr" especuladot de que na viU\\ 
da tal ba falta do . tal genero, ninguem se ani· 
mará a coucorr<lr can1. a. co1np&nhia.; e porq.ue? 
Pal'(}uo .o governo deu-lhe o ptívileltio da nave-, 
gaçil.o a :Vi!.pOr, pri~ilegio_. que 81!. nl\o existisse 
o· espeeuladot ·se ad1antar1& tnandando em ·out.ro 
v·apor esae genero de que a villa · necessitasse. 

Creio ·pois, Sr. preaidente. que a companhia nã() 
precisa' de· tantas vantagens; e da· maneim ·por 
que ella está con!IU.tuid~, creio .que .em poucos 
annos, se niio fór uma· miniatura d~ · C()lllpanhi.a 
das. lndías, ha de ser alguma- co11sa quo se lhe 
approxime. 

O SR. P.~o:oi:.A CANDroo:- Companhia dlll! Indias 
com U.([l pri vilegl<? pó r 21) a:_n!l<:Jll .r . ' 

O .SR. Su.vt:XRA. n:. MoTTA:-E'-por- isso q11e eu. 
a .cllamei · miniatura, .fazendo .. uma CoUlparâção 
figurada.- · 

Quando· um11 companhia· puder ter nas auas 
IX!ilos o mon••polio do eo1nrnereio a vapnr nu Ama

•zonas o lleiU atl111en~es, erelo · que nJto ·dev&ria. 
exigir nada mais ·do governo; ·o governo ·sa p<l
deria dlsponsa.r de ·llie dal' 111na subvenç..'lo · de 

TOliO 4. 

16~:0001,1; enl.retmt.) que f., minha opiniiio qne =:o 
gov~ rno devia dur a sul>vençiio o ·d~h:ar ou Hri'lt: · 
a navegaçao do Amazonas, omhOra au::rtientassi(' 
a. Sllbven~•lo e a esten.lesse alétn· dos 15' ii.R'Tíos;:·· 
ou então .. .que --conceJe.<se esse- privilegio· · ani_. ·· 
m~dor. para llrincípio da empr.lza, mas que fosse· 
.per um tem1Jo. mais lhnitadr:>. 
j~~tas aiio a' conside1·nções que t~oho a fa~er ; 

·umitto vutns· po•·que o nobre ministro parece 
que. já. ellplicou algu<na.s partes .. do con~racto e 
dQ. projecto: qnc podiM •.lar lug.u· a. duvidas 
sobrá ·a. ex:tens•'i<l Jo proj, ..to ... aoa r.fftuentes do 
Amazonas c à nnvegaçi'tO .l ~>ter111edi ~; .uma ve7 
poi;c que esteja. salva '' navegação intenne<lia. e. 

. u navegação do~ affluentes, embora fiq11c a c()m. 
vanhis com o direito de prefetellcia {que acho 
até certo ponto rBl'!O&Vdl), cu não tenho·duvida_ 
de votar pelo p.-i vilegio. . , 

Desejaria gue apparecesse al~uma emenda. u~ . 
mitandr.. o tempo do prlvileg10, porque eu lhe . 
dut•ia o meu voto tamli·em, visto •.J.ile não acho .. 
preciso que se dê por tanta tempo, conto se dá 

u essa cOmpanhia; já siio . m11itos os favores 
.que se lb.e conced~u. o os lucr<>> que1 pôde con
seguir ,pa~a o futuro s;;o grande~, podendo tam.-. 
bem ·o 'paJz colher por ·esse. me1o um . botn re· 
sultado, que todo~. dosojamoa. · -

A discussão fica adiail.s. pela. hora. 
Designnda . a ordem do dia. levanta-se a. 

sessão às 3 horas da t u·de. 

Sesaio em i 9 de Agoato 

.l'R.I!:Sll>.ElWlA DO SR. ;\IAClEL liONTEll!O 

So~nro.- Expediente. -Ordem do dia.'- Fa. · 
!lores á companhia de na'Degaçao do Ama;onas, 
Discw·sos dos St·s. Pacheco, Fausto de Agu[~r, 
Lisboa, Ser1•a e !abeiro de .Andrada. Votaçílo. 
-e,•ert.çO.o da pro-oincito do PaJ•tmd. :DiScurso 
do S•·· Pacheco. 

A's 10. hofas, feita a cbama•la, acbão-flfl pre
sentes os Srs. Maciel Monteim, visconde de 
Baapandy, Paul~ Can.dido, Wilkens, Ribeiro da 
Luz, Gomes R1beiro , Oct <\"iO.QO , Dutra Ro·cba, 
Leal, Pedreira, S"rl\íVa, Liudolpho, Flaury, M~t· 
el!ado, Fe.-raz, B~ata~, Mendea da Costa, Beltort, 
C·ISAdo, Aprigio ..... silverio, Almeida e Albuquerque, 
Mareelli:oo de ori~tl , Al11!elo Cuatodio , Seãra, · 
bar.to de Maroim, viga.rio silva, Teixeira de Souza, 
Taq11es, Par .. nagu4, Candido Bo~ge11, Pereira Ro
ohll, Paula Sa11tos, padre Carnpos, Feruandes 
Vie\ra, Domingue!', Macedo, A3senso. Costn !4a·. 
chado, Hcnriques, Pat1la Papti3ta, Rodrigues Silvll, 
Aglliar, P•tula }'onseea, Candido Mendes, Góes 
Siqueira, P·teheco,-Mart:in .Francisco, Ltaiz Oarlo&; 
Cruz Mnchad".Araujo Lima, Raposo da Camara, 
Monteiro de· Barros., Albuq11~rq11e , : Barhosa da 
Cunha. é Gou v~a- · · · 

E .. havendo numero legill, o Sr. presidente abre 
n sessão ás onze horas menos cinco minutos. · 

Lida e . approvada, a acta tia sessão antece
dente, .o Sr. ·1• socretario: da .conta: do seguinte 

EX:J.'EOlEI\"TE 

Ull'l offieiG ·do ·Sr.· .ministro ·da imperio, en~. 
viando .cópia do decreto de H do o~orrente 111ez 
quo ~onccdo a D. Francisca do· R.Ago Barreto Pe~ 
r eira, -vi uva do C1l"ronel · Jacintbo Fmnciseo Pe· 
a·elra,.· e ás quatro. Jilb. B$• solteirfls~· d~ _tlàmeiro 
matrimonio, a. pensão · annual· de. I :l.'OO/l, sendo 
dou.-. terços .para. a viuva, e , utn . te1·ço ]Iara .as, 
.6.1 bss.. - A.~ eommissito. da . peneões .e ordenados;· . 

Do m<:!smo, enviando cópia do d~crP.to que con· 
~ 
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cede a pensão annual d6 llOS ao soldad.) do direito que tinha a santa . cas • aos !~gados pios 
extineto 4o batalhão de gnardns nacionaes do não cumpridos, segundo du: o re~ner<tnento. • , 
municipi() do Recife, Elmano Hygino dos :M:ar· " A commissão de C •zcnda. para poder dar ó . 
tyres.- A' commissão de ponsões e ordenados. seu parecer, precisa de informaçõe~ do go \·~rno; 

Outro do mesm<~, en~iando,: ... afimda que .. a ca" .. . ~Rio, .. 17 .. de Ag >sto ... . de .. lS.53 •. ....,.P.<be,ro.- .. Ltsboa ... . 
mara tome na devid·a eonside1·ação, varios aetos Sen·a. » 
promulgados no anno de 1852 pela RSsembléa pro- São julgados objccto de deliberação· e vão· a 
vincial da Parahyba , que segundo a consulta da impri01ir as seguintes resol11çõe;:; : . 
secção dos negoc1os do imperio do conselho de " A mesa. da santa ca3a da miserlcordia da 
estado, silo exorbitÍ\nles de su<ts attribuições..- cidadl) d, Cachoeira da província d, Bahia ·pede 
A' commissi'io de a~sl!m b \é as pro\'inches e á de P_ ermissão para adquirir bens de raiz até a quan-
coustituição e poderes. tia de lOO•OOOS nfim de occor•·er h suas despe-

Do da fa7. .. Dd'l, enviando os papei~ sobre . as :r.as com o retldimento Q.esse patrimonio, e pa-
r cclamnções do ba riio .de Itnpicurumirim · ~ Ant9- •ecãndo ju,.ta sua protençt'io , a commissão de 
nio Illanoel de Mello. a respeito da g111t•ficeçao fazenda offereee à deliberação de~ta camara a 
que deixArão d.; recêber coa:o directores da fa· seg11inte resolução ·: . , 
\:irica de f~rro de . S. João üe Ypanenhl, e. ao • · Co á d · 
m···mo· tem"O dando inf()rm:~ções neceosarias a « Arti~o um~o. neade~se .santa ce.s~ ~ IDI-

<~ " sericor .lla da e1dade da Coch oelrú da pronneta da 
tal pretcnçào - A' terceira commissáo de orça· · Bahia pennissii" para adquiri r bens de r&iz a~é 
mento_ o valo1· de 100:000:!, ·com a clausula de os conver-

Silo appro\·ados os . seguintes parecerEis : t~r eu1 apolices da divida publica no prazo qne !ór 
· ~ A com missão de fazenda, p ara poder dar o marcado pelo juiz provedor do C"lpellas. 

seu parecer' âcerca do que requer Manoel Martins " Rio dó J Ã.neiro, 17 de Agoslo de 185').-Ribeiro. 
Barroso, eset"ivào da mesa da descargadaalfandega -Lisboa SBr1·a." · · 
do Rio Grande d o Sul, dizendo que tinha esile « Manoel José Teíxeit·a Barbosa pede o paga· 
emorego por . titulo de propriedade, e mio sendo menta de 1:.0:73'lS41iO . de que lhe e de vedora. a 
comtemnlado na reforma da repartiç~o dcveda fazenda publica, segando consta -dos autos· origi-
percebei- e tP.rç:~ pat"te da cotação do. mes:':o em· . naes que juntou a~ seu requerimento. 
prego, a qual lhe tetn sido· de negada, prec•sa de · ·· d 

1 esclarecimentos do governo.-Rio, etc. -Ribeiro. « Por occasião .da hita d:1 inJep~u enc a . na pro· 
-Lisboa Serm . , vincja d11 B>~hia for:\o po1· ol'de!l1 do ge_ner,ll em 

cbef~ P~dro Lab::~tut varejados os e_ngcn bos de 
« A coromissão de fazenda, Le ndo exa.ninnd0 João Te•xeira Barbosa (de quem ·o supP.licarite é 

a demonstl"aç:to ·ger al d43 operações do preparo, universal herdeiro), e á força de arneaÇ•lS eonl!e-
assignatura c substituiçào do papel·moeda ua "ltio-se que um escravó deelnra<sa os lugar es em 
cõrte e município do Rio de J aneiro, a cargo da que s eu :;enhor havia ent~rr tdo ·pot·ção de dinheiro 
jun-ta ad111inistrativa da caixa d~ amortjzaçiio, em ouro e prata, do qua.l entro u para 1\S repn·r-
desde 21 de Dezembro de 183õ até 3 1 de Julho tições do exet·cito a somma .d e H:~:S0"2S·1õ0, que 
deste corronte annt>, e de parecer que se archivc íi>rão despendidos na pagámento de so!dos, ·eta· 
o· dito documento.-Rio de .Janeiro, 5 de Agosto pes, ·etc., como se 'l'ê dos documentos JUntos aos 
de 1~.-Ribei•·o.-Lisõoa &rra. " autos. .. . . 

« José Rodrigues P ereira, herdeiro do padre ·« Crea11ilo-se na mesiná época um batalhão· u·e-
Joa~ Rod1·igues Pereira, pedo que p~r lei se nu· uo:ninado de-Libertos - assentllrão nelle praça 
torisc .u eubstituiçiio de i> nota '3 de côr v erde de oo ~scravos · do dito João Teixeira Barbosa ., o::; 
100;) cada uma, dcix'ldns por seu testador, n rre· 9_riaes, a-lqu'irindo por b_ste f:•eto' e oom _r azão" .a 
sent.eo .. ente sem valor por ter expirado o prazo liberdade que se lli;,s prornettê r!!- •. for lio depo_ls 
dentro do qud devlão npreseuta r-se pa i'•' serem . avaliadoc e m 7:430H. em observanw~o A provtsRo 
subsLituiclall por outras na repartição compete nt.<J. de 16 de Setemb"ro de 18'2!~· que mandou avaliar, 

a A com01issiio de fazenda é de parec~c quo para serem ind!nilnisailos a seus respectivos se-
não tom lngnr o r equ11rido; como j •i foi decidido nbores . todos os e~cravos. em ·iuenLicas eireum· 
nn sess.io de 29 do passado n respeito da pre- stnncias. Est1.s duas parcellas formão o tot • l 
tenç~o d(l conl)go F tdelos J osé Moraes. - Rio, de 150:732$4.50, que o snpplicant<3 reclamt\, O shn-
8 de Agosto de IS~:l.- Ribei•·o.-Lisõoa Se,..ra.» ples, enui1e.iado dó fu.nJa mento de uma tal_rec~a-

" Foi presente ti. com missão de fazelldll o Nque- maç:\o basta par" demonstrar n. sua p~<~cedencla, 
l'imento de Agostinho 'fass.íra de Padun, ajudaJHe c sómente hu. lugar a estrno~h~~:r·se que. f o>sse :l!ii_St<lr 
do ensaiador da casa da fundição do> ouro da 11m long•J processo, e <{llQ a1Drlo; hoje _.. e,st~J'l .,um 
eidnde . do Ouro· Preto, removido para a de S- J oão. particu\a'' por ~er iudemnial~O ·.da _PI;OI!rle,tlhde 
d'El-Rei,· ti dep•_,fs . empregado . avulso, pela ex- que · 1111) fôra · v1olentame11t~ t•rada , . posto que 
tincção da repartiçll:o, reclamando a 1•estituiçào empregada em u_m(J causa t1\o sa.nta· · eómo a da 
dos lio,·cs e Yelhos direitos que p<1gou por exi· iitdependencia: · · · 
gencia da thesouraria da província de Minas- . «_E po~ isso ·a primeira com miSsão de .orç_a· 
Geraes. :visto qne no pen•ar do snpplicante não mento, a quem forno presente3 ,os re!erld , s pape1s, 
era obrigado a esse pagamento. de paree~r qtie se u.dopte .o seguinte _projecto d~ 

«E porque a materia do . r eq uerimento. é a resoluÇão que tem a lionra de . o.l:f\!r~cc~ A C•JD.SI· 
mesma que jã foi julgada no l o de Julho· de.J~. dcraçlio da cama r>~ . ,:. .. . . . . 
attento ao parecer: da commissão de fazenda , q ue « A. as:embl~11 geral legi>lativa r e>olve : 
considerou improcedente as r azões apres~nt'l<l >s 
pelo supplicant~, é a com missão de parecer qllc " Atllgo unieo. · O governó' ·ti~"ii autorisailo . n 
não ha. _que t·cí.:rir. R io, etc.- Ribeil'O.- Lisboa pa"ar a MKnoel J~s~ Tcixeil·a Barb os!l a qUantia 
s,.,-,·a.» d~;- "100:73211-100 .r<~ •• hnportaoe ia . .da sententa quo 
· a A mesa administrativa- dn san ta casa da mi· obteve contra a f,uenda publica.; ·para o que se 

sericordia lia cidade da Cachoeira da provincin poJ~rá lançar mno d·1a sobraa da recolta elo a_no~o 
da Ba~in pede no reqnerimento junto que se cn\ quo so verificar o. pag.unento, ou ew1ittr 
lhe dê o~ r~ nelimcntos dos b ens ua capellll de npo.>lices p elo preço do mercaoio; rovogad :a quacs· 
Sant'Anoa dos Olhos d'Agua, situa na \"illú dll quer disposições ow C<Jntrni'lO, 
Feira d e Sanl",'l.nna, e hoje pe1·tenccntu á fa· • Paço ela eamaro doa deputado&, em tS do 
zenda. publica em vir tude da sent.ençn que julgou Agosto de lS.l3.- J . M . Wca~(cy.- F. Pa.,.tca 
vaga a mcstlla capella per colllmisso, apezar do .santoy.-Silra l!'cr,.a;. » 
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i Vai igualmente a .im11rimir o ~j:Uinte parecer que sujeitariio á jurisdieçào de S. :PJlulo esses 

/ _das comm!ssões re unidas de es~atlstica e éeele· t<.'rritorios. _ _ 
..siastiea . sobre a divisão de l imites ent•·e ~!.u·n· «Dessa época em · diante 118 communíe:~çõ&S7Je 
ubào ·e Goyaz. Goyaz com o Maranh.ii" entiio ligado com o 

.: ·~ Farão presentes ás commissões reuidas de Pará ~ssarão . em_ gr,an_de . parte, _ especialmente 
~statisti~. e d~. _ n_egg_çios eecleslnsticns, .. u ·pro--- --p~l'l ·.no·-To~i'itínB, que mais do· que hoje era 
Jecto ass•gnaào por Oito Srs. deputados, e lido d1flietl e per1go~o de navegu· pelas suas cachoei-
em sessão de lí' d" .Junho deste o.nno, propnndo ra~ e sa!L~a ~uco eonh 'd 1 d 
a fiuçã<> de limites eutre ns pro'vt'ne•··~ e d1•0 • · · acl os, e pe 0 .~t,ran e ~~ numero u~ tri n• selvagens que . habit.vao em 
esse~. de Goynz e do Maranhii.o ; e bém nsRim suas margens Entretanto alg\lm ns existlão pela 
os svtsos do gove,mo de 14, 20 e 2~ do mesmo es.trada do Duro, e de Paranagul\, que atraves. 
n.ez e nnno, contén1D ns representações ·da lis- sando a província do Piallhy, . 11Mllsav.a ~na .do 
sembléa legislativo. da · província do Maranhão ,Maranhão. · · · · · · · 
da c_am11-ra ll1UDieipal <la vllla da Carolina, e d~ · 
_422 habitantes da comarca do mes mo nome da . « Augment·•~do a populaÇ.io dM duas .p_rnv.in-
p_EovJpcia. d.e Goyaz, a~mpanhadas· das ip forma- etas, e ,o .deseJo P.O•' parte do ,governo do -Goyaz, 

d "d .. · de abru cornmu ntcaçoes cow a cidade de Belém· 
çqcs os prest entes e. bispos das pr(IVineias e n<>}O . r io Toeauthhl, enoontrarãv-se " b novo ·essas 
dweeses respectivas, e de grande· numero de do- ,..., "" 
c.umantos relativos ao mes-mo assumplo, · e eol- _pilpulaçõ~ no territorio hoje denominado · da Oa
leceionados no archivo _desla eamara. desde 0 rolin,, <le 1831 em diante · o qual d ista 'da Na
mez d_e- Junho . de 1835, ·em que peltl p!·imeira · t~vidade pe~t·> de lOCl leguás, e é b·anhado pelos 
voz fo1 s ubmettiJa ao seu conbecimeoto ll ·ques- ~~a:ocao tms, -1\l anoel Alves Graúde, c , Fa
tão d~ limites_. das províncias de Goyaz e do Ma-
ranbao. · · " O capitão-general de Goyaz pretendi'' para 

« As commis"sões réttnidas antes de emittirem o do!llinlo. de sua juri~dlcçiio este territorio ~m 
o seu parecer sobre _ o projeeto, farão um pe- virtUde- da povoação de S. Pedt'o -d e Aleanta•·a, 
queuo e•b oço do llí.storieo desta_ quest.iio com 0 que dizia-. _fundada por um goyano em 1810, e 
iim de eselarecel-a, . para que a camara possa · em um~ dtvlst\n que lhe parecia mats acer.tada 
com _!I certo d_ar o seu vo1o ; pa1·ecendo·_lhes isto .e, e:xclwa. a pretenção . d • i capitania .do -. Mara-
sufficle~te, v1_sto . que aetualmente o. un.•co ponto nh~o_. porque presuppunha li. exis tencia. ·de nm 
a exam10ar e se os povos - d~ tcrntor1o di<pu- fic:tiCl<> prolongamentn .da. Serra. das .Mangabeir.l s 
tado, e a administl·acão dol pa!z tem utilidade 0~. Taugnatin~ta ·para_ o norte, e ~.,m vert· .. ' ' !I 
passando a doutrina do projecto : por qlUlnto ns para o rio Tocantins, e nesL~ sentido · .-.., .. 
pretençõe::~ da provincia e dioces.-s do Maranhão mou-n . do governo colonial. · 
que o proj~cto advoga, não encontrão obje.Jçii.~ " Por 11ua parte o enpitão general do Mara· 
da _parte_ CID . presidencía o bispo de Goyaz, o nbáo allegava a priorida.d~ <la occupaçilll · do 
que cons.~a dos .documentos_que acompllllhiio os territ,)rio -.desde l8lH, em q11a a pop ulaçiio ma· 
a visos já r eferidos. · · ranllense alcançnu a margem dit·efta do rio To-

" Os limitef! das_provincias e dioceses de Goyaz cautin~. a cujo limite como o mais natu•·al e 
e do M.aranhao .nao se ach!lo bem definidos nem . maia _claro tiuha direito, niio só por<Jue essa 
n as nossas leis, nem tão r-ouco nas bullas da era a crença geral, rundada na op1niilo de ea-
cre~~lio. desses bispados em tempo em .que 0 cript11res tão conceituados como Barredo, como 
~-errJWI]O do Bra.:il era pouco conhe.cldo, e _por até por lhe aer re~otilmen;lada a. flO.veg&~çi\o de&Se 
1sso nao se podta fazer uma divt31io conva- pelo governo. da 1!\e t~:opole em · carta regia ~e 
nicnte. 12 do M-1rço de lt93 conjunct.amoute com os ca- · 

« A demarcação tlcclesiaslica dcstns dioceses pitiies·,.eueraes de Goyaz e do ParA, o que pra· 
repousa na divisão civil ou a..Imlnlstrativt~ ; suppunhá b11nbar o Tocnntins·· ó territorio do 
pois nem a bulla-Gd perpetuam rei mcmor-i"nt Maranhão. · · · · · · 
super univet•sas o.-óis ecclesias-t>roro•tlgada por • Por · nviso regi o da 11 de AgosLo da 1813 
I11noceneio XI o•n 1677 craando o b!spn.do do mandou-so_ proceder .1. di!lnitiva dcmarcaçiio das 
Marnl'!hão, "nlro lho fixa os aeus limites occi · duas capLtnnias, !'oje . provin9ias, para a qual 
dentacs : e da mo!ma sorte as bullas - Candor eonc01·rerao eommtssar1os de ambos os governa· 
luc~ ~tern~-do pnpa Bento XIV , que creon a na.dores, o por um auto lavrado em . O de .Julho 
prelaeia de Goyaz em 1746, e-Solir.ita ctttho- do 1810 pot · oesca commi~sarios o a contento dos -
lictl! gregil-datada d11 l ttn, o que elevou osta ~tovernadores tlcou o tllrrltorio contestAdo pér-
prelasia fi bispado, demarciio os seus · limites tenceudo ao Marnnhi.io, o immodiatamente su -
!W!ptentrlona~a. pois rererem.so á bulla-Roma~ti jeitos à juri8dicçtlo do govomo dessa enpítania 
Pontífices Pastora!Ít solicitudo -quo em lb"76 os babitantos da povoaçlio do S. Podro d~ "Al-
cr~ou o bispado do Rio_ de _Jnnl'ir o, e enjoa li- cantara, unieo po11to desse torrltorio que roeo>
n;utea no interior d~ pa1z nnn orão betn ·conhe· · nbecia !i j~riadicção do capi~o-gelierlli de Goy~-~· 
etdoa, o BcA.rão dependentes de aeto; ulteriores que allt t111lia um pequeno deatacamento· m•h· 
do poder secular, o que ácontecia com os bl3pa- · tar: o ·assim · s·e .conservou até ·. 188-l. A · E>ste 
dos do ·Maranhio e_ outros. ' · auto d-e _ demfireo.~ão ·nao · cmi_stil. ·•qu e o . góve?IÍ.O 

« Co~ 3 _ ~~plora~ão do pniz, 6911do dev!lSsado colonial désse _ ou n egasse -a: sua approva~o : ·os 
o s eu 1nter1or em consequencla . do oommercio documentos que as ·commissões re unidas eonsul-
dos escravos indios, e pcsteri~rmente "com 0 1im tárão n enhuma luz derraniànio ·a e~to re~peito. 
de uescobrirem minas de met>4<l~ ·preciósos, · as «Em 2i ·.de Janeiro de 1 831 o ·conselho ' geral 
populações de Goya.z e <lo Maràó:1..~ · s~ encon- da provlnc1a. de GOyaz propó.z á assembléa geral 
trnrllo pela · primeira. vez em 1733 · a 17Bl, e' . legislativa a .cren"çl\o de uma v illa ·no arraial da 
depois ei:n 1738 ·a 1740, disputando os tel'ritorios· Carolina, s itnado ·na margem esquerdJI· dó.· rio 
de S. Felix na .eonfl.uencia do· rio . do mesmo. Tocantins, · muito ab:tixo de S •. P edro de Alean
nome eom o Tocantins e da Nat ivid:tde, perto' tara, no lugar Tres Barras ; e ou · p'or ··ignorar 
da margem direita do .rio .'M.anoel Alves, tambem: a e:xisteneia .. oles"'l auto, ou por ~uppõl-o ead'uéo 
a1Dnente do Tocantins. E s tas disputas, em ~ne' · ~ reprovado, · eomprehendeu nó termo de"ssá . villa 
.tantq,.se :emp~nbarão _os.$OY~l!OS do ... Maxanl;ião: o territol"io em qut!stilo, que· cstav'a sultilto;Cá' jit· 
e ol~ ~ - Pa~lo, 'de q~e entii.Q dependi a Goyaz, pro- rlsdicção elo· go~erno da provh1cia do Marã.'nbão. 
duztrno. IIP.TI••S confhctos, qu.e tiverio ,.termo em ~Sendo appl'<ivàd\ !!SUl jm iposta. sên( qie ' o 
virtude du P.rov1sõea do coi1selho :ultramarino· pre~iden_to ·.' o.! o consel~o _ ge_rlil . da , .provtnc•a ao 
qe 30 de M~o de 17.31 e 24 de Maio 'do ~740, ; -~·nnh~t•J fo~selT! yuvtdo~. n,•;m ~~~1110 se . qoq. 
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vessé i'eilo e deelara(ão alguma nessa pr.,post& na 
6Dsteaeia d to~s circum~tancias, foi promulgndll 
o d~creto de 25 de Outubro de 1831 ; "it uE"llo 
fundado, o no art. õ• do codigo do processo 
criminal r esolverão o presidente· o conselho geral 
dn prov incia de Guynz tmnslad;lr a séde da 

. . vil!.~ o tet·mo da. Carolina para a povoação de 
S. "Pedro de Alcantam em fins do anno de 
1833 e principies tle 1831; e como conseqUeucia 
foi o mesmo t.~rrito•·io contemplado como f;e
~ezia do bispado de Goynz, quando era parte 
intej!rante da freguezia (lo Senhor do Bomfim 
àa Chapada, e de Nossa Senhora dn NnzQreth 
do Riachão, todas as dioceses do Maranhão. 

«Estes factos produzirão varios eontlict<l'l entre 
as autoridades ndministrativas, judiciarlas e ec
ci~siasticas de · ambas ns provincins, collftictós 
tão graves que fo:-no tt·azidos ao conhecimento 
desta c~mara c d<> senado pelo govem o impe
rial por d ilferenles \>-ezes nos r~latorios dos m i
nisterios do imperio e da justiça.; e qun derão 
lugar á expedição de alguns avisos garantindo 
provisoriamente 'I Goyaz a posse do t~rritorio 
contesta<lo, até ulterior decisão do corpo legisla. 
tivo; e que aind11. excitão peh demora que tem 
hsvido na deci$i\O àestrt questão, incessant~s re
clamações do bispo e assembléa lPgislativa da 
pl'ovincia do M:\ranhão, e dos b11bitantes desst< 
terrh;o da Carolina, oriundos dessa pl'OVincia. 

«Uma· questão que dura ba quasi 20 annos, 
cumpre que tenha um te·rmo ; e 11$ commissõas 
reunidas não corresponderiiio á confiança d" 
camara se se niio ~sforçassem cstnda11do esta 
mc.teria para interporem o seu parecer ·S'Jbre o 
projecto que lhes foi confiado, e que satisfaz. a 
essa necessidade ; porquanto é n expressão cio 
pensamento dos governos e bispos deS!IaS im
portantes ·porções do imperio. 

« Tod-:1s a s razões convergem ~m favorecer a 
pretençiio do bispo e da as.<;embiM. leRislath·a 
aa província do Maranhão. A vllla da Carolina 
demora a grande distancia de GoyliZ; a :acçâo 
dos presiden~ dessa l)rovincia . ó alll demulado 
fra~. como elles eonfessão em seus relatorios. 

«Sendo innit~. longínqua a séde elo governo 
de Goyaz, accre~ce _quo· são diftlcilimas. ·c peno
sas as commume~çoe-s entre ambos os pontos, 
de sorte que muito soffrem aquelles povos quando 
tém de recorrer ao governo e bispo ue Goyaz, 

·e em ~uas questões judlciarias ainda m~is, pois 
que dlrl~em-se à relação desta cOrte, passando 
pela capttal do Maranbão, onde existe um tri
bunal desta ordem; 

" Com a província do Maranhão é tudo pelo 
contrario. Os habitantes desta .Yilla e territ.Orio 
cs'-'lo em communicaçilo immediat& e incessante 
com aquclla província ; _ali i au acbão as pessoas 
com quem nut.rem relações . commereiaes e de 
familia. So · como i:onfessào ci& habitantes e ea· 
mata 1r.uoícip'll da Carolina, gasía-ee · seis mezes 
na communlcaçiio dessa villa com a capital . de . 
G!>.YII~: muito 111enos de n1n mez · ~mpregiio com 
a do Maranhão; e hoje um correio levaria 10 
& 12 dias em c"nseque11cia da naveglição a vapor 
exi~tc!lte . entre a cidade de CaxiAS e porto de 
S. LulZ .O.; .recursos dos habitantes dessa villa e 
territario. ·.,uanto 110 administralivo, judiélario e· 
ecclesiastico eocontrã_o cotn toda a facilidade S<>· · 
l~ção na capital do Marauhào, sem a ponosa
vJagem de Goynz e .despendiosisslma a esta 
côrte. · 

' a ·Todas . os~,; · circums~nciols favoraveis ·á . in
C01110raçio do .. te.~ ri to rio da .Carolina á . proviucia · 
do Mara<1bio, estão d e hnrlltonia com a vontade: 
bem pronunciada de seus habitant.ls, e com a 
adhesào do pres!.iente e bispo de Goyaz, cujos 
dir;,itos e iníeressos não são ·olfendidos. 

cr A,s cominissões ainda t~m a aecrescentar, . 

que estando provada com dCitUD'Ientos autbentí
Ct>s e irrcfraga'<'eis a p <>sse deste territori<> pela 
J>rovineia do !ofara•>bão posse garantida pelo 
art. 2• da constituição do imperio, não lhe podia 
s eJ: tirada senlto dep ·>is de ouvido o lloverno acssa 
provincía, cujas rendas erão )lTejud•câdas, e con~ 

-·sultados !>S Interesses do pa1z e 'dos habitantes 
do referido territorio. 

"Portanto sii.o as commi..'.lsões de parecer, que 
o pr-ojecto .·submettido ao seu exame é digno da 
approvaçiio da camaro, e o o:IJ'erecem .para ~ntrar 
na ordem dos t •·abalbt)S. · . . 

«.A a~sembléa geral legislativa resolvo : -
a Art. 1• Os limites das provinciu d e G-:>yaz 

e do Maranb~o são os rios Manoel Alves Grande 
desde a embocadurn n o . r io Tocantins, procu· 
rando sua~ primeil·as verterttes até encontrar us 
tio rio Parnnhyba : o dito· rio Tocantis desde a 
fúz do M>tnoel Alves Grande. ate a d'> Araguaya, 
no pre~;idio do 8. Jo1l<> de Araguay a, compre· 
hendidas as ilbas proximas á margem direita; 
e deste ultimo ponto atu encontrar as vertentes 
septentriooaes do rio Gumpy, de conformidade 
com o nuto de demaTcaçãa celebrado em 9 de 
Julho de )816. em cumprimento do aviso regio 
de 11 de Ago;to dt1 1813 e resolução de 12 da 
Junho de l !i52. 

<r Art. 2.0 Os. mesmos limites teriio as duas 
dioceses de Goys:z e do M ttraubão naquelles 
ponto!!. 

« A1·t. 3.° Ffelto ·revogadas as leis em con
trario. 

" Sala <las eornmissões, lo de Agosto de 1853. 
-S. F. ele A1·auj o Jorge. - -Cor.·ta das -Neve$. 
-Antonio Jo.!é da Sil"a. . --.l'jnto de Campos. 
-Brandão. -Fer;·ei,•a àe A.b1·eu .» . 

O .. Sr. F. O c 'ta ..,:lano {pela ortlem): - Cre-io 
que uilo se oJI'onde m os· E!$tylos chamando-se a 
attenção das commissões ·desta ea~~a para um ou 
outra asaumpto irn~rtaDte, que preeisa de uma 
solução le~;íslativn. Ouvi ler ha pouco um oílieio 
do Sr. minu;tro do imperio, r "meLt endo um parecer 
elo consolho de estado . eon trariando o direito 
com que .as IISeembléas pravinciaes entendem que 
po<lem legislar sobre aposentadorias 'dos e m(lre· 
gadne publiooe das província~. Ora, eata que•tiio 
jt\ é antiga; esta duvida está pen~ente ba rnuitos 
11nnos. H·• uma· lutl\ continuada entro o r.oneelho 
do Bll t& Lo e u Msembleas provinciaea no ~ocante 
a este ponto ; convém portanto · reaolvel•O de ll'll 
modo definitivo, parti que cesse a ditlleuldade 

. em que se acbão os pre~identes,- vacillando .ora 
para uma, ora para outra intelligencitt. E note~ 
que no otlicio •lo S r. miniatro a quo me ·teftró 
parece quo até se põe om duvida o dtrelto de 
legislarem as asscmbléat; ácerca da jnbilaçA:o 
doe prores&ores publicas, o qlte vai olfender direitos 
adquiridos e precedeRtes firmados em mu:tto boa 
razão. Como isto a1fecta ·muito · parlieularmente 
11 provincia do _Rio de Janeiro, •·ogo · 11 V. Ex. 

. que ir>terponha o seu v'tlitnento para C<•m as 
illu'ltres (Omtniasõea de asaembl~ae ·provi nciaes 
c de constit11ição; a fim de que acabem c<>m esta 

·>controversia, propondo uma sotuÇãtl definitiva. 
. 0 SR. PRESIOE NTe: :-A.s com.tniasões OU"'irào o 
pedido do nobre dolputado, e aem duvida attende
ráõ a elle, pr•>P•'Ddo uma,.. _medtda etllcaz Silbre 
um a•sumpto digno de todo o i ateresae. · 

. ORDE;M ])()DIA. 

Jo;.l.vÚa~' Á COXPANUL\. PIS' NAVBG.a.ÇIO ÍJO ~OHAS 

Con~inila a segunda discussão do \)rojeeto n . 71 
deste anno. · ·· . . 

0 Sa. FEIUUZ pede licença para retirar O leu 
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projecto substitutivo, o que lho é concedido. c 
manda ã mesa o segninte, que ~apoiada e entra 
em discussão . 

« Art. t.o Fica npprovado o eontracto celebrado 
.pelo governo, em conformidade da lei n . . 601 óe . 
18 · de . Agosto de 1850, pnra a . n~<veg><çâo do 
Amazonas,- constante do decreto u. 1037 de 30 de 
Agosto de 1~. 

" O· governo poderê. ·estipulnr com a_ companhia. 
mediante in,lemnisaçilo, o tampo e a fórrna do 
resgate do res~etivo privilegio do modo que 
jt:lgar mais coJ1veniente. 

"' Art, 2.". Ficiio revogadas as leis e disposições 
em contr~nu. 

· E ' Üd.o o segnin~ artigo subs1itutivo : 
" "Fica appro,•ado o · contracto cel ebradD pelo 

governo en1 c~nforro~adc da ·1!'i n. 601 de !S 
de Agosto de 1850 par" a ·navegaçno do · Amazonas, 
menos na concessão d~ privilegio· o:telusi'f"o para 
SO annos, ftcand•> .,Orém o governo · autorisndo 
para elevar a subvenção concedida ·9. companhia 
ate a quantia indisp•nsavel llllta montal·a. · 

cc Paço da camara etc.-Pacheco. "· 
o Sr. Par.ll.eco ·-E<ta questiio, ·Sr. presi. 

d ente, ·é talvez n· mais ·importante que- t em· sido ·. 
trazida este anno fi considere.ção---·do ··corpo l e· 
gislativo ; nil.o h:1 ·quen1 não reconheça a in:ll.uen· 
cia da . n~tvegnçiio .por vapo1·ee, os milagres quf. 
ella tem ·operado na civilis açiio, na riqueza e na 
prosperid!lde das nações. Só á abertura de um 
caual deve o estado de New·York na Americ:l 
Septentrional a espantosa prosperidade do~ qu e 
goza. ; -a influencia dos navios· de vapor teni ·sido 
tal Jl€8se· raiz de progresso, que quas;i de :-e· 
pente ·não me rios d e- ll estad.os surgírã-. ·no valle 
do Mieeissípi l N.to é pos:~ivel po1s que deixe· 
mos de dar grande importancia. á na.vegação do 
Amazo>na;;; convém mesmo que . . a discutamos 
despidos illtclramenU! de toqo a qualquer espi· 
pirito de partido ; espero que a camara dos 
<:;r • . de11utados, c;onvencida. · desta irnponaneia , 
preste A questão tod11 a attenção ·que ella me· 
rece,. pnra que o co11tracto feito pelo governo 
possa ser approvado dignamente e . da mo.io 
o mais convenienta, nilo deveudl) a aesslW ser 
encerrad&. sem que passem oa· meios lndispen· 
saveis para qu~ de fact~? eomeco eFsa navegaç_ão 
quanto antes ; Jà nito f01 poueo. o aomno de •••· 
dolencia que por 80 annoa donnlmoiJ I 

·:Mas reconhecendo esta noeessidade , cumpre 
tàmbem que nilo sejamos impe!lidos sb p~lo ''"" 
thueiasmo, a ponto ile compromettermos o futuro 
dessa srande navegação; o noaM fim nilo ó en· 
riqueeer uma companhia, é sim f~U~er o bem e o. 
grandcztt futura do um palz que promette unl 
gígnnteseo, desenvolvimento. Tendo ue eswooteeer 
a nav~gação nu aguas do Amazona&, o nosso 
esfot·co <leve eouslst\1• em achAr os melhores 

·meios de elltab.,leeêl· a quanto anle1. O _ co~· 
trar.to calebrado polo governo e a companb1a . 
repousa em duns bases, privilegio exclusivo por 
ao ·annos e uma· subvenção annunl··de 160 eolltcs, · 
além· da quo·.deva .dar o go.verno d o Perú: · 

Se eu visse provado que· sem · o privilegio · es.• 
elusivo a t mpresa n~n id a · por diante, . curv11· 
ria . a cabecn diante dess:t necessidade, · e . niío 
duvida1·ia _dar. _n men voto ;: 1~1a9 estou pc!r6UII· 
dido que . !l n~v·eg:u;iio · j>6de, e :"~ _ d<; .se•· · esl.tl· 
beleeida mdep~ndenta. · <jcese 1?T""Ilegto, ~ por . 
isso o rl'pillo, - ~< dare1 .·11;& . raz~es. O prlv1leglo 
exclllllivo, Da mHJ_ha op•miiQ, nao póde .. ser ~on· 
cedido . sem o e .mcurso do cCtrpo legislativo ; . 
não .1 vejo pei-mitLido na constittilçiio do irnpe. 
rio · niio . está na intlole · do systcma que nos 
re!Je nem· na letra, ou do espírito d11s !'!is que · 
e-.:18LeDI &obre aemtlh&nte A81111mpto. ·· · 

11: lei · lle ~ de .t.~roato de 182!', 1ne tratll do 

obras e etupt·esas, nllo pó~e ser npplicav~l a 
e!lta questão, porqlle o privilegio, oo qual , eD& 

. se . refdre, ê em r elàção A taxa de p~~ssagéris- _em 
rios ondó se fazem obras para . serem ~esob
struidos ós .. obst.&eulos mnteriaes ; é qu&ntci a 
caDae.s que · uma CQtnpan!Jia abre, etc. A lei de 
28 . de Agosto de 1830 tambe~ na., dã aeme· 
lhanta auf.ori54lÇão ; .concede apenolS privilegio ao 
descobridor . ou inventor Je.- uma i ndut~tria util; 
ao introduc:.Or de uma industria conhecida ape· 
Jl&s dá um pr•·mio. . 

No caso em questi[o, a eompanbia teria SÓ· 
Jnentc di.-eito a premio. E tanto foi esta a 
mente do corpo legislativo, que en chamo. a 
attençãr> da camara para a autol"isação aue _!oi 
dada ao go.verno no art: ·2<> dR lei de G ·de- Se· 
tcmbro de 1850; !Imitou-se _a uutorisaçiio a .sub-
vencionar uma companhia . . qne quizesse estabe
lecer :. na vegação nas nJ:;uas do Amazonas. Como 
e que tendo o corpo leg•slntivo limitadg a au· 
torisaçiio _do governo npenns a ~ubv~nçao . .- _appa· 
rece o contr:1cto b;1seado nilo só nella, ma$ ta.n· 
bem no. pt·ivilegio exclusivo ? ·. 
E:~te privilegio exclusivo n ão pódo do maucir:a. 

alg~tma · passar om ~i\encio; quando se o queira 
conceder, julgo que a camara dever •t 'approval-o; 
pórque o governo não · póde por sl .só verUlcal;ó. 

.DeiXarei polrém de parte esta questil:o nue me 
parece. de tacil solução a.b1·iudo-~e a lei que ba 
pouco citei ; ·examinarei se o privilegio é ne
cessario, ou me:>mo eo:1veniente. Digo que nem 
ó necessario, nem conveniente' Nli<> é neeassaJ:io, 
porque O comeanhia póJG muito bem e8ta~le• 
cer a navep;açao nas aguas do Ama~OB'IS mde· 
pendente- do exclusivo? Qual é o fundo da com· · 
panbi~> ? l,~:OOOS; · q•xol o - auxilio pecuniarlo 
que se lhe .d~ ? IGO:OOUS por nnno. · . ·· · 
· Senhores 160:000S por anno- é nrn jllro enorme 

que a companhia tira. de t.iio pequeno capital. 
O jut•o de 1,200:COOS a 5 % seria npenas -60 :000~; 

.entretnnt~ .dá-se-lho 160:00()1), Para tal capital 
a subvençii'-' é mais que sllfficianto; com .o11& :a 
eomnanhia póde estabelecer a navegaçiO, -M.as 
se lia suspexta de . que ella. se n:'ío · pOderi. man• 
tel' com este auxilio, dê-se-lhe mais : substttua-&o 
o exelnsivo po>r augmento na subv.ençil!) ; antes 
istO; rejeite·s•l porem o privilegio. Autorlse·se 
mesmo o 11overno para erevar a subvençlio !'\6 
1\ qWlntia .g_ue, e~gundo as o~urreneiaa, ror. lll• 
disDenaavel para mnnl.et"·4e o que se desnJa . e 
é do interesse .. do paí:r: . . n .. rnea1no m~o entendo 
que o ·govoroo deve·.a reservar o d1relto para 
diminuir a. aubveuçito. -é. pro1>orçit<l que .n com· 
panhia fór tendo lucros razoave11. Dando nós 
li. companhia. a quanLI• noceuarla paTa mantor·ao, 
que nece8aídacfe ha de lho llar ahtdn om chuiL 
o priviiP.glo exclu~lvo 'f Pllrl\ que huemoa ma· 
nietar o lnturo' Qual n motivo que uos conduz 
a adaptar um prlncipill h~>je preac:ripto _pela 
eeioncl"; pelos ho111ana doutos, G pela. prahca f 
Antlgo.mente tadu aa companhias nasclão Jade~· 

· da~ ae prlvilegioe exclueívoa; ee_m o m onopoho 
eotendia·ae qas ellas_ niio podiito .medr:'r : e assim 
mes mo muit1111 dellas perdêrão--se ; hoJe será raro 
que o privilegio -stja ba,_se de companhias ; çs 

· g()verrios· logem,. de lhes_ dar o ex.d_aai~o ; hoJe 
.. todas vivem de subvençoes, porque 11. l dé&. dos 

exclusivos· está pro~cripta com_o regra. A prot~· 
çi:i.o -por este m<>do · está .banull). ; o mJ:> nopoho 
s6 pode ser j ustificado g~ndo lncontest.&velmente 
uma _em preza necess.ana nilo plxle e~tjibelece_ ._r_; se 
por nenhum outro modo; mas, aJDda ass1m, 
esse II!Onopolio deve ser dado pe!o menQr prazo 
de tempo ·possível,· porque · elle e ·se~ra ,aao· 
DOSO, . aeanha ·. a industria-, :_c arred& a :ce<?UGU,r· 
rencia. · - · : - . · · · · 

. A . eamara !•~ri . bem- ae·· não beai~'tr em:· ,admit· 
tir estas- idéas j á ai!reseo\&das tambem lk'!· ·~l· 
gull8 Srs. deputados qutl · me precedênlo, tdeas 

oque o Sr. ministro não póde eomb&ter porque 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 1510112015 15:00- Página 6 de 17 

SESSÃO.E!U -19 DE ACOSTO DE 1853 
tem a SfU favor a razão e o~ factos. Tem-se 
crt>ado ~ronde difl!culdade <'lide não existe; a 
·navegs~:üo por vapor no Amazonas nilo é uma 
difficuldnd~, nem nunca foi . O ~:owrno que óe· 
véras qui-zcr ~stabelec~l-a, f•al·o·ba : é questão 
de dlra:t~: :ali<-ga·se que o ~overno não achou 
quem ·quizesse· com clle conlract:u. Custa-me a 
·asRentil- n semelhante pt·oposiçil:o : creio que o 
-govarno · não procurou bem ; se procuraS$8 acha
ria ; não pó<fe entrar na cto"beça de pesson ·al· 
gama que a>stgurando·s~ a uma. companhia os 
meios indispens~veis pnra ella· poder estabelecer 
uma !ndustria com toda a probabilidade, ou 
antes ·certeza ·,de lucros, que ji vão adiantados 
na snbvenção, ella •não queira ests.belecel·ÍI: 
isto revugnn.. ·A navêg,çiio ''P.or·'vapor e eonsn 
conbec1da ; reduz-sa hoJe. a mnndo1r constt·uir bar· 
cos, a. tripula l-os, e a fazel-os nav~~ar; nma 
estrada de f~rro tem ·outTas diffienldade!', e sua 
praticabilidade ainda não est1\ por factos r eco· 
nhecida ·no · paiz. Neste caso ·o.indn eu admittiria 
difficuldade em ncbar quem della se encnrrea 
g>.~sse. · 

Outro tanto não se pó à e d izet· da n avegnção ; 
todos nós sabemos calcular mais ou ·menos a 
quantia ')Ue e ·· necessaria para a · compra "de 
um cea·to numero de vapores; todos nós sabe· 
mos ·calcular o que _se poderá rnais ou menos 
gastar . no custeio dessa navegação; feito pois 
este exame, o que resta é calculnr-se o auxilio 
pecunia río snfficiente para que a emprêza, &S· 
sim pr<>tl!gida, niio caia~ Parecendn-me C)t\o niio 
podemos prescindia· de estabelecer a n~;vegação a 
vapor ·nas aguas d<> Amazonas, eu não recuaria, 
e JUlgo qua o ·governo lambem uiio deve recuar 
diante ·de qualquer ~ubvenção · indispensavel a 
este ftm. Não· subvencionãmos nós forterr.ent.e a 
companhia de vapores que faz a navegação 
d_aqui a tê ao· "Pará ? Porq~e razão · nii.o su~ven· 
etonnremos ·tambem fortemente ·a.· eompnnb1a de 
que tratamos? Porque se ha de ·recuar · nesta 
Cll<o quando · todos · concordào qae é neeesso.rio 
estabelecer essa ·navegação? E dando nós um 
<auxilio que· sustente a em preza nilo esté. o fim 
preenebido? Que quer dizer mais o privilegio 
exclusivo·? Quando rn~>smo eu -jnlg&&se que sem 
maior · in~onvenienta ae pudesse dar · o exclusivo, 
e a subvençiio ao ·mesmo tempo : jâmais ó faria 
com om fundo tal qual o de 1 ,!200·: 000$ I Este 
capital é· rneequinho, · é muito · p equeno par.\ uma 
enlpreza que tem de rnnnnpohaar a navegução 
-de tlio grande rio, e · até d<>s seus eonftueutes, 
como muito bem JA ponderou o nobre deputado 
pelu Ma.ranbão. Amáa ·a tmpre!a niio cometuu, 
c já uma duvida foi suscitada pela companhia, 
que julgou Ulr direito futuro 1\·• Tocantin~. que 
e11n ·quer considerar eonftuente . Deduzo isto do 
retatorio do Sr. ministro do. imperio, onde tam· 
bem exist .. a opiniilo de ·um engenlteiro. que 
mr, parece valioa.~t, d cmonetrando que o Tocan· 
tius não é conftuente do Amalonas. Eis como 
eete contrncto, antes mesmo de sua execução, 
já va i · dando lugar · a duYidns, e indicando ao 
mesmo tempo ate que ponto vni a ambiçito da 
companhia. . 

O artigo do contracto que d~ prefareneia :i 
companhilôem igualdade de cneumstancins, quando 
tenba ·.de ser continuada a nav<'gaçãn a ""Vapor 
nos confiuentts do Ama7.ouas, ·t:~ombem mo pa
rece -~ue ·não devia ell.istir: é jà qua~l que 
desanimar toda a concurreneiD. futura. Quom é 
que ha de querer p_repal"f!r·~e para a navegação 
dos confluentes do Amazonas quando a actual 
cóm\)!lnbi.a vai começar· seus trabalhos ·debaixo 
de tal· .prh•ilegio t Esta.· promessa de ante· mão 
feita é oastanto para acaba~ a concunenci:\. 

Se o privilegio exclusivo, se o monopolio é 
odioso · conferido a uma empreza· de graniles fDr· 
ças, -toma-se insupportavel·sendo · prodí~:talisado a 
unw. comt~t.nhi• de tão \)equ~l~ ~ropoto;?~~~~ ·~-ue 

seu capitsl é apenas 1,200:1)00$. E' verdade ~ 
seus interessses futuros !)Odem induzil·a. a ele
var esse cnpital, mas isto fica a .seu arbitrio ; 
e em todo caso na actua\idade mesmo o capital 
ni\,, pódo ser conslder:.do sufticie nté. Como é que 
po•· espaço do trinta -a.nnos }ltl do ficar o paiz 
tolhido da concarrenciu qu~ õ nl!i tão util, fi.. 
cando apena-. n 1\c~ual -e~mpanhia no direito de 
fa~er toda essa naver;açiio ? Pois, senhores, serã 
pequeno favor dar a uma .companhia uma sub· 
vençi'io Í•1•te para estabelecer a navegação naquel· 
las aguas, podendo no futuro quaesquer .ou
tras companhias edabelecerem-se ·sem ~ssa suh
\'éDçào, sem es$e favor? Me parece que .a .-aetua.l 
companhia fica em todo o cnso com vantngeps 
muitos reconhecidas sobre toda e qualquer .o.titra 
qne pot· ventura se possa eMt al.Jelecer . 

O grande fim .a . que de vemos attingir é o 
engrandecimentc. do paiz, o desen"l'olvimento dos 
dementos de riqueu. que ainda. uão . germinárão 
naquelles .t.erri torios banhados t>elo Amazouas e 
se este . é o fim ; se para conseguiL-o preoisa
.mos da navegação per vapor, ~•tabeleçam.ol·a 
dc~;do j.i com qualquer sacriticlo, menos restri,l· 
~indo a liberdade, do comtnercio naquellas para
gens, menos prohíbindo desde · já a concurrcn · 
cia. futura. 

O nos;o fim. não e enl·iqllocer a um individuo 
ou .a uma companhia, é sim felicitar o paiz : se 
fosse possivel conviria mais que o govel"no fi. 
zesse . por si estabelecer. a na.vegaç:\o ; não .. po· 
de ndo porém levar elle. po~ .si .a ompreza. ao 
cauo, ca.rece recorrer a individuas assoçladQS, 
auxiliand<Hls, para que elles, tendo e10 vista 
lucros para· si, protiquAm a empresa, d•l qual 
ven1 a resultar wmtagcns publicas. A proLeeçi'io 
neste ca.'o é indiapensave[, mas e protecçiio .de 
dinbeiro e não do pri-:ilegio: combine-se, como 
jl\ disse, o capital da companhia, capital de 
1,200:000SOOO ; . veja.,se quantos por cento -não ro· 
cebe el!a por e,;se .capital, só "pela. subfe:lçilo 
actual de ·100:000~ ; e diga·se se p6ile haver 
duvida que se lhe di. proteeçlo effieaz? Pttgão-
se ·lbs juros adiantados. . .. 

E se isto não. é b~stante, .fique o gover11o .au· 
tot·isada parn a todo o cu~;to assegura\'. aquella 
navfgaçiío, e . l.,vand!l a subvenç_nó. af:é .. oode .seja. 
necesso.rio para .que a coa1>panh1a seJa mant11la. 
Que ma1s se póde <lar? Antigam~ntc, qu a11do os 
princí pios da .scleneia economica ni'io tinh~o sido 
tão discutidos e<>mo bojo, o exclusivo er~& .. a. 
proteeção principal : todas ·as <:ompanhi118 ;qiJ.e 
for:Jo tmtão estabelecida~ nito se eonsideravão 
aeguraa sem esto privile~;io, mil& hoje a expu· 
riencia ha demonstrado o erro, ha provado os 
damnos de.iro privilegio. Esw tem s1do substi· 
tu ido pela subvençüo, quando se julga qne .. sem 
e lia nito irão por d ian to ne cmpr.~sas. 

Creio que Q companhia ingleu que faz a na
vegqçio al.é o Rio de JnneiN niio tem privile · 
gio ; creio que tem n~as . subvenção : tanto 
a.sSlm qtle temos noticta de que outras compa
nhias proeurilo formar-.;o .para fazerem e~ta 
mesma naveg11çilo.. Eis,aqul como .aa nações 
civ.illsada~> .marohiio; o enrretan~o nó~ b,oje qu~
r emos nos -collocar . naquelle mel! mo terreno qu e 

.. foi por .. '!llas abandonado_; _ para eollocarmo :n~s 
nesse terreno seria .. prec1&0 QU~ a . navegaçao 
do Amazoaas .. não se pu,tesse fazer de· outro 
modo ; . mas J>lldirSe fa:ter ; assim o gov~roo 
queira ; o privilegio !oi um luxo de fa}·or. 

0 Sn. •· Wu.xtrns DE , MA.T:'OS:- Eu acbO que 
. fOi UltUI cnecessidade. 

O SR. PACHECO : - O nobre deputado, com 0 6 
conhecimentos . ~raticos que deve ler · do lagar, 
nilo c_onsegutrã.·'Provs.r. q~e o privilegio concedi· 

·do stJa necessarlo e . md1spensnel para llner 
navt.tg·•çito a vapor no Amazonas. 

A ~ue&lâo, como já dis;~, é sõ · de dinhejro, 
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A ~ontpanhia tem o capital da 1,200:000,'1; tem 
mais todos os annos 160:000S. fórtJ. o quo póde 
receber do govern.) do Perú. Este dinheiro chega 
parti o . qae G& ella obrig->u ; . basta fazer· lho o 
calculo; e:stti pois grandemente favoreeida. 

O . Sa. WlLKENS 1>1!. MAT'l'Os : - A comp:mbia 
tsmbom tem obrigação de estabelecer eolooio.~. 

o· S.R. PACHECO :- A despeza da colonísaçlio 
traz outras co.opensaçõcs : a ~ubveução chegn 
IJ)Uito. Se n companhia J~sse a juro o capital 
de 1,200:000SOOO n · ~ "/o, te riu üO:OOOSOQO por 
anM ·; ent•·etanto diio-se-llle 160:000~. que s~r 
riii·• juros . de perto de lõ 0 /o. Ora, uma com· 
panhia que vat apresentat· ulli meia duzia do 
vapores, quo ella mesma julga que para essa 
despeza ... l'~r emquanto basta o c!\pital de 
1,200:000~, tendo u•na subvenção tal, precis~ 
{\inda de um privi,legto exclusivo ? 

Se nfio têm appa recido pessoas que apresen
tem propostas para esta empresa, talvez seja 
porque •\ materia niio t ivesse sido bem escla· 
recida. . · 

O S~t. WJLKEl-IS ne Mu-ros:- Desde 1829 que 
se tem di~cutido. 

· O Sa. PA.ciiéco : - Póde ser-; maa :10 governo 
e'ompetia esclarecêl-a, <l. · rru:er que appareeesse 
quem da empre·ss ~e encarregasse ; creio que 
com um auxilio sutliciente nilo f.Utaria quem a 
puzesse· em pratica. ~esta ·questão não existe 
da minha parto o mais pequeno espirito de 
partido ; no$ observações que !aço nli<l censuro 
ao go<terno, creio que elle celebrou o contracto 
nà melhor boa · fé . (Apoiados. ) Mas nem por 
isso ·devemos dei icur por uma coudescendeoeia 
de rri elhot·ar esse conh·acto, o o mdhoramento 
que pcdemos fo?.er é 1·ejeitar o privilegio que 
niio é nccessario, como est.tl. sufficientemente 
demonl>".rado ; e · enlito · pam que ó es_se l·~xo 
d11 protecç1io 'f Pi1rn que favores exorb•tantes? 
A subvenção·, c nalla mais, eis o que é ba~
tante. Para ·acautelar J?Orém o futuro, dê-se ao 
governo toda a autonsaçõo que . fór conve
niente. 

0 Sn. · WILKENS D.E M..nos: -E>! til · r<!mediatlo 
em um at·tigo adtlitivo. 
· O Slt~ PACHECO : - Não crêemos ditlleuldades· 

onde .klào existem. A co111panhia que Vlli fazer 
a·· navegaÇão a vapor nas . agu,la do Amar.:onas 
não- ê a companhia dos lndias, que tinha qud 
conqtlistaT, que pagaya exercilos, que adminis· 
travo, etc,, etc., é uma companhia quo Vlli on· 
c-ecar uma navegação jâ eonliecida o praticavel; 
acha caminho franco, sem verdade!t·os obstae11· 
los ; e nestas circumstanclo.~ que necessidade 
ba de comprometter o futuro por SO annos 
limitnudo a navegação do maior rio d o mun 
do, · onde tànto ha que explurar, a mei:l duzia 

-de vapores ·de uma quantia de 1,200:000$. 
· No meu · eonceii.O até nos devemos euvergo
nhar perw•~ as nações estrangeiras de ·não 
ncbarm·os · meio algum de fazer navegar a . vapor 
àquelle rio senno· por um privilegio de SO · .. n. 
n os ! Sou t~o inimigo de privilegto nesta ques . 
(ão, que . prefer ia :~ntes habilitar o guver no com 
uma for te ·qunntia para elle por si mesmo fazer 
e.s&a navegação, a uil.o poder· se coi\SI!guil a .d~ 
outro niodo. Do que acabo de dizc.r é claro 
QlJ.C o _pri.vilegio, · a lêJ!l · de .desnecessario_ é in
conve-.-uente •. · Voto pms, Sr. pre~idente contrn 
elle. · · 

Sem animo algum nesta pa1·te de fazer oppo
aiçiio no governo, mas unlcamente ],)orque e u· 
tendo que cumpro un1 dever, que respeito os 
mala aãoa princlplos praticados pelas nnçõ.!s 
cív!liamdu, nllo quero mauletar ou entorpecer 
o futuro deaea naveg•çilo. E' a prova de quo 
marçho çom a melhor poa fê, iat.ó é, que quero 

sineer,\mente estabelecer a em preza; é que ·. não 
duvido habilitar ao governo para augmentar a 
subvenção, sempre que fõr indispensavcl -para 
que esss. navegação · seja mantida. 

o Sr. Fnusto <lo Agul(lr:- Sr. presi
<l. ·nte, conco.-dando com os nobre:s deputados que 
entendem que o privilegio concedido a companhia 
de que se trata tende a empecer · o desenvolvi· 
mento da navegação e eommercio dn Am:~zonas, 
n t:o julgo que por Isso deva. a eamara nogar j\ 

sua· approvação ao cont,-,•cto que se discute. 
O. fac~ da incc.rporação da cout pa'!hia e dp. 

reahsaçao de suas operações tem, _quanto a mim, 
exendo interess"s que ·se devem respoi'tar, porqno 
s e fundão na fé de um cóntracto celebrado pelo 
governo do p~z . · 

O Sa. C.ÍNmoo MKlWES:-Apoiad~. 
0 Sa. FAUS'rO DE AGUIAl\:...:. Entendo, ·porém, 

que l'eeonbeeendo-se hoje od inconvenientes que 
pJdem resultar do uso· de~se privilegio, cumpre 
que o govo•·no s eja babiliL11do com os · meios pre· 
ci.<OS para poder ·resgata l-o, substituindo-o, por 
outros qusesqucr favures, embora ~ejào tento oil 
mais va1it .. josos á · companliia, mas de n·aturéza: 
differente, de·· modo q·ne delle3 não possiio re
sultar esses inconvenientes que se antolhão . -

·Darei, portanto, o meu voto a ü.vor das emen- '. 
dS:S que neste sentido tém sic!o offerecidas. 

·Ni ngue:n póde deil!a r de reconh ece•· · quo ó g0-
verno prestou ao pn•z um grande serviço, dando 
o pt·imoiro impulso para q ue se estabelecesse 
a navegação ·!\ vapor· nas aguas do Pará. [.Apoiei
dos. ) Se a condiç:to do_ prívile:tio não foi real· 
mente n mais conveniente aos interesse,; geraea, 
como . pense, uno se põdc por isso escurecer que 
o governo satisfez n uma g rande necessida<le , 
que reslisou ·um impcrtanli~simo melh?ramento. 

O futuro da provincia do P arll,' futuro eertn· 
meute.bt·ilbante e gra1ulloso, liga-se, prende · se 
essencialrocnte ao desenvolvimento da su'l. nave
gação fluvial. O systema quo possue, àe linhas 
tluviaes, é tão completo, tl\o desenvolvido, .qu.e , 
sendo sudleiente de per si só porn Sllti~(azer a 
todas as necesio.lade11 da circulllçrio interior, abre· 
llle tambe m ~o:nmunicaçilo com na províncias que 
lhe l.liio ·limttropbea, e com os caLados quo lhe 
Bil••. vizinhos, . vantagem que lho gllNnte o Oln· 
porto de u m vnstiaaimo commeroi•l , eujo de:ten· 
volvitnento do\'o tornar essa provineb\ um doi! 
centros commerciaes mais lmpottsntea do mundo. 

Mas se ror est.l raziio, Sr. presidente, se ni\o 
}Jódo negar que o governo prestou no p \iz um 
grnnde ser viço, dando o prim~iro pas~o para 
que as oguos do Pllrll foatem aulead:u por va
pores, a alta impllrtoncia. <111 navegaçiio do Anla• 
ZO!ill& devl•\ faze!' apartar a ldéa de n entregar 
exehlsi vamentc n uma companbita por longo ea-
pa~to de anuos. -

Fóra entretanto Injustiça, não reconhecer qu!l 
na época. em que 11 governo celebrou ess~ eon. 
traetó teve \)ol1ldet0$1lS- razões para admittir a 
idéa do privilegio. . 
. H 1via sido pro111ulgada: uma· lei que autorisava 
a prom,•ver tssa navegação pelos. meios mais con
venientes, iJéa que roi geralmente· aoolbida com 
grande enL1lusiasmo, e p tr:t euj• 1'ealisação·:o 
governo clllpenhou todos os seu esforços,. com
pr~endendo o seu immensv ale-me e . Abri o de~ e 
logo · a eoncurreneia, ·mos, cc>mo ··aJuda hontem 
o nobre . minisLCo asseverou á caaai ·!IS'propostns 
qu~ appareeêrão coutinhã:o .todo~s, como condiÇão 
cspeci_al, a . con.:<Jss.'\o do: pl'ivil.-gio. Nestas cir· 
c•1mstaneias, ou ·o · governo havia de ·.o .. conceder, 
ou teria de aaiar para · um futuro . indefinido a 
realisaçlo. de tio importaate · m~lhora~nex~to. · 

Além dia to, comquanto .. o A.mazqnas -seja um 
l'io explora® de ha muito, e se · soubesse ·quo 
ull:o otierecia diffculdades á na.-egação, todavill, 
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o§ [uca·os quo pudesse collier quv.lqu~r e:llpre
sar JO que tratasa8 do a realisar erão inc<:rtos. 
~ceiavn-se que se tivesse de .lntar !>C>r JIIUito 
tempo talvez: eoru preconceitos qu11 existião, com 
o cspirito de rotina quClo quMi sempre -repelle, 
no menos em seu começo, os melboramcnr.vs os 
mais evidentes ; . era .Portanto natural que ne·· 
nhum empresarío qu1zes~e tonaar a ai $etne· 
lhante empresa sem que lhe fos:sem garau,idas 
f11turas vantagens da navegação .durante um 
c~n·to numero de aonos. Hoje está _recon4ecido 
que com uma sunp\es subveução pôde-se f~zer 
a navegaç~o do Amazonas com certeza du se 
obterem vantagens; mas isto é sabido depois 
que teve lugar a reallsaçio do contracto. 

Entendo, · por consequencin, que com justiça se 
"(lRO pôde fazet· ceuaura as governo p<>r ter pro
cedido deste nJodo, e tanto que mesmo o nobre 
depu tudo que acaba · de combat~:r o contraclo 
n~o duvidou reconhecer que o governo . procedeu 
com as melllot·es intenções, eu tod:rtia julgo que é 
necessario desde jã habilitar o govern<> com os , 
meios necessarios para que res&•lte esse prlvi· 
legia (apoiados), entregando á livre concunet:· 
eia a navegação do Amnzouas, des"e rio tão im· 
portante, e em cujas mar~ena se ·acbilo qúasi 
todo> os. centros de producçRO, qu~ mais :wultão 
na província. · 
. O privílegi<? pam a navegaçã~ do. A,mazon(IS 
tem inconvementes que. ã primeua v1sta "e ofl'c· 
recem. Em primeiro lugar, n il.o 11e pôde esperar 
que essa ·navegação, send~ feit'l exclusivamente 
por uma empresa, tenha o desenvolvisnento que 
lhe daria a coneurrencia : Nem por outro lddo 
se pódc esperar que os fretes barateem quanto 
poderillo baratear se a ccn currencia existisse. 
Diga-se emhora que ·a comp,ml.iia nctual desen
senvolverà essa navegação tanto ·quanto o exigi· 
rem as necessidade.~ do commercio. Não . cluvi· 
dllndo disso, continúo a sustentar que os 1nte· 
r;,sses proprio_s ser~o sempL·e os que a compnnhia 
consultar& · t-m primeiro lugar emquanto nào 
receiar a concurrencia de outra qualquer ~m
presa. . . , 
·· Além- disto, eu veio que outr!ll~ oon11equeneias 
ainda mais pr~judíciaes aos ia.teresses publicas 
lJOdcráõ resultar do privilegio. A companhia 
tenda o direito de e~nlme1·ciar por sua conta, 
direito que ninguean ·lhe contesta, póJe exercer 
de r~cto um monopolio qu~nto ao commercít'> do 
Amazonas. Para que se realise es~ facto, con1(! 
demonstrott muit.Q bem b<mt~m o nobre depu· 
tao.lo pOr S. Paulo, bastA que estabeleça casas 
do commercio suna nos · centros mais impo;:tnntes 
de prod11cção do Amatouas, c qne carregue os 
seus vapores unieatnente com as mercadorias 
que fação o objeeto do seu comrne•·cio purticular. 
Dauo este facto, nilo !lerá possi'l'el qne algoem 
llle possa disputar o po.ssn, tendo e lia exclusiva· 
mente us va1aagens iia navegaçtlo a 'l'apor. 

Pelas raiões que tenho expeudido, Sr. presi
dente, e · que não desenvolverei, · porque · têm 
aido jâ produzidas pelos nobrts deputados quo 
me precéderãll, declaro que voto pelo conta·acto 
com a emenda offerecida, porque e5ta tende a 
modifiCil.l-o na parto em que é . inconveniente, 
isto e, quanto :ao privilegio que t..i ·concedido. 

O nobre deputado ptlo Maranhão que bontell} 
faltou a'l'entnrou a idéa de se accrescentar a 
companbill a condição de le,·ar a navegaçiio 
até ao porto de - Macnpá, e a · alguM ponto; 
das ilhas de Marajó, do B ailiquo e de Cu Vianna, 
e do 1 io J.Nguaey-. Se o nobr~ deputado · entendeu 
que a companhia podia "~r obrigada a esta 
no"a condição; pareee·me que não teve razão: 
todos estes pontos se aehão fóra da li ulla da 
navegação estabelecida· no e <:ntraclo, de modo que 
os vaporea-da compsnbfa·nio t>Oderido dirigir-se a 
semelhantes pontos sem· 59· -estabelecerem novu 
linhns J.e naveg'\çilO. A!~na dos pont.Qs a que 

se ref,·rio o nobre .Jeputado aehuo-se na cmbo· 
cudura do Aan'::.zonas . .. . 

O. Sn •. M.&:sDio:S DE .ALKUDA. .. dn um a~d·'· 

· ~ Sa· .. FAosTo ns AoUIAil :-Como quer que 
seJa, é ·ancontes!Avet que essa navegação ,nil.o se 
poderia fazer, senão estabelecendo-se llnbu espe
c:iaes; por conseqr.eucia, a íoléa do nobre deput.ado 
não póde ter relereneia ao actuo.I con traeto ; -ex..igo 
uecessariumente nov11s estipulações. · 

Ora, entendo meemo que . não h'l neeessidade 
poa· ora de se estabelecerem -linbns especiaes 
Pllra aquolles pontos. 'Apoiados. ) A. villa · de 
MaCIIpâ, que é a mais ímpoz·tant~ de tOdas as 
povoações, que e:x.istem na embooadura do Ama, 
zonas, acbn·se em tal estado de decadencia, que a 
continuar assim talvez ·quo até desappareça, por
que causas c:x.istam loeaes e permanentes que 
tendem a este. fim. 

0:; outros pontos n qu<l sa reCerio o nobte 
deputado, como as ilhas do J3ailique e· ele Cavianna, 
ni\o têm população, siio - tel·ras que, comquanto 
rouito terteis. estilo ainda desertas. ' eonteniio etn 
,.i apenas algum gado de que ningu~m cuida, 
e tenda por ha_bíta!.dores crianinosos.- desertores 
e escravos ru~:idos que nl!i ae .aeoutiio. No , rio. 
A.ragusry nõ:o ha pO'I'oaçiio nenhuma, á excepçi!.o 
da- colonia nülitar Pedi'O li. inas e.>ta colonia 
nlio ten\ Jll.ais do que tatvet vinte familias c u m 
pequeno destacameuto de 10 . ou 12 prat;as; não 
produz cousa alguma, ou apenas produz sómente 
quanto . é neeessario prira sustentaçao dos indi
vlduos que nlli .existem. D e que vantagem por· 
ttlnto poderia ser uu1a linha da nategllçlio dirigida 
a esse,; pontos que nad·a produzem. . .· 

Sa o nobre deputado npresén,6$se . a idiÍ!I . do 
estabelecimento de uma'linh'l de navegaÇão· doJSde· 
:1 capltnl do Parã à cidade de Ollyenna, -tocando 
então 11esses, ou em oittros quaesquer pontoa 
iutcrmedtos; eu apoiaria n sua: idéa· co~ todas 
as forç~s (apoiados), po·\·q_ue entendo .. que essa 
navegação deve ser sustentada_ pelo ·goye~no a 
custa mesmo do ,;-acrificiós. (Apoiados.) · . 

o Porá, apezllr àa su,1 proximidade a .essa 
possl!$&lio franceza, nenbnmas relações · de · eom
mercio com elia entretem, e a razão não é 
outra . senão a ditneuld&de dll!l communicações ; 
eall.abeleeidaa estas, estou 11erauadíuo do que · 
rdações importautes se crear lilo entre essa pos
stssio !ranceza e a. provincia dó 'P.1rà; tanto. 
rnaís quanto c! certo que lloje · éresce extrnordi
nal'io.mente em populaçii.o, depois que o governo· 
franr.ez tomou a medida de · traospoitar ·para· 
ali\ os seus depnrtados, que sa torniio verdll· 
deiros colonos. DeDJal~, considernçües politie9.B. 
de alta itnpor~ncia deverilto Jnl!Ílir._ a ·mou jêr;' 
para que eliSI\ I1nha de no.vegaçao 81'1 &6\abelsee&se. · 
(.Apoiados.) · ·. · ... - · .. . ·· · .. 

O no'or& depu~ado por s: P.1u\o q~e . fal1ou 
bnje emlttio a idéa de que os pti:<rQe-g'irii não 
se deveiT!, em regra, ~<>nceder; sen~Ci 'p~efêriveis. 
quaesqoer· outros me1os de ee· aUltlbare!ll as 
emrrnas. · Com a prnposição concebida ne~tes 
termo~ ·gentes _concordo perfettam:~nte; mas como· 
o nobre deputado tratava . espee1slmente da na
ngaçllo ·nas t:gtias ·do · P.ar6'; eu · farei uma res~ 
~ricçlto· ao seu pensamento. Tem ·razão · o nobre. 
deputado' quanto j:\ · navegação do· ·Amazonas; 
mas uão a respeito da nav_egaçào d os aff\uentes 
deste rio. O Au1azonns o11:ereee uma navcgaçiio 
!r.1nC..'\ em toda sua. extcasãtl, dll modo qúe a 
empresa nio ·teve necei!Sid:ade ·de falzer ue~~peza_ 
alguma exlraordinaria, l'imitflndo·se ~s seus gas
tos simplesmente aos · _q.ue ex4l;em o cos~io .da 
navegação; mas · D9.$"mesmas eircumstancias· ae 
não acllão os seus offtuente11 · 

Quasi todos esse grandes rios, assim C-"liO o 
Tocantins , que inconte&~i\velmente nJo e aftluent~ 
<lo ·."-mazo·nas~ npresentiO difficuldlldes immentas 
B; navegaç:"io, -e taes que não J>?ilem ser · ~-e~;_· 
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das sem o emprego ·de mui grandes · capltaes. 
Além de outros tombaraços coat.óm elles nume
rosas c11cho6iras que etnbargi!o _o passo meswo 
as ligeiras embarcações .quo hoJe navegi!o ea~~s 
rios, fa~do O pequeno COiliiJI6l'CÍO que ha. entre 
a pro,·inCia dt~ Pa~ll. . e as do Matto-Grosso e 
Goyaz, · . 

Para vencerem taes difficu\dades são obrigados 
os navegantes na proximidade do cada u•na du 

• c<tçboeiras, quando .sobem os ·rios, a desembarca
rem todo o carregamento de suas pequen~ em
barc:lções, e arrastai-as por terra por meio de 
florestas virgens; e quando os de:scem , anis
cão-se pelo mei<> des..c1es precipícios com perigo 
imminente de ver em sutis fracas embarcaçõe.; 
despedaçad ... s, e desapparece•·em wm clles nu 
melo dessas violentas correntezas. 

Embaraços de semelhante nat11reza. não po
de,n ser l'emovidos sem o emprego de grnndts 
eapita~ ; é necessario que se trat~ ou ile des
trnir essas grandes linlias do rochedos que se 
atravessã.o nos rios, ou de abrir cs.naes lateraos 
por onde se p osàão dedviar as aguas destes. 
Qualquet· que seja, em samma, o meio que hou
vesse de ser tentado para tornarem-se. esses.rios 
navegaveis a emborcações movidas por vapor, 
exigiria o emprego de immensos capltaes. 

Ora, dada.<; e$taS circnmtanciaa, o governo teria 
neeessairii:&mente, ou de fazer prestações enor
míssimas; ou de conceder p•·ivilOJgios oxclu.sivns 
ás empresas que se i11cumbiuem de reallsat· 
tlio lmpo:rtantc;r melhoramento~~: Nesta colli&!io 
creio que é !óra de toda a duvtda que não ·da· 
via. deixar de preferir o segnndo· melo, mesmo 
po-cqne' saria impossiv_el q~l! á custa do~ cofres 
publicas· se lev11ssem :1. elr•nto tuea trabalhos em 
todos esses t·ios q11e neeeessit \O doelles. 

O .nobre deeut11do eml\tio ta1nbem uma pro
Jl<l:Sição que nao é'inteiramente e1~cta. Con.co•·qo 
com o ·nobre depot,do sobro a 1neonvemene•a 
da eoúservaç1io do . privilegi<• concedido pllra a 
navegação do Amnzontls: mas o edcnro que 
apresentou o nobre depntado, eomparaudo o ca
pital da companhia com. subvenÇM que lbe é 
dada pelo governo, nilo e ex_!.cto; o nubra de· 
putiLdo ·considerou a subvençuo como um juro 
que a éompanhl:l pet·cebil con·espoudontA. ao ca
pital · que tem ; tnas nilo melúu em l111ha de 
o:onta ·as despezas · que a companhia tem de 
fazer· coin o· custeio da navegaç!i~. Eua __ subven
ção talvez que seja apenas . sutnct~nte para sus
tentar os gast.:Js do c11steio; ere1o que a com
paóbia terá sómente de lucra1' o resultado dos 
ú·etes é das pusagens. 

Em c:Onclusiõo, entendo · que se podem conci· 
liar perfeitanieu~c · os iriteressu geraes com o.s 
dA comp<Ulhia substihlindo-ae o fuor do prevt-. 
leglo · por ·quasquer outros fa.vo1es, ou. ãe a~
gmentó aa snbveução, . ou da garantia .de um 
juro, ou qua)quer outro que ao guverno paréÇa 
rnnis eonvenien.te, uma ve~ q11e 11e torne ~ranc11 
a navegação do Amazon.u . . l!:stou convenc1do de 
que o g?verno u~ará. da nova autorisaçi!o que 
IIJ.e fOr dade. com toda a prudencia, .çom toda 
n eireli.mspecçso,; que :~:elo.sawente ~mpregar& 
tOdos· os seus ~fqr.ços para conseg1ur os me
lhoreS'- -cesnlados. 

Voza :-Vot.os voto:; I 
E• lid11 e · apoiada a seguinte emenda substi-

tuUva do Sr. Pacheco·: · . . 
~Arb 1 • Fica appt-ovado o contracto celebrado 

pelo governo em confo!midade dA lei n. 6~l 
de 18 de Agosto de 18:JO ~ a oavega~ao. 
do Amazon~, menos ·.na eonceasao. do previla· 
gio oxclUilivo .. por .. 30 ilollllOS, . ficando porém o 
governo r.utorisado .Par,, elevar a.~ubyenção eon· 
cedi~a â companhia até a .· qWlntia mdispensa• 
vel par!l mantél·a. » 

~0)(0 4.. 

·Q Sa. SILVBtRA DA MOl'T.l (pela .ardam) dLJ: 
q u.e tanJo de votar pela emend11. substltutl Vil do 
Sr . . Ferraz, que enmprehende o mesmo pon
s~~omento da que offereceu·, pede retirar a sua 
emenda. . . . ;, . 

A camara Cllneede que seja retirada a emenda. 
· Vozes :-Votos, votos I 

O Sl'. Pl:!nont~ de Ma~Uuie•:
Sr. presidente, vejo á camara de;;ejoaa .de ~!:
minar o. 'lu.estiio qo~e- se . diac·ute , qne em ve~;
dade tem sido sutlicicntemeato escll\recida pela 
digcussão. J a\ &<l alcançou .un1a v<~atagem do 
debt~te, e foi mandar-se á mel>&- uma .emende 
que r gmove os Inconvenientes que : poiiião appa
recec se passasse o projecto .tal qual se ; aSh~ 
concebido. Portanto. não querendo tomar o 
tempo á camara, . e annuindo aos desejos .. dos 
Srs. deputados, cedo d·\ palavra p.mi. 11$ votar. 

MurTos Sw;. DBPÓnnos :- Apoiado. 
. o Sa. PRESIDit."'TE :-'··o . s.· o Pacheco tem a 

palavr.• para t e!!pot.der. · 

O S<'. J?.:toho c" :- Ea considero esta ma;. 
ter!a imp.~rtnnti~~ima. como disse · no comeQO 
do meu discur~o mas vejo que a camara· O'Q 
não . lhe dá esta grunde importancia, encaralldo 
a . que~tiio por a rguma outra raee, ou. enUio ·lO 
julga sn_llicientemonte esclarecida ~apoiatlOI), por
quo . . veJo quo podo votos sempre que nlgum 
orador acaba de falltlr. . . · 
T~•!do sido combatido . pelo nobre depntado 

P.el~ .P..rá., não p.edi o palavra logo, na auppo-
. stçao do. que tiunbem o nobre -depatado -polo 

Maraullão que tratou. desta qnest;lio na ultuna 
sessão me combatesse, partio eutã:o attender aos 
arglllDentos de ambos, e . :responder-lhes. Niio 
te11dO ·; p::.rém assiln succedido, pouco terei ag<~ra 
a i'ccrescentar, e serei breve parn não abusar 
da. 'benevolencia da camara. · 

Eu et·eio. que está bem patente o sentimento 
qu.s.si· unanime da c·'tmara, qne não é necossa• 
rio, · niio .. é indisp&nsavel pnra a na-vegaçao db 
Amazonas o pdvllegio eltclusivo que o g uverno 
ent~ndeu conv:enlen.te concedei· A . companhia: 
creio que apenas por um escr.upulo, pm· um me-

. !indre, pelo receio de oontra-cia~ de !rente a opi
nião do ~overno ., , a camara não· · vpprov al't\ 
a minha. emenda,, que elaramente contraria o 
privilegio; j.ulgt\-se ·tlllvez que dessa anprova
ç:i.o provenha algum desar ao governo; Eu;·nio 
o entoudo as~im; julgo q ue não · se approvando 
o priviiegio conceditl•• pulo governo não se lhe 
irroga a mais . pequentl· otren.sa, muito· principal·· 
mente .quando por outro l;ldo su.bsLituimos es~ 
privilegiu por nm principio em que> se mostra 
não havtr desoouliança !!.o governo. . · 

Apezar de .me achnr na. · opposição, não · tomo 
esta : questão como de partido; penso que ·ni!o 
se tral.ll de: um ·voto ·vudadeiramente de eoo
flanço., lliD.:i de · uma medida· pennanent.e que 
pódc ser executada pelo actual ministerlo, 011 
por o.11tro: qualquer. E '. por is-'lo que ·nilo duVido 
pela. minha emende conceder ao governo a au
~orisação para elevar a subvon~o até .ao ponto 
toilispc11~avel . para a companhta nno cahlr ae 
aecurreneias apparecrem qae compromettão o e&n 
por;vir. . .. · · 

'l.'ambe•u devo declarar que com as ·'obsel'V8· 
ções que aprel!lel)tei a primeira vez· que fallei 
nâo .p~tendo tira! a força JDOral â CO!llp:lnbia; 
1\80 MUlte em m1m m4 vooLade contra: ella, a 
muito·menos eontro. o individuo que se· acha i\ 
sua t~t&. :Quando ·nesta ca.ua me pronnncio 
desta O!l daqueUa maneira , se acaso ~ faço 4a 
vezi!S· ~m alguma · animação nasee ella· da. ·con· 
vii:çãQ êm que . estoU:. de que .;tal ou ta\ ·medida 
é util ou nilo .a\) pái~ ; niiQ me plPa& pela_ id~a :o 
receio .de desagra~ a este ou .flquelle 1utl;vl• 

sv 
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duo, por mais . poderoso ou protegido que elle 
s~jll na sociedade. Pouco se me dá d'! desgos· 
tar, uma vez que cumpra t.im dever. · 

Em abo[lo porém da verdade devo declarar que 
não tenho senão razões para confiar na pessoa 
que preside á companhia do Amazonas,. a qual 
tem daJo provas pelo sell gonio emprehendedor, 
pela tenacid .. de com que procura levar a etreito 
ns emt'riiSas de que se encarrega, de que ha de 
levar tambem ao .fim esta empresa. E' mesmo 
por isso que quero habilitar a companhia com 
os meios necessarios pura que se leve a eft'P.ito 
uma medida de tanta utilidade, de tanta tran
SColndencitl; mas não quero onerar o paiz com 
um privilegio que lhe pôde ser dnmnoso no 
futuro. 

Sem duvida R emenda do meu nobce amigo 
deputado pela Bahia dá autorisaçiio ao governo 
para poder retirar á companhia esse privilegio; 
mas se ena nllo qui"zer, o que ba de o governo 
fazer? Seria preciso que eU e fosse por uóa 
revogildo. · 

Julgo pois necessario que o privilegio seja 
repro.vado, e creio que a camara tem o direito 
de fazêl·o, porque já mostrei ~c esse privilegio 
não existia nem na constituiçao, nem nas leis 
que furão feitas sobre semelllante assumpto. N à o 
só estamos no direito de r e}lrovar esse privile- ·· 
gio, como mesmo dêvemos fazêl-o, apro\"eHando 
este. occnsiiio para estabelecer este principio. O 
xnesmo governo de certo modo reconheceu pelo 
orgio do Sr. ministro do imperio que não está 
.autol'isado para dar esse privilegio; S. Ex. 
mesmo nos disse hontem que entrava em dn· 
vida se tinha esse direito, isto é, se podia dar 
prívilegios exclusivos ·independente do ecr.curso 
do corpo legislativo ; disse que assim praticAra 
por9_ue flllteriormente seus antecessores o con
cedi!H- Aproveitemos portanto a oceasião; ella é 
opportuna ; e:.:.amínf-mos a materia, aprofunde
mol-a, tomemos um -voto deci~ivo , para que o 
governo saiba que daqui por diante não põde 
conceder privilegios exclusivos . sem . sujeilal-os á 
upprovação do corpo legislativo. 

O Sn. FEBB.-.z; - Não tem duvida, e toJos os 
privilegios têm -rin<io aqui. 

O Sn.. PAcHEco :-Estimo muito a opinião do 
nobre deputado, porquo o seu nome· nestas ma· 

. teri.e.s é de auto1·idade. Sempre . têm para mim o 
peso de autoridade as opiniões dos homens de 

. letras laboriosos. Parece-me. que a camarl\ foge 
d11 pronunciar-se nesta questão. Cumpre J)O:rém 
q_ue se pronuncie com franqueza ; o corpo legis
tno deve tomar a posiçã~ que lhe compete; 
deve ser algumo. causa,· ass1m como o governo 
é. Se ternos este direito, franeameute o diga
mos; acabemos com o privilegio exclusivo. 

· 'Eu mostrei flne a subvenção concedida «a 
mais que sufliciente, era talvez SU_IM!rabundante 
p3ra o mister que se tem .em v1sta; mostrei 
qne . w~ndO-i!e a . conta do j uro do capital da 

· ~mpanbJ.a eesa subvenção vinhn a formar um 
JurO. forte, ao qnal dit!icilmente se attlngiria·nas 

. melhores empresas. Contestou-me. o nobre depu· 
tado dizendo que eu não contei com as des~

. zas do custeio. Não estou habilitado, nem é da 
minha obrigação fazer um exame minucioso, 
uma conta de todas as despezas que siio .no· 
cessarias nesta ~mpresa; mas ninda mesmo daudo 
o duplo, ainda mesmo accreseeutando·sa ao ca
pital da _compiUihia .. mais l,~:OOOS ; digq que 
a subvençao é um Juro · mais que &ul!ieJenU>, 
maia dQ que commuwmente se tira de qualquer 

· empresa. 
· Persaado-me ·que não haverá. companhia ne· 
nhuma que, se tiver a certeza de ter o lucro 
de 5 ou 6 ~ do capital gue tiver ·empatado em 

· ll!!l& empresa, com prol5abilidade de alcança. 

grandes futuras vantagens, deixe do caminhar, 
deixe de proscguir nos_ sens trabalhos. . . . . 

Entretanto no caso de que esta subvenção 
não seja suflicíente por circumstnneins que nem 
a -companhia nem o governo podem acautelar 
na occasião, deve este vir em soecorro; para · 
este fim é que é necessario autorisal-o para 
elevl\r a subvenção a uma quantia tal que a 
companhia possa manter-::.e. 

Nao vi algum outro argumento que se apre
sentasse em contradicção aos que por mim farão 
otrerecidos contra o privilegio; .asSim e11tou des· 
onerado de dar alguma outra resposta. Porém 
antis de me sentar, tendo-me esquecido a pri· 
meira vez que fall~i de fazer un1a pequena ob
servação on reparo ácerca de um artigo · do 
projeeto, eu peço ainda a bencvolenci•\ tda ca
mara para chamar a BD'\ att.ençiio p:tra uma 
disposição qne -vem no contraeto. 

Nil? o1fereço eme"!d~, porque essa disposiçilo 
é pr1vativa da tldmtmstração, limito-me a eba· 
~a! a attenção do governo para essa dispo
lnçuo. 
· Vejo pelo contracto que o governo concede á 
CC?mpanlila o direito de poder vender o privile
RlO i se me fosse possível revogar esn dispo· 
sição, eu. o faria ; mas, como disse, contentar
me-hei em eh•mar sobre <?sse ussumpto a attençilo 
do gov!lrno,_p~indo·lhe que veja se póde revogar 
esn dlspos1çao. O governo que qui::cr levar ao 
ftm cam pre:~teza as emprezas, e ao mesmo tempo 
acabar com uma fonte de corrupção que t&ntos 
males tem fe1to em outros paizes, deve não con
sentir n venJa ·dos privilegias; direi mais, se 
eu fosse governo, uiio concederia . privilegias 
(quando elles fossem · preciso) seoiio marchando 
com as cautelas com que tem marcbado ó mi
nistro hrazileiro em L ondres, isto é, procurando 
saber quaes os individuas que se poem á frente 
dae empre7.8s, fie estão no caso de podêl-as exe
cntar, quaes os meios de qne dispoem, ete. ; não 
se de;-e eontractar com todo e qualquer indivi· 
duo; convém saber se ell~ dará. 'oon~a do que 
se_propõe fazer. . · 

Hoje tod.o! _quer~m enriquecer, sej_a como i'ô1'.; 
to~os d!!seJa? ennquecer sem uabalh_o; e pQis 
se um 1Bdlv1duo puder obter um pnvilegio, ·e 
depois. puder conseguir vendêl· o ·por bom _pr!lll!), 
clle o vender&, sendo o resultado prejuízo para 
a em preza, gue se não executará, ou muilõ · se 
retardará. 

Se se admitte vendas; faça-as o governo, :ven
:la-os elle, constituindo· disso um ramo de renda 
para o thesouro; sendo permiUi<la a venda dos 
prlvilcgios, as menores c:ousu qne --:Sizecedem 
são a corrupção, o prejuizo ao · set"\içO· publico. 

Nada _mai~ Sr .. P.resldente, tenlió:;a ~izer sabre 
• a _!nntena. v pnvil-;gio de 30 annos concedido 
a uma pequen~ companhia amesquiliba a tiavc
gaçlio de um no que se conta como o maior do 
mundo. 

'Continúo pois a votar contra ·.o monopolio. Voto 
neste sentido. · . 

O Sr. Lisboa. Slérro. : -Tomarei pouco 
tempo ó casa, visto q11e tenho sómente por tlm 
dar uma breve resposta ao :uobre deputado qtie 
me precedEu; uso !la palana menos pelo !!!te· 
resse da d.iscussão, ~ndo sido completamente 
prevenido pelo nobre deputado pelo Pdrá, do 
que para dar um publico testemunho do respeito 
qu& consagro no nobre deputado a que me refiro. 
· Sr. presidente, quando àe traduzem as opiniões 
a lheias, a despeito das melhores ·int.!nQões, pec
ca-se de ordinarto eontra a fid~lidade, e é assim 
que :t opinião de qualqwter individuo, re rerido j>or 
outros embora ·na· melhor boa fé • tpparece com 
c:õrea .iill'erentes. : . :. 

- Eu, Sr. presidente, estou de ReCOrdo com o 
nobre dt>putado na questão ·theonea da liberdade 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1510112015 15 00- Página 11 00 17 

SESSÃO EM 19 DE AGOSTO DE 1853 259 
tndustrial, e nom proferi palavra que autorisasse ridos l'or essa companbia, e a outra não · da 
o pensamento contrario; o que sõmente disse e maior amport.D.nc:ia a essE's direitos, respeitando 
repito é que os rigorosos prineipios da scien- mais os direitos da camara . que julga -feridos 
cia nllo - podem ser applicados em paizes, em pelo governo; mas eu. entendo q11e nós - GlcaD~ 
sociedades . novas, que não estão ainda em estado çaremos ambos os resultados .votando pela emenda 
normal, que não têtn tod08 os elementos de ri· do nobre Jeput11do pela Bahia, e estabeleçendo 
queza, todo () ID()'Iimento e actividade já. deaen- em uma lei · .separada que os privilegias d~qai 
volvidos nas _ sociedades antigas. Portanto não por diante devei-áõ ser concedidos tão sõmcnte 
sou panegyrista dos privilegias; nMta que&tio pelo corpo_ legisl!l-ti!o; esse meio parece-me olfe-
votarci pela emenda . que so acha sobre a mes.1; recer menos OdlOSldade, e por asso ser mais 
o que desejo é que o corpo. leg_islativo proceda connniente. 
de . modo que não apparcça d epoas a d~scontiança Quanto .ao direito, as duas emendas parecem 
nos negocios tratados com o governo. di-vergentes; e quanto a,o facto, direi que, qu6r 

Para . so poder r eduzir essa concessão unica- se estabeleça um :privilegio. quer se dê uma 
mente a dinlieiro sem prejuízo da empreza, Sr. pre· subvenção maior, os resultados serão os mesmos 
sidentc, era preciso saber-se mai» alguma cousa por muitos annos, potquanto o facto mesmo d& 
que u os autorisasse a concluir que ella podia dar o governo uma forte Sllbvenção a essa com-
dispensar o privilegio; . e ea . não quero argu· panhia o inhabilitará. para lial·a a. outras que 
me.;.tar com dados .resultantes dos t•·sbalhos en- por ventura se organisem. . 
catados pela co~pauhia, a_qaestão está em verda~e Não e possível que, quando o paiz estll. em 
hoje muito maiS esel8.fee1d~ á custa. de suas d1· sua infaneia, possa a_ppa~ecer eompeteneia com 
ligeneias e riscos, mas eu não jUlgo po;;sivel uma empreza auxiliada pelo ~:ovorno; e pois os 
que lhe sejiio retir:~das ·por isso as vantagens mesmos prineipios do nobre depntado estabele· 
estipuladas no conlraeto c8lebr11do quando a ma- cem o privilegio, senão explicita,. ao menos taei-
teria e"tava na maior obscuridade, quando os tarnento. 
capitaes empregados na cmpreza,iào correr gran· · São estas as .considerações que julgo neces-
dissimos ri"ns, quandC) o negocio tinha ama saria$ . f!lZer em sustentação e defeza da minha 
natureza muito mãis ateatoria. . ·. . opiniii:o. · 

Os lucros, Sr. ~residente, não podem s~r tão o s.,.. :Rtbelro de A.u.<lrada. : -Sr. pre-
grandes como se ~rão, porque por essa subven- sidente, Le11llo observado que a casa está sobre
ção nã.o vem .a companhia a . -ter. os 18 %de sen UlodO - auciosa de votar- esta materia, e em cou
capital como se tem dito; ne~se caso . eu votaria sideração para com. esse desejo não é o ll!_eu .fi~ 
contra o prt\jecto, acharia muito inconv-eniente protelar por mais ' tempo a- votação ; serao llOIS 
9.ne o g_.~ve.mo .. dêss~. tão grandes -interesse!>, por· breves as consideraçõe!> que tenho a fazer sobre 
que sena 1sso um 1_ncentlvo para _que a comp_a: esta materia, e se entro ·nl)$ta disç11ssão agora-é 
nhia. dormisse o som no da tnercaa; mas Dao porque a. julgo de magna imp<>rtancia. 
acontece assim : essa subvenção . pôde ser não Devo de~<larar taml:lem :que ne_l.la · entro cpm 
um luc1·o, mas uma indemnísaçâo de capítaes grande receio, porque est_a ~aterta fol. dl_scutlds 
.destmid~s; . :.~ companhia i.l. _empa;:_ehe nder .uma . por oradores -~Ujf!> pr<!:ficteJ?c•a nella o mqu~s· 
navegaÇao CUJOS resultados nao erao conheCidos, · tionavel, 8 • CUJa 1ntalhgeucla está sobermanEnra 
e .podia dar-se o caso de consumil: logo os seus superior i minha . mas -julg_, que a posição ·em 
capitaes, e pois essa. subvt11ção virá a ser uma que estou colloeado, de representante de lima das 
indemlüsaçlio; &o meuos em parta, · das sn&s províncias do imperio, me lmpõe o r igoroeo do-
perdas. . · · · vor de-dirigir ao governo-censuras gTaves e ener-

0 uobre deputado tlliDbem trouxe para a dis · gicas quando julgo qu~ elle n_ão tem . proee-
cassio a desnecessidade do privilegio, por isso dido com 0 devido,respelto á legtslaçito Vlngente 
que este ne~ocio de navegação .a vapor estR hoje na questão que se dJsc<nte, e que tem intilJ!&. 
bem Mnhectdo, ao aleanco de todos, e nno pre- relação com o contracto feito· com a eompanht.a 
cisa mms de ecr privilegiado. Eu devo .dizer que qoe se obrígo11 a r ealisar a navegaçâ.Q do r1o 
o privilegio. -~ão é concpd!do · '- Daveg_a.çiio ·.a Amazonas e das mais agnas que · circuliio pela 
vapor, .mas sun á na.,egaçao de um no CUJa província.· do Pará. 
navegabilidade não estava livre de embaraçl>e, Jul~ Sr. pre'!idente, qua o govemo nesta 
dependia ao menos em certos ponws de trabalhos qu·estão' nno teve lt devida attenção para com a 
prévios, navegação cujas vantagens em relaçilo autorieaçiio que lhe foi conferida pelo P?der le 
a emprez;a erão . duvidosas pela · inactividade do gíslativo, 8 que excedeu do uma manen::a .ex
commercio, pAla. falta de população, etc., e ~para tr&ordinaria os direitos que lhe forito oatorgados. 
esse ponto que se devilm voltar as nossa~~ v1stas i Sellhores, relativamente á n!lvegaç~o dos rio~ e 
ê esh a verdadeira face àa questão. á introducção de qnalque~ 1~diLStna no palZ, 

O nobre deputado t:oCou ern outro ponto sobre temos duas leis espaciaes, a 29 de A gosto do 
o ·qual est.il.mos de accõt·do, e é uma r ecom- l82S, que ao seu art: lo e~tebelece o direito . de 
mendação que· fez. ao governo sobre ~ qual cu contratar com naciouaes . e estrangei~.,s pe.ra~ fa.
insisto, porque ·se, como eu penso, n86ses· eo1l· zarem obr&d _que ·raoilitem a .. navegaça.o dos noa; 
traetos o elem:ento da confiança e da moralidade _ 8 temos 11 lei de 28-de Agosto de 1600, na_ qual 
entra como base para arobáa as partes con- 89 dâ autorisação n ecessa.ria para a conces~ao de 
tractantes, entendo que esses contractos não 1 trod to es de 1ndus 
devem se-r t ransmissiveis independentemente da um premio razoava aos 1D uc r • 
vontade. do governo, visto que eu entendo que tr~a!~!:12;rimei.ra 1e,, s~nho:es, eu j.;,l_go qu, e 
a sorte de taes emprezas está .ligada ao caracter n$o pôde ser a.pplieada ao caso v•gen~e (a.po-iã4ós,, 
e-capacidade dos individuus que so poem â frente 

0 
nem 08 favores Dell.a contidos P!?dem ser co_?

dellas, · poddndo muito . bem um contracto, .' q ~e cedidos aos indivíduos que contraet.àtao a navega.çao 
deveria set muito -va.ntajow, tornar-se preJadt· das agnas do ParA: porque penso q~e se não 
ci&l ao paiz--õómente .pela. mudança do pessoal da trata àe facilitar obraspara 8 navegaçao do Ama
sua administração e rlirecçào. • zonas, e sim silnple!imente da navegaçio do 

Julgo. tambem que não. ba uma. grande dJ!I'e- mesmo rio . ao menos no contraeto nada. se en-
rença entre aa dull$ me~hdas que se achão eon- contra sobrl) ...ate ponto. . . 
sigJ100aa· nas ~ondas que estão eobte a _!11~, Q••anto ~ Iea· de 2S de A...,..to de 1&10. ' se se_ porque seus a-ittores cone<.rdão na eonveD1eiiCla ~ .. o_-- d t 
.de .ae habilitar o govern~ para. l:ivrar·se do p~i- julgar que a introducção de alguma. 111 us na 
-vilegio ; a diJlereuoa unte& consta~ ~m que u~a. u~il não deve só ser considerada relativamente 
daa emendas :-espeHa. mals os cllrell.o& adqut· ao imperio em geral, -mas tambem á "P&rtedeUe, 
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então· se poderá. · diz~r 1Íle ha alguma eousa dtl 
applicavel neHta lei para o caso vertente; mas 
ainda assim me t>Btece que es~a dispo.üção não 
poderá autorisar n concessão de privif~gi<t algum, 
e, quando muito, pOderá auto1isar a subvenção· 
como ·um premio do trabalho feito, ou como 
incentivo para que se r.ealil!e. Mas, senhot·es, eu 
não im-Jlugno o contracto na parte relativa: â 
subvençao, poroue no ~ to d11 lei n. 586 de 6 
de Setenibro· de 1850 se autorisa o se:::ulnte. l.U.) 

E11 pois quero que o governo tenha a auto
risação n·ecessaría parll conceder uma subven
çao a qualquer ompreza, afim de que se con
sign a navegllçiio ·do An1n~onas : não é nesta 
parte pois que eu cen6uro ao governo, porém 
o censu:ro porquo e\le concedeu um privilegio 
que não estava na letra da lei; censuro-o quando 
alienou bens nacionaes, e concedeu terras devo
lutas pertencentes 1\ nação sem autorisação do 
eorpo legislativo: e ceMuro-o ninda quando no 
decreto que precede o contracto se declara que 
elle voltará. ao cor-po legi~Iotivo·nnicamente ptlra 
que este o approve sómente na parte relati"Va á 
dispensa de imposições. O que é de uma E'stra
nhavel prcpotencia e revela o de~rrezo da lei. 

Senhores, demos. mesmo por .hypcthese, que 
hoje ex.ista qualquer disposição leg_islati v a em 
virtude da qual o gov:erno julgue nao poder vi
gorar a . alienação ,que fizer de. beus nacionaes 
em terras devolutas c a coneessão do pl'i"VileJ!io 
sem confirmação do poda r legislativo; ainda asstm, 
e~~tendo que o f!:Overno não procedeu bem, por
que poz a maiona desta camara na posiçãodif
ficil;:OU de· recusar-se ã approvaç1io de uma medida 
tomada pelo governo, ou. de dar-lhe uma prova 
de deswnfiança. 

Entende G governo que independente .da appro
vação 4o poder legislativo já estão em. vigor as 
co%1CSSSÕe'i feitas ã companhia, e tanto o en
teo;le que um . dos :nobres membros .da maioria 
acaba de declarar que jà. existem direitos adqui· 
ridos por parte desta companhia, e que no,exame 
das . duas emendas sujeitas á COliSideração da 
casa .. se deve· ter toda. a consideração oom esses 
di,t'eitos. . 
· Do simpl€S facto, senhores, de estabelecer o 

governo o privilegio. em favor da compL\nhia, 
nii:()· .se deve ,deduzir que jã. existem direitos adqui·. 
ridos, porque nenhum ,!lrivilegio póde ser con
cedido :pelo governo, po1s isso é da attribuiçiio 
do corpo legislativo. Julgo assim, .porque da 
doutrina contraria se!(uh·-se-ba o absurdo de .. qJli! 
Q pod.er executivo pôde decidi r por si' s6: em. 
materiãs que tendem a tirar .ou a dar. direitos 
que 'nào exi~tem na legislação vigente; digo dar 
direitos, porque uma companhia a que se con
c•de um privilegio 1ica munida de direitos que 
não tinha, e prejudicados ficão aquclles que tinliiio 
o direito de entrarem em coneurrencia com ella, 
não,. existindo. o. privilegio. 
.Su~ponh.o que, quando so trata do uma dis

pos~çao · legi.slativll como essa, que implica a wn
(Íessão d(} direitos· niio consignadós na legislação 
vigente, só quem· &' co'mpetente p~ra alterar o 
qu~ .. ba a, tal ·respeito ê. ·o pode~ legislativo, e 
nunca o executivo, 0 qual quando muito poderá. 
t;er a iniciativa da proposta, que nunca· deverá 
ser considerada cow força de lei. · 

Nem,. senhores, o governo ])õde chamar em 
seu auxilio'"n·a. ·parte relativn ll alienação dos 
te~renos devolutos de propriedade nacional a 
disposição da lei' de · .6 de Setembro de· 1850, 
porq:nant.o nessa ·rerse· estabelece muito preci
samente que só possa elle alheiar os terreno$ 
devolutos' . por . meio de veJtda . depois de serem 
demarcados. Or~,. se .o .governo n!lo póde sem 
essll.s. condiÇões alheiar' esses terrenos, i:omo e 
com que_ 'dir'éito ·'procede· eU e dictatorialmente 
concedenclo~os sem · autorisação· do corpo lsgis
,l~tivo! · · · · · · · · 

Julgo pois conv~niente examinar acuradamente· 
a c01rsequencia. ou alcanc~ ·da approv-tção qui! 
se vai ·dar a esse procednnenl..·1 âo governo. 

Não quero entrar na questão da Cf>)lVeniencia' 
das· reciprocas obrigações do ~averno e: da ·Com-'· 
panhia, porque já está ventilaaa de uma mnneir;t 
sntisfadoria pelos nobres QOpu'tados que sus
~entáràa os artigos no:lditivos e &tacàrão a pro: 
Jecto. · · 

Devo porém dizer quo niio concordo com a 
autorisação illimitada do artigo substitutivo para: 
a sttbvençi!o, porque julgo que ella poderá ser 
marcada polo governo em tnna escala sobremodo 
elevada; mas ainda assim,· nntes prefiro isto aos 
graves inconvenientes que podem resultar- · da 
conc~ssão do qualql).er ~rivilegio. · 

Pedirei, pois, a V. Ex. que, no ·caso de ser 
possível, v1sto que me declaro pouco sabido ·nos 
estylos da casa, se ponha a votos primeiramente 
o substitutivo tlpresentado pelo nobre deputado 
por S. Paulo, posteriorreen te o substítuti vo offe
recido pel'o nobre deputado da Bahia, e depois 
o · proje.:to originah Eu. qu11ria que assim se pro
cedesse, porque preferia votar por esse substitn· 
tivo, e não sendo· approvado votaria ·por aquelle 
que foi apresentado· pelo Mbre deput11do da Ba" 
hia, de preferencia ao projecto principal. · 

São estas as observações que tinha a faze1·, ·a 
finaliso aqui o meu discurso realisando assim· a 
promessa ,que fiz de não protelar a discus~ão. 

J ulga·se a mate ri a suffiei onterncnl.e di~eutida. 
Procede-se á votação, e sendo rejeitado o 1· ar
tig<:> do projec~o, e approvado o artigo substitu
tivo do Sr. Ferraz, ficando os o11tros prejudicados, 
e em parte comprehendidos. . . 

Passa afinal o projecto assim emendado para 
n 3• discussão. 

O Sa Wu .. xi!:Ns DE 1\1.\'l"l'us requer a dispensa 
do intersticio para o projeeto o:ltrar hoje mesmo 
em a~ discussão. 

Approvado este requerimento, ·e por conseguinte 
entrandQ immediatamente em 3• disçll8São o pro; 
jecto, e clle sem debate adaptado e remeHido 
á commissào de redacção. · · 

CllEA.ÇÃ.O DA FIWYn'ICIA. DO l'AlUNÁ. 

Continüa a 3• discussão do projecto ·que eleva ·a 
comarca da Coritiba á,cateria de província com n 
denominação de. província do Parariâ, oolljuncta
mente com uma emenda substitutiva do art. '2o 
offerecido pelo Se. Livramento B apoiado em uma 
sess!i.o lj.nterior. 

O Sr. Ll.,.raznoo.to (pela ordem): - Niio 
desejando, Sr. presidente, embaraçar R .adopção 
deste projecto, c julgando conveniente que a 1ixa~ 
çiio dos limites entn a m!nba provincia. (Santa 
Ca~harina) e aq uella que se trata de . crear. seja 
feita por uma ~ei geral, peço para re~irar o minha 
emen.da. · : 

{)onsn\tada a camara a este respeito, çonsente 
ba retirada dessa emenda. . 

o Sr. P'o.oll.eoo : _;O .nobre deputado pela 
província de S. Pllulo que rallou na -ultima ses
são quando se discutia esse projecto, ·.achou-se 
em palpavel contradicção. Deu tratos·-a.o :seu juizo 
afim áe v~1· se me podia absolver dessa infrac
ção das regras da logica, mas· 'não 'aehol1 meios 
de relevar-me da cu! (la; :fig::.ron-se-lhe que eu 
havia incorrido na mato~ indesOlllpavel incoheren
cia quando dissera que nã.o estava bem 11veri" 
gQado se os municípios de IS"nape e de Cananea 
dev!ão fazer parte âa nova provlneia. Sou, pois; 
chllllladO de novo a. est11 · discussão pelo nobre 
deputado e peço à camara que me pennitta · a 
defesa,- e acerescentar· mais algamas considera• 
ções sobre c projeeto. · · ·· 

Ao passo, porém; que e!lse ~obre deput~o 
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me apanh~ya em eontrlldle<;ão , cab.ia ene no 
IJ?esmo VlClO apresentando a mais notavel e 
stngul&r ~ntradicção no seu procedimento , 
q!lando defendendo mais ardent<mlente do \jlle 
mnguem o projecto da desmen.bração ela provm· 
cja de S. Paulo, concluio 11egando·lhe o voto. 
O esro!"ço que elle desenvolven na sus~ntação 
do proJecto excedeu ao que .empregou. o Sr. depu
tado por Minas, o quar em sua imaginação vio 
na separação de Coritiba milagres q_ue nos devem 
causnr espanto ; na sua irnaginaçao a Coritiba 
vai-se t<ornar um Edon de delicias e de prospc
l'idades l Pois o Sr. deputado por S. Pa11lO, a quem 
me refiro, excedeu sem duvida nenhuma a toda 
e:xpectaçt\o ; foi o mais valoroso defensor da se
paração : entretanto por uma logica, que não 
comprehendo, ooncluia negando-lhe o seu voto 1 
Como explicar semelh~nte contradicção ? Expli
co-a t~ela posição em que se ello e<>lloeou nesta 
qo,estiio. 

Não h11 quem possa sa~tentar·sa por muito 
tempo firme tendo em grande distnncia. um pê 
aqui e outro acolã. O Sr. deputado at•de em dous 
fogos ; que~ fie~ r· bem com o governo e eom a 
provincia; ruas isto não é· pnasivel; Jembro·lhe 
um pedacinho de latim : .;.... Nemo potest àuoõu.r 
dommis servire. . . 
· O. nobre depu.lado pensou que defendendo o 

proJecto· agradava ao governo, que ·é quem pro
move a sua adop!{ilo como já não· póde baTer dll
vida; o di~c_ndo que lhe· negava o voto agradava á 
provincia de S. Paulo, que não deseja essa separa
ção. Mas veja que alguem hil de ficar descontente; 
a provin~ia quizera antes que votasse a. favor do 
projecto, comtnnto gue· demonstra.<;Se a inconve
nieneia da separação,· e applicasse se·us recursos 
para ella não passar. · 

Pronunciando-me assim, faço-o sem animo de 
injuriar ao nobre deputado ; desculpo seu pro
cedimento como ministerialista ; mas invoco tam
bem.o seu dever de deputado, gue nesta. questão 
de:ve !j.obr~>pujar ao de.minis);Alrtalist.a, t! o mesmo 
faço quanto aos outros Srs .. àepntados de S. Paulo ; 
peço-lho que não Yotem silen.ciosiunente _; emittão 
sua opinião ; reu.não sellS recursos para: que sem e· 
lha ti~ pt:<Ojecto não passe, ou_ então tenhão a 
coragem de · lhe dnr se_us votos. Tanto o nobre 
deputado como os outros seus collegas devião 
achar ·Se a meu lado nesta IJUelõtiio, prescindindo 
das 'desavenças qll8 nos dilacerão, e assim por-
que este projecto não é novo para nõs. · · 

O Sn. SILVlliiBA DA MorrA. :- Eu assim o fiz; 
cada um com o seu geito. 

O Sn. PAcF!Eco: -No anno de lB~; senhores, 
esta idea fol trazida ã easa ; niio foi nascida na 
colllarea o:lo Coritiba, e sim innocnlada alli pelo 
gabineto de Março, por ~>ccasiilo da revolta que 
teve lugat· na província de ~. Paulo em l8l2. 

Tend•J lngar o pronunciamento armado contr" 
a lei da l'oforma judiqia_ria, o gabinete de Março 
receiou que clle repercutisse naquel\a comarca, 
<l saben·lo que alguns de aeus habitantes nu
trião desejos de el<~val·a á cat~gt!ria de pTOvin
cia, idéa que naturalmente ·agradaria a ti•dos, 
consta que !Uerãc. promessas ae realinr a>sepa· 
ração·:· dabi om diAnto esta idé!l tDmu::: vulto, 
posto que não fosse P•'r eausa della que· deixou 
de_ haver a tem\d'a •·epcrl!us;ão da r~isterieia 
armada em Coritiba. . · · 
Tra~ida. ·a quest<io aq s<·i<J da representação 

nacional em 18l3 por uw. nobre depntado d11 
província de. s. Paulo, o. Sr. Caruei'ro dtl Campos.; 
de •ccord<l eom o governo, eU~& foi .l'apellida . pela 
d/ij>lltaç$!>. paulista • . lavando-se a di.scll.SSào ; 
ent5~. vendi) .ea que, nenh111D mAl pro.vii-H aoa 
~V'lS·daq~~oellB-- çomarq~,. dando-se-lhes um centro 
9dministJ:ativo; que mesmo. dessa o:restàa· poJecill 
~ d.lea. re81Üt;1W: vam&.g411s. ~. , . . . . 

O S11. Sit.VEl:BA Dt. lllo'rrA: -E' exaet9.mente o 
que eu disse. · 

O Sa. PACHECO:- ••• que com sua'i rendas., 
posto que·· não grandes eomo .. se tem dito, poderia 
a nova administração manter-se, entendi que 
deveríamos ante pôr o ·desejo do.quelles povos. a 
quaesquer susceptibilidades, uma vez. que desta. 
medida ntio resultasse . damno il província de 
S. P~ulo, sendo, no meu· entender, umil; mal di~ 
vidir províncias de modo q ne fiquem e lias .mal 
llo'luinlioada.s, tanto as que são creadas de novo, 
como aquellas donde se destacão os difi'e!eutes 
terri\orios para formar novas ; par~eu-me que 
a província de S. Paulo sofrria rio ·seu 'bem, e 
na sua iwportancio, •lesmembrando-se-lhe e~!Sa 
territorio, mas que este mal sert.L compensado 
atê certo ponto, anueundo-se-lhe a comarca de 
Sapu.cnhy de Minas·Geraes; · eam esta o0ndição 
declarei que tliiG d11Vídaria prestar· o meu voto, 
o que devo constar dos discursos que proferi na 
sessiio de 1843. • · 

O gabinete que então presidia os destinos do 
paiz, attendenào ao iusto l'eclamo da deputação 
panlista, que só mente per espiritô de concordia 
não duvidarja ceder de s11a opposição, u<na -vez 
que se lhe íi~llll~e a mencionada c:oncessão, que 
era. de maniftsta justiça, estava em v,istas de 
combinar comnosco. mas por fim receian<io ofien
der o amor proprio mal entendido da. phalange 
mineit'B, que conta· o numero 20, numero qué· tem. 
valor nesta casa, tendo- essa deputação levantado 
grande celeuma, sabindo lo~ a ca•npo, uns como 
o•·adores, e outros c~rn· apo•ados· e niio apoiados·, 
resolveo. adiar a questão, e oolla se não tratou 
II!ais. Eis o meu prilcedimento em 18!13; hoj~ 
atnda elle é o mesmo ; costamo ·ser eoherente 
em minhas opiniões. • 

No anuo de lSõO, qnando o mínisterio, entio 
presidido ~lo Sr. "Visconde de Mont'Ale!;!é, e· do 
qual fazia parte tambem o Sr. 'Etu:ebio de Qulli
roz, quiz d& novo suscitar a q uestiio, o nobre 
deputado sabe muito b6m (e eu sou o primeiro 
a elogiar o setl eornportarnnntó · n·essa oo~sião) 
q no n6s deputados· peta província de S. Paulo·, 
então unidos, reanimo-nos na casa do falleeido· 
Sr. sen>ldor Ramalho, e ~hi conrerenc-iâmos qual 
devin ser o nosso com[Jortamento relativamente 
a esta materia. A miuha opinião nessa confe
rencia foi a mesma; decidia-se q11a o projecto 
era damnoso â provincia ·de S. Paulo, e que oriio 
problemati~as as vaotagens que colheria a Co

. ritiba: que rienhum inconveniente haveria · em 
ser elle rejeitado ou adiado; m•s qne, uma ve1: 
que o governo' insistisse em protegei-o, conviria 
cedermos, exigindo delle a condição razoavel de 
anuexar·nos o Saput1$by; que, no casG de re
cnsll, entlio· toda \\ deputaçíio faria opposiçlo no 
projecto e touuuia a peito defender o~ direitos 
aa. provlnclll. 

O Sr .. deputado a quem respondo deva saber 
disto muito bem, porqnll foi Allj um dos eoear" 
regado de transmiLtir no Sr. Mont'Al~e nossa. 
resolução; o mínialerio acolheu.. nossa e1i genÇia 
como just~ que era, mas não qllerendo metter·se 
em collisões com os vi11te mineiros, optou dei· 
,..ar as collSas como estavão, a assim parou a 
duvide., sem que dabi resultasse·. nenhLlm mal 
ou damno á. cansa publica. . 

Creio q11e sou exacto nesta narração; ao me, 
· 1\0S ninguem . mQ contesta: . agor,l, aproveitan
do-se o governo da desunião da. depukçiio, de 

. S. P.a~tlo, . q\W se acha em desaccordo (nio · .en
trarei na. causa 'desse"desaecGrdo),- julgo ser o~ 
c.~sião azada de· desmembrar a· provincia,: e, ·sem 
que .. se esperaaSll, : promGve este :uegoeiô" éGm 
um. a celeridade. que espan. ta. O ·voto que malli• 

· f!lstei. em 1~ e elll 1850 e o mesmo ~ ~m 
se~da · di.scwisiio ~e-~. Bctilalmente,.. ,ii>t9: ~~~a· 
cedi. a d&mentbt&Ç&Q, approm.ndo a ea.Bla.ta ~ 



c !mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1510112015 15:00· Página 14 ae 17 

SESSÃO EM. 19 DE AGOSTO DÉ 1853 
artií.o additivo para a antiexação da· comarca de 
Sap'&cahy; como porém esse artigo otrerecido por 
outro nobre depo.tado de S. Paulo, eahio, é ~laro 
que . hoje voto decididamente contra o proJeeto, 
nllo me restando esperan~a alguma de que a 

..... idée.---8eja --t"~belcc:ide.- ;--seds.-pNCiso --ilu.e o go
v:lrno, pondo-se de permeio entre a . provincia 
de S. Paulo e n de :Minas, !lzesse prevalecer a 
jasdça que temos para quero.rm~ a annexaç~o 
do Sapucahv. Digo que. é de JUStlça porque essa 
comarca já está snjeita á jurisdicção ecclesiastica 
da provineia de S. Paulo. 
· O SR-· P.&llL.o\ CAYomil: -Abi estA uma grand~> 

razão! 
0 Sa.. PACEllio: - Vil ouvindo o rÍlsto. Além 

de pertencer á jutisdicção e~clesiastica, tndo o 
seu territorio ~stâ muito proxlmo da provincin 
de S. Pàulo, distando. muit9 da de Minas_; em 
alguns. lugares a distanc:ia é muito pequena, 
districtos dn mesp1a pt·ovincia : de S. Paulo 
ll$tio em maior dletaneia. da..eapital do que toda 
a comarea . de Sapucaby, contão~se apenM 6, 7 
e 8 leguas entre alguns mutllcipills dessa co
marcn e lllguDS de :>. Paulo,. e não ba um só 
lug,tr da extrem11 dessa eomucn que não seja 
mllis perto da capit'll de S. Paulo do que _da 
de Minas; suas. relações são quasi todas para 
S. Paulo, e pela província .que seus ha.bitantes 
(llLStiio para virC!n {1. cõrte ; logo, a razão q ne 
sé dá da conveniencia de um .centro a4minis.
trativo existe para. essa cou:íarcn pertencer :1 
S. Paulo; -apenaa _um lugar é alguma cousa 
distant.& dR .capital de S. Patli-o, ainda assim 
para a . dtl Mi11as .a distancia e maior. 

O ·sa. CRUz MACtJ4DO di. um aparte que não 
p11demos dlvir. · · • 

O Ss. PAcm:co:-0 Sr- ·deputado pela proviu
ela de Minas não m e poderá contestar. nesta 
parte_, embora eu o reconheça\ como o .A.Chilles 
1nvencivel nesta questão, . para· a qual veio llr

·mado .d~e -os pés até a cabeça {ri.sa.Ms) dé es
tatis!icas, rle mappas, de_ informaÇões de .co1le
etores e de ·engenheiros, ete:,_ etc. Creio que não 
lhe asq11eceria ta~~em a .estatistíça '1? Sr. pQ.dro 
Pompêo (pessoa . al1ás. que. en _ respe1t~, _porque · 
me const.: . que ó labonoso), dessa estatistlCII que 
já ·a outro riobre depntado . pela · província do 
Ceará. forneceu materi&l na ·questão de a~mento 
de doputados... · · · ' 

O Sa. Caoz N'J.CHA.uo: - Proeurei as estatisti- · 
cu da proviuei• de S. Pa\llo ; fui armar-111(), 
por aesim dilr.er ao arsenal .to inimigo. 

O Sn. P.~ocKECo :- E11 niio o eonsuro por qlle 
proeurasee es\udar a estatiatic'a ; censuro ~r 
tomar tanto a p'lito uma · eous a da qual nós 
de S. Paulo devemos saber mais : e tanto ullo 
lhe sou. contrario quu .faço votos para que xeja 
aproveitado pelo governo na nova. provincla, 
onde seu oOQie devu ser popular ; estimaria ·mliito 
que fus:~e presidil-a, porque ape~r do nobre .de
putado pertencer 11.0 eitculo de íerro .•• 

O Sa. Cnoz MA.CilAoo:- Explique-se. 
O Sn. PAcueco: -. . . á olygarchia, toda rica, 

Dão ha de ser dos maia compressQres ; mostra-se 
tanto, nesta casa como fõca ~U11, conciliador e 
moderado, e por iaao e:~tou qae governaria-regu
larmente & província, e promoveria o bem da-
quellllll ;pc.vos. · • · 

O. Sa •. Cal!z !úcH.U>0:-0 ln.eu circulo de ferro e· miilb.a: provlncla. que me elege •. , 
O Sa.. PAÜLA: : c.L.,-ptDO ,.:_:E .muito voluntaria· 

ll!!e;!te. ' , , ·, . 

O Sa. P.À.c!IECO:- Estou convencido de que o · 
nobre deputado não b.nia de .ir para !<i · r.&zer 

· imposições, provocar lutas ~mpre desagradaveis, 

e muito mais desagradaveis n11 creação de uma 
provincia. (.Apoiados.) Tenho muito medo que 
ns r-elações pe$SOaes, o parentesc., enviem para 
o.quella comarca atgllm desorientado que vá·fa"r 
proesas- · · · 

- .. Po.$SaTei-lígott.- 'a ---e;,,ean;r" :o-ptõf-aetõ" por"· outra 
faee_ Falla·se na ·_grande eonveniench~ do eentr"s 
administrativos. Não so11 contrario a esses cen
tros adntinistratlvos; mM esta razão prova de 
mais, e actua eom mais força ~ara outros luga
res. Mas centros administrattvos nimiamente 
neanbados não so casão muito com a indole do 
nosso systema, com a const\tulçiio e- aeto addi
cional, que querem qne cada província tenha 
uma &S$elllbléa legis\a.t.in- · · 

Dividido o imperio em provi11cias iguaes ou 
quasi igllaes, nl!u sendo· ellas nimiamente aca
nhadas, creio que ningnem contestara a utilidade.: 
mas isto é differente do que se quer. Aetualmente 
eonserva-sa tndo como está, e apenas se Vl\i 
desmembrllr, sem maior nee~oe11idade, um& só pl"o-
vincia. Se a razão e porque hn difficuldade de 
se tomar uma medida geral, .digc que nonh~tm 
inconveniente ha em esperar-se. 

Nós não estamos nas ctreumstancios da Fran~a 
quando 1111a. substitnio por departamentos sua& 
anti~a!l províncias. AUi a anti~a divisão de pro
vinctas era contraria 1\ unidade àd.mittish'ativa, 
porque todas eUas, além d& !!lerem muiw des-
1g11e.es, tio hão seus costumes particulares, e _mesmo 
suas legislações especiaes, de modo que umas 
predominavi'io sobre ontra3, e mesmo mcommo
iiavão o asaasta.vão o poder central. 
·Entre nóa as co usas são difrerentes, as nossas 

províncias, posto q ue desigaaes, têm as ·mesmas 
leis, os mesmo& .costumes, os melltn.e>s habitos; 
ens~ unidade e centra!isação de mai:;, poia. os 
mais insignificantes empregos não siio _dados pelos 
centros administrativos provineiaes: - :Proceden
do-se como actualmenle, o mal; ae ·existe, ceótll-
plic~-. . · . . · . · 

DlVldtmos agora a · pl'OVlnCl:l de s.· ·Paulo ·só· 
TnGnte, dividimos por exemplo OlltrA . . 0 · que 
succede 'I' Creamos uma ou dnas : pro-rineias ·sem 
lm'portancía, tir'ninos a _ impor~,_nC(ia . de uma· ou 
dnas, e ao mesmo tempo delX:AI1\0S certas pro· 
vine!as, •como . Minas; Babi~, Pernambuco. etc., 
figurando de · colossos;·· ..absorvendo as outras. 
Neste caso teremos estos provincias predomi
nando $O ore as outras, · e auustando_ o governo 
geral- O mal que se quer ·. evitsr 'ereece_ · 
. Reconheco, ·como já disse, a convenienei~ 'de 

dividir o :imperio em províncias ig~~s ~u. quaai 
· iguaea para que se conserve o equ1hbrto entre 
ellas, :nas nio qn~ret_ai que ~jno retalbad_as em 
insignificantes torr•tor1os, porque além de . mcon· 
venientes e despezas escusadas, me ;parece isto 
con~rutio ao sysl.ema qae temos . adaptado. . . 
· Se assím procedermos, se se· fizer uma ·aivisilo 
nestas proporções, estou convencido que a riva
lidade entre as provincias b a de desapparecer1 que a integridade do impetio no ínturo ficara 
mais segura ; .u~a. deputaçao . de. 20 votos n lio 
dan\ lei, nio 1m~~á. ao_ gevemo, P.O~ue então 
as pr~vincias, ae11do tguaes o c q uast 1gnaee, hiio 
de l:lel' ignalment6 represent uia8. Mas nilo se 
animando . o governo a p~eparar um trabalho 
nesta sentido, tnclhor é de1xar as cansas como 
ostão · estude esta materia que é importanUssi· 
ma : àpresen~ "!un . p_raj~tó gerAl de nova .divi
silu das prOVIDClllS:;· E' l8to O que Cl011Vltl8! O 
não retalhar uma província,· resultando d1sto 
apenas um daput.ado e um eenador, que nem 
ae lembrarãõ do' povó coritlbaoo, porque nil:o 
ha de ser elle quem os ha de eleger. · 

TOmemos as eou•as · como aio;· e nito eomo 
devem· ser ; existe · u!ri eert.l amor-prop~o nos 
hornen&; que niio. et!\á _!ias · -mãos de ~·nguem 
evitar'. Uma .provlnCIQ 1!180 póde COilSBDtlr, &em 
llllU'muraa·, que se lhe · desmembre um grande 
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territor.io, quando o mesmo. - ~e .não f"z eom · S. Paulo tem Mttrido muito de uma adminis
outnuJ. :t;ós nos ealariamos se ao mesmo tempo trAção. que não tem mostrado b&lltante -juizo .. :na .. 

· q~ se --eHI\· ·· e•n ·· S. Pa.nlo uma-· ptoTineia; -· so · ·diYecção daot cousas da·. provi neta: E' pTeciso 
ereLoa$e oul5a em Minas, Bahlu, Pernambuco, etc. que este estado de causas acabe. · · ·. 
Ma& aabe·se que os deputados mineiro~ . hr.cm O governo~ depois de ter comprimido um par-
barreira- a que se crêe-_ província. em s"" _L..rri· tido jp'ande na pro'VinCia; partido a cuja testa 
IOrio... ""Lava;) hcmen~ . que · trabalbArão pela mdepeo·· 

V · N"'- - den.:ia, e outros que -~urár.ão na nossa· acena 
ozes' - ~ ""' nau. politica em difrorentes epoeas memoraveis, não 

O Sa. PJU:Huco :-: .. entretanto são elles_ que so s~tisfez; sbmente para dominar e impôr 11eus 
vêm exigir que se erêe em territorio .de outra . caprichos estragou o seu proprio partido, e hoje 
Nl\o det>eião os Srs. deputados de :Minas que se· só tem por si a autoridade, e os que vivem de 
~ubdivida. • sua pruvincia, porque_ julgão que empregos. E é nesta oecasiio, quando se vê 
1sto lhes fie:."\ mal; mas porque razão não se el.te estado de cousas. quando a propria depu· 
ha de tambem ntt.~uder ã . susceptibilidade dos !.ação. se acha em desáccordo·, que fie apresenta. 
outros deputados, que por um dever. · attendendo este projecto 'f Quereis sabel', sPubores; o que se 
aos interesses da provmcia que repreaentiio, nos diz por alti 'l Quereis s~ber q~l .é· o: logica do 
preconteitas .mesmo, se qu.izerem chamar a isto povo '1 E' e3ta·: :-o governo a.proverta-se da occa-
preconceito, se oppoem 4. ereaçiio de· unLa pro- sião para calear a provinchr.· de S• Paulo, . e 
vlncia eomo nquelfa de que se trata ! Parece-me mais tarde, se puder, far! o mesmo 1\ de Per-
pouco prudente este procedimento; . acho que nambuéO para 'punir · otfeusas que ·julgra ·ter em 
tsto vem a zedar mais . as pai:sõee, vem aogmen- uma. e em · outra; para dominar e_ ·impOr, como 
tnr mais o descontentamento ; e quando, 'Senho- faz ás provindas · pequenas; Govern~ oom·; man-
res 1 Qoando tantas circumsumcias· se dão para tenha o direito que a ·_ (:ônstituiçiio d_en nos 'po,.~ 
se acreditar - que !ta vontade de ncabsr com a 4a eleg~rem' s~us ·r!!presep~antes, _que · ·nenhum 
imporlancia ·de certas provindas l . · p~rigo havefá . para ." cau!:'á_ da. monar~hia e da 
· Eu .noto · que .de ée~to tempo _a esta_._párte duas ordem:· todos nos seremos os· seta mau;· esfcr-
provincias do imperio,- as uniCIUI que.· têm 1 his- çadlla derenso~;es. · . . . · · 
toria, ou que têm mais hist9ria, as de s. Paulo E" assim que · ha .de infundir ~nfiança a ti:ldos, 
e Pe rnambuco... são · calcadas. (~clamaçü~, que· ha de acAbar cout !15 queixas;.. · 
apartes dive~·sos.) O Sa. Cauz M.o.cuADo : -Pela ·ereaÇão .da pro-

Sim ; _a província de PernambUCo tem hiatoria: vincia, S. Paulo· n <to .perde um .só deputado. · 
baatão-lbe ns chronicas do tempo do!l hol\ande· 
ze!l; .- foi alli . que se deeidio que a 1n\"asio es. O Sa. PACREco' - ·E qual - é · o· motivo -· que 
tr11ogelra não era uma co.usa possivel 00 ~1-azil., induz· o governo a promover tão açodadameote 
· · . a npprovação deste projeeto no ·fi!!"·' da seS$iio, 
UMA Voz : -Então a provincia· do sen nasel- preterindo outras medidas? · Que 8Q11re~u.idiio é 

mento não tem historia? · · · · esta '! Ha . álgnm perigo que' este proieeto· ·và 
· O Sa~ PAClti:co ' - No'io disse · que na minb·a evitar 1 ··Porque se rejeitão em~ndas· ·razoaveis, 
patria não_ se _darão factos gloriolsos. Mas não como~ por ·e:otli!l'P!~. a qu~ indi~ava'que· uma vez 
posso cegar que Po~rno.mbnco telli nlllia historia, ereada a provtncta· desse dou.s deputados=? ~
aliaim como de lide aen pricipio, e modernameote jeita·se parn. não · ir ·o: p:i:ojeeto- ao· senado·, afttn 
p'elo facto da illdependeneia. l)ei que: 0 . deatjo ile que ·piisse este anno.<N'ão '·p~~oreça que,·,otft
aa liberdad6 e da emancipação estava em todos recendo eu essa emenda, me· mostro ineoberente, 
oa coraçõe_s; que foi na cap.italdn·Babia onde cotrio quiz dizer o nobre deputado .-por Minas; 
primeiro se proelamou uma constituição; .assim . · Quando oft'ereci essa· emenda :n-llo- me -~strel 
como é verdade que foi nos campos daqualla . contraciíctOrto, · porque j!l. tlnha · emittiM na·:casa. 
província onde · terminou .gloriosamente a Juta iL opinião ' que uma provineia· oio · ficá _b~m roi
da independenç!a; . ma& desde . que eut· S . Paulo preseulada não:tendo daus' 1leputados: e ~m· ee· 
um principe generoso, que era um ·g~nio, collo- nador_ .\ constituição quer flUe · ··o · senado se 
cando-se A !rl!llte da revolução, deu o brado da componba.de tnecade doa· deputados; é preciso 
independencla ou morte, n quelltio ftcou do. pois· que dêm doas deputados -e um senador. 
eidida. _ · · Aléut disto, sabe•noe que o systema que -nos 

rege é o de partidos, estes lutno, e estas lutaa 
UJU. · Vo:~~ : -Forlo os combates na Bahia. serno menos dnmnosas se ambos os partidos ti-
OOTRA Voz:- Nesaes ee>mbataa da Bahia der- vere~e esperanç:~ de poderem ser representados, 

t11"mou-se s11ngue ae ti>das· . as províncias do Portanto, a minha opinião é qne nenhuma pro· 
B'tazil. · · vlncia· dê um só deputado, mas dons. Nilo quero 
· JiJ.o dizer coQI···tato que · se approve o · pro-jecto ; o 
· (Outros ~-tes se ·l que :queria: dízer ora _- o·- !JP.gilint&:-::v~·-itue gu~· 

O Sit. PACllECo: -A Bahia concorreu', é nr- · reis·· o prOJeeto, __ vós_ qu•~ ·- o_ su~te~tau1, · de-ç-eus 
dade, 'DeiP ·como outras próvlneias Vizinhas, para · tambcm querer que·a- nova provme•a ·seja ean· 
·a guerra da independenda~ e a · Bahia mais do : veniantemente repreaentada. - Qii& - isto é . justo 
·que nenhiUJla ·com o seu sangue.- -: eom·· os ··Bens ; conhece bem o Sr . deputado.; .mas ·como o appro
sacrificios. Mas não é esta a questão. Q1111ndo : vnr? S.,. o fizerem tem o projecto de voltar. ao 
fallo em hisloria · !i.io oonsidor~ um on- -outro ' s~nadn, póàe nA:o p&ss:'f 1:1 8$te ·anno, e _a · m~
fncto; :refiro-me ··aos' ··suceessos · desde --- a desco- ·d1da é urgente,: urgentíssima, cumpre qne _P.asse 
berta do Brazu; · · · ' ·_ - · · ·' · · · já e iá 1. .... · · · · · 
. O - ~rló é ._qne, tanto 08 ft!_lfos de· Pernamoneo -. . (H~ um aparte.; . . . . ,_,,, 
como 08 de S. Paulo!. nutrlno ~erto _orgulho; por · Mais ullente . porém é um _projecto , 4}lle . crea 
seu.s, -~stos, pelos fcttos hero1cos que nossas , :àma provmeia ... na.. Babia. E porque. ni9 , se 
prov1nCUI;S -se iierio ;. esse orgul,bo ~rn_ prover· ·. · approva ·como ·artigo additivo t Algnos ·do~· .. no
b_ial ; fazu~ . que clles zelassem seus. due,ttos, S!las bres deputados -m:ostrio q~ere~ · ese~ · p:roJeeto, 
1)be,rÇ_a4tJs" sua . llon_ra, <}~I! !111() C!)nsentJ~e_Jn,lm· ·mas .' eUe tira >turitorin. mineiro, •e·. en:- .,dou. a 
.]l(lstçoe.s ,quando escol~ sell8 . . r~pr~sen~ntes. ·, -cabeça se offerecendo-o como addltivo ellei'>paa-
. Qs .estadis~ da aetuahdadi! n:!'o !úio COJ!I bons sar. (.Risa4as-) . , :· _ _- _ . _ • · •. , 
. olhos a .pQ&ção de asas. prov~ncus . julgavao . q~e (Ho . '-· . ta-,_ , .. 
. suaitendeneiaserão perig~; Pll'!'~ _qu~ _~av•a , · a a.,_ .. ns a_par ' . . . 

desejos · de abli[al"as, quando ·co o-v ma dingol-u,- , Não--passava: ' o·· nobre· deputado. por lfinaa 
· ~ o cerío . é que ell11s Um sido maltratadas. . nio quer que- se toque no terriiOrio S&St:adO 
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do Sapueahv, que clle reserva para ser · provin-· 
cia -daqui à 10 aunos; l!eguntio u.in projeeto, 
qne elle está . ~minan<;J.o, _ ~ - por algum& outra 
r8%iio t~mbem · não ha. querer que F!lracatú faça 
parte dessiP. nOVIP. provincia que se quer crear . 
na Bahia • . A.o nobre deputado nade esque
ceu. Ameaçou-nos com o saquaremismo do Sa· 
~ll.:ahy, dizendo . que, s~ fosse incoi"{IO_rado a 
:s. Paulo, m .. tana· o part1do d:~ ·oppos1çao com 
cerca de 300 votos. Devo dizer-lhe que para 
mim ó isto oonsideraçiio de pouca monta. Con
sidero a deputaçilo eom um onus, e penso que 
todos a . consideramos assim : põ'le ha'l'er al· 
~ma gloria, alguma Taidade em vir. p!lru 11qui ; 
pôd~ . li ave_: muitas vezes capricho politieo, porém 
rortuna nao. 

Repito, a deputação é um onu.s ' aqui con
sumimos nosaa paeieoc.ia, ganhamos inimizades, 
<lfl'endemos sem querer ás vezes os noS~~OS me· 
lhores amigos, adquirimos 'CCimprommettlmelltos 
e gastamos nosso dinheiro • . Todos os dias se 
falla nease . graude. subsidio que os deputados 
recebem, quando todos vêm gastar mnis· do que 
recebem. Qnando este onus rne · vem por espon· 
tanea eleição, na crença quo mereço alguma 
eous~ dos meus compatriotas, que tenho alguma 
põpularidade en~e elles , qne Ih~. tenho feito 
illgntn ~m, que não lhes so11 ant.lpatbieo, aceito 
e exel'i;o· com satisfação, e não duvidaria plei
tear easa honra. Mas hoje que i~to não é assim; 
hoje que o governo niio consente que a opposi
ção, · que o partido· q11e lhe é infenso, concorra 
li.vre!llente .-As--umas, e qne pelo desejo. l~uva
vel de .evitar, lutas . de .sangue, 011 por eaneado, 
ou pelo .que quer que .seja, . elle se resigna, qne 
glorla pôde resvJtar _de um assento. nas . cama· 
r~s ? Hoje que o. governo, livre. da opposiçiio, 
indica eutre deus amigos ou protegidos quaes 
devem ser os seus melhores derenl!()res, q~o me 
importa a mim st>r ou deixar de · ser deputado 
nestas cirenmstanclas! Quo teubo eu 'IUO esse 
territorio de l\finas venha · da~ grande ganho 
de c~us& ao nobres deputado~ pela provincia 
de s. Paulo ou áquelles quo estno á rren$6 do 
partido do governo 'f D~maia, peusa por vea· 
tura o nobre deputado quo eu deaesparo do fn · 
turo ' Pensa que nós não vamos em progNeso ? 
Nilo eonflo no progreuo. violento, mu no pro
gnsso lento e moderado eotúlo muito. o essa, 
quer o governo ,queira quer niio, ha de vir. Se 
na idéas do ::~pposição etn S. Paulo furem boa•, 
es&a9 idéas hi!.o de ter entrada nesse terrltorlo 
de Minas. Nilo jul!flle o nobre deputado ís~o 
lmpolllvol, faria inJuria a ~a mioeiros que 
nii.o ~ de reP.9llir o princ;iplo do llberdalle ca· 
sadn c:om a orélem. .. · 

Voz &a:- Não, nito. 
O SR. P.A.cm~co: -Esst~~ idóas tranapoem toda:: 

liS barreirRa, hlo de penetrar um dia. ua propria 
Rusaia, quanto mais em Sapueahy. 

O Sa. Cauz 1\{&CH.\DO:- A liberdade e a ordem 
não é privilegio de ninguem. 

o· Ss.· PACHEco:-Por isso mesmo. Pot· niio 
Ber· Jlrivilegio de nlnguem é que nã:o desesperaria 
de ver a()pposiçlo ·ganhar as afi'eições dos habi
tantes desta eomarea, que se suppõe baluarte do 
partido da· situação.- · , 

o s:a. PAUL.\. C.A...'IDlDO dã um aparte 'que ' niio 
ouVimos. · · . ·o · s~. 'i>.A.CE&eo:..,...Nio ouvi . bem o ap·ar~:
Mas me .. parece que o -Sr. to ~retalio, que 
é :, ião espiritúoso, não_. foi agora feliz ; o seu 
aparte não. tem applicação algnma ao caso de 
que . ae trata . . Doilde coll,igi~ das · minhaa. Pala· 
vr~ que ea j!Jlgava. pode,r trazer _pe~o cabre~to, 
uaaéío da sua expressão, a essee DllUell'O~ ? . 

-Quanto á -wntradiCção .de que fui .arguldo pelo 

nobre dep11tado por S. Panlo a que me-referi· no 
começo do meu di"Scnrso, direi que não · me expri· 
mindo · b~m. tive a infelicidade de não ser ·por 
ello eomprehendido. · · · · · 

Eu niio disse que os munieipios de· lguape '6 
Cananéa. fosaem annex.ados · á 'Coritiba :··.o que 
eu queria mostrar era.qae est~ projecto ia-passnl' 
prec•pitadamente, porque niio se. havia examinado 
bem " . melhor di viaa; que cumpria averiguar 
se ()S <!itos rnuuicipios deviào fazer parte da nova 
província ou não, assim como se o territorlo de 
Coritiba devia passa•· p ar:\ Santa Catbarina ; 
finalmen~e, que cumpria es~ullllr por outro ·lado 
t :lmbem as divisas. Com isto c11 quer ia eon• 
vencer da ne<)essidade · de adiar-se a discnssão 
e reconsiderar-se a materia. E11 não· disso q_ue 
votava contra o projeeto porque esses municíptos 
devessem f.uer parte de Coritiba. O nobre depu
tado t.e?e· vontade do · combater-me, e figurou .uma 
contrad1cção, . . . 

Concluirei agl)l'&, Sr. presidente. fazendo ainda 
algumas ohserv:lções acerca do que diese o mesmo 
nob1·e de~utado por s. Pliulo tratando do partido 
da i;!ppostção em Coritibn. O. Sr. deputado .con, 
testou .a proposição do .qae a. grande . maioria 
dessa camara Cosse da ~pposição ; ora, eu creio 
que se o ·Sr. deputado eonsllltar . bem todos os 
factos, se se inforinar melhor das cousa3, se se 
despir do espirito de partido , ha de mudar de 
opinião, ha de ·convir que o · partido do governo· 
na Coritibn quasi que não existe. Se o nobre 
deputado •n"' dissesoe que no muniç.ipio da Franca, 
ou em algum outro, o seu partido tem 'maio~ 
ria, talve;r; que. eu" lhe niio contestasSe, mas em 
Corittbn, não, salvo se se ·quizel":negar a -verdade 
sa.llida. . . . . .. . • 

O partido da opposiçã.o em . S. .Paulo sempre· 
dominou, sempre !oi o grande partido da· pro· 
vincia desde que tivEunos emancipação política. 
Dominou . e• ta partido exclllSivamant<l- g,té 163() .•• 

0 SR. SILVEUIA. DA MOTTA : -Idéa 1101'11; V. k 
mesmo jâ tem dito. o contrario. • 

O Sa. PAcHECo:- C 1nvido-o a quf! examiné 
todos 011 meus diMursos e mostre que eu dist1e 
O COlltl'ario. 0 partido da opp osiçiio em. S. Paulo 
foi sempre a maioria da provtneia até essa época ; 
para eata e&s& vlarito sempre 'deputados do 
partido liberal. Ho11ve a abdica~;ão em 1881 : 
eontinnou a dominar esse partido, que · pas!ton 
ontllo a governar a provlncla. Como ern naturat 
!oi fazendo dei!Contontas : o seu · domínio ja era 
longo ; mlg11ns desacertos mesmo p1·atieou, foi 
olieuandú dfl ei alguns a migos e outroa se 
ret.irér4o par.\ suaa casas. Havia. um pe1ueno 
na:leo de homens adversos i\ politiea que domi· 
na1•a, a estes reuni-ma eu, e mais alguma genl.a 
nova na occa;oiilo das elelçõe~ em 11:!36, ewa luta 
!oi livre porque· .:; 'pt'e'iidente· nlto JDtarvefci com 
s11a autoridaiie. . 

OIDB. fracçâo do .partido do .governo Jlcoa em 
inercia; havia c desaiJCOrdo que, · como aetual
mer.te, ·costuma à ·preceder a q"uéda de nma 
política. 

Trabalhou.-& e, .o ess \ oppo~ição assim organisada 
triump~a por ,pequena maioria. . . .. 

Consegui o a eleição de seis· de sua. lista:; 
: sabi tambem. eu eleito, que era . da opposição, 
.rnas que não havia entrado om luta, e Sómente 

· dous do governo. . 
. . ~.' (Ha um apar'tc.) · 
· · Então roconheeemos n necest~idade de organisar 

e·· eonstitnir ·partido, -e ·os· outros -eom·ett& perda 
tambem unirão-se; Lutou- bastante, e o partido 
que hoje domina conseguio equilibrar-se eom o 
partido· liberal por .lerto-tempo; depois dC(ahio ao 
ponto :em que · lioje ee acha, · . · . .. .. 

·Em 1840 Bubio .. de ·novo o· partido da oppoaição,: 
ao governo ; houve eleição· então, ·e o partido 
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Íiberai venceu, e desde entiio foi sempre ven
cendo, menos em 1843, , que foi o ann<> que se 
seguiu ao da r evolta. I LimitaJn ·a resp,mder 
quanto á comarca de Ooritibf\, não posso tratar 
desta questão em relação á província toda; niio 
é occasião opportuua de ·entrar nestts negocias 
de S. Paulo; fallarei pois sómente de Coritiba. 

Em 1836 vencendo o partido que hoje domina 
em outros pontos dk província, perdeu nesta 
comarca quasi toda, menos em Paranaguá, Anto
nipa e Morretes, onde não havia partidos nessa 
occasião, recahindo a votáção em homens de 
todos os lados Em todos os outros municípios 
não teve o partido actual um só voto. Tive eu 
apenaa sete, m~s sete votos de affeição. Em 
1B4Q o p~rtido da opposiçiio liberal, que estava 
entao no governo, venceu completamente em 
toda a comarca, menos, se me n"-o engano, em 
Paranaguá. 

Em 18i2 em Coritiba estavão · as garantias 
suspensas, o delegado do governo prendeu e de
portou indivíduos para poder vencer. Trago esse 
facto para mostrar que a força do partido op
·posicionista em Coritiba mesmo em ltl!Z, qua11do 
esses homens vião seus chefes, uns baniclos, 
outros presos, era tal que foi ao delegado pre· 
ciso prender e d'eportar para ganhar essas elei
ções . 

Em 1844 e em . 1847 aind:l o partido liberal 
venceu naquelle, inclusive em· Paranaguá ... 

0 Sa. SILVEIRA DA MOTTA: -Mas advirta que 
esta v a no governo. 

O Sa. PACHECO :-.. . na eleição de senador 
em 1852 foi para a comarca de Coritiba um 
destacamento, e nesta ultima eleição para deputa
dos todos nós sabemos o que lá teve lugar 
(di7'igindo-se ao 87', Silvei7·a. da Motta.) e o nobre 
d~putado melhor do que niuguem sabe ... 

0 Sa. SILVEIRA DA MoTTA:- Eu sei tanto como 
V .. Ex. 

O Sa. PACIJECO:- . . . o que aconteceu em S. José 
dos Pinhaes, e em Coritlba o que houve ... 

O . Sa. SILVEIRA DA MoTTA:-Soi. 
O Sa. PACHECO:- O nobre deputado sabe que 

em Ooritiba o partido do governo concordou 
com a opposição, dando em ·resultado 16 votos 
á opposição e 15 ao partido do governo. Ora, 
pergunto eu, se o partido do governo fosse 
grande em Coritiba, precisava fazer esse con
veuio . . • elle, que o não admittio em outras 
partes? 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA:- O mesmo digo 
da opposição. 

O Sa. PACHEco :-A opposição, se annuio a 
esse convenio, foi por patriotismo, e por querer 
evitar lutas de sangue. 

UMA Voz:- O govemo tambem diz o mesmo. 
O Sa. SILVEIRA DA MoTT~ :-O governo, se 

annuio, foi por moderação. · 
O Sa. PACHEC0:-0 mesmo partido do governo, 

reconhecendo a\li a sua inferioridade, não pôde 
deixar de consentir a supel'ioridade dos votos 
ao partid~ da opposição, e annuio a que ella tivesse 
um voto de mais ... 

O Sa. SILVEIRA DA MoTTA:-A sorte fúi que 
decidio. 

O Sa. PACHECO: - E' sabido por todos que 
em Ooritiba, vil! a do Princi pe, Castro e em 
outros lugares dessa comarca, nunca houve partido 
do governo. 

O nobre deputado deve saber que foi em 1841 
que a família dos Srs. Francos, que pertencia 
ao partido liberal, teve desavenças das quaes 
eu procurei aproveitar-me para chamar essa familia 

TOMO 4. 

ao partido que hnje domina, afim de crear alli 
um partido que representasse o nosso pensa
mento; solicitei relações como o Sr. João de Oli
veira . Franco, •que é hoje chefe do partido dos 
Srs. deputallos, e de quem so•.1 individualmente 
amigo, e isto em tempo que o nobre deputado ainda 
nascia para o partido ... 

0 Sa. SILVEIRA DA MOTTA dá um aparte. 

O SR. PACHEco:-Não digo que pertencesse ao 
outro. O St·. deputado sabe que eu era um dos 
org'ãus do partido da ordem de S. Paulo, pelo 

·qual fiz tudo quanto um homem póde fazer; 
desejava engrandecei-o, e procurando unir ao 
Sr. Franco alguns homens que existião isolados 
em Coritiba, org·<nisei ent!to um partido alli; 
era a mim que se dirigia o Sr. Franco, e o 
mesmo fazião out1·ns homens da província; nunca 
os aconselhei immoralidades. Eis como nasceu 
o partido em Coritiba; tanta era a convicção 
que eu tinh<~ de que alli nada podíamos fazer, 
que foi sempre minha opinião não violentar, 
dr.ixar alli em paz a opposição, até que hou
vesse uma . opportunidade; a opportunidade foi 
essa defecção. 

Pela. primeira vez em 184L teve em Coritiba 13 
votos a lista de deputados provinciaei!, dados pela 
família dos Srs. Francos; eis como se plantou o 
partido saquarema em Ooritiba. 

(lia. alguns apa,·tes.) 
0 Sa. PRESIDENTE : - Attenção I (Dirigindo-se 

ao o1·ador. ) O que eu r.eparo 6 que a discussão 
tem estado iuteiramente fóra do ordem. O Sr. depu
tado não SA tem limitado aos pontos da ques
tão, tom tratado dos negocios eleitoraea da pro
víncia de S. Paulo; e isso não está em dis
cussão. 

O SR. PAcnEco:-Eu não aceito a observação 
que V. Ex. se digna fazer-me, porque se tenho 
fallado com alguma minuciosidade em negocias 
de S. Paulo, não foi senão em resposta ao nobre 
deputado (apontando para o Sl·. Silveira da 
Motta.) Entretanto já tenho concluido o que 
queria dizer. 

O Sa. PRESIDENTE:-0 nobre deputado quando 
fallou nesse . ponto foi de uma maneim muito 
concisa, ao passo que agora V. Ex. está se esten
dendo muito sobre elle. 

0 SR. SILVEIRA DA MDTTA:-Aponte unicamente 
o resultado das tres ul.timas eleições. 

Ó Sa. PRESIDENTE :-Acho pouco conveniente 
que se estejão dando tantos apartes sobre pontos 
inteiramente fóra da questão. (Apoiados.) 

0 SR. PACIIECO:-Não se affiijrt V. Ex. porque 
eu já tenho concluído, o so por ventura me 
excedi foi porque os apartes me d6sviárão do 
ponto ao qual ia . 

O Sa. PRESIDENTE: -Os apartes são contrarias 
á ordem e á regularidade dos trabalhos. 

O Sa. PACHECO:- Não proseguirei. Tinha neces
sidade de contestar ao St·. deputado; o que dis,;e 
é filho da verdade do~ factos. Em Coritiba não 
houve partido saquarema; plantei-o alli em 1841: 
ia tendo algum crescimento, mas não pôde medrar, 
e hoje estragárão-o. 

Tornando ao projecto, opponho-me a elle , por
que a elevação da comarca de Coritiba a provín
cia não é uma necessillade palpitante da situação; 
chame. o governo a si a 1uestão da conve
niencia da divisão do noaso territorio em pro
víncias, se não iguaes em extensão, ao menos o 
mais approximadamente possivel á igualdade; 
apresente uma me.:lida neste sentido, que é 
possivel qne lhe dê o meu voto; por emquanto 
vejo só nesse projecto mais um deputadv e !lnl 

3-1 
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sena•lor, c p·lr esta .. falta o Pf1iZ niio se .. h a ~e 
ab)'s.mar. . . . . . . . . . 

sé ,;ão ·cjncr tratar · da ·<livisiio .gcral do impe!io, 
sej'l mai~ .Justo; eonjunetamente ~.mo de .Ooí:;ltl~a 
erêc onaJs :.lgumas quo · esLão na~ . mesmas c~
cumstlíncias, ~mo, por exemplo, .&s:iR .quc .. ~st~ 
proposta no centro da Ba!Jia; eleve à prei:vinei.~ 
o novo b ispado de ·Minas, que é ae grande 
cxt.enção. Mas como ha de o · governo ·promover 
isto, se vinte deputad•!s nitc> ,qu&rcm, e no es~do 
nctual da · com::~ra vinttl . depatadoa querem dn:e1· 
àlguma cousa. . . · 

O .nobre deputado por Minas . tem um'\ logiell 
Dllrticnlt~.r para S. ~aulo, n qual não estende a 
Minas. Para S. Paulo entende . o.· nobre depu· 
tad<>· neeeSd&rin a crenção .de centros lldmini~· 
trntiVúa, p:ll'a dar-se desenvolvimento M S m~· 
lhoraínentos .matcr!l\es. Logo .. que se crêe esse 
ceoltro.· o trigo doresee, o ·ferro, o ouro, a . pro. ta, 
o ~apor alllulllll para · Co1·itiba. Mas ao·: mesUlo 
tempo com ingratidão nega esses bens · •\ sua 
prvvincia, querendo que s<> d~qui a 10 annos ,s~ 
lhe fàça. esse milagre. . '. - . . : 

( El~S um aparte.) · 
Se. ha. neecssidade, . se ha utg~ncia .do crear-se 

provlncia, niio é em Coritiba •. qu,e: ·tém .. porto de 
ma'r, · que póde ter communtcaÇil:o com S. P.a11lo, 
com o Rio de · Janeiro, e com outt·os ~ortos : t.iS 
lugares ccntraes são os que tóm mats neeessi
du.dc de ceutros a.dmini~trativos. Um pa·esidente 
não pó4e d11r .á Cvritiba onnis do que ella. j6. 
tem, alf~ndega e colleét.orl~s; · ~llll j6. as ~1!,1: .. 
· UlU. -voz: - .Vejo. que. está justificando o pro· 
jccto. · · · .. - ' 

o sa.· P~CIIEcO :..:. Ent~ todos ~ lugolres que 
tetn. alfa»dega d~vem ser pt'OV:inciB;S '! C?· que ;far6 
um presidente e ·gas tar m111s dmbetro, ·mon~ 
tacdo ·r eparlições o dando··empregos.· · 
· U!VÀ Voz :.._Ao uieMs "conseguo .. ticar · des1itc.m~ 

brada> . .· · ·: ·· ·· · . · . ' · 
o ·s~ : P.lcHE<io: ..:..:se .. é para · :{&2:er fio~ee~r o 

trigo, como .. dtsse·o ·nobre .deputado .. por .Mm!llJ, 
será . preciso o~colher 'llm presidante. quo ·SAiba 
bem plantal-o, . um chefe · de policia que entonda 
de outro rall'o, ·o ·inspectQr de thesouraria~· - •. 

o Sn. · Cauz 'MAcÍIAtio : .--:-- Se eu· ·~JJinr ·A . pala: 
vra e quilier nesse sentido fmzer-ll:ie ta~be!D aJ. 
guma sa.tyra.. . . . 

O Sn. P.&.cutco :-Tem o .progres.so lento .que a 
natureza ·lho ·Vai de.ndo. Que melhor&me!l,OS tem 
. - proviuci& do Espirito-Santo 1 . · · 
. VoZES::.....MuitOs. . . . 

· O 'Sa. PAcas:co : · ~ os mesmós. Quaes·sii6 os 
progressos do !tio Ornnde do · Nor.t~ .e ·de ·outras 
províncias··. semelhantes y · Nenhuns, on . sómeuto 
&qaello q';le vai tend•> 'sem o·~ptt~so d~ g~verno. 
N!lo=· é po<s ·o facto · da· · lllev~ .. o · a provmc1a. q•to 
ha de. trt&zer 6. Curitiba esse:J · Dtelborarrientos-; 
preciso aer4- · qu~: o gove~no central ·.· vilnfl~· .·em 
S&U soccorro; nRo .negare• comtudo qne um•··prc· 
sidente illustrado e de ~enio ereador possa tratar 
d., d ·or itnpulso a &olguns · m~lhorameutos (apoia
t!:~s)_. se ti ..-er meios ; nula esta simples conside· 
raçiLO n:1o · oi Sllfficiente !Ja:-e. ~e ere:.r uma· pro
vinda :·· convêm att&tider · a · muitnH outras cir· 
cu mstaneios. ·· · . · . 
' Quanto á necessiJade allcgada da . . tlé(eza . da 
fronteira, creio que essa · razilo . não póde ser 
~mada em ·.séria consitiersção, porque crei<> que 
o . Parag11ay . niW ·. b11t&. ás ·. nossas portas ; . não 
digo . isw por . fazer pouco .caso· d~se esta4o, 
não:<. ~!lS .purque. estamos.·<:m pat.· .. e :.suas· C•,!
cums t.'mcias aet,~p1es, da!lo .o c39<> ·de ,guerra, nao 
o . pó de .. loabilitar para o os Jazer . ~al ; uào: {L por 
11hi'.que , .. hwemos ser,;. inqui~tados., ·Se.,se :· quer 
defender. a l•·onteit·a com . provineias, ·P.ssa ·nec:es
sidadf. . .aa · ··~latua na,,campar :: ~ ·dQ. Rio>:Grande, 
em . Matto-Gro.So,: ·no . Pa~á, c . .:. :, ·. ,, ._ , .. ,: :. 

Niio foi cotil o fim . dG .. proLela.r ~ué. fiz·. estas 
consider&'ções; .o govenio \'ai .salva.r. o · palz. ·com 
esta medida ; rosumio nella tOdllS ·as promessns 
que . fez ; .e. ·projeeto :terâ . de . pl!_ssar: .. ; •. é .:indi1r.:~ 
rente q1\ 8 ·seja . ·hoje ·.ou alllallb& ;- apenq; fallet 
uma: vez na ~·- discuseiio, . c agora· neatn· 81 .o.·fl;s 
6ámente . p_ara..i:umpdr, Ul!l .dev.er. ·• • · 

Voto . polS .~ntra . o ·Pl'I>Jecto.. · · · 
O Sn. ·· Rtor::xno :o'E :A.NnitAoA·:.-'-Muito bom. 
Vni ·fl · me8a à seguinte emenda: ·. • . 
;, No .1nt. 4o . on~fe diz-CoriLiba-d tga-se I'ara

nog~&l\·.·-s. R.-Ri~ro c:e And1·ada' u . · · . . 
Não ·se apola n 'emenda" por nllc.o bave·r · no 

sal.to a terça pnrtG .'da' ~mara; nnmero P.Xigido 
pelo ri'giJl!unto para 4pÇ~tame.nto de. emendas ,em 
;ercci.ra .4osc~l\o. . . • , . . . . . . 

A .di,;êusai'io 1\ca. 1\diada pela . ho,a. Levant..'\·Se 
a sessão pelas·3 hol'llS da tarde. ,. . ... 

o· sa.' PAi:lfRéin-,- Não me mortilieorei : rir· 
me-hei das satyra.t, e· se merecer a pena, pagarei 
na mesma moãda. Mas. ~mo o nobre deputado, Se•~olo c• •o llle Ap•&ct ,. , 
nqul ~~~ ni!:o desejo cft'ender, Coi reparo; não . . . . . . . . .. ,.;. 
eo:ntinuuoi. . : · . · l'RIIIIIDID!ClA DO SR, llo\CUU. li!)N'l'IU!W ; 

Un Voz : ·- E seria bom quo os presldentéa SuliliAtllO~....;&;pedietaú:~ Orllem ·do aia.:2:N~go· 
de eorl.oa lugares sonb.lllsom p1al\t.nr lrlgo, e CO· . ·cios do ' Rw-Grattde · ~ No~te.:.:~~rs~·: do 
n!Jcussem aa arte!!. · Sr. B e.;eM•a Ca'Dalcmlh • ....Creaç&o · da comtu·ca 

OcTRA ,~oz :-Seri•' excellente. . . W> .Ptn"lná. Di$curS<l3 do_s &-s. Ribeirll de An· . · · · . ·~··aoo o B arreto ·P.~so, VofaÇifo.- JJ'atJQJ'es 
O Sk.. PActli::Co : ·-0 qn~ ·cu quen_n d•.zer . e~ ~ · <d ·~ol.miG D: 'Frandscá~ Di$cui;s.tl,, . àos Sr s. COI'

que ~ bc~ ~oral e··materta! de· Co~•tlba· niio hlii .. : ,,~, :das Ne-ces ·.6 :Liln'ame1tto·. "' '.,., '· ····· : 
de · .yu· . pnoctpalmcn~ de .UU! . prestde.ote ... 41 !d& ·, . .. ' · , ,, , . ..: ·; .. ..,,,::;:.--:. , . __ . . __ ,, ~ .· .. ··· . , . 
~a .t.beliourarl&,_.e ·Sim d as v1as ~e comnnuu~.~ : ·:;:Ala 10,. horàs ; f.iita'' á~fiama.vl -:achiio se pre-
çao.:. . que . .se . ab~trem, ··dn nave.l(.açao e .. da, e!~lO!ll· sallie:~ oa:·S~· deputltdoií·'Pirtl\a·Gandido, Quefro~, 
saçao, e_ .. e~ ~ye~o.,que nada duto se .. ~ . fe11?, Maced~ .. Wilkéus;··. l!iranda,··eoncgo . Leai;" Ltuz 
~mt ,provmc•as ,de .. poucos ree~ .oade_ ha. pre~:.. Aràujo," .bar;io · de Mllroiol,~ ~prig;o~··· .Belf~rt> p o
dentes.. . . · .· · '/ ·· · . : mingues silva, José ·M•ublas; ·.Marcelbon de Br1io, 

Pcrguuto eu, , se.:a . provincia .fõr pobre ··e ·.as· · j Fea:r:\Z,'Theilpbilli; Dlitt:'a'.1to:cb'li'. C~ni}ido;Mel;l~e&., 
suas remias.·.uu1l eh~· pura todo ·esse ,appa.- : Vieira ' de ···Mattos Nabuco~·· Fernaodes Vtel~, 
rato .. de~ emprega®a pnblicos, :.~~·••·l•a ·e•>!!-' : PAula Baptieta;.Euzebio~ Gomes ·Ribdr:f, Bt-ttsque, 
segutr ·esses, re81iltado~t 1' ··A: \)_rov~~a fan\ ma1a . Sl'l e· Albll'lue rqne,:·'P<menbl. "MagaU~, Seára·;· 
progresao :.que-a ·: ~m!lrca 1 . . Qoaes_ do os pro-.. Brew • . Ribeiro da . Lu~, Go~véa, -Ag~~~, Ro· 
grcl18011;· QS: m.elhoramentos. ntRtct:laeli que .tem · d·1·Jgues· Silva, Teixeira· de. S <?uza, · A~• e· Rocha;. 
tido . a pro-.:•l!cta · ~c Santll ~alllarlll!H:om o seu · Almeida Alb~uer'ltíe; .~'1~1 ·Mclltelro,' : Meu doa 
centro a·imuwstra~tvo t .. . . ·.-· ~ · . da Cost.a •. S•yiio- Ú)(klto, vtseond,~ ,ele Baepenay 
·tr3iA ''Voz~-Muitos; · · ·. ·· ··' ' e Pet·eiu .Tot·gl.l. · · .. · · · · · 
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SESSÃO EM · 20 DE- AGOST()_ DE .·· 1853 
Compareecm dP.pois da chamada os Srs. padre 

Campos, Banet.o Pedrosa, Lnil: Carlos, Panla 
Fonseca, · Llndolpbo, __ Sil-verio~ .Paranagul&, 'l'itára; 
Taqnes, Ma,zalhltes Crstro, Nebias, Henriqúes, 
B!U-·bo3a da Cunha, V llSconcellos: .Pedreira, Fleury, 
L.vrarneoto, Jordão, Costa Macnado, &\Lo, Seeeo, 
Pauta· ·Santos, vigarlo Silva:, Raposo da l:Jamara, 
Brnudão; Monteit•o de. Barros e Pacea. 

E hâ,·erido úuwei:õ legal, AS ·u · ho.ras l'llenos 
quatro . mi_nutos o . Sr. presidimttl' declara aberta 
a sossito;_ '· , .: : . · · · , . · . · ... , ·. 
. Lida e npptO\TII.da " act.a -da eees3o antece
dente,. o Sr. 1°. secretario dà conta, do ~Seguinte 

. , . ' · l '· : • • • , . . , .. -

: " EXP.t:OIENTE 

. Um o111cio . do si. niin.istr6 1b' gue,:ra . dánClo as 
•nformaçi5es por estA. camara pedida> aeerca do 
requerimento. d•• cApitão Virgilio Fogaçá. â!i. Silva. 
-A quem .tez a requisü;no; • · . · · · '· . 

~· \i!ló! jUlgado · obj~et.o do: do:Úb~r~ã~ .. ~· .. vai. 
a llllpf?-mlr .. . pnra en.tl"a~ na -ordem. .dos.· trabalhOB 
o segtunLo proJecto: ,._ . .,., , , , . . ·, 

cc Foi· presante. á eommiss!io de · . pen~ae.s o. orde' 
Ylados -o· decreto .. do governo ·datado ile· 4 do: cor
rante. tnez, ·-.:oneedendo'· i1 peiíaão ' ariniial ' de. l:WOR 
reparti'd"ment<t .. a · D-i' Oarllitii Altit'ui: Falcão· é a 
D. ·~aria. _<\arnlia •Falcão; 'em ' ·recnunelit.çlo ' tlos 
serv,ço& 1 -pres~dos -_por séu falleci.,do ·irm~ · o 
brigadeiro Feliciano Antonio 'Falcão ' ·a: 'cõmmis: 
são, , fiel a.' se. na de:y~ies,;_ nãó ~de )l~peqsar.:se 
de .fazer: sent1r- 6. camnra que o governo ·se houve 
com ·prodig11lidade· i:ui cioncessi'i.o ' desta' 'mercê, 
ooneetlend.~ lls _' ir'!Jis · daq_~elle falle'éido brigadeiro 
um~ P,l'llsno equ1valente a<> soldo' qu~ e.lle per· 
ceb~A, collo~ando•as por ··esta · fóra•a. ·em' posição 
ma1s vantaJOB&·daquf'lla· que 'J>or' 11li ' .eompetê. a 
viuvas, filbas e mliis· : -dos 'militàres;·:porquantr. 
se e~').S ~ ,pr~~nça. das. dispollições-: tenninan
t~s da 11!1 de 6, d!! Novem_br~_ . de. 182.7,. D4 :·.q~'l
lldado de berde1ras neccSSO.r1as aõ têm · d1re1to 
ao. :meio-soldo, ti fóra- de di.tvida ·que · sendo-as 
irmiis dos .. milit-ares exeluidas do benefició· · ·da 
citada lei, j~ . era .IUll • .. gmnde .favor a concessão 
dé ufuit. ;pe .• 'laão qti~ Roo el(eedesse ao meio soldo 
de seu -fallecldo irmii<'; o . contrario .. , porÉ>IJ.l é 
collocar :as irmãs ele um militar cm: poslçl\o .mais 
favoravel .~·o .- que s,qllella eom. .que ·11 -Citada )ei 
de 6 de :No'l'embr~· do· 1827' qw~ pro~ger·as s,uas 
viuvas, fillias e mitls, · · ·. ' · · · 

« Pensa ·_ a commiasão,. e 'crê que se não en 
gana, qu~ s~udo o ·veiicimeotõ de um brigadeiro 
'do . exerc•to . da 1:40()3, por. mais caridoso que 
elle fosse para com suas dUas lrfuíts. ni\o p<?
dia soccorre[-as com a &vlllta<!a &Om:na · de 
1:200S: A.'vhita disto·; é f6t'B. <de dn .. ida que esto 
mo:lo d~ proceder .do,_ gov&~o - lla r~muner~o 
de se~1ços, além, de p<>uco. consont&nco ·c~m as 
~~nomias · qn~~ ·deve~ ·ru...ver dO>i "d.i!llléiro~ .pu· 
blJcoe, ·é. um Jncentrro. para que as . agrac;.~udas, 
68 niio ' todas; :· ao 'we nos a1gtimas;' não deplore in 
a perda de.'~U~ p~~tore~· .... :.·.' .. ..; .. '· :. _,,,.,, .. .. 

« Sêrià .para desejar que 11 commissiio .. pudesse 
fazer n!giUIIa ·alteraeiio n esta graça, · que julg11 
exorbitortt.$~ .. e .cqllocada .a.Si!ll . na .alilllllll!&iva .. on 
do_ prop\lr.: .Ã'i camâil!.,a ·BUa. rejeição,- .o,ll·. A :sua. 
appr'?va~ tal qu,al foi pelo gove.:no. c;onced\da •. 
em Clrcumtanctu:,tae_s resolve. pela 11egunda J)!l.rte~ 
isto é. que. seja el1a ;approvãda; se· a ca1nara. 
asaim o entender ern ... WL-. sabedoria, para o que 
oft'ereeo· á sllli. . ()(insideraçã~ ·a. &84;1ii_nteJ. reeolu, 
çifo ' . . . ' . .. . .... '. • ·, • .. : . ' · '<':"-:~· ' .:-

« A:· UMfllbléa 1161'&1 leg\Sll,'tiVa NsoJva-.: . 
" Artl~. . 11oieo. · Fica 11pprovada a ponsito: "ãn

nual da 1:20()8, concedida par deerefo de 4 de 
Agosb dllllte· ' ~mno,· · · rotlartl.dameuto n D. Car· 
Jota AlUna FalcAo e D. 1\lari& Amalia .Fa\c.<to, 

em .remuneração dos serviços _prestados por seu 
fallecido· inniio o brigadeiro · Fdiciano . :Antonio 
Faie&o. Re~ogAdas 11ara _elite fl.m ns diap<>si~õeli 
em . c:ont rano ; · · ' ' · · .. · : · 
· ,. Paço da cailian ~os deputados , ei.,j j9 ·. de 
de ·Agoato éle 185.3.-Mendonça (]Qstçl!o Bra.nco.'""" 
Gomes Ribeiro, » · · . . . · 
. C:f Sa> B~tl'O.Il.T '!;Jota orde~) : ..;., Peço a V. E:t, 

que: . coDsulte a . cama~ so dispensl' : a iinpres
sio: .. do , projeclo pal'a ·que . entre · .tmmatilaW.
UJf:~te .etn diSCiliSão ; ha · e:cemplos· disto bom 
recente~. · - · · · · · 

-- E'.: dispen.aada ;a -inipr-ão; .' . 
· O · Sa: · .Pii2Szó~t..~E '! :--" Agorti · _qlier 9' · 8.1 .... 'de: 
puía~o qu~ . eonsulte ~ - Cllm.aTa llO llppro';(a a .. ur
genct~~; para que· se. d1senta jã? . ' . 
, !.>. · sli. , P~&i .Jhllii.no .( Pétâ -~r.d~m· } :; - Dé-

seJo .J;aber.,: .se nao é -eontta . o, ·reg1ment., . entrar 
em.·.diseussilo ... uma ,·materill que · niio f<>l :dacla 
para ,ordem: do. dia 't- :. "; 

· o 'Sa': MEi!nEs·IJl!: NL~tEl»A: ·:· "'"' Ei:à éx.emplos· 
com o projeeto 'Que coneedeu'â· per•sl'!o' 'no·s filh'ós 
du Sr. Calvet e à víuva · do ·Sr; ··Ramiro; '"' 
: >ÜOn~ul~~ .a,ca,!J:Ia.ra, ã .. te~\tada: a· :urgé~lcia. 

'E' ·' ju~ado-. objeeto: d'o··deliberação·, ci ··vai a .ilií:~ 
prlmir o· •.e81ll.nte · p-r.ojeetó :· · · '.: ·. :.. · ·.. .. . _ 
~ - tt oi..éii!'pr~gai(ós : _cl;} ~có.rreiQ .. di ·córt'e ~l!pre: 
sen~ão .. 11 esta ~m:ara; _á~;er.c.a. da .• eoriyenienci.a 
de ~e_r,\h~~ a~glllE!!I.IJ1.dos: os',seus,ord.enad.os, q_ue 
re_pula~ ~u~ ,~1!11llltttos·.em' llltenção. ) lo .• exeéS$tVo 
trab1lho ·que .sobro· olles pesa, . ·.e qne todoo; os 
d:as se ·augme'u'ta . peta· ·cory'tiliui:d:áde dós V\lP~~ 
res de todos os port.os C:o tmpetlo e da Eul'o'p'a~ 
sen_s;Jo , por;- . &;\~ causa .o briga~os a .tr3llalbar, o~ 
m(Us dos ,d1ns. , sem ... dlst.í.ucça,)' '· .de : bor.AS,' exee~ 
dendo quasi .-eempre,. par-~~o . sqtisfazerem~ •. :a .. anxie
d;t~e publica •. .- .~-, ·Qbdgaçõe:i,. que , !he·;aj[o : .pl'e.' 
s~_r1p1J4.. pelas lo~ . .. e "'reg~ament.~f! . de .a.ua. orga, 
msli#o·: a· eomnu~o. para· proceder . em.:· ma• 
Leria iiio delicada como seja n de distribulr ~ os 
dinJ;I<!iTOS ·pubtiç<>S· com : &US\DOntos:' d J! orde!l&dÓS, 
ou'i'to -·ao-. g~>vomo.-;.o. qnlll ·lnfÇI.ffJIOit acerca . desta 
p~tençlo, ~ra!lsmtttJndo :_ éÕplas '. do ,pareçer .. d<) 
d1r.eetor-geral •.. o ,qu.l, '-nao. ·se ... c:ouforuiando 'em· 
sua .. gellllralidtl.de -COm·. ;os .augmentos· ~didOB·, 
reP,tüou-o~ .. exagorado~; • . aoD.co~n~o ; tod&\Ci&o qlle 
era de . .a~sol11~ ·p~~iJil\o.le •. nao so ,g)le ,algum .. a 
alterBÇil.o .se fttesso .nos ordenados doa ··8l'!IP11k 

. g~dqs do correio da córt&,, e sobrctúd.o 'd&,s ·pro
VIflt>M, liUC· · e:vldentemenie . eslavilq· wsl pag<:il!, 

. como qne lltl '· autGrl~ o governo .. a. fazer; a~gum. 
augmerttll elT•· ~~~ ~.•· porquanto ·(dtt_· o . :di
roctor;geral), ~ po3tó gue o correio da córLe· tmiha 
trinta e nove empregtdos;·i primeira. vista pateeerá 
qua -~a~· .em:pre_gadoe .. d~vem ·_bast.ar pnra · todo 

. o sor:vtç.l •. ;~ll).~l,l,l;ig_; nSió: ebegio PQt' ser ne.:us4" 
, rio· ded11Z1r os lieench,dos e doeat~.~ ' ain,da.: ~

Fi> dia nfio houve· em qu.e t~dos se 'rennisaeln, 
l!a sempre faltas ;-,. 'ê'' eoni:l~o .' opf'esilritamlt;~ U:illa 
~bflll:a . !los.: n·ugm.entólJ·.' que ;_elle•, entende .. . de'!'er 
~- Jug~~- :pa~11. ·~ ~>• huperi9~ ,4l, q11at•Coi. t&inr 

· bem . trand~nittld~ pel'Cl gaver<~o a .• esta ca~.nara. 
•''A' .C.>m!JlisSão ... _. de - penilõ'iis'. o'.\;<irdeiu•do's ;':·a. 

. eujo · exaiJI? '.fo-rão'::jlubmot_tido.<' tOd~s· el!tea ·~peh~;: 
deu ·o_. ~~~o .apreo;o ·. ás jnform~ ê:lo .~!re.i:tor 
geral; e IlM· Pó.i~í - dispensar-ae: ·du-·!uer-' "Jer :4· 
~mara <~,ue elle etn . ·sua in!oro>r.ção con.e'illõU. 

. M :·convetu911eiaS 00..-ser'ril;o- pll&lie~> ".eout~-a!!':et:o
nomias' .00!' ·:4inhenos ··pttflliilos , : 'por~PlliDI& . .IJ:a.o, 
vetido:.os .emp~~s:'.·4a'·:·có&•-1>edirla , tpa'ra.:jt 
um ' augi!Hint6-:d&. Mi: 78)tjy:elle· ' em·.-';t<aa••W~ 
çio,- eonrorme '" ·t~lla qao.-'8p!:$61Dt:oao-1'11~ 
um ··augment&:.'•de,1~:900i·· par&>: -~·'0 · ~"'' 
sendo .. . -mator; ;_pade .deat« · ~*oam1vdil•ribUiaa 
com · :a~~ admlni!Kraçõell dl>s · :(.()n:oioa::>:Jaa.' ' Q". 
pit:I08 dae provincial!, m~iroe os da Mgauda 
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or~em, que reptrl.ou muito mal pagas, o q_ue 
Sal de accordu com o pensamento da commJS
vão a semelhante. respeito.; 

" Propõz m~is o director·g•·y~l a suppressão 
do lugar de SJildante do adn:nmstrador do cor
reio da: córt.A · como deane«~s;;ario, addicionando 
os seus vencimentos ao augmento que enl.endeu 
dever dar-se aos resp'ectivos empregados ... A eom
miulio crmformou .. se com ·a proposta dos aug
mentos de ord~nados relativament~ aos· empre
gados da cõrtc,_das províncias da Bahia, Pernam
ólico, :r.raranhao, Pará; · S. Paulo, S. Pedro e 
Minas Geraes, e a respeito dellas entendeu que 
uenhum·a alteração devta fazer; •mas quanto ás 
provincias _de segunda ordeir!, pnrece.u li. commi~
são que nao era uma meduiá equttativa equi
parar as províncias ·do litoral, onde tocao o3 
vapores,_a algumas· do e_eritro, onde .não. sõ por 
esta razao ·o trabalho e i!m ·demazta mfenor, 
como a todos os· respeitos: os meios de vida são 
mais commodos e menos dispendiosos, e IU!Sim 
entendeu que devia fazer . di1ferença ·:;e·· guardar 
uma certa, proporção entre os-vencill1en.tos dos 
empregados, do~ correios das capi~es_ da'!_ pro
víncias: da, segul)da ordem, ;fazendo. dlst•ncç~t:) da
queUas onde . t~&:o· os vapores ás do centro, 
sem que" toda-ida ·exceaesse ao quantitativo do 
11:990~ pedido pelo· director.;geral para semelhante 
augmerito de ordénados, 110 COIJtrario pela redac
Jião feita pela commissão · o· acerescimo vem a ser de . i7:490S. havendo ·um saldo de' 5008 em 
fâvor dos· cofres: publioos-, além de ;~>ersuadir-se 
que desta sorte .. a dis~ibuiçiio e fetta in ais de 
conformidade com _os pz:.incipioa de juatiça e de 
equidadé. ( Vicle Íl tabella ; anneu ao pro-
jacto.)_ . . . . .. . 
'· « GonVãn · al. <»mmiSsüo> 'nlli ·sU:pprest!ão do lugar 

de ajudante do administrador do correio da· corte; 
-e- autoris:1da. pela . propria . oon:fissão dQ director 
-geral, nas palavras aciJna .. referidas .neste pare-
cer, entende a rommissão que após do augmento 

. dos .ordenados. deve 'Vigl)rar . o princípio de grati
ficações para que não hajão tantos empregado a 
liceoeiados e .. doentes; .e!legaudo a repax'tiÇi'ia. por 

. esta.ausa a trab.alhar diariame11~ eum oo· em-
pregados· :havendo nella 39; ·_bem qne reconheça 
.a commi~-que. o serviço .. do_ ,col:~eio, .eoüw' á 
ac:tualmente . re.ito,. se n iio · ~m · chegado .á sua 
-perfeição ··e necessita .ainda. .de melborumentos, 
abona oo~ntudo a , seus · -agentes. ~r todas ·estas 
considerações· enteude a· comlliissão dever, .·em 
deferimeDt.ó· '!!> súa· supplica, apret>eutar a!. con·si
deração da camar:& :a .. seguinte resoluÇão :· 

... _tt'A'aseembÍéa get:allegtslativa resol~e: 
. «. Art. I. o O governo . fica nut-orisaJo a despcn
'del' até i! quantia de 11,490S com o augmento 
dos .vencimentos dos empreg.\dos dos correiO& :da 
·eórte e· das· eapltaes daS· prc-vinçias,. conforme a 
tabel.la jun~ . . ·. .. .. 

--:-·:·~c-Art. ·.2.• Uma quarta "pârte· a·es~ VBll,imeiltos 
sera· considerada ~mo .gratiõ.caçãO, e ·a ella só 
terá· direito ·o empregado pelo eftectivo exétcicio. 
·~- « Art. S,õ Fica supprimido o lug~ de ~judante · 
~o . aaiíiitiistrador do correio da córte: . ,· ;;-

··.:~::!~~~~~-.re~?~adaa -~~~~~·:~ ~~~i~e,~ 
"':~ú?~ ~:·éâ;~·dos dep~dos. 13.'de . .\&ost~. 

-de. ~G~-·~."0.-,-M~ça .·casteUo 
· .B.~:~m .~~:-.:~ples . .reetri~e&: lo,. : que 
. .116~ ... l~g'~Dt~Ke ~-~o.rc~J~n.ado ,do .. adllliJli~rador. da 
~ÓfW;;4QOS;··~ •. ql;l6-,.~ .e}.6'\'9 :& .,hO!X)S:, eqll.ipa'
l'andi>o. &88-iln . ,110~: • do .. adlllillilltrado~; de. Santa 
:Catha.rina, e ,.Bio .\irande: do: No$ e.ootru ·. pro. 
:\'inciaa de segunda ~:tdsm, o. ord~uado do admi, 
ni&tnldor elo correio. de ·Sergipe.;, · · 

CÓ.RTI!. 

Admlnistrádor .•. .' .• 
A.iudan~.e':. • ....•. >· 
Thesouretro .. , •...• 
Contador ..•......•• 
.. 4 · pri111eiro11 offi-

ciaes.· ..••.• ;; •• 
5 s~gundos offieiaes 

10 praticantes ... ; •. 
10 addidos ....•...• 
2 fieis do thesou-

reiro ,; ....••.• ~ 
lporteiro ....•.... 

'1' aj il'd r.-n·t e dó· 
mesmo ..•.••••• 

A~e11te · du mar. : .• 
AJudante do mesmo 
Gratificação a 3 cbe-

f<ls de tnrma •..••.. 

'E$PllUTO S.I.N'IO 

Administrador ..... . 
Ajudante ••••• , .... . 
Porteiro.· •• •.· •.•• >.: 

:n,uw. 
Administraâot e ll.el. 
Ajudante ..•...•. '·. 
2 papctistas •..•• ' •.. . 
3 pratimnte~-- .. · .... 
Porteiro;.·;; ..... ~;. 
Agente:do·mar •. ~ •. 

. SEBGIPE 

Administrador .••. : • 
Ajudante. , · •• : .•.••. 
Porteiro·; : ·; ~ ..•. , • ·. ·. 

A.UGÓA& 

Administrador ••....• 
Ajudante .•...•....• 
Porteiro •.•...•.•..•. 

PEllNAMBUco: 

Administrador e fiel. 
Ajudante. ; •. ~ .... •. ·· 
2 papeüftas.; •. ; __ ; 
Pratic:ànte~ •• ; ••... ;, 
Porteira ..•.•.•••. · •. 
_Agen~ d~ ~-;.é ... 

.·í 

l'IA.B4Jl~ 

A~miU:i~dJr •• ;.~·: 
Ajuda1lfll~ ~· ........ ,. · 
Porteiro· •• ; ..••• ·~.: • 

2:400S 
l:OOOS 
1:6008 
h600S 

4:8008 
lí:()()(),ll 
6:0008 
4:800/l 

1:6008 
1,000/1 

· 5<ios 
700/1 
50011 

720/J 

2:400~ 

2:0008 
1:6006 

G:4oo,tJ· 
6:0008 
6.000~ 
4:8006 

2:0008 
1:0008 

5008 
1•0008· 
7~ 

. ·7208 

.. 32: 820!1 35:120~ 
··---

1:900a 
1:0008 
·l:OOOS . 

9008'·· .. 
00011 
300/1 

··5:790S 

: ' 4008' 
2008 
1130/l 

700 

GOOS 
0008 
2008 

2:000S 
1:200$ t·:ooos 
bUOS 

600S 
400S· ·, ; 

7:2tOS · 

2:300$1 

1:5408 

~ .. ~· ~ 

1:0008 .. 2:"oóos- '/ ·-1:0008 

0008 1:000$ ooos· . . ·eoo.t 
200$ · , ·400S 

l:Qoos . 2:00011 
------. - .:..---:-

.1:1008 



RIO-GRANDE DO NORTE 

Administrador .... . 
Ajudante ......... .. 
Porteiro .......... .. 

CEARÁ 

Administrador .... . 
Ajudante ......... . 
Porteiro .......... .. 

PIAUHY 

Administrador ..... . 
Ajudante .......... . 
Porteiro ........... . 

MAl\ANHÃO 

Administrador e fiel. 
Aju•:ante ......... .. 
2 papelistas .... : .. . 
Porteiro .......... .. 

PARÁ 

Administrador e fiel. 
Ajudante ..... · .... . 
Porteiro ........... . 

S. PAULO 

Administrador e fiel. 
Ajudante .......... . 
Papelista .......... . 
Porteiro ........... . 

SANTA CATHARINA 

Administrador .... . 
Ajudante .......... . 
Porteiro ........... . 

S. PEDRO 

Administrador ·e fiel. 
Ajudante .......... . 
Papelista .......... . 
Porteiro ........... . 

MINAS 

Administrador e fiei· 
Ajudante .......... . 
Papelista .......... . 
Porteiro ........... . 
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400S 
250fl 
200S 

850$ 

600fl 
300# 
200S 

1:1008 

400fl 
250S 
200$ 

850fl 

1 :900H 
1:000# 
1:000$ 

50 0S 

4:400$ 

1:000$ 
6008 
4008 

2:0008 

1:2008 
7008 
5008 
4008 

2:8008 

f>008 
300# 
200# 

1:0008 

1:200# 
700$ 
5008 
400S 

2:8008 

1:200# 
700fl 
5008 
4008 

2:800S 

1:000$ 
600fi 
400fl 

2:000$ 

1:000# 
600S 
4008 

2:000$ 

700fl 
500S 
350$ 

1:550# 

1:\JOOfl 
1:2008 
1:200# 

500S 

4:8008 

1:200# 
soos 
5008 

2:500$ 

1:600fl 
1:0008 

600fl 
500fl 

3:7008 

1:0008 
600$ 
40D8 

2:000fl 

1:600$ 
1:000$ 

600fl 
500$ 

3:7008 

1:600$ 
1:000S 

600S 
5008 

3:700$ 

!:FiOS 

900$ 

700$ 

400S 

.500# 

1:0008 

GOYAZ 

Administrador .... . 
Ajudante .......... . 
Porteiro .......... .. 

MATTO·GROSSO 

Administrador •..... 
Ajudante ........... . 
Porteiro ........... . 

AMAZONAS 

Administrador ..... . 
Ajudante .......... . 
Porteiro ........... . 

4008 
200H 
150S 

7508 

400$ 
2008 
250fl 

850$ 

50 0S 
400fl 
soos 

1:2008 

7008 
5008 
350fl 

1:5508 

700# 
5008 
350S 

1:5508 

700S 
5008 
::!50S 

1:550# 

800fl 

700fl 

3508 

Sommão as differença~.................. 17:4\JOS 

Gomes Ribeiro. n 

ORDEM·DO DIA 

NEGOC!OS DO RIO GRANDE DO NORTE 

Continúa a discussão do requerimenflo do 
Sr. Bezerra Cavalcanti sobre negocios do Rio 
Grande do Norte. 

O Sr. Bezerra Cavalcanti:- Sr. pre
sidente, proseguindo nesta discussão interrompi
da ha 15 dias, sintCJ que o meu individuo ainda 
continue em scena. Insisto porém em tratar da 
questão, já um pouco velha, e talvez fastidiosa, 
porque ella se não refere exclusivamente a mim; 
trata-se de materia que interessa e affecta ao 
paiz inteiro, de ataques feitos ao dif.lito mais 
sagrado do cidadão brazileiro, o direito do voto; 
trata-se d~ violações á constituição do estado 
que garante e pt·otege esse direito ; trata-se além 
disso de soffrimentos reaes e palpitantes de uma 
província victima da oppressão e da vingança 
de um administradQr colerico e rancoroso. 

C um pro pois um dever patenteando á c amara 
e ao paiz as violencias e. desmandos desse pre
sideute, porque entendo que o homem politico 
commette uma alta traição calando ou encobrindo 
escandalos da ordem dos que se têm dado lno 
Rio Gmnde do Norte. · 

Se se tratasse de negocio puramente meu, com
preheudo perfeitamente que a minha dignidade e o 
meu proprio interesse me aconselhar! fio o silencio. 

Sei que em nosso paiz se deve contar sempre 
com o absurdo, que as q nestões se decidem a 
capricho ; por esta occasião devo commemor;lr o 
conselho ou parecer muito judicioso do nobre 
ex-ministro da justiça o Sr. Sonza Ramos, quan
do lhe communiquei que pretendia representar 
á camara contra a eleição daqnella província. 
S. Ex. respondett·me : « Nada adiantará com 
esse passo : quem ganha com isso é sómente a 
opposição,- a camara approvará tudo quanto se 
fez; o senh1r com esse proceder irritará o go
verno, e não é irritando que· se obtem repara
ções. Encaminhando a sua queixa particularmen
te ao governo é como poderá ser attendido .. " 

Eu comprehendia que isso assim era ; mas 
como disse, não quiz trahir um dever muito 
sagrado deixanqo de tra~er ~o seio da represen-
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tação nacional o ·conhecimento dess~s vlolencias mado em uma acilàemil\ jurídica, e juiz h11 
e ullrages que contrn o _poder eleitor.,! e cuntra mais de 4 annos, eu não levarei .a · moàeotia· ao 
o direi'o do voto em tão alto. escala nbi s~ ~nto de dizel' que nil:o lenlio wna oo · :Ontra 
coinmett.êra. .Deíx:ando-.. pois de conrormar.me 1dêa sli; um ou oulro conhecimento pratico ··que 
co1n. o parecet do Sr. ex·minist.ro, e procedendo desejasse submet~r 1\ considersç.õo da esmara. 
como: . procoài, tenho a eonsciencia de . -. h.~vcr Tambem lido posso ser tncrepado· de haver 
cumprid.~ o mel! dever. . tliscutldo de mais os negocias do Rio-Grande do 

Não solicito as complacencias do governo, e Norte, porque desde Quo e3ton na e&.-ui só uma 
quandO Cllmpro Um -gtandb dever .ponco ml) im· Vez pa~e ("llilf. maili largamen!e ácerca daqueJltl 
portiio os odios que eontra. · mim · se levant.ão; pro'l'iocla, e fut em uma seuao em · que o· m·eu 
nem tão po11eo luilibrios que ·sobre mim se -tonl discurso· fieou interrompido.- · . · ·. ' ··. · 
procuradil lançar, e qne· .. eu soberanamente des- EntriltauL, Sr. presidente; me ·parece que ·ainda. 
prezo. mesmo. que eu tivesse · oeenpado mu!tas .. vezes a 

r b · · 9 .. · ·m p ~Aa · attençito d11 camara com· ·os nesocios -dessa pro· 
,em ro apenas 110 que 8581 

11
,ro...,. em, que vincia, patenteando o estado Jsmentavel· em qne 

ludibriilo da provinei~ por que ·wn ~um· ·assento se acha, no intuito da despertar. a _attenção do 
nesta · easa, -e do pasz. por '1!18 agw,· ,r_epresenta- ... overno :~obre. o>s meles que:a affli!!em,' · e~ercoria 
m\ls , o qaal quer que todos · ossens ot:gi'io~ neste .., ·· 
recinto sejiio jgua1!rtiln~ respeit;tdos; e . ·saber i um direito, e campríria · um -ga·a nde - ·dever; · pois 
r eprovar o· comportamento · daqueli~>S qiú~ zoinbãa que a · pl'ovincia do-· Rio-Grande -do · Norte tem 
de s 11as necessidades 0 de seus soff'rimontoli. tanto direito· como qualquer out1·a. a · -ve r as suas 

, · · · · neecssidade~ .. e os seil.s n egocias discutidos. 
O SR. (].)RJÍ~ D4S Nevis: -Isto · é · muito Aquella-provinciro·se ·11çha· em um estado- e:tce-

generieo . . . · · · : · · peional : . passada a quadra eleitoral;·'ill'n todM 
O Sa. BEZERR~ CAVALCANTi: -Como ,simp.liees . as· outra.~ pruvincias · os odios e paixões arrefe

individoos pouco i> ~t ... nada valemos nesta : casa , · ~rão ; alli :p!lréon i .essa luta · recrudesteu:- 11 um 
no ·erntant.l que valem(IS alguiiia cou~'l. pe~o· àlto · po•1tó extrii:Ó"'--inario~ · &·contiauão os-seuee!fl!itoS-
pa~l - que aqui representaMO$. N o des~Jmpenbo· Niio· I.Jil'}IOis l'IIZi'io .··alguma para- qne ·sli ·caris i• 
desse papel, e cvmo representantes '· do ·paiz, dere importuna · :ou ·impertinente uma . d i_scussilo 
de,•emos . ser -lodos ouvidos •com a · mesma ·bene- nmpla . ãcerea - do~ ·negocias. dr.quella-· província. 
·volencia · e do mesmo modo .. Pll,t .que foi ouvido · Será 'por. ventura·. l'orque essa província é pe· 
.por exemplo, o Sr. ministro ao imperio; quando Quena e : pobr~; e .-.nã o pesa .- ntl balu.nQa I)dlitica.? 
nos veio :.dizcr, .daquellá · endeira que lavava a · Entendo que ·é .- demasiadamente' mesqninha -e in
cara, -.que se asõemelltava ao arbusto qne ·nasee . justa :essa · at~reciação material:;- ·.ou ·ant es: -pura
á beira. da ·~tr.ada, alli . . se:. eon-serva .· enterrado mente metalhca de umá .. pro'l'ineia. -0 .·direito' ' do 
por muito . tempo,. e depois . agarra·se ao ·tronco· cidadiio rio-grandense 'vale tanto -como.•·du·;;idadiio 
de llDUI. a rvore, e Tai subindo, subindo até ·ver brazileiro·· em geral,,<e .mesm~: .. porqae ~-=~Rlo 
0 -sol •• ·.··:.· .. . , . · Grande do ··Norte &eha-so - rraco e• abatido 'é que 
Vow·i'~Não dfsse isso '··está inl'erterido _o nraior direito: ·. tem ' âs :attenções ·e euidadus-· do 

qne se aqui ·trauiu: . . • . _. . . . . : , . . . ~~r;~·:· ao· desvelo • e pro~- dQll":po~eres .to 

Ó Sa; Bu;tnm~ .CAV.&.LCA!<~.rÍ: ·--Co~o: ·si~p1es Sr. presid!lnte, a ~rovlncia do Rio-G_rand~ .. do 
Gonça lves Martins · a -camars .. nada · ' tmha·:·com Norte tem 'blolos valiosos que '·a tornão · reeom· 

. isto ·:··entretanto: ·tem-se oavido · a qlli· .verdadalros · · mendavel'M paiz, porque ·· 6& · ella ·é· pequena' ·e 
inepcias . eom m'llita eompL-tceucia·; ao · passo :qne. pobre, · não ·'d?s recuri!!Os naturaes, ·mas· -po~e 
os negoeios Jo ·Rio Grande do N"rte não podem . o governo nrio tem·· curado, de s uas neces$ida-
eer diseatidos e · exeit.ão o - riso.... · - ·· · ·· des e de desenvolver'·esses : recursos, é comtudo 
. o s~ COan:EA 'o.is Nevai: ;.:.:Mas . ' ~ - ·mu.b:e uma o'róvincia ·que tam ·muito concorrido 'para Q 

depiitndó .é tão feliz nàs aÜ&B .. lmàgen$, · . amortlsAI}ào da nossa divida externa"eom uma 
· · · ·· · · · · · · · · · · : ímmensà quantidado de pão-brazil ·que ·do · seu 

O Sn. :B~ C.a.vu~l\'1'1: :.:... Sr. presidente, solo ~m-"slilo extrabido e ex~rta<fó: (ApiiiQdos,) 
permitta-me V. E1.·· ttue· .diga· ·t.ambem- al~mA · Entendo ·pois que tem dlre1to A algil.aui :éoils~
eo.usa áeerca da arguiçao que me- , f~z · V. ·Ex.· na . déraçãoi . e ·qne ' nltO;'se deve lam·en'tar ::rugum 
II08aão ··de ·liabbado· passado. quando ·. reclamei ·por tempo que Re emP,regue em diecti.lii . os· e eu$ ne~ 
me nio ier· V. Ex. · eontínllado a : palavra, ·como : goeio~ , em trazer 11 Iuz os seus _ao~hmentos ~as 
me havia pnHnettido q~~ando !ui ·obrigado · a ia1· euas neeesal·dades : tem mesmo thretto lnaurerlvel 
tenomper o meu ·d lecurao, · e bavlol-a conoodido · a algum favor. , · · . . · . · ·· · · 
a ou~oa para novoe· req11erimentos, devend., aer Entretanto . eu aJ)reaentei .por oceaslão da: diS.:: 
a .diaewnlo , deste : utn ack) conti·llllado. :V. · ·Ex•, cuesão ® orça monto um artig.> - oddi~lvo~' ~ee-
qlio em-todo o cuo •11ão ttaha· o direito de .faltar dendo !iO:OOOII para ·• ·•abor tnra da · bant\' ·d~~rip 
á pronu111sa aolemne · q11e me · bavíil . (oito desll8 Ceuã-Herini, bonell~io d• ma1or · impo'rliineia 
eadeira!...,açcn"ou-me de qllerer'·.eucot!Cupar todR · para aquell&·· provi111:ia; e. que naàa i:nenos. im
a &BABO :da' camara· com· · os:, nej:!OCIOI! ·do>· Rio · p(lrta do' quo· ·o \IP.rovelta~~nw .de ·mais de 6 
Grande do ·Norte.· ,A'-o ouvir-u· &~ ·V. ' h . iP:lg'lr- · teguas de terreno :dcrmeloor )XiSStve\ para a cul
se-hia; Oll·.qne .tenho d i-lido. de. mais ·os nego· : tura da 'Canna, que -se aclla inutiliSedo pela es
cios daquella · pi-ovincia, ou ·que· .teooo .·fllgido ' de t;lgnaçâo das. aguaa.,desse rio, .-em .-eonsequ~ia 
ou~as · Qll;&l!lões que por ventura possãó iut&-. -de· se · aeb:i/.1' ·a su11 barra Ob5tru(da. Não .- pude 
re.sll&l' mau ao pai:z:. Nenbuma de884S~·bypotbeses porém .. dMer:, a ·palav~· pan;: Sll\ite!ltal·O.i ~ -~ito 
~ yer~eim.,·e , ãcercs _de ambas· haveria .'lJ.ag~ante m~reee elte · a menor attençiio do goy~rno,. e : foi 
IIIJUStu;a na - increpaçao de V.., Ex.> : .. : · ·· :rejeitado:t..... ·' · · · ·. · 

A -~IIUll'a.-.~m observado -qne . .eu; tenbo;pedido · · · · · · ' · · 
a . •pal.avr)!. :,.em, todas as occasiões -81n que me · · O SR." CoaRRA. ·1).\a· N.Bv.ESO:- Apresente urn ·pro-
poder,ia enrolver em .·diseussões --,mais amplas. jecto. r ·;. ~ _.: .. :.... . . . . 
Pedi~~:~!! : fixqçio ··d&·- - f-.>r~s ·· de mar· o ' terra; ,e . O S11.: ;BUE!Ul.\ O.LVALC.urt':t, - .Se o aprea.~ntar 
~ ·~:.'~08-· os ·· orçamentos ·; maa, ~u· pela eabirá hmbem·· coPIO· :o artigo -.addimoo;: :ou ·não 
claagi~o. ;era ,,collocado .fón, d&: comba~,-li .Oil serà, ·di~atida.: ':. · i ':. · .. · · · · ., . ·. : · · · 
p~loe · .-enêeA:amel)~ ·preGipi!:ados · • deiu;va • ·.de . : · Q11ant!9;·: Sr. prtalttente-. · .ae . accuaa · o •'gQvEil'no 
wcar-iiie a :palavra.· E' pois injusta por esae lado_·, pela indtlferenea. ou 'IUI~a pdo desprezo ·aclaitoso· 
a Jnçrepação,;· -nio. tenho ·a ,preaump;ç«o de :posiluir com quE~ ·trata ·a ; pi'O'I:incia .do Rio Grande · do 
coil.hecimentos •profi11sionaes em.-. algllm· 'dos ·ra- Nurle; . spffre·I!C· lmanedlawm'en\e a accneaçlto 4e 
mOI ~a <iC~nci-a ·.OU·' da. ad11Ú1listia~ ; .maa ... fór- impetaoso, - ~hemeate;~::- -En pedirei á camàra, 
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que .note· .se p:>r vonlut·a j4 algnem combateu prineipalmentê -~lO. Pará, onde servio nfts_ to~r-. 
t1a tlil:luna. ··a politica do governo em rolaçilo .. cas da eapifal.d~,AltG--Amazonas;.'a : qll!t':'iguaes · 
ilquell~ provinc:m· do anno .de l~t;rJ)IIra ea; que · serviços prestll · acttllllirientê· em Sergil)e·; 'milgis·· 
nao soffresse uma aceusa~no: O Sr. Moraes S:u·- trado que·· "tneraeiti"tilnta;:eóusidera~ãó. ao goYeruo~ 
nleii.IO soffren-a,. O) Sr, D. Manoel ' i~ualmonto; t1 qM. tng<> q<:te· 'fui: -nomeàfJQ. eliefe d~ pOlicia .·.t() 
aindn·hoje a·sofl:re; e eq $0n t.unbem · ~~·· ".s~ Rio G,·,nde do Norte foi. t:uobero nomeado .pri·. 
lado aceusado; . · · · .. · .. ,.,;t··>· vice:presideute. · · :. . . · ..... : 

·Qual,·_entretnnt>; te)Jl sido a mareha:seguiJa O Dr. Sanliago, porém que teve. deqjais o· in.·, 
p~o~ · dtv.e'raos rep~eseJ1tantes por.. uquella · pro~ foa-tunio oJ.e, ser nome.'ldo chefe de policia- eDI.BnDI) 
v& nela· dessa época em· diante 1 ·Todos erão go- . climaterico, em uma. qliadr&. eleitoral,. ·ajM!qu 
vet•nistas, .. eome.çàrão ·por queixo.r-se; ·e depois, clleRl1U {1. .eilpitat· .da província. vio-se.eBrc~all .d~ 
desesperando de :consegQir resultado .algum; de immensas intrigas,, victima . .da. calllmnia ii . d~, 
demover- o governo do condemnav'el proposito €1'1\ Ullla ·guerra .a ma_ís, vil,, e,,~rruinnn_do .. a.,saudQ 
que- t~m ·estado e: so' eoriset·n.' dCl .llpoiar a todo de· sw:. se~hora,.de. c,omplei~o ,deb~l,.;'-tal~el:. em; 
o tt·anso os eapri~ho~. u ;lesnulnd<>S d0 um pe- eonsequ.ene•a:> dos 'desgostos .que. ~rcavao ,!l.eu..U~Q· : 
queno circulu que aUi· quer. pre_pn11dernr, .l11nçil- : rloio, quando ,se .àcbav& ella:_.,ilo :ee:u.. leito de dõr. 
rão·~& na opposiçlio. Porque po•s. se. niio ha ·de aJfectAda .te, Ul!Ja, ~qlestia ; ;g,aV,e,~· Ji!! ,, .~e .injus-; 
ver a causll. desse pheuoin~no, que se tem con-. tamente ~·emovtdo, O.IJ.Ul! ;:u::Oduzto ,a .morto det!sa._ 
lltituido regra, na COildUCta reprehensív~l _dO.~" e5timave.l :mãi de flimllia. :A. ... C_t!Se;. diPO . IÍI&g_is·~ 
verno e nn JIOiittca desse Circulo, que: se compoe: . trado;· pois __ c:oube : !lP.l. Jlar~ilha 11'? Ri~ Gr!iade·· 
sómente da família d() ·nobre deputad_o e· de a!. do Norte d1ssabores.. InJustiça. a v1uvez •.. . · .,. 
gumas do3pendencias dos ·cuf•·es publjcos: :politíca. Ha p()ucos .. aias foi olividll com inllita il!!én,, 
de i~trigas, di:l.traições., e de• odios· o vingançns ç~(? ·.o _çom , o_.merecldo .lou:V.>l' ·o .nobre .-deputaiJo 
mesqu1tlhns'!PorlJUO pois so.ni'io hli; ;iê :41lcuStr,,- , p.or.- J?erl)aml)uco·. pr<J~iden~a,"~.P.ar.,hy,ba; quando. 
e aeeusrn· com ro~ça; o governo que· .asshll'.procéda :' referto; 4, cam·tn . !IUC: .haVll!o·., gasto., ·dA -s~m ·,.bolsa. 
e que ·desfru-te de6cousidera: os .. noliso5 . ·c(!mnrit~ : pttr~icu.Iat- - na <a<i~liu.iska<;OO daqaell& pro:vincia, 
tentes ?' Deve-s•r acaso· !lc'eitar o. mandato da umao ,, com. a t:~pre\1Siio_ d9 erime: :A.;ce:nara;me .. permito:. 
pro:vine:ill' ' para· ·vet . hnpa.asivelrnente ··.o. 'govérno : tirá. .tlizer.~ll. t.ambem tenho. feito: o mesmo .como 
conculcat' · os d:h-eioos ·mà.is'·::sagrados daquéllea; mag1stra•lo __ no ·ruo Grrmd~ do. N:orte: :tenho. 
que· :nos .elegem?:·: A· expreSsão,'. Sr : i 11t'~iii~nt~~ 1ia•to .com· rdpr~ão:.do, crlmo mai~ . do. , íJilO~ talve~, 
cottellponde natura"lrn&ntll no senttman~·; cc nno. e d,evê~a\ ·e·. _tenho.- f.-lto; · além . diSto~. s~erilicios · <ia 
poss~ve~ senti.r ecHn.cnerg!S. .os' ~~ff;rirrientos da um•( uma outro· ·ordem, porque 'tenho exposto .-tambem. 
pro:vvl~ta·a quo nos' prejidem_'tn'flltos"la_ços.e fallar . n, mi•.!_h~ vida:.~m . .luta· _co.m .a··, p•'8.poteileia:,-dos· 
uma.:·linguag<lm:de gelo.'. - .. · - :: ... · · ; · ~~n~es !!' CQ,OUl:p~~-ve~sídade,e.,o ,bacamarle dos 

!'arn· 3n.e··a:camara :possa .apreciai· um .. IRJueo . s.!~nQll'· ... ... .. _ ; ,; : oo.:, .. ,. , . :- •.. , •.. :. , •. ·, , . . :. 
essa.polttica. · e- fater'ums.·· idéa, ".uindn' que· li• Entretanto, a· de3peito dos serviços que '·hel: 
geira, dos- meio:J . ll.e .'"qlie·. lai1Ça:. mdo • Ei~e Cir". ·prestado. em bem d:t __ ontem no cump_rimertto _dos · 
enio para.- coaqn.iStàr.: ou: ·conservar· o_ .. -pode~; E!U _ meus· devere~, sabe. n ·cam'ara" .. como tenho:·s!do 
produzirei ' alguns foetós. Qunndo ·:cml8ii()·:Wle~, · tratAdo, de.;;dé quo os rn~ns direitós e·nspiraçiles' 
ecu n~: p1'ovincia o , digno. ,presidente . de entã:o,. : mui t-I -legitimas se chocário co.n os ií.terMiies 
o Sr .. Atii,UjO: N~ves,. es~e. ·circulo acliafi:<!O. !1-1118 . dqs~e _clr~nl()_;<3 _qne ·:.~á_o. . ·.·: · -::· ,, ,: .-.. 
occasião ·azada para. .des.fechar. um golpà' -:l)l!)l'~al_ .,Aqm . . cabe, :Sr.·lJr~ul_ente,: .enumerar .. a• sorte' 
contra: a~ (jpp<is_iQ~o; :accu.So!J,~ :da en:velie~111-~e11to , M .vingança_s;;_exeri:t_~;:pelo· pr~si4ente · poster!or· · 
na_ pess91l if.o_presidente ;, o.g.~lpe ·p_rodiWO. o s.eu. ' m~n~e. i\ elelçao•, Nao. u litnlt!LQ-.i!SS&S .vinganças 
clfei~ ... e .jl O.(lp~içjil!_foi~llpplanta,d!\; IQ.D.S Pg'!' : i prisão ·dos elOitoras.da Sarra · de g,. ,J3eniO• de 
venturn, os ,qu_e bnvmo. feJtO s!?~enta .;aç~ltsaçao '·que jà, fnllei :_.,,m~~ .ta~das . aq1lell~.:qlle não .se 
sublndo . a0,-,poder ~aUu:-ao,_,d~ . confi.l:'m~l-~' T. a,· '. submettêriill "· ,l_lllpostçn,o 4o _gllverno_ ,, ot.t_. qttll_ ,r-it_o. 
târ.to. de instaur~r; o e1111tpe~e .pro~S!I.CI . para· .· estito dispoato'a"·a.· sabruettêr-se' ria àleiQiio _pari\ .. 
viiriliear. ·. 11 · existeneia .. ·desse:· crime hOrroroso> ·.e ' depntndo~ • provínclaes; ·e . especialmente · aqUillles . 
de.>cobrir qS, .. sa.ug . mtore.s - jlfi.~ ·' d.o ·,recehe'Ç~~; ir.' ! qM . (nrne~rii:O · dC>Cnroentos ·, ·parn: pro>ra.r OS. 88119 
ni.ereeidti' p!lUiç~o?. Iilào, p•}rqu~ .· i5S1) n~n:·,P!'s.: ; MtCCS'!IOs,:· estão;seifrendo os· a1felt.>s de sua 'CO lera, 
sava d(l um •nl).!lcjo para cçnquist.o.r .as, pos1çoes- :.. O. digne .. vtgarló da· rt-eg!lezla ··'de·'VIlhs-FlOr; ' n' 
officiaes_, e. ~o~.segtlintto :o .. ftm pou~: ... s~ 1h~s. dava , l Rev. Josó" de Mattos· SHvn, pessoa 'considerada· 
dos me).os· de_:que havJ,ila la.nç~do .muo .. .. ;.. : ~~~ - provi11ci&;. de[luta®·provh•clrd,· etc., 'qne-=mo 

Tambem,· Sr. presíaonte, lembrarei de, novo á. f!otnecea um ·attll$ta(lo -•qcc·'na::seásão :antwror 
cama~~· U1l! · facto,_ ~u :uma coinci<iencta .. ql1.11." jã i ll . à: ~!1-Sa ~ _ sen 'irmão ·.o- ; de\egauo ·t1G·= :poii~ e 
em outra occasiiio referi..De - .1~ pam ;éá tem ;jlliz muliieipà,t·::OO termo ~e. Villa-Flõr·" 6'JII: ' d~s-· 
tld_o· ·a: prov;ft\~!:l. do .R.ío_ Gra.n<J.e .. ilo Norte;'quà_tro: : p_eita. ;~o-~qnal·ja b~~ln -~sido snpP.rim~do •aquelle
chef&.~ de polté1a, . -e n~nhum . .-d~~s. tt!ro · pod).lo · 'teimo, e~as d,ou;;;~c•dad.iios ~resp~ttavets~,e 'JRU~l-~ 
alll paràl'.; o;. ··ltctull\' ~iio· ; 0~. ' s·>tis!JitO j . 0·, Ç>_; : me.nt:l UJn.", OlÚZ'O e.tdadáO: de· MUIW· •mento,· lam~ 
qui!Jio jo:i:.: de.· o;lir~to .~a· .climarca. _do.~~tl!L_ne.s~e.: : ooÍ\1 jui_i mtlllicipal•supplen~;:o Sr:·.roae O.lemen~· 
p~~1o5\o, ,o. Sr:- ;.Jo_ao "f>aO:lO. ,de :J.hran.d.a. uão ~~ : tino J?dsoa .:de :MlJnquerque MilHo;• sendo·:·-prO<leS" 
conte.nte rill; jii'OVJD"Cia, J!l.. J:IOI", y~eS, .tt~~ ~edh19. ·, S!-Ul!JS _[)Gl' ordem-.· do -;ptoSide~te doi ;-proVincia;l' 0' 
a . sua tol[llOçao. . . , . .- · , . . . , . " _ .- .· .:•-, · s11bdeleg~o · -daqtlella,.fteguezla; o·dtgno· ~omman-

. :Enlre os cbcles·. de .,JlOiieia .. a ~ne- •me. refu-o•. · dant.l,, su~rior Anl.llnio de. Mouquerqn.e: · Mara-· 
figura o uom·é--do digno pernambueano, hoje .ral;• . nbo.o .foi .de!lliUídO. ' ·' · c .: . =- - · ., •· '. 
lecido; _o Sr. · Plt$80s ,Bilptisto, magistrAJ!o·muito,'. _ 0:~ .·~teitorS&,. da, freguezia· -de· s. Jose 'qWl.me 
probo; milito illt.elllgente, qM PI'O$tOtt .,mllitol' 'del'/lO 89!1~ :vo~s.andão ·ror~gidoa;: .: . ·: '· '·~ .. ·-··. 
ser,•iços na eomarc& . do Pageil de FIOroa. em o. eleitor: Gabnel· Archan.to ·de- Góes ·Lyra, es-
PllniariliJ!lco. Eqti digno magfltrade) ·vlo·eo"p~r· er!v«o, do .iulz de paz e vertador .d11 ~mo:u:a · ~~' 
ses~tidn de exlgeueta• taes, achou.•o etn um11 eldl\Je de ~~ Jo1é, 4ell4e qu11• ao eonehno n hlel-
&tmoapbera til.ó ~rnleiosa no Rio · .. -Grande do· . ç.!o lmmedlatamenta ror pioellra lo·. po( ufu..â ~:. 
Norte, ~ue,- ·pedi~do 'JlOl" vuzesc. a -na· 'l'llm~~l{o eoUa: para_ .181'; preaó, & •vfo-ae obrigado ·a .1!-l?JI..n~ 
no governo, e nno lhe .sen;io eata·,eoneádtd;r;· ;donat. aqueUa ~mo- ou ' ta19ez, -a pro~}nC;[a_; :l!~é: 
encerrou-se em 11.ua cago. e toucicutnl>loc ao . dcag.1~to '.hOje -n.W:--pôde atnda• :voltar ~~ o ~11) : ~.! ·!'.~a 
e 1\·prostraçilo . '· - • . .- : .. ·. '-'· ·. ~- • · .. - •familit. ,. ... c• c: ··' ., ·_. · •.:: .' .. . - · · ... . . , · 
. Fignra-·tam~·m-~es~ ·n~meró. o nomé. ~.o Sr.:_ · '.Q··oleltor J.'llil:''&J:erx• Au~to<·a.a Tii"ni!àde; 

I..ourença .. J01;é da: Stha SIUitiago. :-màg~strado·· ~ moço 'tnilltO · dlfiinet.l .: ~ue ~nl. 'neí !·iiu.' miiilieip~o · 
aotigo, . e· hoJ:JrfldO ;q11e· .. rcl<!vantes.~ seryiÇ9S .tem: [to Bupplante do, d<llCJgad\10;' 11 . d~> · sabJel~o, ve'-' 
drestado ~m dürérentes provincias d~ 1mperio,, rcador da ·eamàra, )u1z de paz, .etc., v~u a sua 
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easa em-cada por divers(ls ~~~.- :~. ulttma~ente gado ·a voltar ligei~~mente sobre ~lgu_ns .. pop~~ . 
abMdonou o lugar. A ~asa. do eleitor _(},)$mo de eru · que toquei at.bbado, e ·sobre os q•ues ténlio 
Calheiros tem ' ::rldó cercada· p,ara serem .. presos neeegaidaiie de insistir. · · · · . · · · · ·. ·. 
seus·.1Hhos:.oomo .. recr11W..- · . .... :--' ·-- · . -c.~-~.~. - c-li--Rmril· ';'11-i'll!-~ítm~me""ã· ~azí\õ dâila pelo 

O 1tonrado delegado c Io juiz mci.nicip:at . ,aup- nobre depotado para. n prisão : dos',. ó~~itore~ .dllo 
plente d1\ villa de Porto-Alegre, que me: 'l'emetteu Serra de S. Bento; e para á sbltura . dos . mes· 
um nttestado seu, e outro da camara de seu .mu- mos eleitoros. O nobre ·dep~~)lj~ _qu~ eJJ~~as 
nieip\o; ~. suspenso de sous :·e.mpr8~os ·e· pro-.- eleitores forão presos ·eomb. eó.ouíllee& do a.aaas-
eessado; o· · digno vi~'!'io · .da fteguezfa ile:: Pão· sinato · ~ i" in.Miz · ViAnna, . d!' .. ~~r.'!-~:Ybiq qu~ 
dos Ferros e ::~ua Cannha têm sido a· tal ponto· apenas um fot preso como, r~cruta ; q~e chegando 
maltratados, que se vê nn. eoUislio de abandonar i\ capital,- e · tendo-so. · j~sb"ilp.Gdo pe~nte ·o. ê:h"e!~ 
a : sua rregli&i:ia. .O _inspector da thesouraria geral · de policia · da · c:lifi!pliei~ade q U!' 'lb!'s ·, impu ta, v.ãO, 
éstâ. .'.amoaçn_do .de perd~r O S<!U e~(irago ; O pro· forão pO!i't~s á dJSpÓ31ÇiO do_ p~8.BI~S!lte, . 8 este 
fessor · de pnme1raa letr.•s de .Pori.O·Alegt'a espei:a os mandãrli solt&r. . . . . 
todos" os dias ·a sua-remoçilo. · · . · · Antes da tudo pedirei á. eamàra Qll.ê. nota à 

O vigurio de 'Extrenioz; · allil\dó presi.imoso· do · raiilo C•lpe!osa q11e dà · o .nóbrti 'deptit!ldo · para 
lado dominante, e que· ·ent~~tanto · votou ·na chapa · a .prisiu desses eleitores; . diz · ·quft ellês forão 
do goTerno, est~ .seildo . ntrozmonta persegúido.. mandados pr.mder eQmo· ·coriipl)cos. do · ass~sinato · 
Relaç1ie:s de· fam•l•a ' olfendldas ·petas· vi~tgauças do f>~lleeido Vianna:· entt·etl\~tl! . :c:o.nTes~ . que u_m 
do presidente e do suà -camarilha tem feito··com · foi l?reso. eo!l'O recrutá. V~:&e, :P.q-:~nto que . u.ao 
que muitos ·d08 Q11a . os hnvião aeompimbado .se · se· tulha untcamente . em . VIsta . m&(J!IBr. prender 
rêvoltem .i é enlãCI de~em ~r igiialJnente· puni;Io"S, assassirioi> ou·· ·eo111pllces de assassinatos.. man~ 
porque: àbi . lle ·.~ev~ · apoiar e .applaudiY mes~o · · doll·Se ·prendei• p&ra .; recrutamento. "'.indi~idri.o~ 
todos <Js· despropostlos do. {loder. ·As violenc1as qnil erão eleitores: Vê-se que: .. o. fim .11iio .·era 
se DitO lt·initio Uoa· que· resistirão á vo'il.ta.!b presi- ; sóruente . preridi.L' :crimiriosoà, ·mas 'diu' cabo de 
denc:ia\;·esten~etn•se ji\ a mlritiis' outros; pllr<j~e unia ·ramilis em qae haviiio ·.tres 'eleitores. : . · 
âs lntrigs.s têm cres.cido com a ' •rova imposição, Nôte-Se agO>ra· 911e o nobre ao_P.utailo:, diS!ie qil.ô 
que se _prepara para· _ 11 eleiç!i.o prOvincial.· Q11em · esses ·eleit0re3 ·ehegando"'â . eae1tal,. e jnstitlca.ri·, 
tem ah1 · seus odios mveterados, ou reeente·s pela do.-se ·perante o· ehere do). pulictil. .~da. i:;ompliéidade 
eómpetenda du··nova.s ambições, ·e .. ostâ nas g~a~ . ' desse.IIHÜSlJinato· de · Clllê, ~rão· · aee"~dos; . ~oFio . 
ç~ do' pré.Siden,te~ . ap1'ov~ita o . !l~u. .. ·apoio. par • .-· : soltos,, e.&e. Ora, .tendo SJJo: esse .. as.saa.stnato 
Vltlg&!'·SC.· ,., . . . . . . ' . . . . . . . coin'tnet.'tíd6 na· Parabyba.; .esseS liómens . de vi i o 

Ultlili1!inénte ós ' -ex.ee8sos Um. chegado a um·: ; ser P.rCI!OS. i :. requisiçãO d~ elicire ~ de ~ol,ici,& ·a~~~~ .a 
ponto 'tar·-na comarca do :A.s8ii; gue ó juiz· de : pro.vmcta; com•> e,ra po~~·:v~t .pçts !lue ·JlU~eiJ:S'!ID 
~ireito foi . ()~il{ad~~ a. proee.ssi!-I' . por denunciA o : ~•an~ ·o _.cllefe .. de pol~c~~ · ~º .:aao ,_G;~nde ·;do 
Juiz mnuietpal, · lrm'ao·do nolire deputado:._ · ; NOrte. ·Jllllt~fle4r~m,!'~ de , ll:n. ~nm~ .: co~me~t1 d~ 

o .SB. c(,RRt~ DA~ .. NEVE.S .:' :..:. . Como h a easa8. ' em !JUtl'll t~roV!.ncu~? ~llh~\l'!~Se . .PE!tfe1~~!Jlent~ 
violl!Dcia~ se ae proeea.sa 0 irmão do, nobre . .io- , : qu,e te~· .~ mttito eatvo, ·q~ae ne!llium. d~~ ,hQ~· 

tad ··r - . · me lia · era criminoso, e · só f()rão prD!iOS,. pel~~ mo• 
pu 0 

· · · · · · . ti vos <Jll~ ht!i indicado. · ·· . . · , . , · · . . . . 
O S:a. BEZETIRA CAv.u:.c .\NTr : - · Por 'deóuneia, ; !la.'l di.sae-Se . que.· farão . . so~~~: . é _ v.erd~e ,que 

eomo· disse,' ·em ·eonse(O.'eôcia~d'! · sua,. Viol.encl•s :o ~orio• .mas p0rqu!_ o vsgart~ da freguez:l& . Of!!ie 
e- excessos; refiro· a · verdade; o . uobr.e :deputtl.do : restdem esses cldotlaos, o Re.v. Camltlo de Men• 
ac,redite . se qutzer. Tetn s~d~ tal . o d!!smarado; :<j~e .dono a F.~trLudó; . á pé nas forio ellos presos;· aoom; 
a: intriga tem lavradet m •. smo· no · ctrcllh>· prm~· · panbou;os ·ã oapíLal, apreseó\OU·se . em .J!II,I.Cio 
legiado; e" alguns ·membros 'mais" salientes ilel.le • e . declari)U • ao ·presidente que se nW. fossem 
jâ tê:n · desn!i•do eontra si a acgão da juiiça- soltos · seglliria · Cllm · ell~s ·para a ·· cõrte, , (J seria 
a~rde.ae acl1ar er.ta em pode-: dos de su.a par- mais· um. doeume11to · vn:o contra os seus ex· 
c•alidade. · ' ·. · · · · · · · · · · · · cesso:!. · . ·· · · . · . 

O .Sa • .CoR~ DAS N.t:,;.IIS : - Logo, h& impar~ .. Agor:a, Sr, :t~residente, ~ei ai!ldn. !!O eolle·: 
cialidade, tanto >~e . proceasa a indfvidaos de um ' p;io. de S. José. par1l concloJ.\r a m1nba. re!lpo$~11. 
co~? . do. outrl? lado. . . . ·. e.a· nlicantioas que âcer~ daquE>Ua· coll~glo !!O 

· tem empregado. n mostre• . ~m o~tra sesdo qu~ 
O Ss;: Bl:z&BilÁ · C.~ov.U:c...~:- O que ·isso prova _a· r_epre&entaçio doa: ·elelfor~ de. S. José nio 

é que• ha intriga e ··desordem.; • · ' . pod1a ser conelder.-da fa!~a, mnda .Qil~-~aa~ente. 
Na cidade do Aatt; Sr. pr~sidentê, · n perse- . . contivesse .alglliDas ass1gnatué~ .de m4iv•d:nos 

guiçiiD'é horl'ivel, .e reina um tal ret·•llismento• • q 11e .. assignas~em pol' ·outroe eom su, _autoriBB• 
e desbarmonia que não sei se lutvemo ,Io11e ou : ção; isto nã? ~ proprhmcnto·. (a_l~dade . : .. m!!s 
tres · .bomeae unidos. ·Proprietarios abastados ~ai: ; CJ.U~Jo o ·.fo;sse, .. e~as : poucas ass1gnaturas i!~~ 
v.isto' cooilhntemente suas eaüs varejat~U e · as ' Cladas (l!>denão t1rar .a força . a todãs· as · outras 
têm abondonildo: Citarei .. os nollli!s· do·' commau-· ·; verda:detl·as e incontestadas t ·. · . · . 
d=te·su()erior Manoel·de· ~lo Montene~· e do· : , A.lém ·dtatO, e88e. docuiíiEi!l~ • . nlo '(o .rilil.cà 
tenente-c:c;roncl Luil; Antooolio ·Fetreita'· 'Souto; .a' sobre ·esta .questãó; os excessos commetUdos em 
respeito dos quaes . sou· insa.s~ito, JK!rque· ·delles , s~·· .Jo~é; acliio-se p_rovados por uin L· jiUtift~~~o 
não ·t.eeebi apojo algum na ·eleição.· Erão . antes . judicial, e par matt.os olltrca doeumeotoa ure
meus amigos, mas deP9is acon'iparihtrio o ·-poder' cusavei~. .e>pec:i~\meiite P~.r : ·w.na ; i~pté~;~mtaÇiio 
e . vo~- oi& ~pa do govern·o :· nilo''·tenho · po· . da' C&lllllra: muntcip.\1; iCUC9: d~. rep~;~o~taçilo 
rém odJos e v1nganças a e~:ereer, e cumpro O' do~· eleitof'~s, ainda: poah épt .. ~~v1da . .. l' aua au~ 
meu .dnár cclamando ~'ntra as injllStlças e -vló· then~c:lc'lacie·, . · ~e-ae b~!n appl1~r. a, maxl .• mA 
lencias , que alli reinito. ' · · · · · a<~g111nte : . · <11'i4'Ni4 demqmb·aridum . 1.·e~. GiU1ltAr 

Fjnatmente. ~ra niio. alongar. ··muito a ae~ie · sali.s den1-omtrCJke; fÍ"U$trCJ ut. ·Em l!&dv. póds 
· das vie~ · dlrei que 9 proprio .cire11lo, do . · el.la prejud.ic:ar' a prova exuberante. que· ha é.eerc:a 

governo· está -na provmcia .. complel.àmente nta- doe eaéâllilaljiJ. commettidoa nesaa loeal1 . . dade. 
lhado, · • 'OIIm a &leiçilo· provioclal, com .. as novas . Eu. àiilda. toe~ nisto. ·potq~e o nobre dfipntado. 
perseguições; e ' aobretíícto eom ·o im}IOsiçiio que quo me., d·~ .!o'ant·•á apartes in9idl~ ern. attl'ibllir, 
se -P.t:epar.a para a .ebição provmeial,: elle ' llcarã o oereo e .,varejo dD u:inha csaa. â. Bllppoata· ap· 
!~oú. id<? _-':llrlçam. ente. -a- fum.i.Ua do')J<!bre· 'depu-.. prib.}tido 'do' llvrll· das' aetas.. ., ... . · 
..... • Já. disse ' 'U:IIlll vez que nio .. p~etsa~a .desa&. 

Sr. presidente, é um grave ine~uveoiente ·fllllar ' :uvro, que :ette m!l. era iniltii, JK!~ue. l:QDsta d~ 
em tempo limitado; por esta· ·razio sou obri- · ,.upposta autheot1ca ·desse collegto que ellc nAo 
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continha .mâi~ ' o$p;>ÇO rar·a ·-~é :lançar U~il __ IJ..~t,..~ . ..ud~~~1~-~.;ffend'td.ôenf ·soi{'o'rg!llbo --~~j~ ritd·· 

__ _?~9.1!Í~-~!iSjLhzou:-..uma--d1;lplicata-~riifoã- mesa ser então o · eleit.o ; tratou pois do excluir-_m.-i 
po~ mom, co~o o n_obre oeputad<> . o conCes~~· guerreando· me, mas vendo- . q ue· o . n~o .po(lla 
te n a ·t-tmbem outro -livro·, que a camara muniCI· conseguir • . : · · · · .. 
pat da oppo:iiçlio me forneceJ:ia. ... · . .· .. . - · 0 · · ·· · · · · E . · 

Além 'desta. . riuão, ou·· pergunt.lrei se ·pur _ ven· _ Sn. PRE~D.B->~TE -' .,.... u · <levo observar a~ 
tnrà_, pa-ra ser appretiendido ·a livro .das ·.netas, era nobredepQt_qdo ,ua._ o_ t.empo marca~o pelo r~_t· 
preciso que fosse a. u1inha casa varejad~J: por.- tre.e m~nt.o_ .. P~ a d.scussao dos · requ: runeotos é 'lt-
v~zes ? Teria-fugido por tres ve:~:es e"e. livo·o pal:'8 · Ullta_do •.• •.. · · . · · . . , . . , · 
a. min4". casa' . Esse. livro. DUJl(lll esteve em-meu. .O SR .. B&zv..xn:.. CA'VALC<I.N1'l ;~Sei perfeitamente 
)ioder; . a m·caa. do· collegio o de_u .. ao -eserivão para · que o tempo .pitr:nirtido pelo . l'~gimento para esta 
exh'alMT U:ma ··c~rtidito, a meu.. pedido, p<)rque-era · discussão _· «~. _límitndó : ~ mas. ·v .. ~- :.'?em .vê . qu~ 
eu quem ' rccelava- uma eleiçjl:o . . fal.s&; ·a. tnesa ·é · teohll necesstdacle de d_efende~·rn!l. : e: de. entrar 
quc:m tinha· o . direito dfi. . guard;~l-o; -e a !polieia-'ou . mais detalh.adamente. ni!Sta· qu·estão;· · · · 
os _ef!!i8$lirios_ !lo. p~es.!'den~~- natl:t tinbão, com_ ._a · o sn~ r'R~10E.~i'Jt ':-Eu.Dio 0 possopermittiT; 
eletÇ!W pa:r_a. n ell" ~·e mgeruem, e _fazeo·am · dth- : j â · fiz isto am·a ,vez_,:. mas poi· isso fui cens o·· 
l{enctas. uuhtnres com_ '!sse -fem.enti.d~ .p_rete~to. . rado. E' ·querer ir do . encontro . ao. art.: .67. do .re~ 
Além ·dtsso, . se. o. fim eru a llpprebensno do livro. : ··· ···t · ··· .. d" · ·· -····(.,. A , -·,· · . . . 
porque Iorão' : p~;eàris . . tpdas ,aB: .·pessone que se i gtll)eo .. o,. q_~~ . ].~ . li:S.~!A' · f-1'<· · · · •. -· ' : ~ - ·.: 

acha vão ~m.mlnl•a caso., as qu~~,es· Cod() to.dns sol· : : .-o· Sa . . ;Bll::i:"nn O.~v.u.o,un•I ·: .-_-J?ens~ ··que ·h~. 
tas no dh seguinté? ,:Isso. é: pois: .. uma ir.rhliio· J .,. ' tambem :_um. ~utto. -art•go:que •:nlio··-permttte:t<Jll:!~t: 

Notarei ai11"da · uma inexactid'i\o .. do . nl)bre . reJa; ! a ·pala na ;,ao ;•!)radllr ,:quando fall1l';_ · .. · .. ·' ··: 
t.or .da · com~i"5ii~ dos 1>9de~;és •. -qúando·;;, tra- · : :'()' : ~.:t: ; .~it.Esn)~:i.~Ê' :·,:--:.:Niió':ba · -á~tig<? . ~gum ·.$ 
t~~d~ .da __ .e!etç1i_o_, _de .. Angtcos;, pnde- houv~- !!u- . , est~ -- r~t.to ; quet.ra ~ . Sr • . deput,ado cital-o •. 
phcata. d1~e que . .. as actas de -uma da•:kell'nçoes· • · -· : " . .. .. · --- .. ,. .. · ·-: . 
ti essa · fregucllia,~ (a' :un'ie~• :li: :vérjl\lde.ramente ieg:ã. • :0. Sr<, .BB2:eatu. C~ VAt.CA'l<Tt :-.Pelo menoe e esse· 
t1mal nãO': ,tinlião:. :vjildo ·a 1:31,&·.- c.asa •.. E' :il!so· . .in·" ·· '. o ,. esty-lo .. da~ casa,_ 
e:ca.clo ;.: lls. ao~s -.:~~liS~· e~iÇuo·; ~s~Q:.nasecreta~ . . : ·O SR.· -PnES~!l:n-l!i ;-·o. regi.tnento apenas wn· ~ . 
r •a! ·Fo1· pois,· ~m urexs.ctldl;i_es desta ·ordem · enr. . cede * de-· hora parn a lettura de. pareceres, das· 
qu~tão do._t'ltlta · in,portailcia que .o nobre .de·-·. · tinos a -.. osses t-nrecet'es; leitura e dlscusiliio doe
plltado ex-pr~si~énte' do. Rii)~Grande do Sul'Sus- : r equeriment.os. : Ota, . eu ·ja concedi ~ aó :Sr.-•de'
~n~n~. corno'· era ;~a tu~. ps_ ·excensos i' . ab~soa. ; p-uta~o. ínfrluglndo: as.-Jim em __ seu.. fav:ai. 0: a:ti~o . 
do_.-pre!ndente: .do, _Rio-'&J1L!ldtl !~.<?. ~orto-: _ · -. ::•:· ': term1nm1te ·ilo. reguoe~t<:l ;·· n&e. PO!!>O .mfr_tng~;r,. 

·Agora',: .Sr·. ·P.r~st~nte, . aprec:umn o.u·tT_os . pontos· f!!& la;· e . _porbln-to o ·Sr. depu(acfo · nail pó de . .co~- . 
de q_lle. ·tratoa o .nobr~deputadl> -pelo.-- Boo--Gran-de· ' tmuar com· a ·.pa1avro. · .. . . 
do_-· ~ot:f~· -.J:>!sS<i .li. riob-.;e ·deputado qne, desde : ó . . ·O :Sn,. B~l1:n.at'CÁ:vÁÚ.•Al'ITI :;EotiÍO:V.·k·: nio
prt~cipto 1:\~ ---'~Jli'!O ,,paSs!l.do. J'rO~U,X:Ci. .-ell-lflC!JlCar7· .. pcrmitte" que eu termine a minha dafezà 9 me · n-a p1'0VilfCI&':cotno ·uln candadato .. do pe1to:do- : · 
governo;_-·que''·mc· opi·o:v·eitet: :'(i)l.j :i!ca_mstaoeia -de ·. O Sa. Pa&sm~Nu_:~Devll ditar ttn Sr. depu
haver stdo _ nomea~~' para :a -pro.v,~nc1a utr. prea1- : tado qne ob~ervc• que,· ape2ar do aaber o Sr;:depll• 
aente ·filho::·.de . Pemainbnco e . easado com. ::'uma . tado· -que· t&nha·. apenns -lrc.l quartoJ .de .hors 
J,lli.~~il ·~rin!a,,. Jkra. , ~palbat:; car_tas · pordoda: -n· para tra?'r do róquerimonto. eon : disc~s~o; 1(! 
pro:v•11cta, du:endo; ·qlie.~a. nom~ação .. do :govorno on 20_ mmutos do · sen· di!IC_UI'SO _Coriru gt111to~_ em 
!i~\ p~t: ,fim _pr rit:e"ger a.,_'!linha. c,andldotura •. TaJo ~o.ter•as intei~amonto allie iCIS_ o.o mestno req1,1_e- : 
t~o; · 1:iT •. pJ:e~Jente, é .111exato1.-. e ·. ndo passa -d e nment.o. (.dp~nados;) · . · . 
uma triste l'Jlpre~alt~ do nob're 4eputado ... , · . .- .. ·o SR. BizsrutA. llAvA.Ú..lx-rr _:-Permitta V: ~. · 

Como 8)~ apresente• circu(il~~ • d.o .-nobre depnt.e.do . que a este ·respeito· eu Caça uma. obeerva~. ,. 
e de I?OU' trmilo, nmbll$ escroptc.s com as mesma• . 
pal~vras, e .como do :eonte:S:to -destas-eirculare8' se . O SR. :Pnesi D!pNT.E:-0 .requorlmer1to em dll• 
-y~:qn.e ._ u nobre , députndo·. r l!commenda·se. uoiea; cussiio e . (l()JICC!bl~O pestes term~ {U. J · -· 
J1lODtll co_ono eandíd~to ._do -governo, .as.~verando . Ora, isto _é mater.ia tito .Pruost., ~o del&rmi· 
C}ue a miDba.cf1DdiJatura .era pelo lfOVerno ropel- nada, qu;;n ao perm•tt.é _mutta dlvagaçao. (Apo~-
lid&l o nobt·e d.eputad~~ .q:uiz attribnl.r,me tambem dos.) Mas o ~r. deputado f!'ll~u no o~1venena· · 
aq1!nlo do.que e t!.!) a•·gui. o qneassever!li, Srprcsi· monto do presr!fef!te. da pa·ovmc•a do R1o Grande 
d!)l1~ç; _porque. nct·edita.vit.n<>:govetlio;. foi ·ql;_le -a lr.f!• d() NoTte, . acontec&mcnto qu~ tevo lugar . ha 3_o_u 
dtda, .dR S1·. Cll.llha·indl<li\V!lli,Ueo gl)verno nnoappro- , 4; '&liDOS; .ranou .D" molos_t&a . do . chefe~ da · poh
ra..va o !ieu c:Otl\portrunento; -quando ~rQCUra'\'afazer; . , c~ a; . etc. {nsaàasJ; c só-eotrl?u Of!lcqu.esf.ão. appt.o" ' 
se:~leg~r pela :.pt;ovil)ti!l que admluistrava :•·O"ac-,- xt~ada · ilo -~um~_to do: ~'llquon.mento ·h.~ . t!llv~ · 
crEscente i para: os meus ii!D~gos .. que a -.eirenmst:ln; _.. · 10:· ou·· _12. -mm11tos: ~pena5:-_. (4potados . )· · · · _' . . .-._
cia. de . ter sidc). nem~o.:u~: -pr~i<i~Jnte .:filho_ dAI ! · : ó 'SiJ~: :BJ>ZeR'ii''é~Y'~c.um :~ESta éeo.Sura quii 
Pernambuco. e. ~-~da -~.18!l~O:-eQDIIIItgO. pore :l~s de t v: . E;t.' ' me fa. ••. :-: ... : o.: . . . - .. . . . 
allinidada m.~in.sptro.ya . .a.:confiança: :de.qne nao·:-se.· .- · ·· --- · ~ · · · .. · ·· · : , .. · _ · · · · . "· ... _.. 
ia .guerre&do .. . l sso .e -.oouaa ·:niuito · d.lve~a:;. : eU' · . .- o_ Sn. Prut~o;>~E->~NtW faço .. censura, qu.,ro . 

nurú:a euniprómetti ·.(). govern~~ com -.. a :minbaelei- , , só ~o.,trar : /~ ·.·~f':'cçao_ do . regimento. -·. . . 
çilo, .como.o .fez .. o -. nobr,e,deput.ado. ·· .. ·:-.. ..-.•,,,_ ·o S~t. B.:zearu. · -CAVALCA.NTI : · ..:... :PenntUa-me . 

: Sr~ ·presidente. eu .. predso• .. i:OI1leoar• a .:bístoria · v ;· Ex. 'dizel--!.1\e <ju() s e houvd 'jnfracção dorcgl- ·. 
eleit.oral do · Rl.o-GraDLle . do .. Norte :_de um : pouco · me nt.; ·no· que;eu dh;s!l~ y.· l!."x. mesmo ·autori$1\a . 
antea parli ~mostt-ar. a ~lealdade dO? · meus· ami·. ~ssa· iofrac:Ção ·eo·nsenUndt;~ : ao.: n.obro 'depaLildo 
glla politicos !fo' ou.t.r or~, .. o · .. os. me1os que ·tem ·pelo Rio G.ntlt_cle- ~do Ns;orLe, quando. O.Qt~ntou c 
tambcm. einprepdo o nobro ,deputr.do · 'P•re. ·.~n· .seti ' reqü~!_rimon~. _- .r~~rre!:f.i'mi~aç_õe$~ssoaes, ~ e . 
s.egulr ·.um, asaeotG nesta Clllla :; · :· começarer:· d() : trazet·Hle · f'&ra:' a~ .lli.scussao,, sesn;, ;· qll~ ~ta.~J~b;;m ., 
priUe!pio de 1811 . . De.,óisv dt.~; ~oweim~kla <Jue._ :o. :-tJlllti iij.d~i!i!lo·; ··ou, ' o ;1peu. !lOpl_e,,.: se ;aehe _con·~.- ~ 
ti vl!_~io .lugar , ew .consequoncJ& , do -·fal;loc.ment.oAo . tt~o ' _•na c·,n~~r,x_~ ,_do ~~u -.~eCJ:n~rl!lJ,ento; __ : .. . . : .. .. : 
D.r~. No~ea, maudO.!l·.&.e pl1)ceder .A 8~1~ .de.IJ!&I~ . · o~s11 . Piu:SIQENT&:::-:-:-0·'· 1\ob&·e de puta®, não 
u~ _deputadcl_ q~;~e ,açcr~ceu .,á . pr.o~oC!~8 • e . )u.l : téon mctivo a!gum ;da _,queiu,.~rqti''ha Mn ~e· · 
gando-me eu e~ conJlçoea Javoravelll:, P!'~ apre:- · melá ,qu.3 está ciivagàDuo respor.dendo .a taee ·re· .. 
a91_1.!Ar·me .'?"~ul~to, o liz, e consegu1 1m111ed_la· criiniÍmç9es • . (Mu~.t ~os.) · : · .- _.·. · 
ta~en~_. promesa&~~ :de -_t.odoa. os-.-votos ~o ~Ji.do . .. - · . . . . .. . . . .. 
do~ gover.n!).;. -o llO\l!O:. deputndo, · q_ue ~v•a vmdo : O Lt. · B:u&~ ·Cu.u.c~:~t :-Ta!llbenr o no'bra 
duas ve:~:es a está· córte como etnl\ISàrlo do par· deputado autor do reqllemnento d1vagou. te& ac· 

'i'OllO (. O,j 



Câmara dOS Oept..tados. 1mçresso em 15/01/2015 15:03· Pég ina 9 de 19 

SESSÃO EM ~O DE .AGOSTO DE lS53 
cnsati:'íes sobre pontos que niio s~ eontinhão no 
sen l'equet·imento; como não pos~o ca ·divagar. 
1·esponddndo-lhe ? 

o SJt. PRESrnRNTl~ :- QuMdO o nobJ:c olepuf.ndo 
nul.<it' "" •·cqnP.I'imento quiz fnndnmcntal-o antes 
fie o u.andat· !I. n1esn., ·cu consenti .que fosse dili
cllLindu até certa ponto: ·mas a cnmara estarà 
lembrada de que ell.c »iio occupou a .sua atten
çii.o mni» de tre·s qnnrto~ de hora (apoiados) ; 
Entretanto .Que o Sr. deputado, q)•!lndv d!i . pri· 
thci m vez lledio a palll.v:ra. para re<prnder, 1allou 
llot·a e 1net1, c agorn ninda." q u,,r f:1llar. ontrl) 
hnto tunpo .. (...tpoic>ãos.J Isto não é possivel, 
tanto mais qua11t0 o .St. deputildo·, longll de 
u·ntar sobre a matcrla precisa do· r cqueriment<>, 
telll e nü·ndo complt'tnme nl.e em dt vagnçiles estra-
nhaL · · · 

O Sn. Brr:mRll.A C ,n'ALCANTl :'-Tado qnanto 
ll'nho dito tem relnçiio intima com a _polilicn do 
!tio Grande do Norte ; julgo que tenlio trntaào 
<le mttlef!.'l importante . par.a 11quelln .província, 
qu e devo primeiramonle· tratnr. das Ql\CStões .ge
rncs pnrn depois .occupar-me das indivi.d_u(\es. 
Mostrei que V. E x. não p ódc al.'t;uir-me do ~r 
cu divagado, visto ter consentido que o nobre 
deput.n do. autor do · requerimento fizesse outro 
un'to ditigiudo-ma aceu~aç'õcs i"jurlosas. '· 

O Sa. PRESIDENTE , - ·A c::.mnra é mui te• justa 
para . não npt·ecinr -devidamente n ·obsel"iaç•io·clo 
l:ir. deputado do que p~lo . facto· <!e l1nver eu 
permittldo n um orado•· afastar-se· da ·qu~stilo . 
vor alguns .minutos, julga-se () Sr. deputado 
com direito a . divag;lr horas · c horns; · {Muitos 
q.poiados. Gru;;ao-se muitos ap~·ttlS . .AgitaçiZO. ~ 

O Sn. Bcz~aRA 0.-v.<LC,lNTI :'- l)esej'l sabiú· se 
posso: continuar •. Trata•·ei de se1: .o : uiais breve 
possivel. -

O Sn. PREsiDE..'ITE ' -Tem jà. piiSsado n l\Ora 
para a di"<lussiio dos requerimentos, . e porlllnto 
o Sr. deputado não pôde 'contin\lar.. · 

O Sn. B ÉzERILI. O~.vA.i.cú-r. z :- Nem na ~ssi!o 
de snbbado vindouro ? . · ' 

O Sn. PnESIDE~'TE:-Continu~râ . se .niio quizer 
d i,·agar por muito . tempo. . . . . 
• o sR . . BEZEIIRA c.lVALCANTI . :...:.:a~~D , · espct·nt·ci 
niuda. · . 

CRE.\~ÃO l)A. PROVI:SCI.I. ~ I'AF:A:S.t 

Conti••ún 11 zcre.:im diacu~siio do projccto que 
P.IC''I\ a comat•cn .:In Ooritlb:t {l c:.tcgorin de j>rovin~· 
\n, C•.•m 11 ucnominiiQiiu do·provincla. rl<~ Pnranli. 

o Sr. R1bolro do .A.ndr~a.a ·:-Sr. prO· 
sidcnte, pennitt~r-mc-hn a cns·1 quo dir;a · que 
nüo venho hoje propr·iamente discuti!· o pl'(\jecto 
que elevo :l comurcn ele Coritiba ó categoria de 
provinciu, comqtJa~tv implicitame~;~te alguma cm~sa · 
tenh<> de dízol"' n· tnl respelro': ·lllu vcnho .deci- · 
frar umn lnscripçiio anti-diluviana, ou nntes al
guDB hierogliphic:os egy'pciac1s, porque não posso 
quarificnr .ti e outm ·.maneira o discur;o do· nobre 
<tcputado d'l. S.. Paulo a quetn . tenho . a honra 
de r esponder .. nesta occasi:io. Para 'b em · ca·mcte.
risnr a nntur.eza dc!ise c!iseur<o, pcrmittlr~me,ba 
n · cll•a; pois que, fot _ c!ee1nrad., p elo nobre ·depu
tnil<> que eRtaviio · a'dmittidas as (acecias C(lrnO 
mátet·ia cso;eneial para . as dlsçussõcs, principio .. 
esle quo eu nl\o ~U:eito, comquanto seja .licito 
lançar :miio dellas uma vez que se não . oll'enda 
a cas(( <lU n qualquer dG sén$ 1nembros,' princi · 
piar hoje· n . discussão . relat4ndo um .. '\ anêducta 
qn·~ tem· loda ·a ..-elnçiio eom a J)<'sição õ.ut.. .. ."etn 
-quB .se eollocou o nobre ·deput.ac1o. . . 

Havia .. em S. · Panlo um homem ·do rnatto, 
desses n qu1l nós cbamamOI· «ipiras, llomem 
pouço vigoros o em suas crenças r eligiosas ; era 

desses homens cautelosos que quiH'em. semprn, 
s_egundo ~e diz. andar : sempre a .duas amarrns. 
(H•~ridt:de.) ·T eudo este h•)mem do attraveuar 
um. ·rio por .altla ponte composta :ia um só páo, 
assentou .Jc ·· recornmendar-se ao ·poder divino, e 
no pvdér iu(~mal ;· punho. poí~ um pé cm ·.Um 
ponto>. e di2i11....,vuu com D-~•s,-punba o outro 
e diti~t-vou eorn o diabo. (Risadas.j A tal llDc
docta caractensa perf~itamente. o comportamento 
do nooa·o . tleputado . ·.nesta questão. o ·nobre de
putaJo apoit\ . a desannexaçiio da- Coriliba, o 
nobre deputado reprova ess:\ desanuexaçiio I E' 
pois, ~enbores, o n obre dcpu.tado para mim · um 
mixto indecifravcl, porquo não sei q.ual ·seja a 
sua opinino • . 01·a; cotn efl'dto, na.la !ta de ma.is 
cnge.nhoso do que vir 11 csl.ll..: asscutbléa ·d ecla
rar-se que 11 c1·eaçilo da provlncia d6 Coritib'tl é 
ntil porque a actual comouca .. tem um tP.rri·torio 
sufficient~ . · <l.utíl porqlle tem .. a populaçio neees
saría, e , ainda é .lltH pm·quc a .. pt·odnc~iio de 
Lod tS :lS loc11i . dades qu~ a compoem ó sobre- · 
m:muira . impolrtnnte . parà que devão estas· mer
ecer .a lllllis s<llicita consideruç,io do govcruo, 
c ·' depois d<> se. apre5entar · estes. argumentos. 
qae som duyida· .s •lo . apparentemente - vigorosos; 
mas q.ue . exnmin3dOS couz relaÇ,io aos· factos co
!lhcc<!·SC que s~o falsQs;. ea_nelulr-se· con1rn:<! _pr?
l~~lo) .Pots, senhores, se · na · vossa · eonsctertcta 
entendei s que estAs 1\l'gumenlos 'justiftcii<l .o go
v erno de terintluido pnrà essa de;sannexação;· eomo 
p od.·is· t~r a pt·iltenç.to de . votar. contra aemelha"htll 
merlida? E' v ~ue · eu 11ão. posso com prebendea·.· . . 
. E~. !•ct.o, senhores, que o ,·milagre, direi· mi

lagre porq1te é. um. Cacl•>·fó•·a ·' d:ts ·vla.s oi·dinarias, 
do \lquilibl·io mathomatíco -é de difficil· reals9.<;1io 
o ~e pois do . menino ·: Kekllde :l'il:o · constl\ 
quo ninguém no· nosijo paiz· o •·enlizasse;· • .Nem 
todo,; têm geito· suffieientd ·para segnl-ar ·a ·uia
rolll.btl afim se. podel'em::coltoca.r· bem · em"·llrllll 
posiçlto . .' difficll,. tal conto uquella em que se ·col· · 
lqcou ~ noQre d4lpu.t;ado .por. s .. ·Faut~ . ' .· • ·, . 

:Maa, .senhores, ·pet•gunta.rei :cu :ao nobre dúpu
tado, as>egtWL eli~H;ue a comarca · de: Corilili.l tem 
a popula~o. llccessarin, · tem . terllitorio .sutliciel\t·e, 
tem . p.roducçiio but.ant.o para · qlie possa'· i!o'n'sti· 
tuir lUlU noYa·.prOVincin 1· Em·que-dadoõ &e 8S• 
t.l'iba para o a .;scgurar?·l Quaes· .os · dados ·que· 
lh!J . ~onio .mini~t~&<los • pela: governo _ou ·pela com· 
mtss:ao r "specltv11 ? Nenhum. E' . v.erJatte -qne"um 
m·bre deputndo por Minas ·aqui . nos disBB ·que. a 
pNducção da camara da Coritiba ·era importantE!; 
quo. n .sua populaçã o·· era de · 00,000 alertas:· Estou 
par~uadido d 11 boa !~ · do meu illnst-rc :collegà : 
mas . ell.o póde· dar uma importaoci.\ aoa doeumen
~os de ·q.uu _tirou !l•~e~ ~adoo~; . o qll.:J á nOl!S!l: ·!f~ 
wtelUgencta S~J& hetto em não. lh"ll · d•rmoll; 
Assim, · po>is, d11via :<tecln4·ar · O· ·,:obre · ·d~tiido 
por Minas.qual a origem, qual .a .obra•'o'nd~ loi 
buscar tAes . npoutamentos; . Os unic~$:;;lnd'ós ; ·:as
l.atis~ico.~ que costumíi.'l h•• ver. a . cste\>:r.~i"to' :&ito 
o; r elator1os . dos. pt-esidentes ,: naturalmente :O no
bN· deput..1do n!tL os. foi buse~~r; . ·11\>\S todos .tnm
l lem·:.sabem <'..(]mo se fazem ~s"rçJ&toriOs;· 'íun· 
d_aud:o-~;e . ntiS .inf<>rmações d as .aul~cidado.o ~.poH
.c1aes. Eu quero cout.-tr a · taJ,respeito ·uma anelldota: 
pndio-so a uan delegado .d'J polielà.quo .. ~ésse ·in· 
formações acerca ·. dns nascimentos .e Ulortalidade 
que tlve!'lw.Dl tido lagar no, :sen· muniei'pio ~ eal.a 
delegado peg011 em· um pap~l;·trllÇOil nlgumu li
nhas, e seta dnr -so a ·ex11.111e- · als:um· cacreveu ~ 
mortes l.ant.os, · naseido3 tanl.<is. (Hi la,·iclade,j.Ora, 
ol · com. tae:~ inrvrmnçõca sqoe se · pd<.lem!l.er dados 
estat.isti~os :quo, pvssiio · ,111~er. nlgu1u ~nceito 'f 
- ·o Sa. CRm."M ... ~.\no · : .:..:. ·Esti. enW'na<lo;·ser-vi.tiJe 
de ·uma <"Statis ticn · ·oftle'ial de s ·: l'aul<t; que catA 
ngorn em poder· do-nobre <lepiltad» o Sr: ·?tfeodes 
de Almeida. · · · , . ' ' · . ... .. · ... . .. 

, 0 S~~ Mv.imES ·.~~.ÁiliEl~·~..::_!tenho ~m li~~~ 
que o uobr,l deputado me emprestou. 
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. O Sn. Rzs<:mo _ m: A:~nRAl>A:- E;:;quanto o 
nob~e deputado ry.ao cncoatrar. 1111 paiz . ompro::;a
dos -propnos a uacamenLa dest1naJos n. ~rganisar 
uma e<Jtatistic:l, pôde fica.r eérto que cmprcgadils 
on_e•·ados C<l1õ1 oul!:_B$ obr•gaçõés, empregados grt\
tmtos não ~>e dará.o ao u·a.bnlho insnno d•l ·a. or
gnnünr, e que . teroi. .in!ormo.çi;les que com sérias 
razõ~s podem ser acoiin·ldas de inexactas. 

O Sn. CnTJz ~ÍA~UADO :·.:_ Estii. impt·cssu. 
0 S11; RnlEmo DE ANDRADA:- Pois tudo o que 

se illlprüno S<>bl. verdaCle ? . 
O Sa. C11.uz MA<:l<AOO , -Foi impressa por or

dem da a.ssembtea prov~ncial de S. Pau!o ; se 
essa ntio vale, ao m~nos é a melhor q1w temos. 
:O Su. Rin!i:tRODE A~D[<.~~-~ :·-Dahi uii-1 •e póu~ 

dcprehender que esse~ <lados s~jii9 comp\etamento· 
e::ractos. 

O:Sn. Onuz llicru~o :. - N~to digo completsmonto 
exaçtos, m.ls .r.ppt·oximadamente. · . 
· O Sn. I!.IBEtRÓ I>E ANDRAPA: -Mas aceitando 
~es1~0 _os dados apresent~do~. pelo nobre ,d~pu

_t. odo, nao se s~~ue .. qu~ SeJa .. u.til a des.aunexaçã~. 
tla .. C<:Jm~trca de Cortt1bo, porquRnto lhe potgunta
re• s~ po~ -.entura julga· que.utna·.llopulal)ão 'de 
GO m1l almas é suftlclente . para.· çonslittlir úma 
p(uvinei~- _Verd~de é que .~!ireseiitott ' o·éxemjJ!O 
lia prov•!Jc~ll: do Matro:Grosso; J>Oré!n, · seuhor!!s, 
e~•e, terruorJO f~•· elevado á cat~gorta de t:trovui
caa ·POr, lllgumas razõe~ especiaes, en~ 1•rimeiro 
lugar e um .lugar· frontmro a 'lm estado c\lm quem 
temos tido algum; cot•ílietos, fnllo da Buliviu 
. E;ntre_t~nto que na com·Dri:a dA Corilíba, · depois 

da mde~ndencia, não te-m hâvido conftictos coni ns 
noss•J6 vizinhos. -~ém disto s11be o noure depúta:do 
9.u~ : entre. a·•p:-o~•!ICIR de Mntto-Gr~sso e as outrris· 
ltmatropbes medelllo grandes· terrenos desert/lscom··· 
pl"~'unente frequentaJos pot' ·sel\'agens~ isto, de 
Govaz c para, .Já : peço .nO 110br.0 deputado. se.' ciirij>< 
aos rept·esenta~t~•p?ela provinoia deM·•~to-Grosso, 
qu.e o .poderáo lnfotmllr· a este· tcspe1to. Log•,, 
ba· razões. especaaes para realisação dessa divisüo 
politiea.; o por ventura· exi~tirá o mesm'l rela· 
tivameilte a COIIIRrca da Ooritibn ? 

O Sn. C.Ruz J.IA.cli~no : ·- Que. digão. os c11mpos 
das Palmas, os Campos No~Gs, Oampuava, etc .. 

.0. Sn. RÍIIEIRO DE AJIDRÀ.DA.: -. Perdôe-ma o. uo· 
b1:e .. deputad.o, .. nã.o ha nhi essa estensào de la
gares .de&povolldos. . ·· · · 

O Sn. · Cauz M'A.<:t:l.oo , -Na vord:\de sí\9 me
nos ·extensos. 

O Sn: P.a.cm;:co: -'- Pür·· esta· regra devi:;-~c 
crear mais uma proviuein em Mntt.o·Gros$0. 

O Sn. Onuz MACUAOQ : -· Apoiadü, ilii mu.iio bom 
o Sr. Paeh<~co. · . 
. 0 ~lt. . RlBil:IRO DJ; .. ANDIUIM.: - Senhoi'CS, o 

discurso do nobre.deputndo-por·s. Paulo, a qu,·m 
tenl10 a b"nra de r<:~sponder, foi· qualificado de 
uma maneira inimitavel · ))OI:' um nobre .membro 
da ·mai .. aia, quando· concluindo elle .. ·o seu .uis
Cili'SO dedama esso nobre. men1bro d:' IDAio•·ia 
mai:i ou. menos ·o ·seguinte :· ,,.. Não · ê posei vcl de-· 
!eud~r ·Se· melhor .. o projectli, voto ·por elle . mesmo 
elas · razii~s que acaba do apresent11r o .nobte .de-
putado.~ (Hi«u-idade.J. · 

o·· SR- ·c\\'tlZ '.Mi.oiu.w dâ um npat·t.e que não. 
pudemos ouvlt·: . · ·· . · · · · · . ~ 

. ' o s~.·.Ro.~ l)a.! A-~DR~!),L:,...:; Volto 110 meu .. i)~oc: 
posi~.que é. wm bat.lt a<> nObre .deputado por ô- l>au-·. 
lo,,é ,th:ar·l!le ~praZ~~-,:, o. R?!:t.Q üe, ,<lQUocar-se ~com 
um ,pé ,n.as· .. ra1as· da Contlba,, .. .e.,com outro: nas:. 
rnias da provincia de S. Paulo; não ·e possível. dei-. 
xal~ nesta posição 1)1Cdlente, mas ditlicil,em que· 
se qulz ~o!locar, .de advo~a r o pró e o contra. 

' Ha' uma' oidr.• q'Qcstão quc··tcnilc> a .. vcntilar c•.>•n 

<Js~a nobre d~putnção em virtude d~. um apllrt:l qu~ 
dt!tl]uando _çll~.orav._..Esb apurt6 é os•guillf.ll; «E' 
que .elle na.o e. pauhst>~. » O nobre deputa.d<f ai;'i.oJ 
c-.>mpreheuo.leu. .&.ste.õ mmh'ls palavras; o sentidq é 
este; que aquelles que não ti verão. a .. ven~ura de 
uasccr .em S. Pl\Ulo .e lliio seus rcpr.JSenta.lltes 
têm u•na obrigação .ulnite>. mais indecliluavel de; 
~c) ':'ogar os_ interesses da provin~ia li<l quo os que 
nlh nascern<>, porqlle, confiando-lhes a provinci·~ 
essa bonn, era justo QUe .destJmpenba.ssem sn
tisfact<.>riamen te a· confian~~ n~Hcs <IP-posita•J a 
(apoiado.•); foi _neste .sentido q•te ·dirigi o meu. 
aparte no nob~e deput.ad~.: . . . 

Talvez me n•1o de.vesse demorar neste. pont<1, 
porque pauc·• poderA inter. · ~sal· a questão ã casa; 
mas tendo feit·.) umn. p1·omossa. a·. est•J. respeito, 
se a niia· . cnmpri>sn : receia.ria fJ.U3 atgu.em jul" 
gassa que h::wia d11 minha po.rt~ . rec.,io de ven· 
til ar esta q uestüo. . . . · 

· SenhOI'es, ui!o. tondo eu · nascido. na província 
de ·s, P.au\1),. tendo nascido: entre, as angustias 
do exillo por· um facto de qu{l não sou. rospon
savel·; nem meus l)ais,.que r,,rão forçados a aban
donar : a patria;: J>;lreca. que se .nii.o me póde lan~ 
car isso· em. rosto. como .. um.{1 pecha. '!od:t a mi
nha. fllmi!ia existo .de longo tempo cm.S. Paulo, 
e.stá ali i estabeleeiJa. c reconhe~idn como . ilbpor
tnnte. Os s!!r\'iÇ•lS .. pre;ta2-os poy !'leus _ant~pas
sudos, entendo cu., me d11o. o d•re1to nuo só de 
ser _paulistn, como me .autorisão. o.. ter o orgulho 
t;le Julgor que posso .pet~encel' a q__ualquer pro· 
vincia í\o jmpcrio, ·e. que el~as . se n,ao desdoura-
r:hio' .;lld<>pt •n.Jo,l,UC,; {A.po~flo~,) . · .. ,: . : , 

Quando, S!!ribores, o meu,ayô, o. Sr. José .Bo
nifucio üe,Andradu e Silva, de, glorio~a.memoria, 
voléO.Il d!) exílio .. ~. quc,Jõra :-<atado,: o illlhl~r6 6 
f!la:::nnnimo f11n<iador do i'!lperi<> chegou a de
posit.u nelle tal conlianç11 qu.e.no. momento de 
deixar. o Brazil dirigia· lhe essa O'lrt.a. que é ~u• 
padrão de gloria parn toda 11· 'minha fam.ília 
~apoi.uios). !azeodo por ella d~positariq .fi~l.áo 
iris de bonança, .do .anjo .jla_.paz,â&,tél'l'a ue 
Snntn Cruz..., (Mui lo§ apo,ia4~S .) · . ~J:jtulos destes 
parece que sã~ sufficion.~om~n.te. valio~os para jus-
tificarem o meu. lu·a~ilciri.<;mo. . . . . : 

Entrou o nobre d,;puiado, em considerações a 
respeito .da maioria da pro,·incia de S. Paulo. 
Ad[nirei-me sobremodo , quo a. nobru deputado 
que llHli~ do que ninguem P.õtA habilitade> para 
coaholccr. a maioria do. pnr~ido d1\ O)?p<Jsição em 
S. P11ulo, pnis que viv,eu comuosco, e a•nda em: 1841 
nós o aleg.·mos.:para.membro da :,1sumbh\a pro
vincial,· o só om 1812 é que .so destacou do par
t.ido a .QUO tenho. a. honra. d<! partonee.~ •.. pudossa 
~(In testar n.maiol'ia •le:;se partidq l .Admir~ .<1\le o 
nobre . dcputa,jo quo. so . <.liz estabelecido .lm ~ 
&Dl\Oe na provintli11 de S .. Paulo, e que pot ~on· 
seguinte deve estnr ao .fuct(.O dll. (Opinião politica 

·que ·domina. :os diJT~•·ent.es. t;;muicipios .. da,coma~ca 
de Ooritiba, ousa.d1~e~· que. abi a: oppos=çii:o mdi· 
cnl-~sta etn minoria 1 .. ··, . , . , .. · . : 

. Senhores, até.1Si9. :.yéneernos .. sempre as. oleiçii.es 
na cotna~r.a .. d ·~ Çoritiba •. á· ~x.eepçào da eleiçiio 
em. 1S12,.:_pw:tuo. então:es~Vii•> as .gat'aotias sus
pens'ls, .)1&0 b.a.via liberdade .alguma, e sté: parll 

· o govern.>;:, :vencer . abi a eleiçl\o. o_ delegado da 
· com!ll'C~ ·de Ooritiba ehegou ao ponto. de ôeport1r' 
~ous: oiçladii:os porjnlgru:.istç..t•ecessario.ao trium· 
pho,da eleiçã9• -·Além. desta épo~ comple.ta.Jnenle 
s.no~ma,l, :vencemos.· Sêlllpro.. as .. eleições,. .ainda 

·mesmo em .·l8i9, quandoc,,,s .. nobr-tW .. fiaputados 
' ostavão no ~d<lr: Se., perdelll08 a :el!liçilo :feita 
' em- !85(1,, ·.foi isto, cklvido. n iutarferench, . de. ·um 
• destacament(k mandada .para.~o;,dtiba .. desta ',CR· 
pitill, ·e h deportação ·dos chefoa)iberacs. . ~ .', · 

t)ra, :o nobre .depntado,.,que.: nall. pód~ .ellntelltllr. 
es~· fae~. como ousa·dizer .que. n~ vesparas da. 
ele1çiio nao . se. m!l.lldou. tlcst·H:amentos . . par.a . dif· 
teren.~ pontos; .. elle,. que {><!rfeit:lmenw sabe. o 
contrario, como oqsa negar que na~j vcspm:as da 
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eleição fos~m elles remettid<>s para Sorocaba, 
Itapetinio:~:a, Faxina e ml,l.itos outt-os lugares? 
A opposiçAo prov<1u exuberantemente, com docu
mentos passados pelas autoridade.< eompetentes, 
que em tal e tal tempo, €poeas de eleições, 
partirão destacamentt.s ··1>'11'8 taes e taes lugares~ 
estes documentos fo1·ilo impreSSO», e visto::o por 
muitas pessoas na typogt·aphia do Ypira:ngu, 
onde ~stiverão depositado~. 

Senhores, na segunda purte deste topico do 
sm1diseurso jll. o nobre deputado, com· o geito 
que tem para se conservar ao tt·e a quat-ta e ·a 
meil\. partida (,;sadasl , contrariou o que havia 
aflirmado na primeira partP. dclle, dizendo q11e 
" o I!''Verno lliio devo: deixar as eleições cntrc
gaes aos -capangas da liberdade. » O· qll.ll é ver
dade e que a -lib~rdade- não tem capangas, o 
despotismo é que os t·em; a liberdade tem de
fensores que arrosüio as iras' do poder .(apoia
dos) ; para. infundir em um p<>vo -sentimentos U
beraes JJilo. é necessa.-io lançnr-se miio de cn
pang~s assalariados; a liberdatlc tem sinceros .e 
dedjcados defensores, e o !)OVO os pretere a esses 
homens cuja nmbiçii:o desmaicada ns arrasta aos 
salõe~ dourados. à os dominadores da época prump
tos a- _obedecer sempre ao mais ·leve nceno d~ 
i1diuencias- do dia., e de quem Tasso dizia na 
SUl\ linguagem severa- que tudo fazem servil
mente pau. alcançar a domins.~âo- Omnia ser~>i
lit;w p>'ó -dominotione. 

O nobra deputado, combatendo o argumento 
por mim apresentado, de qufl }IOdiâo ~r as 
vistas do governo se parara província de S. Paulo 
da .comarca. da Goritiba, porque;a·oppos~ào tinha. 
nessa eomarc11 uma maiorui import-mte, declarou 
que tal não havia; , e julgD ' que. pol' engano;' 
or~ando em .140 e a eleitores · da comarca. exat:?;e
rou o> -seu· numero; -que não é tão avultndo;· 
Tomando por base a votação real,· quo deve 
ser de (ll)t\co mnis de 120 votos, ê facto. qne 
apezar de todos os meios · v!lrgonhosoa empt'e- . 
gados para pollutr as urnas, a oppos.ição· teto 
pouco maía ou· menos 5í) votos,· que · sii.o· das pa: 
roehins de Coritiba, La_l!a o GprapuRva; o· fre
guezias de Palmeira, Ttb:lgy ·o· Ponta Grossa. 

Vê pois o nobr~ ·deputado· qufl qn:ando ·a- OP" 
posição· em Coritiba· põde coutar 50 >otos !lpezar 
de tlldo Cl quo . empregou o parti~o do ·g~verno, 
não é essa' opposiçiio pouco impo1·tanee,. como 
quer fuer acreditar. · · · ; ·· 

Agora; se· por ventura · fór Mcessario se recor
rer ·u qualifie~iio pam se mostl'llr ·a ítnportan" 
cia d.,. partido, eu direi que de· 1&:.0 para cá 
do;. qualiJI.eados apenas votiio n quarta <ou terça 
partfl., Ora, ~onhores, que nilo vot.lm· alguns doa 
q11alificados para ·uma eleição se póde justificar,· 
mas -as . tres quar~ partes, não sei como isso 
se possa explicar sabfnctol'iamentc senão ·dan· 
do-se ·a ·coaeçào por parte ·da· nut.oridado, a, ·in·· 
terven~o ·da força arrnad<L oa eleição, 'a não· 
s~r - ·pelos- acontecimentos de· S. -Jose ·· do~ ··Pi~ 
nhaes, e por outros fact.os que se proticérlio 
em·· ditFerentes ~ollegios <·de S• Paulo, mas ·'o· que 
é certc 1i que em Goritiba só tem' votado ·a 
terça · ou qoarta- parte dos qualificados~ - desde 
que a autoridade ·saquarema ·quiz por ··meios 
eX:tra-leglle!!. saltear o coagir · a vontade po--
pular. · ·. 

o ·nobre deputado. fallando da epoea de 1849; 
disSG que as ·aatoridades tinbão sido deportadas' 
pelo pr.vo,: e· -como {J possível quo• as ··antori-· 
dades l.endo. sido depot:tadas ·.pelo· povo, passa-· 
do8 · 5 ou· -6 · dias voJtárão .: aos se uslugares. autes
mesmo de ter chega.do: .a.,1ropa,-, e conti.uuarem· 
a exercer a~ suas fnncçõe~~ 1 . Re!t>U' notar, ~'lle
nh.:.res, . que .. se . tinbii:O si:d.o . deportadas de"fiã.o 
ellas·pl'o9Cüs~t' as pessoas . .- que.,wmmettêriio ~sse 
Crime, ma& não: pr..>ceSsárão' A pe!;BOB alguma, 
e o que se eegue é que .não· boúve deportação, 
!l se por ocas-> .h?uve! el!tão. ~- voss~ autori· 

dades prevaricál"'d:o, porq.ue não eum_prirão o seu 
dever deixando de processa•· os crimmosos. por
que depllrtar autoridades é um tl'ime: porém,-se
nhores, niio 1Jassou isso que oontárão. &O n<>bre 
doput.tdo de um romance. que alie talvez Qenc-
volamente acreditou. . . 

Os nobres deputado~ ·quando o meu amigo 
deputado por S. Paulo fullou no !aclo especial 
de 1836, éle haver o partido liberal p~rdído as 
eleições nessa _época, os no.bres deputndo~. digo, 
l'egozijaril:o·se, ficárllo satisf~itissimos julgando 
que isso era um &l'frUmento om p1·6 .ia predo
minancia dê seus prmcipit>s, mll.s o meu nobre· 
!ltnigo explicou ·este facto: não> obstanta, eu direi 
Jnais algllma cousa para tol"tlar esü-explicação· 
mais clar:a. 

Em 1836 o Sr. Fetj~, que se achava á frente 
dos negocios do imperio, j1\ estava. de,;gost,oso 
dn polica; o· pr'Jcurava ddxat·- o poder, como 
de fact•> deixou em 8etembro d e 18;37, Es5~ d~s
gosto do· Sr. Feijó fez C·>tn que elle não se im • 
portasse com os negooios políticos; c ·esse des
conLelltamento do chefe occasiono(t· () · descon
t.entnmento de p~ssoa;s importaates üo pw·tido· 

_ liberal pxo.lísta, descontent11uento este que tr<'llJ,e 
como -resultado .o fraceionamento do partido. E 

· todos nó~ · 10abemos que, quando um partido se 
!raccionn ficando -urna parte inet·te · e.: apenas a 
()utra kaba\hando,.:estll· parte. per<.ie sua força e 
a parte. quo ficou inerte,· apczar desto procedi. 
menta niio aba.ndo110u os principios.cliberaes, de 
sorte que tendo ~esapparecido esse desconlen
t •mento quando se tratava d.a.s, .eleições provin
ciaes, pô1l~ .o partido liberal obter contar . na as.
sembléa provincial 18 \'o tos, e. isto, .senhores, 
c.-.m os mesmo!; eleitore~ ·com qne tiahiio-.síd'o 

· feitas as: eleiçõ~s ·g~ri.les., .. e ·que se . nelfas não' 
tinbõ:o votado .com .a opposkíio o motiv" havia 
sido o. descontentamento em· que se achava uma, 
íracção desse parl.ido._,_ - .: 

·. 0:: . itcbres d~put.ados como cqae resentldos ·de• 
qu e se tivesse . passado plu·a as no~Sfl~ n!eiras 
um campeão tão·· illustre, · uo1 par lamenht• tão· 
cx.perimentao.lu eolll()' o nobre . collllga; qae me· 
acompanha ·,na oppoeiçiio qtre . faço no governo,· 
in vocão remiuiscencias, com o fi.m de deSll.iral•o; ' 
pergllntou-se-ihe, por oJxemplo, se _em 1849 era 
representante da. vrolencia; mas, senhores, nosaa. 
eleição elle · teve' a ventura de obt"el" 1ll11i&os , .. · 
votos d:1 oppoltiçiio liberal, o, senhores, s1r elle ·· 
U v esse concorrido para· a oomp reSllito desse par.: 
tido, do Mrto uiio seria por elle honrado com 
essa votação. G!OI'illmo-nus pois de ter obtido 
um amigo e correligionario tãl'> valioso. 

O. _ Sn •. A?Rlmo • - Apoiado, ê. um verdadeiro 
amigo •. · ':: · · · -. ... w 

O Sn. R.tuElM ot·; A..'\-nB.U>A.: -Accnsce; ·r;.enho
L'es, qne dev~ os nobres depntado~~]embrar-se 
que se ex~ste:;r~e partidos.,quarema __ · ém·s_. Paulo, . 
usse parttdo o1 • croado pllo nobre deputado, ·e.·
que ~;e .não· fó · eUe talvez· 9.ue •hoje P.sse par~c 
tido niio ··ti v~ alli a .po!Jtção, q:ue tem, nem· 
alguns dos nobres deputadoa nas posições·· q~.ae. 
-ç~ ·. . .. · .. · - -

O Sa. l<'.ERRu :-O'e$_t t..ropfort I 
· O Sa. Rl:ÍIEmo l)I,~.A..~mu.D4.:-0 riobre<.depn~ : 
tado apezar de · ler- estado por: longo:.tempo 
nessas · Ji.leira,; políticas , sempre' teve e:omoosco . 
um pouco de afinidade, :·porque .nunca fru asqael
les que . curvao a ·cabeça a ·todo~· os· dee.:etos 
minisc.e~iae~,_sempre o seu· parecer foi'indapen
"e"te'. e . em. div.ense:s !)CcBSiões · estevllc. em' ~a~a 
oom úccirc.ulo de -rerro'·que hoje ··tudQ :domJD&, 
e· pois elle E\8~\'8 ' me\hor do que Hinguem no. 
caso <!o.poder Jla~al" para as fileim :,·da _oppo
sição" 

Termino aqui, senhores. o meu .disclll'SO, di
zendo que não ~isti~o !:!a casa., .dado offi.e~~ 
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alsum que demonstre a )mpoTtancia do territo- novaa illfor••,acõ.es ·se pedirão, e tambem nisso 
rio .ia Co>ritiba, e nem que seus recursos sejão parou _o andan\ento deasa pretençio. E;Dl· -1M2 
suftielentes para suas. necessidades , . e nC!m que n? va ropresentaç.:io foi diri,:ndn JW governo . pe·· 
tenha · população bastante SC?bre que -possO\ pesar · dtndo· a me&ma eonf!-a, e- · toi sem · dllvida. eUa
a:> despezas .n<~cess;Uias para se manter · !>pai%_ !JUo.. deu o rigem ao projeeto -que .. nes~ casa Cot · 
officinl a suppl'ir outras quaesquer ae<:<:ss:dndes. •nlctado em . 1~. qne to.mbem não teve anda- -
da nova . pro_vincia, julgo que. não é po~slvel mento. . . . . . . . . . . ... . 
qu& · a casa no\ ·o seu voto a favor d~sta prOJecto. Não d~nimâ.rão os cidadãos daquella comarca, 
Votani pois contra· elle. . · e nem abandonáriio. uma idéa que lhes era. tl!o 

A.r.GU!4AS. VozES :-Muito bem, muito bem. . cara, · porq.uo .. conhecião. que de su.a realiaaçlfo 
o s.-• . Barret;.,; ~edrc>80·, _ !:5t· • . nâs·i- . lhes : proviria grande .m~lhorsuierito. Em 11:14.7 

•· no-..as r.epresentaçaes de dUI' .. rontes camarns mu· . 
dl!nte, occuparei por muito pouco tempo a alt~_n- nicipaea daquella co•n.arca fórãQ·,ditigidas• á- esta, 
çeci de V · E:i:. e . da camarn. Tenho feito o· 'P1'0 • camara, e ainda outras posteriormeute, e uma 
posito·. do nito tomar :parte neste debato, p_orque deuas . fui . eu qoe tive a honra de o. npresentnr: 
os ·ora :I ores quo têm sustentado. o projedo o á mes~ 11a . s~esilo . de 1851 .• Tod:as .essl's r·epre· 
1lzerão de uma maneira t.il:o convincent.e, dcmons· S(ID!açoes·. forno ,para 0 atchtvo .da camau, o1\de 
trê.rllo tão eonc1udentement<! as vant.egens que n!to, se! porque, -nilo exiatem . .. · . ' ~· ,: . ' 
delle 'devem provir, e tão ·victoriosamente ·d c•S· , . A VJSta de$tes factos, é obvio que deede 1811 
truirão. os 1u·gu.mentos . que . em . c.ontrario; forão luta a. .comatca_de CJrHiba e ttabiLI.ha -para ser 
produzidos, que • _ontcnd• quo ·nada pooerJa a e- elev.ada .. á ca'egoria de . província: é . obvio que 
eresceiltar Jo importante em favor. da conn- essa idêa 'b>ve alli .oligetta · e nascimento; é nbvio 
nienoia do s ua · ado~ão. ; · < ' · em.fim que ~no .. só, .alli nasce!l, .comp_ tem crescido-

Demovcrno -me . -poTém· desso proposito, ·uma- e tomado 1nteiro_ de•e!\V'ol_v!mento.-' Niio- é. _poifJ.. 
nsser~o cnunciadt\ bontem n.~ · casa ·pot: um o pe~amento . de erear ma1s .. :itma cadeira 110 
honrado deptita.do-.de.S. Paulo; meu nobre am)go, sen.ado <tU_e .Jhe d~u aq_W; orige~. : mas o pensa-
e o desejo; 9u ·antes·.devcr·-de dlll' á . illuet~da-. ment_o . de. atté.nder a uma mais quo · -juetlfiead·a... 
d eputaçno paulistana ·a · r~~.o por .que a ' li i\? posao_ pretençlio ·de u100: ' numerosa -porção' de tiUbditoa-' 
acompanllnr nesta•- occaSJao; eomquanto · g\·nnde: do imperio; -cprete•lção ' que -data dec18ll. . . 
seja · meu: deW~j.O . de .dar-lhe : sempre. proVa&' da Para 4&!IJOn~ln~r, . senhores, que est<!- idéa não 
muita .sympath\a e . da ~onsidemçao . . quer 'l-rui é . prejudJe.al· á. provincia de .s ._-Paulo, sttndo ao 
consagro. . . · _ - . , ·. . ~esmo te~P,o de :::rando- vant~~ge,m- para a Co ri-

A nsaerç§.o enunciada hootem na .casa, a. q11e t1ba,: pe:flre1 aos nobres· deputados dessa· pro-
me retiro·, e ... contra n ·qual· 'et:~teudi: d~ver pa:p~ vincia.que ao .reeotdem.·quo .foi rula. M"ui ·inioíado. 
testar, é aqugUa . que fe:z o meu nobre ·am1go quan- por um seu . digno ·collP.ga, por. ttm illustr-e depu..: 
do disse qwi-ia . idêa exarada ne8ts projecto niio tado da provincia d~· s. PllulO.. Foi o · Sr. 1:90· 
Unha . tido ·.nasCimento na ~oJiutrc& de Coritiba, aelheiro Carneiro do. Campns quem ilqui em 1848 
que··!ôra creada aqui, 'qtie alli se jnlgavn esse aprescnton o p~im~ro-projccto para. a de!ll)eUI"~ 
aconteciwenlo como da nenhuma.· importancio: braç!fo da Cor1tiha •.• , . . .· . · .• 
e tanto ma.is entendi dever estAbelecer OI! factoa, . ÜK Sa. DEPOT.u)o:-Mas a pro-víncia rilo con·' 
narrar . os: acontecimontoa quo têm pa11aado, d · 
q~tanto.· é. obv.io .. que essa &l!serção· vhll1a .cerco· cor a ~m el!a. ... · · · · · · · · · 
borar o &l',qumenLO, nliâs mesqninho e admia- ci Sn. Bo~.METO .PE~o~o_;..;;.Qs : faetos pro~io.: Ó · 
síval, por. '-'tZel!, rcpeUdo contra o projeeto, cu . cont~ario do que ·diz o ~()bre : ' ~oputado: Se_.&_. . 
qu.e .seu. .ttnlco ftm era. cnnr maia um;' çaddra: r.rovmcia . de .. S. Pauto n~to · q~e~1a ·e . _ne~ quer. 
no senncto. . .. . . . . . . essa o.lestnembraçilo, se. essa . ,dea. é 1mpopulu 

Para prov~, Sr.. p(esideule, que o nobre. de•. nella, . é obvio ·que. o S_t·.'- conaelheiro Carneiro 
putndo a qu81D mo. r.oflro lab.Ora etn. erl'o, · ou do Campas tetill iucorrido·no desagrado' da· íne8ma. · 
que nio t.lnba. irirormaçj5es iluctu .quando as-· província, qlte teria perdi~ a ·sua.c~uifiaoça, en-
scverou. que a. . idda. de .. elevar ll _lmpo'rtanloe co- tretal\to u que vellloa é que . o- mesmo ·s<inhor 
marca do Corltiba. á _.catcgoria .. de provincla uilo conlluuou a obtPr os· su!!h:agios, os votos, do.tod.li. 
tivera · alll . naseln\ento, ma.. ·quo fora creada. a província em .repeUdu.-êleiçõe<~~ ·e niió·só para. 
aq\ú, paseo a 01pOr. os. factos . que têm occor-. a representar ·nesta casa, eomo habilitou. o para. 
rido a B8111elbante . re.Jpt!ito-, o . por .· -ellea. o ~er -I} o : senado: essas repetidas .pruv~· -que 
ver! a cam,ara· qne· essa-. 1dó:i ·não aó . tevo nlli , e~le ._contmuon. a receber ·.~a .. cantlanç•\ , da.: l.'r~:l- . 
orlgom; que· foi casa coinarcn ·quo -•l'il_preseni.Ou, vmcr•,- .da ... atJPla e cons1dera~o que · cll~- lhe. 
oomo ct•te de longa data. . tu.ta. e trabalha par\\.· a t1i~ut.a. . t.'i.o_- jnetament.e, pro vão que a opiuião. 
vê•· reallznda. · · . .. quo · aqui apre-sentao os nobrtia ãepul.ado.s. não 

Em 1811 , ainda no reinado de Sua Magestade ao. acha !la c,outormidade com o _que e:r.isto .r eal, . 
o Sr. ·D. · .101io .VL a_ camnt'A: de Parlltiagilâ_ di- m<Jilte · na província.; enCão:SI)ja-me licito rceorrer. 
rigio-so ·pú[ : um rcqueríme·uto . ao ·. governo· ·pe- de_·s-en jli!_zo~ - - de srtn:opi~iã!>; 11ara a'· dos.-co~tí- :_ 
dindo · n · dc.~memhnJção' · dessa ' comarca; :· e . 11tta tnmtes. ·. · . · . . . . . · . . ..... .. 
eleVâç!lo ã categpri!(· de cnpit<lnia. · Deu .o1isein a: · D!~~e, Si-~ presidente, <iM-desde. 1~1 · :lu_ta. a·· 

· es.9·o· requeriPlepto o' procedimento du.•·o, .é ,talvcz: Corlttbt~- para ser eleva~a li categvnll de. .· pro. 
desp~tico, de que· ~~e queis,à'l'a aquellll cauui.ra. -do· · vi'rlcia • . Serão tundado$ o·a motivos. em .qne bas~iio. 
então gove~r,adot de_ S .. ?au\1> ... O , go"ern,o_·. de.. e&l!a. pretenção! . Certamente.·--que :·sim.·· Ndo ·_en· 
entllo· ma11dou informar · esse requeriínAA''-' :. ~o t_rarel n.o éxame . .'de·' dados q·ue-.·a :jusWicâo, ... e _. 
mesmo lf9V~rn'ador, ·e ·ou·· :;lli' ficasse: Õ" mesi:no' qne ')a . fori[o ·. ap:íplar!l_eute · .. desem•olv~uo~ :_. não
requerimento; . on ,volt'sso informado; o ·que ·é· repetire" o que Já; se disse·re1atin.me.nie·:·l\eata, 
certo é· qu,e niio teve t<llc Ahdamen.to . ou dele.--- t!stlca ·dessa comarca, eliS~ e·,outros pantosJ.'lrão · 
J'ÍmeDtO, ·. ' · ·: . · . . -· . .. " · .. -.. . ·•· ' .... · ._. ': ·" &!nplamente :•deaenVO}ViÓOS pOJ' UDJ digliO aeP,U.• . 

TePlos_ po!s .. :qu'e ·a hhi:• · qUe/ " ' proj~ctj): :.·te~~ tàdo : d.-· l't0-v1_ncia· ,de l!in.~ ... c :m~lliat;;·dó' que. 
-por dm"·r~abur · teve or•gem nnquella" coma,rca · eu··O:·JÍO(b .. ·Jazer,. -perru1ttir-se-me-ba,'P<Ir~m, que: . . 
em· I8u~- N~ni 8c jr.dguo,:: Sr. }!(e&idente; _que eésa· n ~-~ · ~li'?sos : argiilire'ntos·· ac:aesc;n•te"àlgtAJilai, ··. 
idêa 'foj-.·'tllba de .-cin:uaili1óim(aà8 . de iDoúfento· e . poucaa- ,coutdera~ . . ":·:.: ' .. . : : ;·.: . ; :.c:·.- ~·< . 
de·. oecàsiioh 1 que . 'd6sappare0eli Qíitui:dll ' e~· . A .. eomaâ' de· COritiba . têm· 'inai•:: ·d.: cem .te--: 
cirelll'llatnnei&~~ -ussãrã~, .como ·Yér& .,a ·eaóíara: gu:~s; · qner~de · oompr:iOJ:ellto; ·.qnerde - J_.ariJÍl'& ;: a 
pelos f.ictos qiJe · p()skriórmeu.t.e oec:.;rrê,-il•>: ~ ·· me~o.r· daataneia-·que ha: de S." Paulo.~ t . .oi'Ja;daáa-.' 
t~· o corpo-· eleitoral do ·Paran3guã :·novan•~ate COI!.\8~ ·:P6lt!. . ea\rada _' q'!l$ ; ~Ue ,du• ·o:ampoe. 
~uer8u & enianelpaçào d~--cuuía:.:a . de OvriUb:~~· gerMa· nt.é :·s~a divis!--·~o •. pó- ~~~---~- 1!~;- ~ 
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~eguns, e. pela eosta;_ s~ndo _ limite: o. Vnradour_n; gem? l>or .eú to que_ sim; pois, snnhorcs, um dos 
a dlst!lncis· é .d.e m 1usde 60. . . · . .. _ : ·.: meios que m~1itl) eonea1~·o_rá pa1:11. ·isso' .é.n er.on· 

Sendo . til o gra••de. _n .distancia para cbegar da ç,'to dessa p rovi•lcia. . · : · · _ · 
capital uctual :>OS limites ·e<.nfin~tntes da comarca . . Não possn, Sr. ' presideiité, -deixar (I~ ob servar 
da · Corilihll:, · essa. dist11neiil crcséc ,t:xtracn·dinaria·.: que :. a . . divisllo -da:,~ grandes pr'ovincio:s· ·o ~ma 
meote· em relação -,~ oul,t'os pontos da m~s.ma. n1~dida .r~Cla_mada u.·gentcmenta pel9: pol!tica.- E' 
comarca, e sobretudo . em l'eloção. aos extreru.os mJDba opaniao . que os . poderes do ~tad•• .d~veni 
oppostos · deita. . · . .. · ' .. _ quanto antes trotar de l'e'iiO:úr. ils "devldás pro-

Sendo isto 116Sim, t:tnhl>res, é ob"tao quo 11. aeçoo . porçõu as gramlo.; ps·ovincias,. 'ou a a. tos estndos, 
do ·.govei·no 'provincial:não pôde chegar ·vigoi~a · que temos Iio lu1perio. ·sem a. .adopçào dessa 
a tAo louginqnaa di&tancias, ·que ··aa benefi·w . m~ida receio .muito pei·R d11ra@.o.,da til; i.iio qllc 
medidas deSIIe _centro de admhiil!trti~o.'nllo pedii rao:, . e que ~õ poderã .fazer-nos grandes, e res~ 
ir ·pl"ôduzir e · fa:eer.' prosp~rar e m_' tãó. _re!Dotas' peit:ados . . (Ã1>Qiados.). Se css11.. .. medidn' n'iio !ór 
distar.eiaa · os fructos desejados. Se a CODSsdera- to.n1àda, qunndo Min&S, :Bnbill, P~ a·síai:n.l:iueo,. etc., 
Çio que a:cabo de menciois:ir; ' .rtn. 'distancia e111 etc., tiver' eadn umn 4 cu 5,000,0()0 de "b t\bitôn- . 
que . l!stá.· a. . Coritlb~ ·de ·S. · Pnuto. _. a~reseentar-· tcs (penn\tt.R , Dool! .que .ls.Sq se).a . m.uJto .,bre~e) , 
moa :_ a ' dR ·tnllo 'qualidade . das ~rn~ de commum- u:'i<> ser-_iio · prov!tv:'.ias,._s~rll•:' C'Stados; o podo1·áõ 
e;aç~o,_a . falta de esti'ad~s; o_ m~o 'e5ta_do ila 'l'!e ter nspzrações l_nçoll)patlrezs ,C(1111 n uulão.. . . . 
~lltslo. etc , mnis .saliente ·se 'torua n IDefticacnL. Aeoeselha: Pv!s ~,,prudcncia que -e:<>m tosnpo so . 
do governo provl';icial destn )róvihr.ili ·. pnm ·sn· tomeJ!l ,a:; metfi.dns que · podl!_m. .<lbvaar .. e.s~e mal . 
ti;.f,,zer as · necessídádes daquella ·.·cóirit;:-ca 'o dar- Conv~m, e mu1to, que se JUl<L tal.La om 111tores· . 
l'h_e· os_ melh<!ra~C:n't<>s .. Q!le ell*:~~lilll)a; _Co~hr't·() ses · flumiilen$e~; ···mineiros; bahial\o.s: ote.,: como 
q~~ ~ssas .-. i;li1fi~Ulda4es!. p~()!enleu~s, da. ~!~~an: chócando-se. e .: lutàndo. . éntl'e.· .si, .piir& . fa'llar-s>) 
e•n· é an que estão cn.tre SI P..Ssas ,loeultdad~, . po· diiq'uelles qho éonvenhit<>"ao·maioí· liumrto: ·.con· 
di!ío • Ser attenaÍJldnS· S& ÜmA ··estradjl a e:': fcrii> llS vém, em uma. pálnvra, que. cJeiJ:cmiOS ' de ' se r · 
Jiga.ss~ ; está, porem, ninda lg'!lft~> _)nrei,izm~~:te.; pilu.~Btas; Cllt'i~;_cas_,' _ P.,tnào\~~C:tDOil, pRÍ'(l sel'llÍOS 
a é~ e~ ·qu~ :Mo . de elhis-. gozat· dess~.gran~.e . braz.~eiros. (Apowàos.) . . Convéu\ : :qne "erêemaa 
melbo'rilmento. · · .. · · · ." as~lm: Ul!i ._csnirito. naci!>D.s~ . ." que .• ~ ; .,: .... . , .· . 

. Sr~ preeldcnte, desejando provu_que-· a .i:omarcn u ~• d 
de Col'itiba ·multo ha do .prosjieràr quando tiver ·. ·· l.IA· Voz =-·Mas· pL·ln.-.pie & · ivis.ão pela" pro· 
um centro administrativo · seu·; ·qu·t·ndo ti~.er uma. vii1cias gt·a,•<is·s. , · : ' · · .. _ · -- : '·- · · ·. 
~s~~bleà e~vinc_i~l . sua .• .'Ci)lrip()'sln. !I e.: cidil~?~s. o Sn. B&I\UTQ 'P.E-0-RO<O : -Tomarei Olll breve 
qne . conheçao, su~:.~.e.ces:!!'d-~d,e~, . !1. que a s que1_r.lo. . em. consideração o ap:arto do n obre depQtado. 
prover de -r.emcdlos, _peço licença ·pam· apresc_ntar · ;E$s'l· dí v.i_silo.Jl~s gr~~des. pro:Vit!Cia~ dovf!,.sçr 
u~ - ·cxempl_o _;que te_mcs diaiitc :.<!C?~:- ·.olho~;,_: _ . almejnda pelos . dzr.tnos d_cputa\i?.S ··qae aqru re~ 
· Antes c! o · a elo -addiciorial _a. p;rovmeLa .. <!o . Rlv pre~eotito prov1.ncias IJaiJUcnas. Quando· essas 

dê ·;r~ew;.:a q1i~in de_!ó .11: _l).on~l(,de est;ar ·agora p~óv:incia!l grande~ tiver~'tl bas~a;o-0 . . P9P..ulaçã.o, 
fallaoãb . nesta casa,· nao tanha ·um _ p~es1dente e nno se poderáõ Jlllg 1r tegurllS ns . :peqnenas .: 
aChnva-56 entregue aos euiJados-·ãó poder ._gernl, mui,to: d~ve!ll.; ,receia r. que ., S!ljii,?, , ab~~?l:Vit.l_~ ·_por 
e .,.emlto.ra. ~te _,iveue ' todo· o deaejn .de lhe .pro~ aqal.,llas. . · . . · . · . :. . .. 
mQver os melhoramentos pos3i~el~, õ.certo é que Mas; !)l~se·se! l>~n~iple pelali gràn•l:cs, :· por 
s_~ d_~pois _do .1\cto. ~~_diciopal, , e ., q~tl . :es~,pro- . que razil~' se ~rmctpta ~r S. Paulc_>, · quo . c_> f!lio 
vmc1a -teve um· pre!Lidboto especial; .. é que .. ello. : é? Raeponderet. S. · Paulo 'é uma ·dlls· ~provmeans 
t·em. 'tidÓ_ gr~ndes malb.Ór4.1lle1Íto8, .iiuil~o-atii~iii.!>.S a ··qu.e, ch&niflmOS, de ·1• ()tdem; ' r..iio 'é pr!Jvincia 
~xtro.urdtnal"_los, _ ~é. com B!l~~o .p,raz,r .. QIIO_ dou . pelJ.uona, . e neon "tnesmo-'·A~ará reduzida ·n c.stc 
este .1e8tcmunho a tOdos. _oa _d1~os cid.adn.o~. que, . il$tado depois da· deemembraç.ilo _dn" Coritíbà, 
quer ~-•.: qn,ali!f~Je . c!o.:,presldentes, , ·quer , .~a de ' S . Paut.;· tem maior ·ecimpriment:e> .que · a . prov1n
Tiee-presufentu, têm govcrna<!o · a . me<imn. p1·o- ' cia de_ Mi~tas,, .tem. ~m.a .. populJ1çllo· d~ . m\li~ .. de 
vlnclâ·; - 'Ningilem. negal'á · .que . o . governo. géral 600~00:>. l!abik>.nt~!l; e ll.ma daq~ellas pal'a. ·ondo 
q?-liésae .os m~lborameritos:deità iJ;~.pór_tÀJlte l>~o- _em Jll.llí~~ .e.s~lllo al!!.uen:a .colono~, .'l~l._ fe\j~n;en.te, 
~1ncla,: que ea.tive~e ditji_O~to 'e. .. empre~r .~ m~aoa .em _evidénte · progi'C$SO : « desmembraçio poa-s . de. 
pa~. a · ,obtentilo . d~ . too im~rtoate_, . H!I\Íl~d.c., Coritiba · em noda: lhe ilimlríue · ailt~ impórt&ocla; 
mu 11~ o , podln fazer, fAltava-lhe o Lempo que é · -r:~lativ!lmcnte tnnlt_t? ,poquen~: .f.. ~pulaçiia o o 
era abs<irv1i!o , por· ue11oclos . de maior· ruont.a, ter11tono · qn~ ·so ;Jhf! tua: 90~tinue. . P.>•~ - elle. a. 
fai~"·.IW~lll'e.'·~ · c:onheetment</11 dall .)liica&Sl~aaca · . ser: unia d1U1 .. ma10re~ ;prov.mcu\11, t.<Jn~,,ua !l .ter 
dat .loealadadea e doa ·uaclos do. u saUstaier. O . o ·rnesmo numero do represeratantee na naseinblél\. 
J~CSJnÓ 8CoDteC() . 8 ,f98pe it.O_ d.)_ ,.sio:\'erJÍU prOViU.- ; 'li~~-n.''l)lA ~O.)rtO.Qf.ó Ú meemn_·, l_ mpo_~,IIJl~Q . :P_ Q}iL•~~~~. 
c~l de S. Paulo em . relaçao a Coritlbo. Nena o {n,...-• 
presi,!iento, . riel'!l .a. _à88e111bltla. p~~~ÇJat .. :~aeJII ~ Disse'sa ~~is : .P~H'que _$c não. tt·a~ ·ll~. tn.~~D:i~ . 
andjl~ .. eabal.me~w. iu~itcdos.~~dtas, n.~stdades t r:mpo ·da : dtv1ss\o dessas · out1·es provrncuts,.: _p,or-

.delló, do~ melhoraanentoa.: que ,.clla_·l·!)Çlllll)l!.::d.a que se c:omeça com 11 de _S. · Paailo? '·Sr . . 'pre·Si-
pre_(l!ren~. qu~. ' devo .: .. (iar, .~ -,;'!lÇ!I ;,so~<l . . ou.tros, . dente, . .j& fiz ver ·qtte .· esta., div_i~· .roi ínic!&da. 
se~'!-1140. o_s .h!P,IPS. de ·qus;l)C!~.,o)law.r,. do ntlltlo · ha maú de .lO a.nnos por. aquelles. ,que anuia 
de .cr• ar t\ rotl~ para acúdar a ,.!Jespezas neç~.- hoje sãci paulista.'d;_ .esla ... mate.ria .. te'an ~i-lo e~tu-
s~rlas ,,~- pr ody.cL1.Y.as,; e~c. Esl:\ls LO)po_l· t.nrs.~s me- d_n J~ _·,e - ~_is~uu~a, e é . :porta'.' to n . ·quo de'!_i~.}er 
dJdü.,. r~l.nmaq!ls .. ~r _aquellaf e~"eP.-8~. ç Já,bli:S·. pre!creuça~ na orde~ de .. tr_ab,albus desEf t)Jlto· 
-~!l,te popu\o?Sll .• C9t~_are,a,, a~ .. PP4em_ser t"!nad\1:9 reza. :Al~m ... de. __ que,. JUl,iiiCI os.· uob•es ,._d_eP.~os 
e .. !llt!:!~~~~..P~~ .. ~ pr~sdeuie seu, e .. por:!IP!.a fatil. di~utir-se :ilm· um s_6 ,proJ!)Cto a A~ de 

~~'ii~~~~~~~;o, ~si:· ·, p~esia:~n~: )/. c:Oia.hé-. · ~~3:deg'!_n~~;u~~vi~:::Ca:Jr.!'t~:~~-~!1~ 
e1da -~~. .necessu~ade· de. ®auanrmos.,ã vrda;. c•vill· os .,limi:e!' .que de'l"~m .. te~ ~.~ e~,. ~ly:1sões 
~~~"~.SiA11l~~~~~~~o':s~to!1!~8~~~~;IJt~9,: e .. sub1hvlsões.1 ,,Cre1o que ll<IO· . N110 .. po11ew, os 

.m ... ~·r·;.;._ · ,·.gra_· .. q' "e ... --JJ~.· . _ ..... M;_p·a··w:o·s. _lP.ft •· .. ·P···.·e·ot;..· · .. '.·.···-~:_~JI" .. •.h . riobi·cs · dll~u,~do~ _duVi,!lnt: _ .q~e '?. pe~r~to. d_e 
- dij u - V>o~u u• , - ,,.._b.., -~ ..- di'vldi,r .. ~ 'gf!l~iles_p._'!V\DO~ Ji.. é;~;J· dlVl~ 

.d•spo$a~ .para. a ca~eheae, .1nui~ f,nbus da· d~~o~· o "~ili'á. ~ , ll_ro}ec~~.'eXas_L~m a~ casa para 

. d1;i~~!~ril1~éi;~ui·:J~.;~~~r e~;~~: - . ;:b~j!;'fri'!iin~11w, · ·:sr~· p_reàiden~; ··Pô~qu.~ é 
. á ·,cX!nveuJeti.cla Ge : CffiJiiw'ri 0 aprOveitar pari\ a ' . qttl!', 9-ppar~~ _agora elll.c proJ~.Cto etD· d[&eU$11t\~ f 
rettgtib'; para a' ~civilísa~o, e para a industda, . l)Orij_ue p)Ohvo l o\ elle : dad,o para Ofdem ,dQ 4i_a • 
. essas tribuâ' qtie vivem· 'a i tida · nó· ·es~.&do il«ilva.- sem que nlnguczn o ésperasse, e ·repenllnamenlc? 
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SESSÃO -E~l- 20" DE -AGOSTO-.·DE- 1853, 
. S~. preside!ltc, . o~scr!ar~i quo c~~e a~gumentt) 

podta se•· apresentado . eontro ·o·· pror!!cto · · em 
qunlqu~r époCI\ ·. e.ll! que elle tivesse de ~!llr;~r' 
om diseussll.o. (Ap<ita.dos;l E m toda: n O"ccns.mo se 

, p oderia dizet·. c~)lno; plirn que_ se d~~· andjlmP.I~to ' 

. opponho á ooloolsaçito, ' e j!mais desejarei que, 
traduzind9-se mal . minbn plilav.-as, . so· julgue: 
que ·ellas po'clem•·sel'Vil'' de nrrniis :ã1üHI~'- que 
p!n'a ··e}!l])liraçar· ·a'-coloni,sáçM no ilnfierió n· pi'i~··· 

. ten_dein " descó~itil'lr; 't'!Ía~ eomqu·anto :eu: en : :· 

. tenda· .. ·que·. a· :co~~ilisação ó · mtlito 'necess~ril\ ~rui~ 
nosso ' ·paiz;· comq·uanto· reconh~a· que ella é· 
uma _de MliSIIS .ntcessidad.és vita~s: cumtucl·o· rilt<f 
!De cegare( , a pón,t._O :~~·. np()ia~ uma. colon~:!çM.. 
•~disereta; ·_l,lma cotón1sa:çl\~ . fo:nta. · fõra · do~ d•d~
m~s ·an ··pruâênéia, s'em o ·segu·rançâ nee~nrià; 
de malieirn·· q\11!' ómiréÇn" :'gàtantia · dê 'f.:licidáde 
f~t<irâpar_a ? ii!i_~ri~:·_ê 'P-ll't·a: o,s· .IJlesinos.· 'cór~noS. 

a csla" mntena~· que Jll ·estavo. fóra oo ·ll.~.:u.>~;&o, 
1-tc., ·et,,; · Repetirei ·mais' uma véz que ê 'de · lon,:o~ · 
uo ta o · requerlm(!oto d'c:is povc\s de Coritiba r~nloi l 
que · nq~ell!l comaren· ·fosse ele_-radn. n. ··categot·ia 
de prCivulcln: se Pli{Urn reparo podia ter· lugar,: 
nilo. era poo· · cet'tCI tosse· que se fez, e . quo COifl· 
bato, mas ~ilu o dé' ter-se adiado )l<lr tantCI 
tempo· o derenmentil, qt'inlquer· ·que 111\ii fosSe, 
que se .devia tér : dado ás t ão repe'tldns petiçües 
daquelles povos. · · · .: : ' · 

Nito prosegóirei, ' So·. 'pNSiclente: a miiL6ria está 
m:~is que dts·cuiht~~ n convenicncia di-c ·tncdidli 
om dl~cussi'i.o estf> demonstrada, ns · ·objeéçõ'es. 
eonlra· elh~ estão eompiO!t.amentl! refut1das. · R~sta 
t>ois que. n cninnia ndopte · ·assa ' tilellid:r,' que 
muitos melboram!Hitos; muitos ben~!'lclo~; ~lqueza 
e prosperid11dé ·!cvli1'à 1i ' '\imli '' impiirt ànfe · part<.: 
do nosso · territoriCI; · a · pi'ovineia . do '·Paranà; 
(Apoiadas l' · · · • · · · ·- ~· • ,. ·: '· · . ·o.· 

Daílilo::s~ a ~a~~ria. P<>r ·:4i~íiLidil 6 o .:proj~tq 
approvlido e adopt~do.. .,.c ... . . _,, .. . ;_,.,,._,, 

Vtío ú. mes" ns ' seguirites ·dccllli'!lf;õe!i ·CJe votns; · 
;, DeclRi'O (juJ votei'' cOt'ilrll :o pl:,;j'eeto. quol 'eiev'~ 

R. pruvinçla · " C<ln1arca de C<idUb'n:-PI!l·eim 
Jo•·ge." ... : .. , . 

" Declat·o que votei· coritrn R ndopção do· pro' 
jeeto que- olevn 11. Cf•mnrca··dc Coritiba ~ ; p_r~vin~ 
cia •. ~·Pach~ao Jord~o." 

'FA.'VuRES-·l •<:or.ONtA"LR O. 'F t;ANClSCA ·· , .. .. , 
' • • .. • • , 1 ' l 

· Entrn ·em ··s• disclll!São·o segaintc projeetCI n. ll7 
do~l.e anuo. · . · ·' ..- · ": ·:.-· 
:, «A ~_se_tnblén {iez:al _ legi~llÚiva raacilve : . 
: • Art. 1.•·- As disposiçõe~ . do decretei. ron. 89i- Je 
3 d o.Setembr<> da 18!6, tl.eilo utetl:sivu · AOI ea, 
l.rangeit·óa. que . ao• e>L&belecerem na colonlll quo 
existe:-nas · terras .pertencent.es a SS.· AA. 1.1 pa'in· 
cip.l e· pri ilceza de Joiuvlllc. · · .. ·: 
· « Art.- 2.• · os·:eolonos,o dCia q1taca t1ata. o 11rUg.) 
ant.ete.lenll'i aerilo ieentos co p&IIAm·ento de''qubl· 
queí" cont.ribuiçilo· direetn; ·durante ·oa prlmlllfOR 
dez atUlOI cte· · eaa ' reslcl~ncla · no ' lul!ar ·tia co· 
lonia. · · •· · 

"Art. S. o Sorito' lgu.lllino'nto laantos' (l8 mc~ino~ 
eolon•>~ d•l recrutamento, c du 'qualrluor outi'O 
sarvlço mlltLar à ox~pçilo da · ~;uarJ:\ liaeiono.l. · 

" Art. 4.• Fi~ o gówr!lo áàtorl•~~ pnra. do.r 
Uffltl .cangrua 9110 Jlt\0 excedn Q 8008 ,AJIIIU~~. 11 
dour;; eccle~iastJcoa aUemAes, um :;o.Li)oUcq e Oll · 
tro pr,o.testa1.1te. ,quo ... dêv.ein ,d,irigtr:. e •. ncor.selbar . 
OS C01!!~08 • . .• ... ·• • ' '· '· · . ; ... , .. : :•. ,. ~, -:. , 

• A~·t. ::;.~. Fiei&O .. revogudas• •tCldaa 'fig. di11posições 
etn . c:unttarto.v ··. ·: ~~ - ~ _, . . . ~ ·: t. . ·.·1 ·.·.; 1 ' ·:. ; _: . •.. 

o f§r; c:<'>rrên · d:.is;i'oi:c';'ô~ ' !'.-7s•:='- Jiresi- : 
dente, tenho· de ·vot&i' contrs; olgnns dos arUgo·s ; 
do' projecto qill3" se 'ach'a P.m' di~cussilo ;· .é' r~co· 
nbeço_ qué · o· nícil devei!' ' mé:_' imp~e . ~a:.~igotosit ' 
necesstdadé .. :d~ . . \:lar. a.. raziiO. PÇJ' . qU_C ·aSSilU:. VOU , 
votar. · · · · · · ~- · .. ·_· . .. · J • · .: • • • •• -- •. , _ .. . ' 

S~nho1·.es, o >.mpeno ··~rm.ttta~s.e~m~ . a . C~?~l'a-· 
rnçno)· ·está: nns · clr~Um~tanclas, . ou quast no.s· 
clrcumst'anci.as · de . um'·· eilferíri<>' ·que, · det.iJítaaô 
de. forçâs; entrà 'ni> pen;)do de. sua . cori'vllles:, 
ce~Ç~- S~ . lJOl' . ven hlt'l\ "O: im_p~u.d~n_te·. · ·~nfern~~~~Ô 
QUtzcr· ahmentnl-o eom· ' ·snbShnc•as suecnlentas· 
c·· multO' túitritl~as', o · s&u· estó·magc)· ntrõ:· póderA 
eff'eeL~ar ~ . dige~t.âo;·:<l · :por 'U:~a ·.c~i~~;.;ta~v.e_z ··'fü~. 
nestl\, -~ •en!ern1o· ·terA l{s .'p~sar; -rrueto da. 
imprti.deríi:ín dessii"enrermeirCI.' o::nósso p2iz, ijiie· 
nece$sita:' de··r.Jrç:is;· necessita· 't.ainbeln'de -sér lil~ 

. mentad'•l 'com 'i;nb'St&'nci~··. laceis;' :Pàr.í ' q'tie· e8se· 
ríliin!llito; ii.ntrà·n,lo 'éln· séu "cston1ago debiiitiiâo 
nütr'Venr.ii -a ·;p'iodu'ii'r· _unia ·prostraçãO ' gue ' lhe 
possa .snr flitilL · ··.· · . · . · '·.'" .. · .·.-e · • 

' _s~ ·: n·~;<_ : ~set!bs>r~a·; , nM :,hojc, .. ; tK>.~ mo;í'~ó.s ,.·que· 
mr.o_ me : · :cu~p_re _nes~· · mc.-~.enf:o, I;td:t&,ar, p~r. 
muttvo!;' talvel filhos .!lá delrc•enc•a -de·.meios; n n.o 
temos · Cim\do· · de o'utl'os ' impórl.ántes .melhora·: 
rneittós - ~~ priti_l~ii':t ' ":,e~s~dàde;· -~~~ó 'qn'e'~em~ 
pravcscar · uma · mvae'h . sub1t.a; · permllto.-se-me a. 
v~ar,ra. e ._n~m~r.o.>~ :'a;,:· ~}<!nos; par~ .:~ :i~P#.i_O, · 
~ue ·n~o· se : a~!la .. l?rl!vena!to do~ ~~~o~' P,r~CJ-8% 

bt~ ~h;;'~:.~;~~o~~s~~~~Y,~~ :~f~~c~;:-~;~-
scr ' dttl, tri\o nos ·vcntld· .a·: ser 'fiital r O .q11e · xm-. 
parta '·q_ue teiibaino8' de um··m:oniento' para ·outro 
um natú~ro. nsaó,itlbt'~~ •. de --.~rôdil~o~ ~c~·a 
p_ontas Jongtnq!lo3.: .: d(). n~ssa _·t~P.er10, .;ao . nl&(). 
temos ·v•aa d·e ·commumeaçi!o. ae · nlto . temos· pro
curado'· ·razer ' com· qu·e . ·dimiti11íio os. éustós d&· 
pro.ducção, NÍtr f Clll . qua·oa s~ó' ,çon_si~e~a~' ',its. 
!le!Jp~zu dos tr~nsj!Ortea! _ .. . . .:: · : _ ... 

.. E' aeri uma: arettmenLaçao concludcnto; uma 
nrgumontoÇllo · logiCo,· essll · 'd~ ·que: tlilali:u:is' ' dá. 
pllridadc da· OUII'lll! . DIIÇÕeA ? Ser4 ·unia· argiíinén-· 
cni;llo eoilchidcnte' ·J!ara v .'B rlizil ~i>ta' 'qlie dedu
zimos ·da· Amerlca Ingleza' Col·t:arõente qulf'do. 
A. A.merlea Ingte~a "aeh·Hse;·hoje,·-e,ú· uln.. :ca~do. 
qu e: _ainda .eoneorrondL'. mata· 2"ou; :; mtl!~ões_: d_e 
ot·açoa P•t:~ -~' I!IUil ' P.~~çãG ' n~~ 119!le~;~ ___ sçl1S 
prediletos 'oo!truar· as V111S de, coarunu)lleaç~o.; · nós 
poróll'! . nlr() nos ·aeha mos 'nas 'fúli~ti: · ~. à~i-~!1~~-
ifnjl carcumstan<:lns··dos ·&tadcs-Uoados; . ;· · . · 

E' U:m ·dbs."• nossós ·gl"l\'adés, .á roii Ql>gúà1eut'lr~ 
~o:' .. dos;_~ 'óntros paizes·;iiO"seu:~f?o.i'it.ó,;!lo~ ~ 
Ca'VlliG:u,;ao; · n<> · seu · pon"to··actúit ãé .Jndustruz; 
pa~ o'· n.osso;l ~·!;fó n' civ~~ül!çit(); ê()l~~.: . ó.flilo 
a' indu~trn( 'P!ineaJlla: ·''_porq~e ', ess.l:~.r~,~en~O: -~.é. 
~trror.e~>',_ ~ ~m ~e:".'·d~ ·ndtnnt~r~nos •. :~!e•·n~s !lll\~-
ra·ços .. .. · ... ., · · · ·· · · · , .. · · ·: 

~~~~n~o·~~e'~-j~\r';~ifi~~i:~o f~-~~ 
a.·~odo~ ,esses ·patze.s. . que· ~rt lhap :pc!!L!\1:1&. çt,V}c 
ltsllç."hl' ' e · onde prosp_êia '. ~ indusk,a; ;pa;a, cb.e
g:Jr(!m. au · pon'l_o . emi~eil~é em qll'ç :!!!!. ·,ac;Mó,~ E 
por ·vcri.lUt'a· tcmó_s; · es~!J.dado . ps ,;_m~t~ .• ~e 0!lU.e · Sei, Sr: pres iifenie; que· t:llyez miiibíi :.bpposi· 

ç,'fo' ~ esiitll!· ;utlgos cro: projeAQ . ya:Ic~ii.W.:. uma. · 
nova . ület,~mn .. e · pr,~Jvoc;~r !ilgtp\'1all }_nte~pr-'~~!lç~cs 
menos :Justas ao~_ ITf~.a~ :.,e~nsli'!ll!.~~;~ tum~. !c:orup -~ 
o qU!l · ~·go ;!'esto; f!lLof;ll . tiim:~e se~:·,. avlllmd~ ·-yelo ; 
pttbhea;· qn~ nuuctqulga · peita pr,evença<!S ~e : 
a3·' pai!r.õcs '6osttimno 'préstu . iqao!UeS iil il iv~illlo·s : 
contr:\ · cs ·qa:át;s' opinamoa, : .. ~ri~b ·a .· "eée~~na 
coragem 'plfnl Arroa_t~m: .. ~ ~DJUSti~a_; .P!lra: ar: 

.. ~ostnr " essu ·lhterpre:tações. ·.· : : .. · .. , _-· .. . . ; 
·· f:li, Sr. · pr'ésideute;-- ·de_ ·maneira al~tna· .me I 

· e:.ses pà1zes·~ ' têní se:rvtdo ? Te_m~6 _a_pp'!ic:á!i~}IS) 
seu·· t'illtó ·' IL•J ' m'e.iidii~ por· c)lcl!'·' e rR.::~u c~o 
ad0Jlendu1 'parti' ~Ui bem' ·· i:hegãriiloà' ' liiii:i, dia~'a<i 
~'d'ii ' ~-· ·qJ1~ ;enes · ae;··~cbão'? ~rúl.riie!l~ 'q~e 

·nll:o•' Más , queremos ·de .um n1omento .pars:ou~ 
à5seOti>lbtit-nos · n . ·eascs • ~lzea· ·maia · ·a:ti~o.. 
liem · nói' l ilmbrarmos' ·aó · ·que ·wéCodeu" a rt' da 
f~b'tga;;: :~: ·. ;·: : · . .. : .'~." · .... __ ,: : :; ·· . • , : 
' Sé~~rea,, 0!1~ dt~e,r. · .. 5lU~ : deYB~Oit: (1 , {)O<!B~Oll 
gasta( a1gamaa SOin;nu .. par_~ a · eolonl!14çii.o ·11e 
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!8ô SESSÃO Ertt ~ DE ·ACOSTO OE 1853 
I!!Strangeir.>s, que e3Se saerifie\o do thesouto, que 
esse Sllerificio da substaneia vital <los cidt~dios 
bra:.:iléiros serão muito convenientes, S6rào 'muito 
uteis ao futuro do P''iz. Nilo duvido que isS·> 
scjli convettiente para o futurco ; m11s )><!rgunto, 
pur que· r111.âo não applicanto.; · eSJles sacriftcios, 
não · applieamos essa despeza á ~iviUsaçfio düs 
rtosso·s· índigerias, qn~ quasi junto o. nós viv~m 
na mnill completa" selvagerht, no es[ado primor
di,\! da natur~za? Não seria mnii!. conveniente, 
mais ju•to, mais humano,. que fize'ssemos esses 
sacrificios pani ebllmar essM índios no gremio 
Ela sociedaae' Não "eria mais convt'nlente aprcr 
veítar· esses llr•tços jã aclirilllt·1dos no palz? Não 
seria mais buma·oo chamar ao seio da nossn 
soeiedade esses indivíduos· que'· apenas têm O(< 
vicio~ · d11 nnture~a • . do que aquelles que trazem 
comsigo. para inocnlar-oos, Oil vícios· dR civíli
sação? E11;lendo q_ue sim; e pot·que nii'o aprovoí
t.mos esses .milhoos de índios que "br11vios vagã_o 
rios nossos t1nmensos bosques'! Porque niio prcr 
curamos eivl!lsal-os e disponsar-t(O~ de . mandar 
buscar estrangeiros com immensa despeza? Não 
posso alcançar a. razii.o de um. tal proceder. 

Dir-me-bào: cc Al~otumlls tentativas .·se tem feito 
par:'l civilisaçil:o dos indios; mas infeli7.mente ellas 
têm sido impr.otieuas.,. Senhores, poderei estar· 
enganado, mns creio .que .não temos est·adado a 
ctlusa ou o .motivo ·p~r que têm sido improlicuas 
essas · pouc:~s ten~ttvas que. ·se '.hlto feito para 
a cclonisação dos· indigen·ns. Talvez: que nos. 
rilesmos lJ18ios· · applicados ; para esSe l!m esteja 
:i raz5o de· ulo terem elles produzido os s::Uut'l-
res eft'eitos que . se esperava. . · . 

Nós- collitriummeitte · incú'lnbimos disso· ou á hcr 
mens. qu·e, levndos pelos · sevet'os "princípios da 
religião, querem . obrig~r ·os _índios, quo deixii~ a 
liberdade natural, .a vtver r1gorosalllente debaixO 
dos. precéitos eYnngelicG~; ou ~uUio encarrega
moa a 'Indivíduos que ·só olhiio· ~s.ses estabeleci· 
mentos como meio de. locupletarem-so. obrigAndo 
os índios, ncostumados i\ ocio8!1Jatfo e plena 
liberdacle, a um ·s.erviço que se lbes torna do
loroso, por · Isso que elles nunca· :;e emprcgll.riio 
em trabalhos de moior mortifleaçiio, tucndo-oa 
passar' assim. por umn · tranaiçio rapida, elo um 
a out.ro extremo, o que em verdade devo paro
cor·lhes horrivelmente lnsuppo•·tavel. 

Senltores; eu peço quo dO entendllo oa minhas 
plllavras em sua verdadeira sl~enilloaçllo, que 
nilo ea ·me preste um peuaomenta méo, que ae 
nílo nbuee delh<s parn ·so lançar aobro mim 
alguma cousa de · õdioso. Quando digo ··quo se 
tem lnnçado mllo do lncli\•iduos que wm querido 
obrigar a esses lndigcnllll, que 'vfvlio no eatlldo. 
nn\ural; a paS&~r de l'epouto pua os aoveros 
precei\os ~vangel~cos, nao lSO entendn que reprovo 
esses preceitos pa1·a o homem· civilisa<lo, que os 
reprovo mesmo . para indígenas a seu tempo. 
Nao, eu pe~o m.;lbo~II!eDte a re.:pelt.o d!>s ·nos
sos pt-eeetV!s evangehco·s, sou sou· .seetarto, em-

. bora não possa c11mpril·os rigorosamente pela 
minba froquoza·; ·mas digo que nlio é f~cll, que 
não é conveniente !'~er ('assar de .um extremo 
a outro a esses indtvtduos,. que elles se tlesgos
taráõ · desse ·jugo que· se lhes illlpõe, embo~ 
~onvenfente áS ·suas alma~, mas cuja· co.,v.::nién~ 
ci& niO .podem· Ctlrnprebender. Para fazer com 
q ue esse·s .lndividos tomem· amor • esse jugo, . 
tomem amor à ·civiljsaçâo que 11e lhes impõe, é . 
mister ir graclualmente temperal!do, permil\á:.. 
se-me a. expressão, os onus e prãceitos; que,;,.rí.ll.t) 
sendo. r~garoaoa . par& o · homem · social, ]lànl.' o 
selvngein o· aio; ê mi$ter da mesma Cór.má· ir 
temperando o serviço, para quEr esses !ndividuos 
depois tenhiio amor ao traballió; · nenhu•n homem 
l)Õde passar · de -repente de nm a·out)'o elttremo. 
Eis ~ verdadeiro .significação. do que acãl>ei de 
dizer, eis como se deve entender mlnlus ·palavras. 

Senhqtes, com a justa suppress!o do trafego 

de .africanos a noi!S& l~vouro tem 'de sentir, ·OS 
nossos agricultores, os bomens para · os quaes 
dc..-cmos ter muita llttcnção, têm de sotrrer pela 
ralta de braços- E' esta uma das necessldad.:s 
que reclama m.1ia. altamente · a ·nossa· attenção. ' 
E pell\ maneira . porque se pretende promover. a 
colonísaçiio , pela maneira porque · até hoje a 
eolonls•ç.'lo se tem promovido, poderemos . sup
prir a falta do buços de que se . resentem os 
nossos al{ricultor~s t Certamente que nõ:o. ToJa a 
colonisoçn.o tom sidu fund~tda n·c> systeo•a da divi· 
sã:o, d11 distribuíbu'içüo · de terras, da.locaçH.o ou da 
parceria, nenhuma só se tem intentado, se . ·tem 
promovido pnra a locação deserviços, unica que 
seria e<>nvenicnte,. uniea que viria repnrar o mal 
quo a falta de braços deve pi'IJduzir aos ·,ossos 
agricultores. . . - . · 

. Póde muitO bem ser quo para li fuluro esse 
sy~tema de parceria, ilS,-e. sy~tema dt! locação ou 
dé emphitheuses, ou como melhor o enteuderem, 
possa vir·a ser mu1tó conveiJiente, possa vir' a ser 
muito. conveniente, possa vir a ser muito pri:>dnctivo 
no paiz; mas actu_altnente não: Os nossos ngricnltQ
res t•ão o podem admittir, e nem o admittiráõ sem 
duvida. Est.l!o acostumados n trabalhar por ·conta 
pr.:~pri ·•, estão acostumados alavrar o seu terreno, 
a lucr.1r . eUes prop•·ios o producto que do ter
reno põde result:,.. ; portanto creio que não. po
deráõ já, e talvez· por muito tempo, ace\tar ser-

. viços qua não sejiío de jornaleiros. O serviçO 
· de parceria não {ar:\ remediar a crise que · os 

ameaça, e com elles a t.ldo o p11iz, p<>rqoo Jltl.S 
aetuaes eireu•nstancías, comu dtsse, ellilll o não 
podem :tdoptar. 

E nós sabetDos, senhores, 'que a mór parte dos 
nossos fueodeiros do norte tem 11ua fortuna em 
ten·a.s, escravos o machinaa ; no momento em 
que faltem os brnçoa para faze•· produzir os!ias 
terras, a sua sorte seré. miserabillsshna. o preço 
das mcsmat~ torra.~ tera de baixar, o da~ ma
chinas ·ficarA hnprO'luetlvo, e ollea terl\o prejui
zus - inculculavels. E qae temoJ nó! feito f '·Qaat 
a medida que ao no• ap&·,~enl.a para a11nar esta 
mal, eate mal momentOso ? Ser!\ a coloni:l4çio 
da maneirA quo se pretendo Intentar 't Nt'lo cer-
tamente. .. 

Eu outondo qu., o melo mala etftea% que temos 
pnra 1'6medlar em parto eatea grandes males·d au• 
torliiiii'IDO~ o governo pnt•a que poeea mandar vir, 
purl!. quo po1sa apreMontar ao mercado machin!!.IJ 
qu~: !aciUtom o trl\balho, machlnaa quo íAcilo dlmi· 
nuir o nume1·o de l.lraçol noce•aarlo• para qual<Juor 
pi'Oduc~o. Sorla eom duvida malo1 c<>nvenhinte quo 
o paiz sastaaae algum dlnllolro nn introducçilo des· 
ea~ machlnas para serem veudiol:'ls nós proprie ta
rioa, muiwa dos quae~ nindn hoje igno'rio · a ·es.is
lcueia, a ap~licaçil.o ·da in61· parté dellas, do quo 
em mandar vir ostrangeiros para o pRiil, ··sem 
ost.or satisfolita. esta neces.<•iditde que acabO do 
apresentar: seritl m"ls conveniente que nó1í'cre:u~~ 
semos em dtft'crentes ·pontos do imp!!rio esbolas 
de agricultura;" para que os ti.lhos dos no!isos 
fazendeiros aprendessem a melhor maneira.· de 
rotear a ' te"'rn,· á · melhor mjllleira de ·prepitrnl-a 
para. ·a: pt·~uceão, a melhor mnneirll. ,de. luc:t:a:r 
OS . :g'Mllld~.S esforÇOS que . Sf) fIXem em. prOVeito 
da ' piodur.ção. . · · . · 

TOda à nossa agricultura é de rotina ; os nosSls 
homens não têm eonhecimeilto algum scien.ti li.co, 
nem da.~ dí.IJ'el'entes qu·alida.:Jes ·do . terreno, · nem 
d\ . melhor 1n:~nelra d11 wel-o prodll!ir, nem do:;~ 
1neioa ·por que· poderãQ oyitnr os d~no& . que 

· podem· llpparecer em suas sarras, em seus frn. 
ctos ; .os 110ssos àgricultorés colhem da terra 
50% menos ·· do qtJe deviiio· colhc1· se seus. ser~ 
viços ' fo>s3em scientificamcnt.e n•hninls~radoa. E 
nós qqe queram<ni que o nosso Jl&iz seja ogríeola, 
visto que de · nec&Sllidade · deve · ~êl ~o, porque a 
natur~za o talhou para isto. o que temos feito 
para animnr,o que tem s feito para instruir a 
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SESSÃO -EM !O -DE AGOSTO DE l85:l 281 
esses. agtíc\lllores? Certamente nada~ temOll · 
deixado entregues t\. rotína com sacrificir. im
mensa.de trabalho, oeeupando um numero extraor
dinario d'e ·. b1·o~os para produ:iür o que poderiiio 
produzir com me nos trabalho, com menos bra· 
ÇOS! ESta <i a verdadeira -ueceuidade .. do . paiz; 
~- eDl,. sua satisfação é que devemos gastar di
uheiro, co1ro. elln' ~ que devemos despender os 
nossos 68Crifleios_, e não pol' emquanto com . a 
colooi!iação estt~nbn. · · · · . · · 

Nós sabemos, senhores, que .a facilidadE>, que 
a · meom:·· d~tip'eza da· ·condueçlill dos produeLos 
para- o. m~rcado tendo a ·1lugmeotnr o seu- valor; 
tcnd~ por conaoqueneia a auglnentar os lucros· 
a- rique%11 · do agricultor; dn :·produetor. Ora,- Ó 
que temos feito para facilitar, ao rnenvs · taoto 
quanto D03 fosse possível, as vius de communí
eaçã.o ? Nós ven1os, no norte principalmente 
estradas .longinquus que .condut~m de uu1 à' 
out1·o ponta escabrosllS, cholas do escavaçõ~$, 
Qllde · o pobre ltl!>'icultor não ! óde conduzir · os' 
productos da sua lavoura em . c:~rretas -ou-carros 
só sina· em- \)qS~~ de aníms.es, -alguns-ou. muitos 
d~>s q!l&eS téu1 de . morre.r pelo pessimo . estai! o 
em que -se achiio 118 es&radas, · oecupando . ·cada 
um desses auimo.es um homem . para lhe. servir 
de · guia, . com · pat·Ja· assomJ>rosa de· . bro<;os:, e 
l.o/ôllpO. ,. ' .: . . . . •, .; . . '·•. 

S• nó$ tivea_a~rnos boas e~;tr .dae, qua1ado ni\o 
~o .perfeitas cqmo : ·são esus ,.tla Eurupa, · ao 
menos _qua.ulo o. po\le•-ia- ·permittir. nossa inopia,
nào serlu. muito mais .facil -ao . n~ricuitor - fazer 
coiuluzir; em carros, .fazer .conduzir com menos. 
d~speza. seuli producr.os, e por --eonsequencla 
1!1-ctar _m_ai$' 7. ce~ta.lllente.- E quaes Sàl} as .qQRD· 
tias. quo ., temos. yo~do p_ar•• .(),;gas obrss· do pl'i· 
m eira .o.e~es!!iJade? Na. minl.oa . província ,existe 
Umll . estrada, ·se · é-que estrada. se púdo~ chmnat, 
da .:npi~l á lmportunte cida de de Arêas; e se 
ella hoje· teu\ algum· mellioramenio· !oi devido a 
sacriflcius da asseml>!e,, . provincial; que, apezar 
da exiguidad·e d•\ receita-. da provineia, apezar 
do~ consumir muito. .dinheiro para .manter · um 
corpo . de policia quo defenda n· vida dos cida
dii.)B, -teve · .de fa:te~ mais esse snerilic:io d(l . per~> 
de 2o:ooos po.rn melhorar um ponto, a estrada 
do maior morcad~> d" . pt"O'Iilleill., . e pela qual 
tinha de .ser ab!Uiteci4o .q uo~ei .todo o intetioa·. 

Ora, ni'ío seria .mais CCID'ieniente que essa 
somma. de . contos de réis '}UO· . nnnuai.Jnonto se 
deve empaoegar ilCI· villda de . colonos íosS{I . divi
dida pelas p rovinclt18 para melhorar. 1111 atl&ll 
estrndas ? .Nilo seriu melhor que depoi:~ que ti· 
Vó&se.uos bou viA& do eomtnunicaçi•>, doJ?OiS que 
tivegsemos hom·ena proftss!onaea nn Dgr•eultu!'ll,
maudas~moa -vir .. OS~ClS·. eõlonos, porque enião já
acha vão o paiz preparado, con-v.eniellWmenLe dis
posta p~·a t•eceDêl-os.? Não será ·até mat. pro
-va-vt:l. que ne~t: .s ·. circumetano:ias , a coloni!W.çào 
voluntaria a pparucesse, e..>mo acontue nos·ou·troa 
paizes ? .Certamente. qu.e. sian. . · , .. : -. , .· · 
. Agora, .. Sr. presidente,- ten.b.o de combater um.· 

artigo do. proj,c~ .no qual s_e di% . .-que o governo 
pagará umn congrua de-.SOOS . ao · padre . protes-' 
tanto que tiver .: de :via· par11 . ~a: :coloaia. · .·Se- . 
nbores, eu: nunca- ftti intolerante ; .naaeid<> quando 
telizmente pl·incipia-viio as idéns dll libe-Nado do. 
pensumcnto e ·.religiiio, ·.am.amentado com essas 
rnesmas idéas, educado: n&llaa, eu . .seria-.um .ana
chroniSlllo se acnsosusten~o _icléas de. regreBBO, 
idéos ;~~ co'mpreasão,. idéas eonc.rarias. á_liberdade 
d.e eoosci_el)c:ia. ld.aa comquanto ,eu -SeJa ~1ante 
dessas liberilades, comq_uaatta .n adopte,-comtudo . 
nJto doa! : uma lnteltigencía tão -1~.4 essa .palan-a
liberdad~, quer .liberdlllie _do pensamentu, quer 
liberLla<lo religlósa ou de . ~usc:ieocia, quão ae 
quer oú quiio 88 pretende dar. · , .· . : . . 
. E .abrindo u.m llateaathesi~ em. me11. discurso, 

dírei ·que os ÍMI artigo .faz-me _eomprehonder.agora. 
:i' -~: _dO··a~il ~111. que . se tem <tU.orido faze, , 

Tvl>IO 4. • • 

ewu\r a clnsse ~ce!ilotal dos ll~goeios. politícos, 
d~ ter ll_ssento no se•<> da reprosentlll(i'io uaciont<l, 
d•xcndo-se; com' ·um ··xelo tOdo pharisáicó : <<' o 
ta~e,·doto ó um ·lJomém de ·Deos, o' &aeerdola deve 
estar entre o povo, <leve prégar 11outrina de pai_; 
por conseq_uencia · o sacerdote não · se dil've e'ri· 
volver nos uegoeios· políticos; não deve desejar 
um assento n o parlame11to." · · · : .. · 

· Ma~; seu:llotes;· pór isso .mesmo ·'qne ·o ·saci:!r
dota e hom~m: <te p1lz,. por ~so me~mo qu!l·o sa
eerJote é pai do povo, por isso mesmo que dll~!). 
ter sempre paiAvns de C·>nsol~çiio; ; p<>r _ isso 
mesmo que tem~ o dever e devet: ragar()so· de s~~: 
tent1lr a. rehgiao •de que · ê Ymnlstro-; . por: isso 
mesmo a ~liiSsc sacordot1ll de_-ve ter repr~!ie_ntailf!ls· 
neste l'eemto · pnrn alçarem · sua "voz tOdas as 
vezts que· se pretender dar r>olpés mortniis 'liessa· 
religião. de que siro ministros,- para a.lr.aa'e•n·· ' i 
sua v o~ to'dns ns vezes q na · so pret·cndir oft'eit
der os 111te1·essea 'd•t'hnmattí'dade, ns convenien'ei~s 
do povo, ·que · cllcd· melhor do q tte ningueiil co• 
nhecem e compa·ebend·em. " ·: ·. · .·. · '· · 

.No excesso <lesse zslo, que · eu gualill.quei ·· de 
pharísaico, · diz-so ~- - por causa· oa·'.po1itica· <is· 
sacerdotes -vivem ·no turbi1llào · d llS -pili:tões·, n ilo' 
desempenhão 99'ns- d'evm·es; · são·. im'lnotiiês-, . : · 

Ha a.Lé ·quem diga : . « se se creil.r<!m· mais bis
. pados . no impel'io. não -s ' <>ncori.trart\ entro' nós' 

sacerdotes · eap::izes 'de r.. . 1t'n essas mitras 1 · " 
Senborf!S, cti. sou insu"ll'"•~. eu já' disse' nesta' 

. casn que nito :desejo ·· occupar car~ro nlgllm· ··ecclc
siastico ; reeonhe;;:o · n minb~ !ns ufficienela •. (-.V ao 
Gpoiaàos.) . 

Sei o que digo, fallo em consciencia. 
O Sá. SzQuCR.~ Qarunoz : - O nolke depu.ta.<lo 

nilo é quem hll de nomes,, · . · 
o. sn. CoRIV..A »As N&v~:s :-Reconheço a mi· 

nba lnsumcl~nela para tomar sobre m~ils hom•. 
bros cargo:~ !Upel'lur~s ás- minhas forças ; mae. 
p~r i~o que não soll suspeito, . pollào dizer .. qne 
nfl. minha classe ba muito~ ciilnddos respeicll
v~ie, digno~ de tod" a cvnaideroçiio por euaJ: 
virtudes e aeiencio, cuja rccordao;~u deveria (ar;or 
morr&r aa pa\anaa nos labioa élesecs ladivi
duoa que dlzam qtaG na miuht\ clauo nilo so: 
eneontrilu homens cnpazos· do oltereor qatalquer 
Cnl'llO na jcrarehia eeclesiaatica. . 
· Senhuros, v.ttl bojo têm· aiJo non\ondos pa~~ 

os bispatioa do nossa imperio va rõos a reapolto : 
dos qnaes !oUzn1ou.te podemos dizer qu11 o· E""· 
pirito Stmto tem &asistído a euaa uomaaçõcs • . 
( .Apoiado.r. ) Até hoje 08 varüoa que oceupão 
entre nôs os b lap11dos silo, ou }lor suas vírtu
do8, ou cumutativo.anente por .suaa. virtudea .. o . 
sci~ucias, dlg~aca do elevado ear~o que: occupiio;. 
e se it,fdizmonte a dasse n que .tenl1o. a hourl\ 
do pertencer. é olhnda com menos at'.ençio , a. 
taxada -talvez óe menos .cumpriJor€1 dos_»ns ue 
veres, provavelmento· o ·_mal <:Stá -u(ís-olhos' de · 
quem a ~neartl do ·que em n~ niesmo$. · · . 

·() 'SS:; Sl.QU'i!:StU. Quimoi. ; ·- Silo tràtad<>a. com. 
. muita· considerRção qna1iJo · siiQ·. digriós dissó, 

como, ·p oa· ·exemplo, ·o u-Jbre . ·deputaao. ·. · · 
ô SR . . C<J~,\ Í>A.s NEVEJ3: -E1.1 desejára q~~ 

qualquer .individuo .que per\eriee a algumil das . 
classes da. =s~~ soi:aedade· pudesse :_levantar-se; . 
e.:dizer: - ~ Pettea1ç_o a . um_a· classe comP.Qst~ .~!" · 
de iridividQO~ puros· e ho,nee~s • , qu1ura · 9-U-~ 
vil·u · c n_pr.ccl&l·o. · .. · · · . .. · 
, Tol'flándo. ILJUoterio, ·senhores, direí que para 

se slisl.ént:ar . ll Ltee~sidntle do_· a_ rtigo à _!t~o_- me· 
oppouho,. de'sa_e artig" que· mall,da · dat' ~. de·, 
eongrua a um sacerdote . prote~tante , : dases·s~ . 
que o ara.igo: devia Passa•· porq~e _sem. elle' dl:fi
cilment<J .o~ Jài1JàiS &e. pod4!fá9;~~~tror eolp~'?S; 
q)le .:quearao .va_r . para . o· Bra:zal_; .m~ eu. dtio · 
9.ue. tal nlo .ha, e- acer~eotarea- qne ·~ ar • . 
ti~o ·é_ inconstitueinnal • . · · . .- . · . · .. · · · -

:)j 
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SESSÃO EM ~9 DE AGOSTO DE 1853 
O Sa. StQUEI!U. Qouaoz:- Não spoisdo. 
O S:a. Coll~ nu NEVES , - Se nós julga

mos conveniente a colonl~ito de estnull!eiros, 
quem nos impede de promover essa colomsaçiio 
de catbolieos :~postolicos . roll!auos 't Par~ .!lue 
introduzir no nosso imperao dllfercotes r ehgwes, 
difficultando assim que esses colonos s e con
fundi'i.o para o futuro com a nossa população ? 

O Sa. StQlJEIRA QcEJROZ ' -Nós nlio vamos 
fazea· colonlas rcllgiosas. 

O Sa. CO~A DAS Nll'IIES : -Certame nte uil:o 
vamos fazer eolonias religio:<as ; m:>.S devemos 
olhar. para o fu.turo, devemos recciar de plantar 
na nossa sóciedude u.m germen de discordia 
que para o futuro póde pr~du.zít: funestos re· 
sultados. . 

O nobre .deputado, lido como é, conhecedor 
da historia, na•> póda ignorar o quanto d.e sari-. 
gne se derran\ou · na Europà por causa de guer· 
ras religiosas ; o nobre depuh.do nãci ignora 
que um dos motivos que mais afast.ito uns ho· 
meus dos .. outros é a differença de · crença reli
giosa. Se hoje d~rmitão as rivalidades prove
nientes · da ditferença de religião, é pOt"que não 
existem os m otivos que existirão ~m outras 
épocas, e produzirão esses· incendios ; . e . não 
podemos asseverar que para o futuro esses mes-
m os,· ou oatr~s, uão reappare<:erãõ. · 

O Sa. SIQlJEmA Qouam: : -Não dormitão, 
morrêrão com a illustraÇâo. 

0 Sn. COR!Ú'.A D!S NE'rnS : - Dormitão,· niio 
morr8riio ; c~ortos sentimentos nunca morrem. · A 
ill ust::açiio matou as guerras de religião, a illus
tração não pôde matar ainda as guen·as dos 
partidos politicos I Estamos no seculo das guer
ras dos pal;'tidos ; trdvez para o ·vindouro ·seja o 
dae guerras 1'e1igiosas. · 

Eu disse que era inconstitucional esse · art~o, 
e com ell'elto o provo. -Diz s n ossa constituiçao: 
" A religião catlioliea apostolica rom~na é a nlc 
ligião do· estado: todas as mais silo tolerad-.'ls 
sem a !órma exterior de templ->s. » Vamos ver 
o que signitl.cno estas palavras da nossa constt
tuiçiio. 

Siguiliciio· pouco mnis ou menos isso : - A re
ligiilo praticnvel. a religi!lo recebida e l'econbe
cida no imperio ;) a ea.tliolica npostolicn rom:ma ; 
nenhuma das outras religiões será pe1•seguida, 
mas tambem · não poderé. a.jrrontaa· a religião do 
estado, apresentando-se em 'PUblico eom. todo o 
seu brilho e ostentação pera nte os fieis, cau
sando assim · escandalo: ellas poderáõ existir, 
mas occultameute, de sorta que com r. su~t pu
blicidade não venbão a causar questões, des
orden~ intestinas, movimentos que poss ão ate~r 
de .uovo es~:s- guerras religiosa» que dormitt'io, 

Essas rehgroes são P.ermíttidns, porque t• se
calo actual é o da hberdade de conscieneia ; 
mas ellas não receben~õ . pr·otecçlio do estado 
para. que se conservem, .l1_ara que vivão, para 
qua tl.or&sção ; essas religioes serão pennittrdas, 
mas nenhum cidadão brazileir<>, e muito menos 
estran!Ole!ro, .terõ. o ~i~eitc de exigir .do governo 
à o · pat~ q!Je lhe faeolite os meios de conservar-se 
nella, que ·lhe dê um· psstor, um sae~rdote. uma 
d o.taç:to ·a seus- templos, e finalmente· qnc lhe 
d() · aq uellas protec~s a que só a filha prcdi
lecta e recebida pala nação tem ·direito. · · , 

Eis..-aqui, senhores, com e~ traduzo a politica 
diBposição eonsfl,.ada nm nessa eon&tiíuiçtio ; e 
enUlndo que toda a ·tra<iucçAo que· não tôr eaLa 
é falsa, va i ferir de· morte nlto só à letra eomo 
ao e~p!rlto da nossa constltaiçilo. 

E poderemos nós, aenbores, 1om 1ennos nu
torisad.os pel011 nossos e.ommitentP.S, .re":ogar, que 
tsnlo Jmporta, es.;e a.rttgo da· constitUl~ao, man
dando dar · SOOS a um sacerdote prote&ttlnte para 
e::>ercer o ministerio de uma religilto quo n!io é 

recebida e adoptada pela nação ? · Certamente 
que nio. · 

O SR. StQOEIJU Qorunoz ' - Isto é próteeç:1o á. 
religião protestante t · 

O SR. CoaR~ .. Dos NEvEs : -Sein duvida. 
O Stt. StQIJJURA Qo~~:moz : - E' proteeçil:ci dos 

colonos. · · · 
o Stt. OoaRJt.A. DAS N:>:VES : -Não está -máo o 

~oph i~m a . do nobre d~putado I . . . . . . . , 
. Dar umn CODJrua de SOOS a um sacerdote 

J!rotestante não e uma protecção a essa ,religião, 
e sim aos colonos I... Eu ereio que o nobre de
putado não u:ige . que eu responda a este 3D-. 
pbism:~ . · · . . · . 

O Sn. SIQUElRA. QcBmoz :~De certo que não é 
sophisma. · · · 

O . Sa. Coam~~ D~~ N.,;,;ES , - Ea;tlló não sei o 
que seja. · · 

Temos vim, senhores, que o artit::o é C<'ln
trario á disposição da nossa eonstituíçiio ; agora 
vejamos ·· se será niuito digno de :·nós o darmos 
semelbllnte gratificação ou congrua a. esse sa· 
cerdote. . . · ,_. :·· · · · .. · 

Se nós entendemos ·Que , seguimos uma religião 
santa, just'l e verdadeira; se temos a .convicção 
de que essa nossa ·religião ·é a · unica . qne 'póde 
eoucorrcr · p~ra. 1\ nossa felicidade · futura, certa
mente sem irmos offender as ~renças· alheias. 
sem -irmos ··obrigai-os · a · segulr uma :outi'a . reli
giãG· .. que niio aquella que seguem, ·certltmente 
digo, :não devemos daJ:: ou p'restar··AUJtilio' para· 
que essa· rr;ligião, que J'iio julgamos .. jnsta', santa 
e unica capaz de fazer a felicidade fu tura; possa' 
ser espalhada' a prégada entre nós, · ·ainda 'quo 
só a · indivld11M a quem ·damos ·· hospitalidade~' 

O Sa. ·SIQUEIRA Qmunoz : - Esse · argument.o' 
prova de inais. . · . · . . 

O S!t • . CoRRÊA DA:s · NEVES:-Pois eu aban
doo;ao o de mais, e ·d~xo ficar aUI onde é suffi.· 
ciente a prova. (Risadas:)· . • . · . · · 

Se· ·nói, como julgo, estamos de' boa fé na re
ligião que profess•mos, devemos . desejar que 
todos a· si ~tão, e por conseguinte, ·sem otfendel·Olt1 
sem coagil-os, · tatn bem nliO dovemns facilitar o 
continuarem: em uma. roligido erronoo. ' 

E demais, ·senhores , .. niio ' attendemos mesmo 
ao confllcto que vamos crear entre os parochos 
a que · pertencerem oa ,terrenos em .. que essas 
co lonias se forem fundar e esses sacerdotea pro
testantes, porqu.o elles. autorisados como . hitó de 
sê l-o; ou sa pretende, ·pelo . corpo legialntivo, 
com um· quantitativo para exereerem . o aeu··'lrii· 
nis terio, hao do se. julgar. COQl direito de fazerem 
proselytos, crear neophitos. E se ellea · se · .apre
sentnrecn prégando a '--sua -doutrina não · só:·aos· 
colonos · protestantes, como ·.aos colonos·"catho
licos de . sua n1çiio, e: mesmo · aos povos da vi
zinhança ·das colonias· poder{t.õ as antoridades 
políciu11 desses lugaTos obstar, ··.quando o corpo 
legislativo lhes · conceJou uma ·congrul\ · para 
el[es· el!.ercet·am seu ministerio, ao qual· por sem 
duvida · é inheronte a prédica; a qnal '"todos os 
reformadores são devotados 1" Certamente pas- · 
ssndo esse artigo, eu creio qüe ·olles se- . jnlga- • 
ráõ eom o direito· de fazêl-o • . ,., .,. · :.· 
. Quando eu, Sr. prGii8ente; ·'•combnii ·em · um• 

doa dias p aaaados · ~te·' artigo do- projecto,- aven
turei nlgumas · propósi~ que, · ou · mal enten
didas· por um nobre :·lfe'putado · por Minas, ou 
mal enunciada por mimr dorio occasiilo a quo 
elle nlO llzotte aecuaa~e• am&rpa; a que pro
tendesM até dal'ome de alguma 1ort~ um i:laa-
mentldo formal . · 
· o nobre deputado naqu.ella oeca.tlo r~ferindo-ao 

ao trecho do meu discurso; em que eu dizia qae 
no norte, ptillcip:Llmente. na minlu1 proviacia, · 
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algun~ dos proprietarios não querião du ter
reno~; . aos- homens }>Qbres para. morarelll, pos-

. suido do nobre 2elo da. de!eza de todo.~ .. ~ss.e.s . 
proptie\aríoa: de . terrenos . "du "lí"ôrto ao sul do 
ioiperio ; julgando que apresentando-se como 
campeilo denodaJo desses individuos cumpria 
um dever· que··.·lho era itnposto pelo . seu CII.Vd.• 
lhei~iamo, pronunciou-se desta maneira. ( Lé. ) 

Ea, c vtnquRnto aqui me pa.reçõ.o um pouco 
modificadas aa e:llprassues de qua o oobr~ de
putado então se acrvio, vendo·me ferido em 
nlinh'\ dignid~de pela d•lvida o.ffensiva:em que alie 
punb3 a minha. aaaerção, tratei · de repellir de 
·Uma man·eira ·Conveniente e -digna essa oa'ens:l 
que eu · ju.lg:ava aer-me dirigida, e em um aparte 
dis&Q--ao ·nobre ·doplltado :-c póde duvi..lar, . está 
no seu direito, pois eu tambem duvido do que 
o nobre deputado di~;» m::.~ infelizmeuto o .es
quecimento dos senhores tacbygraphos em toma
r em este aparte, notando apenas que eu déra 
um aparte, ra~ com que ea toque nesta cspecie 
de que desejaria esquecer-me, pam dizer que 
me quero persuadir· do~ que .o nobre· deputado 
certamente não_tllve d~sejo de o:ffet~der-me (apoia
dos) , pol'que nao tinha motivos' para isso, .. pois 
que até hoje niló lh'os tenho d~f.lo. ' :. · ., '·· 

O nobre deputado continuando a ·combater-me, 
sem att.ender ·bem o .que .eu · di;;se que se queria 
pagar passagem. · de '- colonos ·. para o ·Brazil; ao 
passo que &e não davão terrBS n·brazileiros pobres, 
quo as . nio tinhilo, disse: o ·sobejas razões 63-istem 
enlre .-o povo de <.llse.ordhs, . nio queira ·.o nobre 
deputado aümr-lhes .mais uma. dizendo. da tri· 
buna que .se quer dar . IBrras a estrangoiros 
9uando senílo dão a brazileiros; o nobre deputado 
1goora . .. a hi!ltoria coeva, o nobre deputado não 
sabe que. esse~ terronos nonde quer se eetabe· 
leeer a eolonia foi ~dotaçito feita S. A. a Sra. 
D. F-rane~isca 1 O · nobre deputnc:lo ignorn o di
reito.- Pois olio aabe qae darado-se est~es terr&
nos a S. A. ella podia f~zer &3 doações q~te bem 
lhe conviesse 1 O nobre deputQdo ignora os fa
ctos·? Pois nh sabe deas11 casamento? · Não 
sllbe desse ·dGte que foi dado a pouco tempo? 
Tal foi a !.radueção que eu fiz do que disse o 
nobre deputado ·· quando hi&torio~t · · o -easA.monto 
do S. A •• quando · foz sentir oa direitoa quo ti
nha S •. A. ·df dia pó r -·de leU$ terrenos; mas ·eu, 
com quanto aproveit.all36 a liçio biatorica ··do 
nobre deputado, ·eom1uauto ·aprovoitaa* -~a ·seus 
altos conht~cimllntoa do dil'tlito de propriedade, 
nii<l poa&o doixar de laatimar-me · por . ter o 
nobre deputado me enteodldl) wal, o ma 
atirado a pecha de ho:nem Imprudente que 
lnnça um combustível já in.llammado no melo 
de outros · que exletem- para · caaur um incendlo 
entle o povo I· Nio, Sr, . i:leputado, V. Ex. rne com
prehen.-ten· mal; eu .não sou capaz dlaao, e 
~emp.re ·~>rdeiro, ·.sempre amíg~· da ·tranquillidade, 
Jáma1a eu teret· no men ··pensamento avançar 
uma ·proposição que · faça ·. alterar··· o· povo- -ou 
díspôl-o para· qualquer movimento. · UaieaiDI!ate 
o que ·· eu : qniz notar f<>i· que ·ao p&$$0'"'que· se 
quer pagar pusagem a indivíduos es~rangeiros; 
aGs ljURe.s · se . promette superiores vantagens , 
não se autorisa o· governo a dar paeaagem u fauli
lias brazileiras pollJ:es para. os lugares onde ha ter
renos devolutas, promovendo . assim u.ma. colooi· 
sação in tem:~. . . · . . . , . ·. . .. 

.o nobre dep~tir.do deve s&btlr que não éra 
rmster que. ' eU' · diasease esse facto para .. que o 
povo conhecesse.; a lo,qi~ do povo é &uperior 
a ·.minha, .. seus C(lnllecimentoa são. superiores 
aos meus,. e e!le . . nãO: 'igno~:a o cuamen.to de 
Soa Al~ nio ignora .. o direito, de . proprie~ 
clade, e nem que nio ~ ~as á , sua dispo-. 
siç§o ; o povo nlto Ignora o que ee paua n~st.a 
c..mara, e conhece as leis qu~ têm de.,VJgoru entrtl 
elle. e !JUDes Rll qne lhe do oonvellientes: por 
C:OnhgiWlt., ell u.ilda disse d11 uovo. · 

O nobre ·deputado continuando disse que se 
a algu.,rn .o governo dA terr:~s tambem . as d4 

. Aqnelle;,..brazileir<u;- que volunl:arillmerne ·se - atls
tão para· o serviço do ex.ertito, o~ quaes. no fim 
do ~eu ·engajamento recebem uma porçào .de ter
ras. Senho~es, a .curteza da minha in~Uigencia não 
permitte alc:ançat· a conclusão desse argumento 
do n obre deputado. (Nilo apoiados.) Pois o nobre 
deputaf!o nii<l "ViÕ que .c.presentando somclhantc 
ra:.:llo, semelhante argumento, vinh~ em mett ·au
x.ilio, · viuha rne .. ·dar armas collocando ·a sorte do 
brazileiro inferior á sorte do estrangeiro ? Não 
vio que podia o povo fa.~or esta eomparoção ·e 
dizer- pois o estrangeiro tem . t;,rras, o estran
geiro ten\ varias ga.ranti11s, o · estrangeiro é isento 
não só do serviço do exereito,_ como do .da guarda 
nacional fóra !lo- município, e .o brazileiro JilBra 
te•· terras precisa ~e,·vir 6 annos _no;> exeretto.? 
-Ndo po;>derã o povo argumentar .assim ? Por
tanto, repito,. o argumento apresentado pelo nobre 
deputado veio em meu. auxilio .... · · 

UlU Voz:- Niio· foi" isso o' qne eu disse. 
. O Sa .. Co:aRh DAS Nllv:Es : - · Dis~e titmbem. o 

nobre. deputado o · aeguinte : " Não. tenho desejos 
de· empreotar 6Xpressões . a nlnguem ; o · meu de, 
::l'jO 6 padir·lhe que a bem elo . .seu paíz retire 
as expressões· de que. l!SOU. » 
. Ora, sij_n ·eatas as expres~ões que elle disse que 
ião · atear o ·rog.> . da d1scordia · entre. o povq. Eu 
sinto muito não po~er satisfa2er o pedido do 
nobt·e deputado , . porque . s~ril\ uma prova do 
quanto estou penhorado do. seu cavalherismo: mas 
en querendo retirar essas expressões, não as nchó, 
não aei .quaos .siÃ(I essas. expressões do qu~ flllla 
e que íulga perniciosas ilo pli.iz ; serão aqtteli&S a 
q~~e 1M. referi?. Porém na\uralmente o nobre de~ 
putado que hoje deve ter, lido o meu dia~urso 
mipresso, que -hoje o n:limlna com calma, se 
acliará conveneldo· de que nelle não existem -~
preasões. perigosas. . . . ·• ~ · · 
' Um outro golpe por mim · dirigido A eolonieação, 

e que, .no. pensar do nobre deputado, tinha .de 
caus·ar gra11dea . males so p"aiz; foi haver eu . dito 
q_uo o no&so cllma hoje nito era tão benigno·, prin' 
tlpalment9 para os · estrangeiro.~, que nos .a.uto" 
risaese a confiar na vitaliciedade dellcs em: 
quunto niio estivesseDI aelimatados . 

O nobt·o deputado entende~. quo iP.O er.a "!JDll!. 
of!'t1oaa que eu fatia ao roeu parz:, que 1sso •mpor' 
tava o mGsmo quo dizer q11e o palt tinba o 
lnCo!tunio de a&tar deb~~oh:o de um~· atmosph~ra 
peat1lenJe, como qua\q~el' desses. palZt\8 da A.fr1ca 
onde osl1o1nens oio podem apontar impune1.0eote. 

O nobre depute do , senhcrea, não me com
prehendeu ainda d~sa vez. Elle não ha de negar 
'llle ·iuCelizmente hoje nio goumr1S ·daquella sa
lubridade, nilo contamos com aquellR segurança 
contra : os ataque• · de certa.a enfermidades com 
que .outr'ora. conta vamos; por · certo que . o nobre 
à e pu tado cão . negará · que o astrangeltO que 
a porta ao· riOsso pajz. ·eetl' . sujeito a esses ata; 
ques, e ··se isso e um facto, pergWltO eu, ae .e 
ttm .fflçto eoevo; se ê um faet.o referido por todos 
os joroaes, e sabic!P p_or .todos o~ in~ividu'?s, 
çomo e u: não J?Odena dtZ;êl-o ? l P_ms so a _mtiD 
e. vedado re~tir i> qae d1~m os Jornaes, o .qlle 
du: a estatist1ca da mortahdade - publlea., .o ·que 
se·· diz em todos os paizes,. o qne nós todos co
nhecemos? 1 Não sei ; . não sei '!l~o onde acb~u· 
o ·nobre depu~do pon~a · n888& ru1nhllo .asserçao 
para ferir a . q~em · quer que f!'sse- · . · 

Coocluio o nobre dop!llado dizendo quo· feliz• 
mente· ·não tinhe ·visto em, tooo o -meu dillÇ_Ill'SO 
àm -eó argumento eonW&· a · ·colonisação~ ·uma: só 
r azilo qnl mostruae que ell!l niio. era : conve. 
niente ·; "111&& patece·me oque IWlda nast10 -o- nobre 
depat.ado foi intelit:. Pols, · Muho\'611, ; eu · q\lw 
apresentei os · argumen~ que se 1~-~o· :meu· 
d1~reo, en qua mo&,ret a 1neon"enaenc1a de· se 

• 
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preferir a colonlsação da maneira p orqu"' se pre-, tu ido por un1 .outro que se retira ao deereto. que 
tende, e que mostrei po.- difl'erentes aspectos, &ppt'ovou o eontracto feito entre o go:vet:no .· e .a 
pelos quaes eu encarei, já em 1·elatiio aos eida- · sociedade colonisadora de Hamburgo . . Por esse 
dãos bra.zilelros, ·já em relação it. eonv .. nieneia rontractQ se eoncederiio o eseo soc:iedade . variO& 

__ .do .. paiz....e-41\... em. ..J:elaçào . .. ao,; .. mesmos -eolonos, .. 

1

. favoyes,--eRt.re --os .qua.es. estào - compt·ehell.lidos os 
não expendl uma só · razão, um só nrgumeol.ü · de . que trah este artig~ ; mas nessa mesmo· de; 
que fosse de a lguma validade para o nobre ·de- ereto dctemlioon-st! que taes ravores dnrarião só 
putado ? De duas uma, ou ett não . sei o que por espnço de 5 anno3, po-iendo aer prorogado$ 
são argumentos, o otcseonhcço int.>irnmcnte ·n a•·te por outr.J tanto tempo se a sociedade viesse a 
logica, ou .:ntão •• nobre deputado é un> gigan~a llcar com a outra pnrçiio das terraS dadas em 
nu arte syllogistica, que tendo os olhos t.ão · nl- dote á princeza. a Sr.t. D. Fr<~ncisca . . Parece-me 
t.amcnte collocados nao pôde ver os argumentos qno os J;lBticionarios não requerer:\o . desde jll. a 
do pygmeo, não · pód_e l·er e!3$a! pequ<;~uas redes prol'ogtçno dei prazo desses l'av.Jres por julg~rem 
em que se embaraçao os pequenos iosectos, ·e que . o g<>verno estavtl autori,;a.do a .fazer a;ta 
que são desped~çados · pelo · simples moviment<> concessão ; eu entendo porém que a ·lei não au-
do ar ~gitado p elo andat• do gigante. torisa o governo a espaçat· eo;ses favores pot• si 

.y ,,s, senhores, eomo eu uão-argumentava com mesmo, r. que pa111 isso é necessal'io um neto Je. 
gigantes, como não combatio. proposições- de gi· gislativo. · · 
gll!lt~ entendi, e entendo bem, que se essas ·re- Tambem terei de apresentar, ·para que seja . de 
des não podem emmaranhar o nobre deput:ldo, novo submeLtido à consideração d!l cas~. o art1go 
podiào causar estorvos a alguem. Se soubesse, que foi rejeitldo na ·segunda..:liscussão, cuja ma-
seuhores, qu.e ·o nobre. de_putado .t inha de· .sr. teria julJ':ol de grande importaneía, pan que •t 
apresentar nn estacada de esctido sobr•lçado a colonia, que já. .tem ·prestado·· grandes se•·'l"iços ao . 
lanç3 enristada, tlU me não tinha · apl'esentado pniz, possa p1·ospet·ar mal! rapidam~nte. t:ie ne-
emtttindo mínhos ideas, pot·quc ,-cconh.,eeria que garmos· ·tão p11queno. ftLvo1·, como ease do paga-
o meu t~mpo era ' perdido, por l:;so ·que o aobre ment'l da p11Ss:tg~m d•Js menores de 5 a 12 an-
deputado com um leve bote de SUtl lanç'\ des- nos, .· despeza .que :ponco excede • o 7:0008, como 
faria todo o meu tt-abalho. · já se-.fez ver, .parecerá que os :poderes. do .estado 

Tenho pois; S r· . . preside~<te, mostrado •a in con- não t •Jtniio a peito. a .,rolonisaçi•o· do ··paiz. A.rgu-
. veniencia de se fazeren. · despe2ftS· eorn · ·seme- · mentem-se conLra este favor ,. dizendo qu~ outras 
lbantes colonisn.tõe~;, tenho ·mostro.do qoe C!SMs . soc:iedad~s pod!ldão tambem pretender esse fa-
despezas podem ser · feitas mai:; · proficu••meute v.Jr, -e que · então -viriao c.a .ficar sammam~ntc so· 
applicando-as a outras necessidad~8 mais alta:- b··ecarregados - os---corres publicas ·com o ·paga-
meotP.· r eclamadas pelo pn1z-, ·tenho · mostrndo mento dessas passagens.· · , - . 
que· é mais neeessano qile prE-paremos meios de Eu - creio -:que -todas :as vezes. que se.,apresen-
substiiuir os bra~os que faltão na uossa lavoura tassem sociedades .de coloni~ação; tendo .. p1·estado 
por machinas·, o pelos reenr~os da - sciencia, serviços c0:mo &· de que . tratamos;· e pedissem 
an.íl:s do . qu.e promo,•endo uma coloniaaçi\o r c- igual favor, nenhnm · inconyeniente haveda em 
p!lntina o. diapcn<Jjos n; para a qual o me-c p aiz eoncedel-o; ·Demais; esse . tcmoc é· .infllndud.o, o 
ainda. não est à prepal'lldo ; finalmente que esse nern devemos·-r eceiar que se fundem . n\uitas ·so-
ar.tig~ pelo quo1 se preLende dar -80011 a. um pa· cied!ldca· como · a -·de Hamburgo. Se· esta sociedade 
rocllo protcstan~ ó ioconsLitucional . e impolitico. tem ·feito. grf\ndes sur viços ·ao paiz, ae em·-n>enos 

Não .t omarei mais -parte na discussão-; findo de ~ous annos t em fundado, snm despeza; nlguma 
a1•li pediudo ao nobre deputad<.J que me des- dO$: ·cofroa-•publicos, uma colnnia de parti> ·de 
enlpe · o;e alguma dás minllas expre&I!Ões .põde 1,000 · colonos, é pelo credito qtte merees :na 
olfendêl·o ; pois, cum :1 mesma generosii:lnde do Europa ,._ caaa que utá .;á , testa- desaa. colonisa· 
nobre deput~o.lo, ·furei, como ·ene fez ·no 58U dis . çiio; -ae .não. ,.fosse a =inftuenciã e -os- credites do 
curso, re\irar aquellas express6i!s· que por ven- ~~enndor. Schroeder, .. talvez ni&o-... fosse possível 
tura o pudessem olfendel--. · · · ·· · obter-se em dcn.s ,aunos um· ,tão crescido ,~umero 

de .colonoa, quo cstiio desde já aprovei t.ando aq uel· 
O SJt'. Ll'VraDien.to : - S1·. presiü cnte, a les aerLões Incultos. . . , , .: . .- , . ·-· 

hora está ·bastante adiantada, o po1· isso ·eu niio Ora, 0 favor que . . ae pede .!, . como já di66e, 
me oceupare i em respond e1· ás opiniõea mui iusigniHcante, nem ::hega p_ara pagar a pa>~Sa· 
JlOUeo euriaee· emiLtidas pelo nobre duputado que gem doa menores, e apenlld um soccorro .pan 
acaba de sentar-se; limi\ar-me·hei a fazer nlgu- diminuir .11>1-· ~trandes despezas que .tem feito a 
mas- observações sobre 11 forma do projecto, re- IIOCiedade, .porque não <i ·pool&inl que · com ·trinta 
servando para ·outra occashõo, pois é natural 0 tantos mll rei~ se paguem as pasa.1geus . tit~s-
que a discussllo não .se conclu~t- hoje, o respim- 8811 m&norea. Consta-m.;: q u41 38 passagens dos 
der ao nobre deputado, e demons,rar que_ S lla,j mennrea que vieriio .J>Or conta d' algnn~ fazen-
opiniões a· rcspe1to da ·.colouisa~iill me -p~reeem deiros do Rio do Jnneiro impor~ão em setenta 
e:!;cent:ica:~ ·e 'Paradox..,es. . . · · .e tantos ,mil·. réis ;- o .elltado · pois . eon~rlbue com 

En.tend?, Sr. ·. presidente, que· tanto o art .. . l• do a , metade, ·. 0 11 --meoos, ,d~· metade, . para as .paaea-
projo~:to· como· o :Jo podem ser substituídos· pór g<~n.s -doa:menores q~-vierem por: co~ta daquella 

·nm ·só artigo; As disposições desses .dons· artigos sociedade . ._.. , ,, : ;:·~·~~ ,,, •• , . . .--, . . .. , . 
achão -se cooeignadas na· lei de 18 de Setembro . Redtu::i•rdo'me.la,•!t;litas- poucas· observações, por 
de 1850 ;· abl >creio ·que no art. li se dO!ter1ilina me .. .par.eoer·~·= r.:· l tora.. ~stá. finda, passaret ' & 
que os estrang~iros- qtte vi t~rem li ~ua eu.;ta pa .. a redigir .08,;1811t;gos -;;ubstitueivos :j)Qra· .remeUel-os 
O paiz e · nelJe COLprarem tel'ras, OU exercerem á, ,Jil(l8a.f;,:!n·· ·~: ··-- ~ · - :: .- _ 
qualquer·· indasl.ria, poderá•) ·ser : natur11.liaados · 
dous =annos ·depois da :su<& r esidenc:ia pela mesma Vs.i á ·mesa n · s eguinte e1nenda: ' .-, ·· 
fórma por que o forào os da colonia de S. J.eo- ·~ Os ar~: . ~~-: e ;;• _ .~jii:q ~bsÜ~id~ p6_io se· 
poldo ; por esse mesmo artigo se .'determina que gu.inte:: . . ... -.· · 
elles: são- illentoa-do.- -.~t.llmento e de todo o 
serv:iÇo . mili~!'• . men:c>sAa .(!uarda naci?~l.d~lt.- u Art. 1.• A disposição do'' art.l7 ·da. iei'de 18 
.tro do., mu.o1e~p!o_. , Acpo ll?'s que lUI d~pos1çoo;, 

1 

de ~tembro do 1851Hl 'applica.,el .aoa -estrtlngei-

des·se· ...... do.us.·. art.•g. os .. do F_oJ.·ee·to p.c.de·m· ee. r su. b··. roa ~ue se estabelecerem na 'colooia sita IH1S ter-stituidas ,ppr, um. -~ a~ eom reter~ncia ao -n i1. r •'S 1SS.' AA. o prtneipú e e prineen do Join· 
1~ .da lei de 18 de Agoato de ~soo·, e :neste sen- vlll~; r .- . -. ·. ., .. . 
tido. mandarei uma· etnt,nida ._a .mel'''· , _- · lt,-o · iu-t. 2o ·aubatítua-ee pelo seguinte : 

O art 2.• t.ambe.ll\· m~ par.ece .dever ~r s'!lhia!c- · ~ .A.rt: 2.• (.)$ · favores concodld0. peio deereto . . . ~ . . 
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que ·a~;~provou o. =ntrMto .feito pelo governo com · 
.a • soo1edade eolo~iaador:. de S:ambuL'go duraráõ 
por m11ü1 õ anioo& alem d.o praziJ pelo qual rariio 
concedidos~:_ _ · · · ~ ··-·- ·- ·-· ··· · -~ - ·-· -· -;;, ·xn. · 3." O g.>verno p!lgatá a pa~sagem do3 
menores de 5 a 12 annos na razão -de 19 pesos 
fortes por cabeça, até o numerv de 200•por anno. 
- S. R. - Lit:>ramento. » 

. O Sn. l>RESlllE:nll::- Como o projecto está em 
terceira d)scussno; é. necessa ria a ter~ a paxto dos 
membros d, · camara p~r:a IIPOiar a emenda. E 

·pois qu~ só· !i!l· aehã:IJ presentols dez Srs . .'depu
tados, · _m~lus1ve o S•·. Pacea ·que estA fora. do 
'recint.> ·{risadas], não póJe se•· agora apoiada 11. 
·emenda do nob~e depo.tau<>. Fica pi:atauto 11 
'discussl'Lo ·adiada. · · · 

1\farca-se a ordem do dia, c levanta-se a sessão 
âs 3 horas da ta~ de. 

Scssãc.. em 22 de "gosto 

J>.Q.l!SlDENCIA DO S\t. MA.CU?.!. l10!''r.ll:IRO 

SuY~tAlUo.-Expediente.-Ordem do. din.~Ío'a,o.-es a colonia D. FranCÍSC<>;. ])i$r!U1".SOS -àos. --srs. 
Paula Fonseca,. Almeida .Albuquerque e .Vi-
l"i<lto • . · - · 

. · A's dez. horas feita a chamaJa, nçhi\o-s~ -~re
seutes os Srs. Macio.! Mont11iro,. v.isconde de 
Baependy, Macedo, Wilketls de· Mattos, Seara, . 
Fernandes V1eirll, 'l'heophilo, J,uiz Carl· •s, co nego 
Lt:al, ·L11iz -Aralljo,.-.Telxeira de 3ouza, Vieil'a 
de Mattos, Araujo Lim~, Euscbio, Aprigio, b!lr.~o 
de :Mnroim, Ribeiro, Wanderlev, Casado, Angelo 
·Ct!Stodio, Do mingttes Silva, ·Pau lã. -Baptista; :Rocbá, , 
Fe!'l'Bz, Mettdes da Costa, Lilldolpho, Sccco, Fer· · 
reira de Abreu, Flenry,- ·Marcellino de' Brito, 
Â!IUiar, P•u:h~co Mattlm Francisco, Mendes de 
Aímoida, :Machado, Yiriato, Ilarboza- d!'· Cunha, 
Santos e Almeida, Fiusa, Pa~s Barr,et•1, Siqueim 
Queiroz, Sayão Lobato,, Brusque, D_utr" ROcha, 
Livramento; Pauta· F<>nseca·, ~Llo, Gomes Ri~eiro, 
padre Cam~s, ·Henriquef:l, Ma!{lllhães·· ·castro, 
Pedreim, ·z·1eharias. TaQ"les. Sai'ft1v_a, ParanagoA, 
Gó<ls Siqueira, Pimenta Magalhileli; ·Almeiál\ e 
Albuquerque, Rego Barros, Augusto de ·Oiiveim . 
e f.)il !l Albuquerque. · · · . · · 

A'& ·on~:cé "horas menO& cinco mjoutos, havendo 
numero legal, o :S•·· prei!i_dente abr_e a ee&;$iiO. 

LHa o approvada a nct& da sessão antece
depte o Sr. 2o iõecre~ario, servindo de 1~ dl conta 
do aeguinto. 

Um C>l!icio. do Sr.- ·ministro da gnDt'ra dando 
88 inforrunçiies por .e>tta: camara- pedidas tV.AlrCú 
dos requ.erimentos.doeoronel gt"aduado do e.-<tado
maior d<J 2• cias:le·E~ .M.uniz-Tello ds Sampaio, e 
do 1~ cirnrgii<••-eapítão do corpo <le saude. ·do 
exerclto Josid)astodio da-Fonseca Paes.-A quem 
Iez J:! requisiçjio_. . . . . . 
. Um .. r~qlJ.erimento do provedor, mesario:s e:mais 
irmii.os <l<> Santi•simo :;acramento da freguezia 
de S. Joi\o Bnptisl,a. do Itauomhy, da ._provincía 
do Rio do J~Jneiro, '_pedi:ldo di~pensa da'!' leis 
de amortização pan• possuir os ben11 de rar~ que 
já têm e mais outro~ lio val~>r de 8:000$000.
A.' commissão de f:u:cnda. 

E' apoiado o seg•Jinte parecer= .. . . 
" A; 'commis9jc) de-f>l~Bn~~ foi p;e!!enl.e o- reqne

riment.o da. innan dad e do SaD,tiãimn Sacrnm~nto 
da cidAde Diamantina pedindo li(\llnça. para \'ender 
quatro Clii!IRS e co~tver~r aca producto em Rt•o!ices 
da di v ida !-lublic:a. 

· " E porque p~!o artigo 44 ·da lei n. : 8C9 da 
18 de Setembro d~ 1Bl5 e decreto de ·29 Novembro 

·de· l8l1) se· p~ovidencrou'- :icerea d!,·· pertnutaçno 
''dos· bons ·àa11 corporaçoe.s de mao-morta por 
apolice~. · ente11de ·o. cotnmissiio que não 'ha que 
deferir.-Rio, 11 de. Julho de 18õ3 . .;.;.Ril>eiro.
Lisboo. Serra . . , 

Silo j!llgadas ·objecto de delibera~o ns segufntes 
resolnçoes ; · . . . 

~ Foi presente á. commis~i'io .de commercii>, 
indnstria' e artes o requerimento de llt:anoel d~ 
Silva :P.asso11, ompz-ezfiÍ'io d& eompanbia de omni
bus ·para · ... !gUa~~Su por cessao que lhe fez Honorio 
Franci&co Oaldas, p:~ra o· fim >de ·ser approvado 
o privilegio ooncedtdo· a esta ·empreza ·"Por &e

. e~eto , tle · Q t • de Outubro de ··1850, e ·algtnlla$ ·outras 
disposições -que earecem de approvaçiio do· corpo 
legislat.i vo. · 

-" A commíssão;· eonsidet'llndo que ·essa empreza 
~ài ·craar ·uma via · comníoda··o re,gulai- de· cóm· 
ínunica~o· en.tre a ·eapita1 (lo __ imperio _e' a .villa 
de 1guaesú; melhorando a estrada e eonsh·u~ndo 
[como ó_ obrigada) uma vo~te. sobre_ o . rio. c!o 
Botas; e _. de parecer· que· esta augusta ~amara. 
approve o segUintll projecto : . · . · · 
- « A. sssembléa ·geral legí.slativà,_resol:ve; 

_ .« Art.· l.o:Fica· approvado.o: prh'Hegio exc\usivo, 
por tempo de 20 annos, concedido n Hanorio 
b'rancisco Oa.ldas pelo· decreto. de 24. .de Outu.bro 
'te 1850, · prna por· si ou !)?r meio de uma "com
panhia .estabelecet e entre~r UO!a linba di! omni. 

-bus_,entre ·a: ca~lltal do tmpet~o .-e a. vd-lo. ·de 
Igu1ssil· na provmoia do Rio de Janeiro, segundo 
as . clausula$ e · condi~ões q 11e com aquellG decJ."1ltf} 
baixârào. 

<r Ari: 2.• Pica ·igurdrii'ente ·approvadá a eôli
diçiio do art. l2 ·a que se refere o ·decreto de 
.qua tr11ta o artigo antecedente, ·na_ parto relativl\ 
á iseilçiio do imposto· das barrciras,-qne pertence 

-à receita. geral, bem· coma de qua!quar onus 
actulmente dec:retado ·pe\8.$ lels 11m vigor. I 

" Art. a. o Fieao revogad!Íl! as. di~pos1ções _em 
contrarJo; .. · ' · · · · · · · 

" PaÇo ·da camruia dos. deputados, em 18 de 
Agosto íie 18õ3 • .,- Viriato Banlkira · ~te. -
.F1'6MncO d6 .tlmeirla ~ AlbuqileJ·que. » . 

a Foi.. pre~~ent$ á commia3ilc) de c:ommerelo, 
indlUihia. e. artas o doc:ceto n •. 1,000 de 18 · de 
Novembro do anuo passado, com ae .,eondiçi5tls 
l\8 q uaes elle se retere, pelo q unl S. M. o lmperador 
houve ·por bem coneeder a Joso! Rodrigues Fer• 
relra pclvllegio exellleivo pur deJ aanoa, .para a 
navep;ação a v&por entr.o~ o por~o deeta c6rte e o 
da cidade do Deaterro na . provlllcia de Santa 
Oathatiua, c:om. eHcala palos de Paranagu& e 
.s. Franchsc:o : bem cotno uma subvenção ·de 
11#)00$000 annuaas -pel<l .espaço ,de 15 aMos; ., 
.mw a quantia do. r!OOlfOOO ~onsaea pam. a-con
dncção dns malas do. eorreta; duas. :vues ·por 
.!DeZ, ·aqt~ ,esta ,cidade, -e .o ()ilrto de . .S~~os. 
A comniissãu .coherente ~:om> OS SCIIS_ j)J:J.nC!iJIOS, 

_ê prot~gerid!! !U!!Dpri! d 'nayi!gaç.ãp a vapor: entre 
os dlver.sos _ parto~ _dQ htol'Ql do BrtWI, e•n 
vista ' d•is vai:tàge~s, j~ tão coi?beci~as,_ qlle .. dto 
-~·cmelhante. . na.vegação _result~. _ao ,PIUZ• .- e: de 
par-;car qu!' es}a augusta cama~'~- approve. Q !"'l~~ 
P.ro,eeto,, . _ . . .. _ · · .. . ·· . - · 

« A assembléa geral legislativ& usolve. 
~ ·At:t. l"G F.ica· ••pprovad~ a coocessio 4'-. da. 

os:ndição- 7•, a -que -se· refere. o .rlecreto· 'A. '.1,036 
de 13-de· No~mbro de 1852, dandQ· uma· S'Clb"V:e~" 
~- _rooaooo moosalmeote· fiel& . eend~-~ 
(do~ vezes por mez} das malas Ji•1· ~o -~est."l 
cõrte par:'• o · 4e Sant1111; e . daq.m~- para ·e~~te, 
~ndt> t.mb~ ·-o govern() d~ :vantagens nesta 
cat:rcira de 'lu e· trat.. a condt~· &~ · -
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28ü SESSÃO EM 2:2 DE AGOSTO DE 1853 
11. Art. 2.o Fica igualmente approvada a con· · 

d ição . 5a, a que. se refere o ·. decreto de que 
tnta o .,a rtigo anteeedente, isentando.-de eaga
mento de . qnaesqner direitos na .ltcquisiçRo e 
matricula dos vapores-.destiuados par" 8il .vipgens 

- eontract.'ldas. · 
· ... Art. ·a.• Ficiio revogadas quaesquer dispo~l-

ções em _contrario . · . 
11 Paço da camara dos deputados em 18" de 

Agosto cfe 1853.-F,..ederico .te A lmeida e _Al!iu· 
que>-que • ...:. Vi,·iat~ B<:on dci rci .DU4•:te. » . 
.. « Foi presente .á oommíssiio ·de fazenda o .oll\
clo da airectoria. do monte-pio dos servidore13· do 
estado, dirigid<.l aG .g overno imperial em ·-30 ·de 
.Julho. ;do anno passado pedindo ,o -uso-frueto do 
Jl4lq!leno,.proprio naciono.l; frontt::iro ao .edificio 
dllS .Bellas-Artes, O\lde ' _são guRt"dadoa ac&ualtrnJnte 
os dinheiros do mesmo . estabelecimento ; .o· qual 
ofli.cio _ou r.epr~senta,çilo ~~~~ve Javorav~l ínfor
ma~A:o .• do .. ~overno; _visto . n_RÇI se r ,àec~rio·· ao 
·serviço pubhco esse -predio·, CIIJO aluguel é . da :di
minuta guantia de 19"28, que o -monte·pio .tem p ago 
desde 1842. .. . .· . . , :-. 

" E -pQrqae o estabelecimento merece -dos pode· 
r es do estado todo .. o ·favor-· e' protecçio -para ·se 
perpetuar e manter .de sorte que preencha -satis
faetori:atnente o· fim d e sua ereação, é a eomtilis
sio dec parecer: que" :.se · adopt e •a· se'gulnte · resO'-
lnção -; · · •• : ··· · · · ' · ' · 

ti: A' as8êmbiéa ge~l l~gÍsllltiva ·r:i)~l ve : 
·c -Ar-Qgo_, nruco~ cOOcede-so ao:.mÓnte-.plo geral 

dos ':servidores do estado o tmofr:u-.:to •do proprio 
nacional,-: sito. tlll ; ·tral'esas das :Bellas•Artes,·onde 
act!l&lmente se .pagão-aspeRsões -do mesmo monte
pio ; ·revogadas as .leis .em rontrario • . Rio 19: de 
Agosto do ; 1853 • ..,... Lisboa &r.r4 .-Ribriro. , . 

« A:- mesa· da santa · easa · da ·misericordia dn 
cidade ' da ·Caeboeira -da provinciil··da Bothia ·ex
p(!e ·. 110 ~eq lierimeuto :junto · 118 ·diftlculde'de"· · ·cmn 
qne• luta este pio estl\beleciníentor ' por • faltA de . 
rendimentos ~-'utiafazer ·as ·sitas -despezas, e 
pede- anltilio . de. loterias edrabidas nesta cOrte, 
par.• ser o 6eli p'iOducto liquido empregado_ no re
paro_··doe· predioa de . se~ ~queno pa~mo~io, e a 
bem· dos e~xpostos e · orplil\os desvalidos . .'··· 

<( A ·co'miriliisilo . .d~ fazênéla: .eritencÍó o'üe . ~. santC 
caaa da Cachoeira .mereee 'o . favor "(iue a ontró!! 
estabelecimentos pioa se tem · concMido, e por 
is~o tem á honra de offerecet" o seguinte 'prrrjecto 
de r&>IQluoJo : . . . .. 

«A asaembléa .geral legislativa 'r:eaoiva::· 
«Ar~go nuioo. Sito :· concedldas seis ·loterias á 

santa" casa da misericrordla dA. cidade da Cfleboeira, 
da .pro·,.lneia da Bahia, iguaes· a da santa· eaaa 
desta córte, d11vendo empregar-se o. Ben ·pro
dueto liquido no Teparo doa predios. ·do plrtrimo
n ic da ·mesma aautá eaaa e ·a bam dos es:postos 
e orpbia duvalidas.-Riu, 17-de Agosto de 1953. 
-RloeM-o. ·..,..Li$boa ·se. ... ·o.. • ' · · 
· .. A·eo.mmisaiio de. fazenda ·examinou a ·petioilo 
da irmandade .do · Sanfiasimo Sacramento da .tre
gueziA, de Noaaa Senh<>ra_dos Prazeres da .cidade 
de Maeci.ó, . am que requer permissão &rora . pos
suir bens de -raiz •t6. a quantia de 50:00011. eo.m 
o .rendimento _dos guaes possa occorrer . . ás. suas 
dea~zas ; a exemplo do qne a outras se tem,con
cedido, é n eomnumo de parecer .que se adopte 
a seguinte 1'890111Çào : • · 
' « ArUgO unlco. Fica ba'bilitada-a · irmandade do 

Santissimo::saeramedl.o-·da-fl"eguezia de Nossa Se
nbera ·<los 'Prizercs :da cidàde de · Msceló· pam ad· 
qnirir '"benS'd8' \raiz· até -a· qaaotià de"OO:OOOS ; ·de
vendo porém '~:..oe- em·apôUco da dil'lda 

~'hlie:tt no praeo':qne-tbe · f6r marcado pelo ree· 
~vo ·juiz ·e ~edor· ~~~ eaP&Ullr.' Rio de 'J'a-
netro, etc •• - ~;-Lillloa Serra,., ' . 

O Sr. Augusto de O li vel r a (pela ordem) : 
-Sr. Prel3idente. vejo-me obrigado areuovar.o pe
dido que ha poucos diu dil'ig i •• V. Ex. Siio decor
ridos. dez'dias d~poi~ que•o Sr . mini~tro da marinha 
11rome_tteu .mandar á mesa os documentos relativos 
aos va pores que su estão construindo na I nglal.er· 

. ra. Segu1amer.te nito é por falta da secretaria 
q tte têm deixado de vir estes -documentos, por. 
que S. Ex. diz qu~ eRsa repartição cumpre ás 
mil mar~vilhos todaG as obrigações à seu ~rgo; 
portant9 nttribuo esta demora .. ó. má vonhde de 
S. Ex., ·e com<> está proxhno .o di'\ _ do encerra
mento da aasembiéa, o :eu tenciono. a inda óecu'P"'" a eamara com e~te negocio, qusjulgo muito 
imp~rLante ; vejo-me obrigado· a r ecorrer ·á bon
dade de V. Ex. afim de empl-egar os meios ao 
seu alcance pnt·a que e~ses documont.:>s appa
reção.; visto eu não os poder haver por outro 
m~ . . . .. . . . 

I r eu á seerotaria da marinhot soliciea i-os, ha
veria nisso até pet·Igo ·era · minha parte; porque 
considero a secretar ia. da marinha dir inida por 
u m sultão ou pàch·fl , eom · i\ttriliiliçõe~ abso tuu s 
o discricfonaria~ . c por isso nada a lli obteria. 
Não tenho 'J)Ois •remildio ~;cnão r ecorrer á bon
dade de V. "Ex. , como protector desta cas.'\ o da 
fraqueza; ·O 'Sr. mlnisti-o.-apresenta-se n·estn_ casa 
eom ·:a ·pasta -- cheia · de . p apeis; lê"' aqu elles .que 
lru!· fu conta; diz ' que · os · põe sobre a m esa; e 
não pi5e tal, porque eu necessitando delles · von 
proeural•os e não O!\ a~bp; E . depois a .uniea 
resposta que me da" o'. Sr. mini»tt'o·.é mando.r-ma 
desconceituu -. nas 'Cólhas . pli.bliens,':-~ dizend"o · que 
eu. qu<z.era obiig'âr ·s. ],1:~:. _. :. comp.~.·af vapo~es 
do lot.,_ de 600- t.oneladai; pelo .. mesmo _ preço _p,or 
que _se. podem comp_rar-os, ae,,~_tl,~ ·_,_.-,: _. · .. 
. ·. O' sa. PaEsiD&.."iTE: - · Oom<1 p'rosidllPte da ca
mara não 'POSSO intonir · nesse negocio; .. mas é 
'de ·crer que ae co· Sr. ministro. não . mandou --já 
esses papcie, . os mande ·brevemente • . 

o ·sa.·"AoousTo DE o~- =-~Hdo de ··vir 
na · Tcs~ra -- -do ·. ence~rillnento;·· o govern:o o·_ ·que 
quer, é · fa~cr 'des,Pe;~ e · nllo dtlr_ co~t-~s. : .. ·': ; 
, o'' sr~--~lbo:i.r"o -.,.. ADdiL'Od.a {p(ll&:Or
déil))_~ ..., sr: ;pr!ÍJ!iden_~. logo·~· p~incijlio_ da sea~ 
tão. pedi, a ,, pãla.ua , para negoc1~ . urg~ote, no 
·meu eu~n~er • . _.DaseJ9 que .. - •~ !lliCuta com a 
JlOS'IÍV:«!l b.revid~. o , pat:ecer .-:Q!lG;.P~ . . _,_a ._ ler, 
(0 · Qrado1· -U um ~J<»rdeel' da P.~U"Q Ç~t:nm~sOo 
elo .orçcurnmto ~ndando pagor a Manoel José 
Tei:x16ira &wboso a ~ao dt 150:7S2SI.50 ·que 
lhe I. a tleoer G (az~da n:ai:io~!. ) . 

A Jlrimeira commlasito . do orçamento ndo .. !ó 
d(\U jA um parecer ·· favoravel ·ao . peticionano, 
como eatra11hou qae até esta época se · - ~iT!ISI& 
clil'atado a aoluçi'io . de1te . ·P!g•mento. Repn~ndo 
este urgente, peço a V. Ex. que o tome lU\ 
devida .constdençi.o, - ~rllUIUII.o -·& leglti~l~ide 
da divida. jã foi. -reconhoclda pelo pó(ler•:judi
ciario, ·<l hoje --uma ce~mmis•iW, -compõsta· de tres 
c!istinetos membros desta caaa, · apoia. com soa 
opiniiio a do_ pqcier..:competente· para reeonllecer 
a jUiitiça. que, as~~--.ao.· reclamante.·. 
·o Sa;>PRESIDE~tn :-Paraee-me que o nobre 

depntadó-'!!e'"'• limita ··a ·· rec:ommendar-Já mesa-. a. 
import~neia desse negocio ; ter·se-b·a na dtv1da 
considera~o o ·pedido do ·Sr. - ~~tado, para se 
lhe dar o "andamento eonveoiente.1· · · . ·. 

,. Q ·. SB. Rlé.Êrao , ;.DE . A.'li)_&Wl~·ê-,:- Se ' ~e , é "per· 
· riiUtido, cu peço . â -V. ~- -:<i.ue se.' dê já patl' 

ordem do dia de amanhli. . ' . 
·o S.. Pa~~:smma ·: :...o Sr. deputad~ que.·pe

·dio a-palavra etn ·primeiro lu~ 09iranholl que 
os papeis ·que rurvia· pedido ao Sr. ministro da 
·marinha aiDda :nio estiveaem na caaa, e a ••te 
raapeito fez algiUDU' reduõel · ~ue · a · eamara 
ouvio ; do'l'o porém dizer que acalio de ur in• 
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formado de que esses papeis estão na secretaria 
da. casa. 

UMA Voz : -Mas vie1·ãil P.m segredo, não se 
;leclarou isso a quem tinha interesse em taes 
papeis. 

0 Sa. PRESIDENTE : - Não sei se vierão é li I 
segredo ou publicament e, o caso é que existem 
na casa. 

0 SR. AUGUSTO llE ÜLIV-EIRA:- Pois antes de 
eu fazer a· reclamação pedi informações ao Sr. 
1 o secretario. 

O Sn. PRESIDENT~ : -Não posso admittir mais 
observações, só digo que taes papeis estão na 
casa. 

O SR. AuGusTo DE OLIVEIRA :-Mas não me 
avrsarão disso, e ainda antes de fazer a recla
màção pedi inforinações ao Sr. lo secretario; eu 
não posao adivinhar. 

ORDEM DO DIA 

FAVORES Á COLONIA D, FRANCISCA 

Continúa a 3• discussãÕ do projecto n. 117 
deste anno que concede favores · aos estrangei
ros que se -estabelecerem nas terras da colonia 
D. Francisca. 

O Sr. Paula Fonseca : - O discurso do 
honrado deputado da -Parabyba do Norte, que 
combateu o projecto que actualmente se discute 
constituio-me na rigorosa obrigação do lhe dar 
urna resposta, não tanto para repellir as allu
sões contra mim empregadas, como e principal
mente para fazer soi;lresahir a diversidade da 
nossa maneira de pensar relativamente á colo
nisação e aos meios de promovei-a; um dos 
quaes é sem duvida alguma, a meu ver, a me
dida de que trata o projecto que discutimos. 

Mas antes de entrar em mat~ria, Sr. presi
dente, eu confesso a V. Ex. que já_ não sei 
de que expressões poderei servir-me para salvar 
a nimia susceptibilidade do honrado membro 
que se mostrou tão offendido pelas expressões 
innocentes que, em segunda discussão eu tive a 
honra de en;ittir uestl\ casa. Então disse eu, 
terminando o pequeno discurso que fiz, qlie 
continuava a sustentar a idéa do artigo additivo
que tinha sido por mim apresentado, porque 
não via na impugnação do honrado membro· 
razão nem argumentn · alglllll -C!lpaz de destruir 
a neceosidade da medida. 

Estas expressões, Sr. presidente, que são a 
Cflda passo permittidas pela arte oratoria, e em
pregadas entre os preopinantes que ,se debatem, 
debaixo da melhor boa fé; estas éxpressões que 
empreguei sem o mínimo desejo . de faltar ao 
1·espeito que devo aos conhecimentos e saber 
do honrado membro, escandalisárão-o de sorte 
que elle quiz forçadamente extrahir dellas o di
lemma que, ou eu o considet·o um pygmeo em 
conhecimentos, ou me acredito um gigante. 

Ora, não sei que fact11s tem o ·nobre deputado 
a apresentar pelos quaes se possa concluir que 
eu tenho pretenções de saber aqui mais do que· 
alguem, é muito menos do que o honrado mem
bro. · Se não fosse a certeza que tenho de que 
com as minhas pslavras, ainda as mais medidas 
e meditadas, o honrado deputado se tem por 
offendido, eu diria que do proprio discllrdo do 
honrado membro· é que se poderifl conduir que 
S. Ex. se acreditava um gigante em conhe
cimentos; porque o honrado deputado disse: 
" agora descubro a razão porque com um zelo· 
pharisaico se tem sustentado nesta casa que os 
padres não devem metter-se em politica, porque 
o .seu reino não é deste mundo, e não devem 
ter aqui assento; é para que não haja -quem 

como eu defenda a religião, quando ella leva 
golpes como esse que acaba de levar 1 » 

Ora, Sr. presidente, em um paiz co1ja religião 
é a catholica apostolica romann, em um paiz 
onde para os seus representantes tomarem as
sonto na camara precisão fazer· o juramento so
lemne de que hílo de conservar illesos esses 
principias religiosos, parece-me que cada indivi
duo que se senta nesta casa está muito nas 
circumstancias de poder defe'lder essa religião, 
e não consentir que ella soffra golpe algum. 
Mas o nobre deputado dizendo : «é para que 
não haja um individuo que defenda a religiiio 
dos golpes qun se lhe queira .dar·ll, e sendo 
certo que o honrado membro é o que mais se 
tem occupado desta questão, não obstante haver 
na casa mais sacerdotes, dir-se-hía que o illustre 
deputado é necessario na casa para a dP.feza 
da religião, porque noq julga a todos incapazes 
para essa dofeza, ou pelo menos completamente 
indif!erentes. . 

Eu não quero concluir nada disto ; mas tam
bem rogo a S- Ex. que não conclua que sou 
prelenciQso, nem dou· motivo algum para se 
dizer que creio ter mais· conhecimentos do que 
os meus collegas. Eu estava muito longe de 
suppôr que dizendo não ter visto no discurso do 
nobre deputado razão ou argumento algum que 
dest1·uisse a conveniencja da medida em discus 
são ia desafiar as . allu$Ões. que me farão feitas, 
e que certamente eu não merecia. 

E' notavel a diversidade da nossa maneira de . 
pensar relativamente á · colonisação; o illustre 
deputado diz : « Para que empregar .meios de 
prümover de chofre tanh emigração ~ara o im
'perio ? O Estado está nas circumstanctas · de um 
enfermo debilitado e abatido que está no caso de 
porigal" se o enfermeiro lhe der alimento muito 
substancial e abundante. " Eu digo exactamente 
o contrario : o Brazil está nas circumstancias de 
um tra\lalhador forte e· robusto, ,gue ainda n"ão 
tem tido alimento sufficiente para o saciar, e que 
tirando-se-lhe esse mesmo pouco que tinha (com 
a abolição do tmfico) irá se debilitando e ema
grecendo, até chegar a inanição e o marasmo, 
pelo que claro se torna aos olhos de to•los a 
necessidade de promovermos a emigração em 
alta escala, sem o ·menor receio de q11e ·_o paiz 
morru de indigestão, mas antes para que não 
-pereça por -motivo absolutamente opposto. 

Entende o nobre deputado quo devemos cuidar 
primeiro dos melhoramentos materiaes, das vias 
de communicação fuceis e baratas, porque feito 
isto teremos a emigração espontanea, que é o que 
nos convém, porque elle não acredita nessa emi
gração ou colou isação promovida por colitractos 
de parceria o de emphyteusis ; quer que cuide
mos primeiro em substituir a população que nos 
falta pela introducção de machinas, e promo
vendo a instrucção profissional. 

Eu nij:o ignoro e&sas necessidaJ.es tamb6m 
muito urgentes que o honrado membro apresenta 
e na casa existem factos meus os quaes demons
trão que sou um dos que muito ncreditão que é 
nec~ssario mudar quanto antes a face d·a nossa 
lavoura , substituindo por meio dP. machinas a 
falta de braços, e embargando já a de:;apiedada 
destruição ·das nossas ricas florestas ; e como 
entre os meios mais apropriados para se obt~r 
esse g_rande fim me parece mais vantajoso v 
offerecimento de premias a quem adaptar o sys
tema de lavoura européa entre nós, V. Ex. ha 
de se lembrar que existe na casa nm projecto 
meu mandando dar um premio a cada lavrador 
IJrazileiro que· aqnualmente trabalhar em .. certo 
numero de. gei ras de terra a arado ou charruo; 

Quanto á civilisação dos nossos indígenas; a 
qual o nobre deputado acredit11 ser uma necessi
dade mais UI:gente do que a colonisação estran

, geira, creio que o governo tem empregado todor; 
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os esforÇOs convauie.ntes parn se obter· ·a cate- o SJt . . CoRI\U na.s NEVES : - E' uma razâo-
ehes~ .d.elles, e não S\lppOnho que t!Ste dcv.er de negativa. 
os e~vtl~sar ~ae _pospor o o;otro dever : -de p.-o--
mov4!r 1!- eolont~ao lltJrol)é'a, porqu.9 ol 1ndnstria O Sn. PAULA. FoNSEC.\ :-. , • éomtant., que o 
dos · •ndt~enas, que é nuila.-mlo -pôde absoluta-- !~ovo ministro nà•) prégue a sua relígi!to. com o 
mente 4tspensar a necessidnde q_ue lta de se mtmto a~ f:~z~r proselytos. Ainda mais, o . le~is-
a~trabir ho!llens industriosos 80 pau;, . lador constitucionnl n!lO q!Ú% _seguramente evtt&r 

.. Reconheço que as vias de (l()m~unicação rR- que alg•1011 brflZileiros q·ue segaissern a r eligiâ(J 
p1das .e baratas par& lev11r aos prinei.paes. mer- catholrca se tllessem levar pelas · ceremonins de 
cados os productos -de exportação alio um dos ou.trn religião. porquanto a plena libetdil.d<:~ de' 
incentivos mai3 . pode1·oso~ p..-a promover n- co- consciencia foi pot· dle garantida no an. 5o; o 
lonisaçio, incentivo tio poderoso que -n.> pensar ~uo se qniz com esse a~tig<> foi - estabelecer- um 
de alguns economistas niõo se precisa mais do· emento do ordem, porque podia o · f11natismo 
que mett.er um trilho. de ferro em um deserto .p:u-a le\·ar o povo ao pt~ato de queret· aesahc:n a re· 
que _ellt' . se torne em po~o tempo um fóco de lip;ião dos •notis. E ' só assim que eu considero a 
civilisaçào.. _ . . letra da constituição ; "ellil tolera todos os ·cultos 

Mu tambem eu reconheço que 08 caniitihoa de eom a só condição- de serem as ceremonia,; em 
ferro e outros melhoramentos das vias tle com~ casas para elles destinadas, se111 fórllia alguma 
munic:aç•io não 118_ fazem __ sem tl:al:)alltadores. exterior de templo : niio só para nã o affrontarem= 
do:1de 80 . s~g11e . q,u.e prc>movendo.-&e . desde . já a o culto quo ó. adaptado pelo ooitado , senão para 
colonisação em grande escala, não só ae ·póde re- - um elemento de ortl~m. para 'que o -povo enthu-= 
mediar a _f11.lt.a de braços para serem empregado.s siasmo.do pa\8 r eligião que _. rroressa nito aeom.-
nesses melhoramentos d:ts vias de communicação me~t.a contra as ceremonias de· outra qualquer 
como até, Sr. pre::.id.ente, obteremos os nucleo~ que niio tolere, por falsa . 

. iudispensaveia para attrahir a emigração . e•pon- o Sn. Connt:a. I>AS NEVES::-A ruüo" p~ramim 
tauea. . é outrR, e todn politica. . . 

Não precisa grande esforço de intelllge,lcia para 0 Sa • . Pa.uL~ FoN_SilcA : --Agora, Sr. ·pre•'t-
se cuoce&er a razilo por que ~rrande parte dos ~ 
povos do -reino unido da Grii-B.-et'lnha prefere dente, -.vou demonstrar que não é coutra -o c;::-' 
para-emigrar cs Estados da . União Americann pirito da constituição. - . ·· - . -
assim como os portnguezes .Preferem o Brazii. ~ N inguem mais do que os estados, do -que-os 
identidade da. lín~oa, dos eostum~s e da religillo governo~ tam . !nter!!s~a - na -direcção. mot·al_. que: 
dos primeix-os emtgrados, os primitivos fóeoa -de só a . re póde 1mprtu11r na . eondueta, nas pala-. 
colonisação, tizernv possível _c mu.ita: !aeil -para as vras _e até nos peos!lment•>s do ho~om, - e é_-
gerações .posteriores. a emigração espoot"oea. "E' pot· ISSO que uma maxtma ,·econbecida do direito 
preciso pois ,que o estado i:lespcndo ao_ principio, ede~iastico a seguinte : Religio · supplet qUoã legi$-
com a colonisação, porque depois, senhores , de lationi deficit, pois é a religião o ·meio mais efficaz 
estabelecidos fócos bastantes de nttracçilo, que para ,ob~r . o fim . da sociedade. . .. . . 
serviráõ tambem p:tra-o melhoramento das VlOS Pe>r isso diz llffi expositor muito .. ::totavel que: 
de. comU\uni~çiio Caceis e b8r&tas; ~l~:á a coloni- Mnde não · podem. chegar .os- olhos da-. lei e a. 
saçiiu ospt>Dtanea.. aquella que fará principalmente .: peno. .do juiz, chegão o_ temor -das penas eter- , 
a nosso. g randeza, como está fazendo a grandeza nas, . o tcm!lr . de offt~n~r .4'5 r eteções entre 
dos nossos: vizinhos uo norte. Deus o os homens._ Ora, .-se o. fim . da sociedade . 

Tendo assim mostrado a nossa differen{'B. de é a fel icidade et..rna, se os estados nio devem . 
pen81U" relativamente á. colonis.açào, Sr. pr~idente, se importar tanto com a alma dos individúos r ela-, 
passo agora .a responder ao nobre deputado quanto tiva.mente-· ao futut·o que lhes é d(!Stinndo, como. 
á_ inconstitucionalidade at·guida no projeclo em cuida•· por to>dos os .modos de p"Nmover as suas 
dtseussão. O nobre do~putado en~nde qlie " pro- rolaçõe" tempo1·arias para quo os netos sejii()_ 
jecto é inconstitucional por causa da medida que sempre concordes com a pratica das. boas acções~. 
passl)u em 2• discussão mandando dar .umn con· que é ao que nós chamamos virtude, ninguem. 
grua a um pastor protestante. pôde negar que o impe:r!o, ;;;sim _como todos. 

Diz o nobre deputado que não podemos . votar os astaJoa, devem ter todo - o interesse em 
em terceira -di&cussiio esta par~ do . projecw, mnnter _a fé om manter a reli~ião, qualquer que. 
porque seria llludir os llossos constitulnLes, que ella seja, pt~rque as l:eligiõos 81\0. os diversos. 
níio nos derito poder para reformai' n constiiuiçilo. meios de adõrar a Deus, e quaesquer que sejiio 
Eu digo que o projecto não é inconatitucionnl, esses meios elles servem para o fim da soeiõ- . 
que nem éi-a let!"fl e m11it~ menos do espírito da dade. -· 
constituição do estndo ~ pó do~ concluir quP. o Sr. presidente, eu ~avo dilcr a V. , Ex.. qne . 
imperio_ n® polia em certns circamstnuoíaa sub- nrgumenLando desta sorte quero de~de·,.ji\. :~rar 
veneiouar um pastor de outra roligiõo. B' esla suspo~tas que PQSSiio. por \:enLu.t-a appar~~'- n. 
uma materh bem delicada: a .. minha oplnl!io ó res_pe1to de minha cr~nça e dediCBÇlLO â nossa , 
muit&lraca, mu erofim vou apresentttl-·a em sus- rehgi:to •. Edllcado desde a minha ·.juventude em 
tenLaçli.o . do projecto, Unl eSLabeJdciroento mwrarh regido j)Or padres 

Não· é contrario à letra da constituição, porque virtttO~l)s da ·congt'egaçii<> de S. Vicent e de. 
o unico limite que abi vejo p1n·a a libcrdQdO dos Paula~ , eu delles . be"bi todas n s , verdadea da 
cultoa-é quo ~lles tiii<> scji\o ostensivos, q ut r dizer re~gião .. r~v~ada, e . dc~a,fio . a quem; _q~$]1:- -que , 
q ue as ceremon!a-\ religiosas .não sejão .praticow se1a que apresent'3 u m so facto mo11 pelo qual 
publicameute,.e· sim em; ~aS~U~ para. isso. des~ina- !le possa poi: ' em--duvidl). a minha reli8iosidade;. 
das, _que· nilo tenhão- a for~a exterior de templo ; julgo·-me mcslito capaz, com : p erdilo .. do·· nobre · 
duqut certamente não -se põde seguir a iuterpre- deputado . de de.mon sl.r!li ç9m ~ilo p., vigor · 118 . 
ta~ q1,1e · deu o nobre _ deputado. _ _ provas plulosoplucas que- a _ religliio quo ãâópt.A-

0 sit. Ooallh = ~As · ~in:s:- E a· razão" dess1 · ~~s fafpo~fl-_1~~=a véer.h~~ i~_utC:'!s~!ug~~-pop~~ : 
d iS_ po_ siçli ___ o ! _ . . . __ - _ _ · _· · - · .,_ ·o -em, p:>rque ."n:to tenho medo do quo a ·r"e-

0 Sa • . P.MlU Fo~:>"SEC.\. ;-A razão dessa- dispo- ligiaó catholica apostolica. romana. regAda com : 
siçjW. é muito a imples,. não ó para que o estado. o sangue de Chnsto, venba ·a soffrer pela pre· 
em caso nenbum se. veja, privado de aubvenclonllC sen ça a.r outras. , 
um· min~tro . de ou~ relig~ão. co~tanto . q ue as Dis.sa _? nobr~ d&p_utndo: _ uSe ctueremos a 
ceremontas dessa rcllgtil.G se];io prattcadas na. . !ór- \ colom saçno, porque . nao tratamua a6 da eoloni
ma Uô"' artigli-_eoliJ'íUucional; -._. _ -··: . - . _ .sação. de_ cathólicos ? CJmo não prevemos. qs: 
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Petlg~ qüs ~dem. resul~r . d~ -~ntrodueção I A Inglaterra, · Sr. pte,idente, esti promove~do 
das d1. _versas·. ~~enç~ no pwz? . .!?oiS Já nos es. . com. ·toâo o .afine o· esta eol!)niaaç. lo para a Trlii.~. 
<!)1~ 1Ilos1as dtsoordias, dos sehi,smas, que produ- dade, _par& Demerara, e para outru · ·colouiaà 
ZU'8.0 · tanto d~rramamento d~ sang,ue nos se- suas. Lê& o nobre dep11t.ad'o o d!IIC.IU'IIO do chá!l~ 
eulos pasaados?• Estll3. _palavrJIS do nobre d~7 eellor· of lhe' EX.clJequer, lord D!sraali, impressa · 
putado, '" fossem ouvtdas com toda attençao no Albi<m 6 que · ·roi ·proferido 11a eamara dos 
qup eUemcreJle~maa que. a,~q.ra lhe .. não pres- 'communs ita sessão·de· 8 de Dezembro de 1852; 
lou na oecas1ito por CllWJa do avançamento lla foí este lord ioterpellado relativamente à. colo-
_ ora, ~~~mente !lerfão. estranlladas. . nisa.ção· para· as "colo!}(as hritsonieas, querit~·.se 

f O arbht_tr1o aconaelQ.f!odo pelo honrado membro nté qp.il elle lança~ae mão .. de novos empresti.!iios · 
l!t:;nos· ·'" ~:ecuar mutto. de todas as nações ci- addietonacs .eom ·o uníco lilll -·de ' promover . . a .. C<i-
VIlls~das, que lll;l!'IC8 d&ixi\0 de' .admittír em .seu lo'nisâçâo CSpéoialmente ' cbineza; e· O que. reilpon~ 
gretmo q_u~~;Jqu~r tndividuo ,por. mo~v~s religiosos; deu o, miois~.o .? «Não 'me. ~:c&ii~ · .interP.eltações 
esse .arbttrto e9br.e ser anti·Colllltituclonal, porque a- este reSJ?eito; JKn.'C{lle u -pnme1ro ·cuJda_d.o dq 
a noss~ .constttlllçlo tolere .todos os cultos, é governo brltannieo·,é, e·tem sida até agora; prO'-' 
co.1,1tr~no tambem . o.o cbristianismo, çuja. base é mover essa colonisaçito; gue já .tres nztvíos · cilr-
~ cartdade, que nos aconscllle. que abramos os ragados· de'lil.v~a,jores Çh1neí:es tinhlto: sido de.~;~ 

raços.,,_a todos Cl~. :filhos de Deus,. q11aesquer pachados pelo agente· do·· govemo em Hqng-KO'ag 
que se)ao as !elações ou maneira por que elles para ·a. Trinda'de, ;e·que·a·Guyanna.Ingleza'ti!lba 
se corresponduo com .o mesmo Deus. posto em ir.cçM · os oou:s; pt1:1pri0s 'Cleiris para 

0 Sa. Co~A. DAB NEVES ::....0 nobre depu!,aclo imP$lrtar ~ais·l,700·.eh~nez:es, 'etc.~ Li mesmo 
sempre .olha para as minhas palavras com muito em outro Jornal, . ,Sr_. presidente, que para s~p-
má Yontade. · · · · · pr!men~o da·· Ti1,n~aãe e ~em~rara o governo 

· Imtann1co tem . adu~utado dlDhelro, e RIU'ant!do 
O Sa. PMll.A FoNsEcA.:- Eu. é que· sou infeliz um· tninimo·de lucro de 4 libras por·calla trllbll" 

por ~ão saber pautar o. meu modo . de ·falia r · de lhador impo.rtado de Amoy, a<:;nde o povo é muitO 
mttn~ra a _niiQ o:trander o nobre deputado,. trabalhador· é dol:lil. Pois ·se' o governo brlta.nnleo, 

o. Sa. OoiUUl.A. DAS .NJ!:us:-&lmpre·lhes ,em· CJllé tem- ·gente de nulill e. a. podia. mmnd11r para 
.p;re~t.a um sentido mão, tirando .. conelusões ter- as suas coloitiil.s. julga conveniente· promover a 
nve1s. . . ; colonisação chinezn 110 ponto ele garantir quatro 

liQras (36/1) 'J!O:r aa da cofono, CQlllO nilo hll de o 
O Sa. P.w:to~: FoNSEc.\:- Niio se -cô<le ·argu- govllruo do -Br~U:il attender mais ospecJalmeata 

men tar de outra manolra e enio combatendo as para especie . de colonisação ? E cama aa atl'eVEI-
ral'.:ÕGs apreseut.ad!ls p~lo preopinantil. ria a fa.zel·o se receiàsse ver a rel!glii<I do 'estado 

0: Sa. Coiillru. rus N~l!S ::.... Mas nunca em· sr:ffrer nm goll!e pe~o bouMistrio oo. peta rell; 
pre:S~an,do-lhes m.d. íntençiio. .. . • gu~.o de. Cori!ncius,. ·e aeeiwse o _11rbltr1o ·Je niiu 

o SR. PAoLA. FoNs&OA.:- Não empresto nem cui'dar' senã.o ·da·· emigração d()s cathollcos? 
sou capaz disto, - '. o' Sa. Coa~ i>AS. NeVES dá itm _ap~e. 

St:-'' ptesidente,· · 11iio é só· a en1igração dos ·ca· O .sa. PAULA FoNsEa.~.'- Não sou .eu só que o 
tb.aaicos que: nos convêm, é siDI ·a de todos os digo, .mas são ~soas. que .não .p.odem ser .. su.e., 
hom.,na das ·diversas partes do mnndo que queirão peitas ao nobre deputado;·.. · 
vir partilha: comnosco esta abençoadã pot"Ção de . o SI!. Col:IIIh :tWJ _NE:y:E!; :-.Como,. _sa)Je _ que · 
terr.a que o Qre!l~OI' nos ooneedeu_; isto é 9 que niio. me. P!l.d!lm .ser suepe1tas ~ · .. . .: ..... 
aconselha o i:hrU!tlanismo. Uma emigraÇão. 1:111e 
muito·· nos convllm é sent · duvíu· ·a dEis c'hin.S, O Se. PAULA FoNsEcA:- Ea. ·não aon nenhwn 
~ ehamu para o pa~ uma grande·. porção· déss'es giganta em conhecimentos, como. qui.l: ·. aappõr · o 
homens que jt. não têm· terra· pars. ·hsbitar,'·des· hoiU'Sdo depJ:!~Bdo; ·maiHatnbem nãó sou. :leehum.-
sas. homens quEI estiio acostumados a um clima. pygmêo .. ~ . · ·. ' :. · . · · · 
abrasador como ~ nosso, desses homeÍls que nos o SR. CoBRt'!.. 'DAS Nlú~~:-.,:Nem eu disse l,Ss9~ 
vêm lrw.:er IIS lndustrillll proprias _para medrarem · · 
no nosso. paiz, E ·que po.iz é m&s proprio, ·por {) ·SR.· PAUU •FONSSC.I. :-.-. qu-e nã:o lên· e não 
ex em p-Jo, paro o. cu.ltlvo da amoreira e a .:reação pos:>a ·encontrar :publici&tas de8la -opinião• Pe{o 
do. b~cho do. sed11 do que o Brazii?. Quo J>Biz ao nobre deputado que lêa, .J)or u:emplo, -·uma 
é mate proprio pa.ra a plant~ão e fabrico· do obra mmto moderna. do Sr •. Felix -Berriat; ·9,U6 
cbã, da canno. do asaucar, o. do· café do ·que o tr!lia· do:· espirito da constituição d11 ~publica 
Brazil? Pois bem, a canna. do assuear, o cha, franeeza de -1848, que nada mudo11 da·arügo da 
o ca[é, seda, etc., siio 011 ·productos. q~e nos carta rel!ltivsmente á religião.· O nobre deputado 
trarllo -os clJinezea. Mas os chine:r:es não são ~>Sbe que o. carta tte 11314, dada por Lub; Xv.III, 
catboli.:os, aão boaddlstas cooftmeionistas e iala- dizia,· oomo -cdiz · a nossa eonstitllioito: «A reli.~ 
mistas, ~ na hy-pothelle do nobre. deputado não giiiio ,·cn~holiea.apoetolica·romana é .a religilo elo 
devem· v1r para o Brazil... . .. · . estado.» Em 1830 foi modificada nesta parte, 'e 

então se disse : ·« ·A religião ·da maloi.ia · dos 
O Sx. CoastA. Dll.s N&VEI!:- Não quêro que rrancezes é- 11 eatllolica ,ap(I/;!Wlica rotnat~.a. ·li 

venhão os seus sacerdotes. · - : · · 

O. SR. PA.t>LA. FoNSEC.\:-Sr. ptesidente, .a co
loui~ação. ch~ne~a. 11 das que maiS" nos convé~, 
e eeJa-me liclto ~ta occasião levantar um poa.eo 
n campa dP um. bmzileiro íllust~e que tão 'bem 
sustentou esta idl!a · no senado r fuUo· ·do ·.:faUe
cido sénildor o Sr.' &rnnrdo Pneira de Va.~con
cellos. Qu_ando ae tratou. da lei de· ·terras,. V. Ex. 
ba de se .. lembrar, quanto· se esforÇQo. aquelle 
homem n?tavel :por demonstrar·. que a colouisa· 
ç.ão qne mais convinha ao Bmzíl· era a chl.ileza. 
Oonsla-me m&-'mo que o Sr. Southern, .miilistro 
de S. M. Britannica, fallecido nesta cõrte~ de, 
darou. militas v~ que <IS b:razlleiroa não ma-r
c. bllriio bem &m<J_ uanto não _promovesae10.· ,a · eo
lonisação dos -~·par" o ,tSre.zil- · 

:(Q1a(O !f. 

O Sll. ÇollB&. ,nÂs ·~s'VEs:- Vejai ri dlfrerença. 
o Sn. P.a.ULA. .Fo~A;~ .. :.'M:as ordeíiou..Sa .. que. 

todos os cl!,ristios, - qu.er . protestante~, quer. não 
protestantes, . tinhão direito a um_ ministro. ~o · 
pelo ,estada, e 'depois -por uma !arde .10 :~~ ·~ -· 
vereiro de 1831 ss 'esteudea. até ao-culto I.Sl'lle- · 
H ta o direito. de ter pastores ·assalariados ·pelos 
cofres do estado. · · · · · . :·· 

. O ~r. Felix Berriat, no decurso das suas reflie· 
ltões, diz ·o' seguirite: ·«.Se' rodas· as· ceremolliaS' 
de. u111 c11s.to f~sse!R immoraea, bypothea& por ~ · 
mt~i8 extraordinana.- ·esse culto "l!Oderia; 4a,-en.a 
mesmo ser prohibtdo ; IJOtém se .. os ·aeetàrl.os sub
metterem·se áa lún.itQçQes _q~ ·lb~ forem illdi~ 
cada& uo inter~ da o'fdem, IJe eUea eltpQrSAo · az 
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expontaneamen~ a. sua liturgia de toda a. immo· 
ralíd-ade. o legtslador niio pôde, seDl v1olar a 
constituiçilo, recusar-ao a reeonbeeer o seu culto, 
nem: assalariar os ministros delles, etc. 

O Sa. Corou~~ DAS NEVES:-Seria muito bom 
este argumento ae estivesaemoa tratando de re-' 
forma~ a constituição. · 

O SR. · P-LOLÂ Fo:>sBCA.:- Pois .eu estou argu
mentando com a mesma constituiÇão, estoU: de
monstrando que o estado pôde assnlari:tt minis· 
tros de outras religiões • . · · · 

A ·constituição d_iz: a A lei será igual para 
todos, quer preme1.e quer condemne.» E' este um 
principio de direito publico universal, e que con· 
stitue a base da perfeita igualdade de todos os 
direitos. Diz mais a constituição : « Silo cldadiios 
brazlleiros os · oslran~eiros naturalisados, qualquer 
que .seja a sua ,-el1gil1o ; 11 mas os cidadãos bra
zileiros têm feito com o estado uma espec1e de 
contracto bilateral, onde dizem: « N6s vos l)aga· 
mos certos e determinados bibutoa, como , os 
dizimas, etc., sujeitamo-nos a certos e determi· 
nados onus, em eompensnçiio queremos certas e 
determinndns regalias e direitos; um destes é 
querermos que nos "deis um director paro: . as 
nossas eonsciencias.lt O estado neste caso estâ 
com o dever reconhecido . de subvencionar esse · 
dirootor. · · 

O SR. ME.'IDJ!S DE -AI.M:EIDA dâ um aparte que 
não pudemos ouvir. · . . 
· O Sn. PAuLA .Fo~sECA:- Agora se comparar
mos os Estados-Unidos com o · BrazU, . qual ti a 
religião _exclusivamente adaptada pela ~ns~tui
ção dos Estados-Unidos? Não sert\ · alll a liber
dade de consciencia· um dos poderosos motivos 
da emigrnção 't · · 

o· sa· . . CorumA DA.S Nnv.es:- o grande motivo 
é a.s· -vantagens e a segurança ·que os colonos 
encontrão. . 

0 S.a~ PAULA Fo~SEc.\ :-No Brazil tambem bn 
vantagens e segurança. Nos Estados-Unidos não 
ha religião nenhuma adaptada pelo es tado, todas 
são permittida.~, . e eu vou provar, com -um extra
eto de um aõltor que li, o numero . dos sacerdo· 
tea dos dift'crcntes cultos que alli existem. O 
culto eatbolico contava em 184.2 o arcebispo do 
Ballimorc, 15 bispos em Boston, New-York; Pbi· 
Iadelphia, Richmond, Ob.nrleston, ·Mobile, .. Nou• 
vslle-Orleans, Nntchez, Pardstown, Nashville, Cin
cinnati, .Vincenues, Saint-Lo11is, Détroit e Dube
qu.e, com .562 ecelesiesticas de 21 semínarios; o 
culto . anglicano, 00 bispos e 1,099 pastores·; entre 
outras seitas re!ormadãs as que tAm . clero mais 
numerQ50 são : 9.11 d?s anabaptistas com 10,9il 
padres t>D pastores, os baptiátas cóm õ,-162;· os 
presbi~erianos com 2,898, os ·. congreeionalistas 
com 1,150 psitores,. etc.. Mas quer o .nobre -depu~ 
ta~o saber o que resulta. desta. multipl.icidade de 
dírectores .de eonse.lencia? Resulta que o anaba· 
ptis t.a, ll(1r exemplo, lem certeu qu,& vai achar nos 
Estados-Unidos 5,492 ministros de sua religião . 

O Sa. Co~ DJ.s N.evEs : - Mas pagos A sua 
custa. 

O Sn. P.1.0L.L FoNSECA.: -Não venha. com este 
argumento, porquo alli nlio ha rellgiiio do. es
ta<to, pagiio ã sua ·custa, _porque não l::a religião 
~o e~ta"do ; o. es.tado. tambem não paga aos catho . 
llcos. •·. . .: . . . . . 

O Sa. Ooaa2.1. D..\S NEvEs: - Logo, se .niio lia . 
r eligiiio do suado, o argumento .não pôde 9ervir 
para. o Brazil. . . . . , · . · · . 

o Sn. CoRRE:&. n.&s N.r:ves: - Mas eu pergunw 
· se a constituição o permitte. . 

o Sn. PAu~ FoNSECA. ' -:Agora vamoa á.os "ra
etos. No Brazil meamo existem. pastores prows· 
tantas subvencionados pelo governo... .. . . 

o SR. OoRJI:tA DA.S N!!:TES : - . se existem , é 
abuso . . · · · · . 

O SI\. PAUL-L Fo.NSECA:- Se o hoarado .depu-. 
tndo estranha o emprego da pal~vra eongrua quo· 
existe no projeeto, o que vale a palavra. para a 
naturezQ da causa? Não· é ·o reapelto . e o aca
tamento que devemos a . certas e ·"determinadas 
pessoas · que· faz; · com . que modifiquem·os a ex-

. pressão dos seus honorarios 1 Não é. o respeito 
ã sagrada pessoa do imperador que faz com 
niio digamos no orçamen\o, -este é. o ordenado 
do imperador- mas sim ....., .esta é 11 dotação de 
S. M. ·Imperial? - Tratando de serviços accle
siasticos emprega-se a palavrà congrua; mas o 
que tem esta palavra 'I' 

O Sa. Co•uú~• n.a.S NEVES : -Não é pela pala
vra. congrua, mas pela palaVl'a dinheiro, pela. 
palavra proteeçiio. · · . 

o Sit. P.a.uú FoNSBc.\:- Diz-me ·aqui um· meu 
honrado eollega que o .Sr; rei. D. Joíio -yr; a 
quem riinguem pode negar multo ·eathol101smo, 
mandou um pastor ·protestante pan. a ·Novà· Fri
burgo á custa do thosouro publico. !.·. 

O Sa. · CoRRÊA· DAS NE~ES : .:..:. Não havia consti-
tuição,- então. · · . · · · 

OUTRO SR. DEwriDó~ - .. E' um. abuso: 
O SR. P.AoLA ·FoNsECA. : . ....;.· Creio ·ter dito· · bas-' 

tante para justificar a · adopção do · artigo addi· 
tivo que a · camara j1!. approvou em ))..& : di~ussiio,' 
e que julgo que approvou muito re!loetidamertie, 
por .entender cómo eu que não é ·contrario á con~ 
stituiçii.o do estado. Aguardo. o que tiver de dizer 
o ·nobre deputado ·para então -accrescent.\r ainda· 
alguma causa. ' . . · · · · · · . ·. ' · · · 

O Sa~· ME..;...nES .DE A.oom.L : :-'--0 projecto ~ 
ml!lto ·defcnsli.vf-!1 sem _se .. otrender. n" ·religiii() .à0 
pn~.. . . ·• ' ' 

U11 Sn. DÉPüTA.DÓ dá. um aparte. 
O SR. P.a.uu · FONSECA : - Q11e rnzões . t.enho 

apresentado que não sejão de,convenlenci•?· -Oon• 
vem ou uão a colonisação? Podemos · têl~a ex• 
pontanea como os Estados-Unidos? Por orá não; 
sou dos que acreditio muito ·no que ·disse o 
nobre visconde: ·de· Abrantes; é preCiso qne' pri- · 
meiro façamos praça para. os colonos ; sei·.- quo 
não podemos ooter jâ & emigração em grande, 
mas desejo que se promova. a colonisação éoino 
nucleo. O nobre deputado disse·-.que ··11ma d"IIS 
nossas primeiras necessidades era .o ·estabeleci· 
meuto de aulae de agricnlttira> theorica ·:e ·.···pra· 
tica; felimer.te. eetamos em tempo: ém que - as 
verdades · que até aqui oomo· que -·estavio esque; 
c idas; beje· nlio conhecidas por todosj, e ·a um 
temhpdo ·se: aptessiio a·_trazer para a trib_uUa. .:es~ 
nc a o.... · 
:o Sa. Col\Rh: D.Ls' Nlivxs:- Niío ã .. J{{nhÚm 

achado, · é. apenas . uma lembrançn; os. achados 
são do nobre deputado. .-: . . :• 
. o "SR. PAULA FONSF.CA :-0' meu Deos, não sei 
como · hei · de fali ar l RetiJ"arei ·a palavra. ; nem 
eu queria. dizer que o nobre deputado açbou 
agora essa idéa, @lia já 'tinha sido achada.deede que 
economiet.as principiárão a escrever que a· ln· 
strneção pratica, a instrueção·profissional é um 

O Sa. PAUI.A. FoNsEc~ : .;..... O que eu· quero pro- · 
var condsto é, que essa ini.mensidade · de mmis- · 
tros de cada religilo, ê ·um 1\ttractivo· poderosis
simo para a emigração •••• 

dos· primeiros passos que se . deve·"dar para ··o 
engrandecimento de um -paiz;·.,·:, - ~ -' · 
... Essa. verdade ·eStá · áchada -ha :-moita tempo; 
mas -agora é que n tem produzido mais na 'tri• 
buna. Ora, cu· queria mostrar ao nobre deputado 
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que, como já aistem perto de vinte colon1as no . E' lida e apoiada 8 seguinte emenda substitu-
:Brazil, bem montadas, bem estabeluidas, que tiva! . . . . . . . ·.. . . . .. . 
bão de fazer augmentar muito a emlg~ ex-
polltanea~.havia grand9.. eon"'eníeneía em· estabé- "- ·A. aseenl'bléa genl.legislativa r esolve: 
c:er-se · neuas, com mmto pouca despeza, essas « Art. 1.• 'Fieão prorogados. por mais . eine0 ·: 
escolas de agrieu\tura pratica. de que falia o·· · aunos os favores concedidos pelo decreto ·n. : :>37. 
nobre deputado, e então os brazíleiros ·que esti- de 15 de :.M:aio ~e 1800 á. 80ciedade: coloni.sadora 
vess~ .e!Xl torno de uma eolonia que vissem estabelecida. em· Hlunblll'I!O,. pnra a. . fundaç&o de 
que por meio do arado, por inelo· do systEilna. da uma colonia agrícola em terras da. provinc:ia .. de, 
irrig~vã9 se planta em uma mesma extensiio de Santa Catllariaa pertencentes ao .dota . da . prin-
terreno0 u . ·no decurso de mui~s e.nnos, · tnrnan- ceza a . Sra·.· · D. Francisca.· · . · · 
do· se a terra. cada vez mais fecunda, havião de" "Art. 2.• o governo iiC~~~ autorisado ·a dar 
por fóiça' aneniecar para o ·lado o maebado, e a 1 t d t · d · a ... t · ·t 
uão po. n.·ão· màis fogo nas· s. uas . . matt:\s.;.. . dnnua men e, ~ran e 0 prazo q _,.... go &n eee- : 

e o te, até 1:6008 ~~a serem appli~ados ás des-
. O · Sa • .'.~ D~· NEV&s ;_ Isto. Dão é. n~vi- PBUII .do culto religiOso que· professarem: os co-
dade; o braziieiro já usa do arado e da irri- . lonos ·esu.bereeidos · nas· referidas .. térr&5. · · 
gação. · « Art.'S.• Fica· oub-osi111 autOrisad.o.':.o ·governo 

· o ~- ., F · o·· · d · a pagara passagem dosmeno.res de õ a :12. annos . =· ... Ao~A ONsECA_:~ ra,·sso~ta oqnizer na razão de l~ .. ,Pesos .fortes. por cabeça . . até o 
tu:ar dessa. ClreumstanCJa uma grande vantagem ; numero ·de ~ mdividuos .por .anno duran~o 0 collocará. ·escolas· de agricultara · pratica · nos lu.- · f ·d 
gil.res onda" exi6tirem as eolonias .estrangeiras. Os praz9 aclma re en o. . . · . . .. · . . . 
allemães são, como todos conhecem, · li&bels la-· "Art . .'.(_o : As . disposições ·do · art·; rr da lei. 
vradores ; nas · colonias de· allemiies existe . m·ais . n. 601. de 18· de Setembro. de ·1850 · fieão ·extensivas 
ou menos · ins trncçilo; pois bem~ distribua~se cone · !l-OS estrangeiros em qualquer · colon!a funilada no 
venienteroentc essas colonias pelo paiz, ": e pague: •mperio. · .... . - · .-. · . ·. · ·.· · · · 
o eataqo a · professores: que · lecc1onem .neliilS, c Art.· 5.° Ficão revogadas' as disposições em 
aonde Já· está estabelecido o bello .. systema de contrario.. · · -
agticultura .enroj)éá, e muito 'uiai.S Iacil si!rt ·:ob~ ' . f( Paço d>~ camaru dos dePiltados, 2'.i de Agost,;, 
tet-:sa· â .i!l.~~ . p~fl.ss.iorial~.JI:riitica· do_O<i11_e· . de 1853.-Joaquim Augus.to do LitmZ_mtmto.n . . 

d
c:om tadcoloD!BS ~e, . t.UdlS.~tes•. e,omo q)ler, o . JIObre 
epu o. . · · . O 5~~ .A.l.D1eidn. , e Al.buquerqua :· ..... 
Pa[eee-mé, Sr~ ·presidente; q~e . não :rauei ·ás Sr. presidente, o projecto que .se disente tal 

conveoienciu.. To.rno a pJ:otestar de novo que qWj.l. está formulado, com os, additamentos que 
ning11em . ó mais religioso ·do, ·que ·eu.··; '· tenbo· fé recebeu. na 2• diSGussão, não pó:le no meu entender, 
robusta. na religião cath.oUes, e. ,tanto que se-aqui ser ,.adoptado pela casa. . > : .. ~ . · · 
não elãstiese um sacerdo~e tão sabi() c:omQ o nobre · Pelo' 3~ artigo se determina fustaincnta o que 
deputado, qae .l.ão bem tem defendido os inte- se acba já disposto em uma. lei · do p~. Diz 
resses .da igreja, sempre que se tratasse de ques- esse artigo ! « Serão igualmôiite ·.isentos .: esses 
tões .religiosas era eu um dos .. que estaria. na colonos elo recrutamento, e qualquer outro ser· · 
brecha,. usim c:omo :estarião · muitos membros . v!ço milit&J:;·, & · excepção ·do d:l guarda. no~ 
desta 1\US, .embora n~. ecelOfliastic:os. Não .!oi ' CiOnal. · » · · · ' · : · ·. · · 
este sem da vida o motivo que levou o nobre ·de-: ' O art. 17 da lei · n. 601 de .18 de· Setembro de 
pu.1ado. por Pernambuco a dizer que não convi- 1850.' diz . o seguinte ·: « Os estrangeiros que c:om-
nha que :os sacerdotes sa · mettes~em na politiea, prarem· terras· e nellas se ·estabeleeerem,··ouvie-
porque ·o seu reino não. é deste· mundo. .. . · , rem · á .sua .·casta exercer qualquer industria no 

Eu pelo contrario desejo que todas as classes i pa~; serão naturalisa.doa, querendo; . depois • da 
sejão aqui representadas.... · :. . . .. ' . dous :IUlllOS .. de, residencia, pela !órma .. por que o 

• · · · · · · forlio ·os d& colonia de ... S. L~opoldo; . e flcaráõ 
O Sn. ' CoR~.&. · PAs NEVES: ..:.. Nem ·eu · me re· i if!entos do· serviço militaJ:, ~e nos do da guarda na· 

feri ao nobre deputado. · · ·. · · :: , c1onal. dentro. do. mn-nic1p1o. · » Assim, ,·conforme 
O Ss~ P.t.tru FoMstéA ' - : ••• · e · eu,tei:ido qUEt ~ · este·: arti~to; · todos os· estra.ngei~s que · vierem 

sacerdot.e póde vlr para aqut sem empregar meios para o· Brazil; .quer·· comprem · terras, ' para cul• 
que: i>oe~~ nem de leve . manchar a ·aua·· wmca \ivar ;· quer venhão exercer qua1quer ·indu.stria, 
sagt'llda. . · .· . . . ' . . . . 6.cão isentos. do serviÇo da mlliola: Ora,·· é jus-

Ó ~~. Coaflh vAS · Nsv~Õ: :...:.Repito, ·não ~~pe ~~~q~e ~~:ü~~â dis_posto oo·art. :~ 
:refen. '80·nObr6 ·deputado.. . · . . .· .c · · 0 .. agente da;' .c:ompanbia . de i:Olon.iSaOàO. dil 
: o ·Sa~ PÀUU FÓN9EC4:' ..:..:.Mas eàtou convénct.JÔ ' llariibúrgo; M 'cieeasi.ão Olil . que pedio :ao .corpo 
que qilando · o nobrii .. dep.utad.o de · Pemambueo . legisla.tivo · eertas · ise'D~õe$ e ····1a-çores ' · p~ra a 
disse is~o. n~o .foi .c:om o pensamento de . afaetar da colouia' estabelllcida. ·'em Slmta· Catbmrlna, roque• 
casa . li em o· nobre. deputado,· nem·:-t& ·cutró qual~ reu com:•e:ff~ro ·.este .favor; ·sendo . rellJéttidO ·este 
quer . digno miiitstro do evangelho·, afim de se negocio· à com missãO competente, · esta: conside-
poder dar · golpes mortaes na . religião do estado.. rando a ma teria ; ·disse no seu· · parecer . que 
Repito que, se o nobte · dep~tado não tivesse ns, qnanto ··a · esta · parte · nio era . llee·esaario·: c:once-
sento na easa,. SB nao o tivessem outros Srs. der o t~,or , qJ!e .. ee.P!lcli~,. porq1,1aj" se.achava 
ecclesiasticos que pelos seus conhecimentos espe~ detennina:do elll uma lei do pai.:. · . .. .. , 
ciaes·'sâo ·&em · du)ida· os mais prop1ioa 'para tta- . Tomaudo. ,parte, ainda qus. lJ!.:ú ligei_ram~nte, 
tar de questões reli~osas·eom vantagem; eu· iria na s,gun~ d~nss~ · destA! PÇ01~~· .~Z-'!11~!1~~ 
estudar esw qllllStões .. ~·me ·!ll>resentar · na .da: d1spomçao da le1 ·de .1850. EntretantO a ca• 
~~oli.e111.&em1110P_~e .· que· !16 .... ·, .. tr~ clã .. d. ~. fan_sa .!fo D:ISra,' .seguraine~te . por ,não. t;)r a~n~do '.~ 
.,..... a,provou· o ·. arl. 3a que fo1 olrere<:•do cem 9 
·, BÍll:n.udo· ·o poneo: qae tanb.o::ditil; ~ .·1\Ó ail.ditivo pelo ·-nobre deputado por Mina,a,· -artigo 

nobre . deputado. que . varra..· .da .. sua .. imagÍJIJIÇàÔ que~· pelo· que ; aubo. de .expór' . . vê':ee 'que . e '"::ín-
qua!quec .ldé&. COlltr&ri& i minha.: orLhódoxia, o l eir.amente :ocioso; e· não.· põde, pa88ar.' ·Nénhülila 
daadB·. jâ : prome~to .. que. hei . de .. ou~na : vez .'f.allâr lei deva ser decretada aam ter · ~m· : vht.a··-.. 
se. por· vantura. interpretando-se . 0141 as . .minhas utilidada publica. e . esta utilidade .nàc) . ~ ·dá. 
palavraa p~ovocar-se-me4e uo,vo á tl:il>ona. 1Muiw no arl~ !lo, 'visto . . 9.u,e· !k SU& :di~ "já fQ 
~-) . , , '· · p~ de uroa. l& do palZ-· •• . · . .• . . · .: 
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UKA. Voz : - Mas ha. eonvenieocia em ser re

produzid& ~s~ disp<JSi~. porque os colonos hão 
ae ver e$81llel·nov&, e nao esea onl.ra • . 
:. ·o· sa, ·AU~EmA· E Al.DUQUERQ'IJE:- Por ventura 
porque alguem tem alguma duvida menos bem · 
fttndada havemos. de e~;tar aqui rg"I'Odllzindo o 
que · jã esta· determinado em · lei? · Creio que as 
pouoa.e · observaÇões que tenho· ap.-eseotado siio 
6ufilcientes parll provar que o art. ao n&o J?Õ4e 
ser sppMvado pela camara, e · por isso het de 
oil'erecer â sua consideração . lUIIa emenda sup· 
pressiva deste ar'igo. · · 

. Qtlllnto á disposição . consignada no art. 4o 
pela qual · se garante ·Um& congrua a. um padre 
protestante,. obs~rvarei' que o nobre deputado • 
quo acabou de fallar prodazio, tratando desta 
questão~ alguns argumentos- que com efreito até 
certo [XJnto são verdadeiros, . apresentou razões 
de conveniencia que consideradas debaixo de 
certo J)Onto de' 'Vista ·não podem ser contestadas; 
mas todo$ este!! argumentos, todas estas razõell 
pelo nobre · deputado oft'erecidas parà ·pl."ovar 
que a idea da subvenção a um padre protes· 
talitc devem ser adoptadas·, terião todo o c·~bi· 
mento so por ventura nbs tlvessemos, de· discu
tir nesta occasião a utilidade do ·art. 5o da 
constituição do imperio. .. 

mo · se ·trata p<~rem agora de adoptar um ' ar· • 
ti~o eons~ituc~on~l, ~QS sim de· dar execução á . 
dtsposiçiio que Já ex1ste; e pois, quaesquer que 
sejão a:s ra:~:ões que . o nolire deputado .·possa . 
apresentai' ' nãÇ~ . é'. possível' ph_!losophieamente' 
provar que a 1d~a de subvençao a um padre 
proteStante, a um eeclesiastico qtíalquer qüe não 
pertença ·á religiiio cath6lica a'poste>lica romana, 
deiur de se · oppór · muito directamente · á con· 
stituivão do . imperio. . . · · · 

O art. f>• da constituição determina qne a re. 
llgião catholica apostolica · romana· contináa . a 
s er a· ·reli~ do estado; e determina mais .. qu.o 
a eelebraçao do culto oxterno de outras reh· 
giões não· possa ter lugar oom ostentação, com 
publicidade. Ora, destas duas· ' idtlas segue-se 
mui rigorosamenteb· mui logicamente, que o es. 
tado liio póde sn v.encionar a ecclesiasticos de 
outra qualquer religião .... 
Un Voz :-Mas ha razões de conveuienci~ 
O Sl\. Al.xEm.a. & .ALBuQUERQtrE : - Razões de 

conve~dencia. não são admissíveis quando· se 
trata de e:r.eeutar a lei, uma vez que .essas :ra- . 
zões se oppoem á mosma lei. A nossa consti· · 
tuiçiio consagrou o principio muito luminoso, 
muito razoavel' muito chiistão ' da tolerancia . 
l'eligiosa, da liberdade de conseiencia; sem du· 
vida nil.o s eria. ella digna de um J_>OVO . illllS· 
trad~, . . de . um povo . que ad.a'(lta lDStituiÇPes 
llvre:s, se por ventura uão tivesse consignado 
s~melbànte principio; . mas a constitulçito ad
mitt,indo o _prini:~p!o da l!berdad~ de conseie~c~, 
de tolerane1& religiosa, . nao · const~ou o . pnnct· 
p_ió de prote~ão igual para. tóilos os cultos : 
pois ·quo UJ?resaamente determino11 que é só
mente a relig1ão eatholiea apostólica romana que 
é a religiito do estado, que todas lUf outras 
se p'odem ·tolerar sam pnblieidacle, sem os~-. 
tação. . . . . . . . . 
.. Citóti-nos o liobre 'deputado exemplot! da.Fra·nça 
e dos Estados-Unidos; mas taes exemplos r.ão. 
podem aproveitar. Na, França, como todos ·aa-: 
bemos. a . côustitutção niio só admiLte a toleran-. 
cia . teligíosa, ciimo admitte a idéJl de pt'litecção: 
iSI!-al para todos os · c'lll~. isto .. é; .para to<Ios.os. 
càltos. conhecidos e e.stabelecidos .n(). palz. E' )or. 
isso .qlle lllli são eatipendlaci'os . 01!1 eccl,eaiastico~ 
qne per;te_Qcem . ~o ~a~sl!ii>~ !lO· ~uU!eran~mo~ 
ao ~Vl,Jl.l&mo, . e. ao . Jfid~o ; '111118 m~~ na. 
França, onde ali~\& se adwttAim outras q~es-: 
quer religiões, os respectivo$ e.Cc1esiasticos n~ 

são estlpendiacfus' .'ll6lo e.'<tado sendo sõmellte 
aquelles das religiões estabeleeÚtits. no _paiz. . . · 

Com o ·a·xemplo dos Estados;;nnidos ainda o 
nobre deputado ·!oi (perdôe -me dizer-lhe}: ·· mais 
infeiiz, porque ness~ paiz, conio .é $abido ,.não 
ba reli!i!lão âo estado, o estado . não pnga. a ec·· 
clesiastíco. de religião algll!D&; a · que · veio .. pois 
esse llXemplo. dos Estados-Unidos 't Sem · dúvida 
CSSC exemplo é COiitm a argumeiltsçlto dO nobre 
deputado, é cotltra aquillo que ·ene quii prov~r. 
Se o nobre depu~do quer .que o governo J>ague 
a. ecclesiastieos. de outras religiões can:i o fim de 
promover a colonisaÇiió- para o ll_ab:, · trazendo ·o 
nobre deputado o e:-cemplo dos Estados-Unidos·, 
prova o contrario · no qné pre tende; porque,·.tomo 
a camara sabe, os eocleaiasticos de tuaas estas 
muitas :religiões <lue _nos Estados-Unidos existem 
não. :oio , subvenc1~nados pelo estado, são pagos 
pelo povo. · . , . . · 
· Ora, se alli; não·. pagando o est!\dd áos eccle

siasticos das diversas religiões, tem-se ·promo
vido a .colonisação em grande esca!D, não .ha 
razão pois . par-.1 que o llrazil . J.l&gtl.!l . a e_cclesias· 
ticos protestantes; creio que .1sto . é u m argu· 
mento ·muito logico .•• · 
·o Sa. P.a.uLA FoNSECA. :-E' c11pcioso. 
O Sn. 'AL!IlBI~A :!- AuroQUE!\QUE: ~ CaP,C!oso., 

como ? Pois allt nao se paga aos padres :erotes
tantes e a emigração augmenta~ e .ó Braztl pre
cisa pa~r padres dess" l."eliiião para que prospere 
a colomsação ? Então se este argumonto .é eap· 
cioso, :todos os argumentos em . negoc.los· desta 
ordem o serão. . . . . . , , . 

Sr. presidente, em ~do o Brazil ha . de .pro
gredir· a coloniSaç,ilo . sem ser· necessario .. empre· 
gar·se esse esse meio ·que ao meu vat. e de. mui
tas pess)as~ é summamenta fraco. · · . · . ·· 

En não roubarei o tempo á c:asa. mostl-andó 
todos, .os meios · quo se p<>derião empregar para 
se levar . a . elfeito a coluuiS&çào no nosso pwz, e 

· nem proeumrei . mostrar a :neeel!sidade . . da colo" 
nisaçilo entre nós, porque ê bem. palpitante e 
bem reconhecida a necessidade. desse elemento 

' de prosperidade em todos os paizes: novoS, ricos 
de terreoc:.s e pobres :.de bmços. . 

Segundo expressamente determina a· · n ossa 
constituioão, a unica religião do estado é ,_:a ca· 

· tbolica apostolica ·romana, e não se . p6de admit
tir·· o culto externo ·de· outra. qualquer com· osten

. tação e publicidade ; e poiS nio é poSIIivel q_ué 
o corpo legislativo do llrazil, sem. ofrend~ . a 

· mesma constituiçao; pague a etc:lesiaaticos · de 
. outra ·religi~ ; _além de que haveria, ·neste . .cas~ 

uma contradicçao flagrante, e que en ehamarw 
mes!Do miseravel {permitta-se--me a expreiáão) 
entre esse acto e · a eollStitui<,;ão do- · :_P.aiz,"~is 
que não sendo permittido aos · indivtd11()6, ~s 
particulares, exercer acto algum da., .oelebraçao 
do , culto-externo de . outra qualquer religU~o que 
não~& a do OjltadQ~ , senão de 1,t111 , modo par· 
ticular; domestico, e . porlantp sem .9stel)tao;âo .. a 
publicidade, ao . mesmo tempo que o governo .· d9 
pai;,; ~r um aeto 1;9lemne, da maior publicidade, 
qual é uma lei, · id.a . manter os ecol~asticos 
desoás outra:\ ,r~lig!ões para celebrarem .os -cultos 
das mesmas religtoes I. · ·· · · ·. . . . ' 

Direi agora. duas palavras. em abono . dessa 
· 11is~siçãõ da nossa constituição. Já dis~e. e .. o 

reptto, que o pensamento da liberdade de con· 
setencia, da . tolerancia :religiosa, é · . um , pellSS· 

· rií.ento eminentemente luminoso, e mesmo. :muil!) 
christâo; todavia re.:onhoço ·que :muita_ raião t eve 
o legislador · !luàrido, admittindo 'to.d.ris 1110 " reli· 

· giões;· detetminou que: nãt> se· désse· a elles · a 
. lliesi:o~ .. . rot!!~o . ue. A. dei estado, . ·v.rst.? . que . a 
· ttitsltdale dos ·bm~eiros adopta a· catbolica apos· 

to1iéá: 'romana; por isso .nio eominha qna·· os 
• individuós que segU.lliSetii outra qual~sr ·foss9th 

contrariar nos seus pensamentos e crenças l"é~ ~ 
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giosas 8 quasi totllidade dos. brazíleiros. Foi 
est!l .se!ll duvida o pens_amenro · do lef!lslador 
constitu~n.te, Naquelle.-; . pa1Zes. onde os' etdndãos . 
pro!éssão religiões· differenfês, por certo que este 
principio não devêra ser segu.i.do, e pelo con
tr'lrio na França, nos Estados-Unidos, e em 
outr~s p~i.ZeiS de n~cessidade· tlave ser adoptado 
o· pnnCip~o contrario ao da. f!DSsa constituiçiio. 
~rocure1 s_ómente, Sr. pres•dent_e, provar que 

a . Jdéa contida no art .. 4° do proJeeto é contra' 
ria à. constituição, assim como quo a contida 
no art. 3o é deanecessaria, e nes~e sentidG- o!I'e. 
reço duas emenda$, esperando que a c~sa as 
ad?pto. . · · · 

E' apoi!Wa a · seguinte emenda : 
« Supprima-Se o art. S. o· 

r. No art. 4.o snporimão-se. as palavras- e 
outro protestante . ...;. Paço da eamara:· dos depu
tados, 20 de Agosto de 1859. - Almsida e Al
bttqt~erque. » 

o s..-. :VlrJ~tq : - Sr- nresidente, .trata-se . 
de _nm ·proJeel.o ácar~ de co1onisação, . materia 
mnt grave, e que ho)e deve merecer mais do 
que nunca a nossa a~ten~iio. A eamara me 
permittirà. que eu me d.amol,"e um pouço . no dis
curso que pretendo faz:e·r, não só pela gravidade: 
do assum.pto, çomo jã disse, , mas ainda por ser 
um dos membros da commissão de eomm:ereio, 
industría e artes. 

Antes de entrar na· espeeie em- diseussão. farei 
breves considerações em geral ácerca da, colo-' 
nisação, .da· fôrma. por quo ·eua tem sido .prin
Cipiada em nosso paiz, assim como da maneira 
porque o. deve ser no !utu.ro. ; procurando final· 
:mente applicar ao caso particular que nos oceupa. .•• 

O SR. PR'II:sinENTE dirige no ·orador algumas 
:palavras qne niio ouvimos. . '' . 

O Se.. Vmu.To :- Perdóe-me V. Ex.., ~mo 
permíttido aprelléntlu' á casa .os princípios ~eraes, 
desenvolv~r. ~.ponto, .e faZer a applicaçao da-

. quelles. · prtnoqaos... · · 
. O SR. PREsiDENTE : - Não . é isso o que diz o 
regimento quanto á 3' discussão· de qualquer 
projecto, porque olla determina que o orador se 
circumscreva á mataria... · 

O SR. 'V:tlll.I.To; -Rogo a v. Ex. que attenda 
âs minhas palavras ; ·vou expOr os meas pen
samentos, o !ructo de metts trabalhos sobre co
lonisação, . para depois tirar as min,has conclu
sões, visto. que niio posso. dizer qne um projecto 
destes é bom aem dizer a razão, .o porque do· 
roe!l voto, que forçoaamento depe~de . dos prin· 
ciplos geraes. V. EX.; tenha paCJenc1a em ou· 
~-me ; não se rã incommodado com o. que vou 
dizer; e afllinço-lhe que conhOOllrl\ allnal que eu 
estou na ordem... · 
:O Sn. · P.a~UJmÉ!o-s : - Nilo . J?<?SSO admittir o 

que _guer· o nobre depul.ado, v1sto como a dis
cos~ só deve varslll' sobra & ma teria do ·pro·: 
jeeto. · 

O SR. VllUA.-ro : - Pois balll, discutirei o pro- · 
jecto. E visto que e!le tem por 11m eoneãder 
certos favores i colonísàção nas telTIIS do pJ:in
cipe de· .Joinville, ~u farl!i observações sobT~ os 
favores mais instantes ·· para ·O desenvolvimento~ 
da· cólonisação. . . . . · · •. · · 

-A colonisa.çiio·. é necessaria ao paiz á 'hoje mais 
do que nttnea, dl:!ia .,u:<Quem conhecer ·a eil:teu~ 
são d'o 'Ilosso terrítorio ; quem cxamimn· a. grande: 
somma do riqueza iliio apr:oveitada :. _q~t~ · elle' 
encerra ; qnem pensar que .. tofia:j .essas. nquezas: 
têm existido ·sem ·pro:ve1to algnm atg agora, :por' 
faltà de ·braÇos, e de medi dai 11'1.~· t\"Rgiio < ~ssa; 
força.. ~ue certamente augmentarílt a prespenda-:. 
:de.;namonal· com a intelligente. aBri cultura ; quem: 
coilsiderat~ 110 · fQtul:& -que e:spera o · Brazil dia-; 

mant.e brnto, som ter pnssndo ainda pela mãG 
d9 Japidario ;· · qnem, senhores, ·conhecer todas 
essas· COUI!B!!í dará· a devida impórlalicia. ao pro
jacto em discus!ão, c ·aos estados· sobre a ·ma· 
nell'a · por que ·deve ser tentada a ·· colonis~iío 
em geral. · · 

O · Brazil( senhores, na infaneia·, . ensaiando 
seus· primeiros passos, reeeben alguns homens 
de genro que :para elle eorrêrão. Esses los o co
nheeõrão a gr~nde necessidade que bninmos· de 
braços plll'a. aproveitar es. riquezas do· nosso· solo; 
mas quap.do c!tida;ão ·_no· meio de alcançGr -esses 
b•·a~os, Ju1gárào Infelizmente :para· nós :que. os 
h<?mens não podi~o support.ar as dilferenças dos 
climas, que o onando das .. geladas , terras . não 
podia lj:ver .no Brazil, t1 pensárão· que os africa
nos erao os homen~ . modela.dos pela · natureu. 
parn virem para este paiz. E ·então eUes nos 
derão .; ·t1·isíe presente cda escravidão,. e com: o 
bom pensamento da desenvolver a riquez:a do 
pniz que · descobriii.o; elles uã'o ~reconhecêrão que 
nos ·preparavão um futuro· funesto, quP.. pLanta
vão "Um obstaculo que· nos· demorou ·tanto · na 
c~rreira do progresso, porqlle · essa idéa erronea 
apparecida. e adaptada tomo11 no correr. dos. tem
pos' grande· fon;a. ··E fol difficil aos hornons ·.de 
hoje, m:ais avisados ,e mais .intelligentes,: de&
truir em_ Jlequena parte. no espirit.o publico o 
preooncelto de que esses braços escravos trazi. 
dos dos ·aridos descampados da · Africa erão os 
nuicos convenientes para laborarem as nossas 
terras. · 

E mesmQ, senhores·, apezar da grande. in,tro· 
ducoão desses· escravos, ainda o pniz . não teve 
braços-. snffieientes para a . cult11ra de suas Le1·ras 
pela sua immensido.de, pois que· ainda antes da 
suppressiio total· do . &rafico, nós reconhecíamos 
que possniamos grande extensão de terreno sem 
haver. que.m delle cuidasse. Quaro ·dizer eom isso 
qne era·no~ necessarío "mesmo então,.com a-sem
pre crescente i.!ltroducção de ··escravos, tratar da 
1ntroducção' de. braços livres e intelllgentes, 
Queró· dizer· com isso . que a população escrava. 
nnnea foi (e. não o será- jámais) capaz de satis· 
fazer necessrdadils destas em -qualquer eeta.do 
do mundo;. · • 

Agora que o governo fez dllsapparecer essn 
costnme odioso do trafico da carne hnm!lna que 
havia· etltre liós, e que nos · deshonrava, chegá· 
mos á uma época de crisa que U.amantla de nós 
todo· o estudo, todos os esforços, para qua pos
samos substituir os bra~s e que nos vilo !rü
tando de hora em hora por outros. E' neecs
sario promover sem· descanso, e com ti:Jda . a 
fol'Ça, a cDionisaçiio , a· emlgraçio . estl'lUigoir~ 
para nós. 

Senhores, a. emigmção de estrangeirol! para o 
nosso paiz não se promove com tellzes resnl· 
tatlos pelos meios usados entre nóa até hoje. 
Eu vos disse qne havia uma .idéa geralmente 
seguida de ~ue. os bra.c;~ dos l:omens da Arrie~ 
e mo ·os mais · proprlos para o nosso paiz; eu 
v011 digo agora . que com esse erro nascerão 
outros que exist.ião, e ainda durão com pro. 

. fundas. _rai~es no .eaplrlto publico. ' 
O pnma1r0 passo ·qlli! devemos dar para pro· 

mover a e111igraçil0 do estrangeiro para nós, 
afim de termos braços para. a cultura das.n!lll
sas terras •. deve-se fazer deaappara~er esses erros. 

· E pois é mister demonstrarmos· ;pe\1\ · imprensa 
:que os -braç.os· escravos nilO ·silO os maill.·pi'o
. I)rioa para a nossa agricnltum ; . à mister tepetir 

sempre, j$ ·pala· imprensa, e "já !f6la tripuuii,_ que 
os. ·,povos· a•:. ·Europa; . os oriundos ·11e · ·pa_izes 

, frios, sâQ tambem proprios _.pu.a.: a. : nOSSS::'Ilgti· 
~altura, . porque os homens se Mostumiio, a· toiios 
<m . : climas;·. porquê !!3 ·ho'mens .. , de ll~ ·ftios 

, eom alguma . cautela: .1iclo .aclimados. ~m ·o· nosso 
. -P~~: · e 11em·_- _solrceni · cour: a mudança, -~-. ~ 
pereoe~~~; {Apoeados,) . " · .. · ·• · • 

• ' ~ - • • -.. . • ... • • . ! 
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294 SESSÃO EM 2~ DE AGOSTO. DE 1853 
A nossa imprensa. senhores, ~ueo trabalhou habitantes, aonde elle, não eneontrando os pra·· 

nesse .sentido, ·mas sempre trabalhou; na nossa· zeres de farnilia , não póde encontrar um eor.a· . 
tribuna nppareeeril.o vozes eloquentes e !orles ção om que deposite suas mligoa.s e seus vra-
que flzeriio muito maia do que a imprensa. E zeres. E entretanto elle vai abandotlar, despu-se 
por ahi ternos aleançado- -alguma·~usa; ·porque- - -de.·-todos·- esses> ·gozos ···que· · deixa na terra na· 
a população está quasi convencida de que não tal I 
siio os braços eseravos- d<M> filhos da Atrlea os -0 segundo trabalho a vencer é faurmos ·eo-
unicos proprios para o Drazil, e que oa povos nhecer -!lo estrangeiro o nosso paiz. Eu tenho 
inte!ligente's e livres da Europa são os mais lido tanta inexactidão em di.scripções geogra· 
convenientes para a necessidade · da aetualidade. phieas; tenho visto tantas injustiças . na . píotur11 
o que nos cumpre hoje é dar mais publicidade de nossos babitos e costumes ~m perlodicos 
a '!ssas ideas da -verd:tde, . e trat.1rmos dos moios. estrangeiros, e a respeito do grão do .. civilisação 
de realizar os · nossotl desejos, o nosso ~ente do nosso paiz. que não trepido em dil:er .quo o 
.üsUUratum. . Btazil 6 deswnbecido no seu todo pelos es·. 

Até hoje, senhores, não temos sido· uniformes trangeíros; que Jlada sabem . delle. E nesse es·· 
no proposito de promover. a eolonisapão ; e tanto tado de ignorancia. os poucos · e· pequenos males 
havemos variado em opiniões, que a1nda nil:o se deste abençoado torrão aterrão o colono o to· 
apresentou uma lei de colonisação que noM taça mno proporções extraordimu:ias. E essa impres--
avançar tanto quanto era mister para approxi· são é proFria do coração buniano. E , pois, .nos 
!Xlar esse futuro brilhante que tão grandas oousas é necessarto conservar na Europa ~oas que 
promette, que o pensamento ·nlo póde mesmo· tenbão por fim onioo · di:~;er ·o que e o. Brazil, 
prever. Temos já um · principio, e principio mostrar áquelles povos o quo vllm aqui eneon· 
grando de emigraçiio estrangeira, mas essa emi·· trar, o estado -'da· nossa eivilisação. E o resul· 
gt<ação tem sido voluntaria, permitta·s~·me a ta do dessa medida · trará bellos ··!rue tos para o 
e:tpressiio. . · · ··· . nosso paiz. ·. · .; . · · 

Todas as naçõe!Lem sua infancia têm· &· emi· , ··A terceira difficuldade ê ess11 'que: coa creou 
gração. "~>:oluntaria. mas de uma só e unlea· uma constante .infelicida·dc em nossos· projeetos 
parte, da . mi:ii -patria; porque oulr$ . não póde· . de colonisaçiio·; projectOs realisados destacada·· 
existir para uin paiz que nao offerece vantagem · mente.- sem ' principio, s em - base, sem ordem, 
alguma para• o estrangeiro, nem os mesmos com-· e sem systema; que· tem feito murchar as mais 
modos q:ue ello _gol!ava entre os seus. ! bellas esperanças· nossu ácerea · da· colonlsação 

A America Ingleza foi mais feliz do que nós, ; 9.ue :tem feito eab:r orna por uma as probabi· 
porqne, guiada ~m seus primeiros passos por ' lidndes as mais bem fundadas de melhol'aiilento· 
um ,Paiz mdnstrioso e qae é todo actividade e : para um pniz novo quo principia tio rico. Essas 
movunento, pela . Inglaterra, quando cnegou a . decepções, essas de~raç_adas tentativas, hão de 
época . . da emigração voluntaría a .obteve de boa ter sem ·duvida· ·prodm:1do . grande 1!ensaçilo· na 
qualidade e ·em grande quanttdade, e chegou ao Europa, de onde nos · vêm colonos. · . ' : 
ponto em que se acba ao passo, que nõs 110s Aquelles que . abandoná.rão seus .lares, q.uo se 
conservamos tão atrazados · ait.da. entregárão a .todos os azares do .um · futuro não 
. Menos felizes que: a Ameriea· lngleza, fomos: estudado . pD~' ' elles, . 119 mei9 do soffrimento e . 

educados ppr um povo que não é por certo o : da : dór, . ·devem ·_ter ·eseripto a seus parenteS, 
~~;tais industrioso, nem o mais · numeroso e nem· · am,gos·: e. compatnotas; fazendo-lhes sentir, qua o 
o mais intelligente , o por isso a emigração· ; Bratil não offerocs aS vantagens que elles aguar· 
-voluntarla para nós tem sido uma emigração : davlo. Homens de ordinario sem·· conhecimento 
improductiva, enfraquecida, e que não nos póde : algum •da nossa cultora, sem illustraçilo, sem· a 
trazer mai~ Jo ·que o gue possuímos. ·E pois : pratica· da . observação, .. não se terão dado ao 
ti preciso .tratar dos me1os que nos possio dar ; trabalho ·de examinar quaes forão as causas de 
br!IÇOS .industriosos, que ele'l'em a rique,;"' pu- não tetom fruc:tiferado oa··· noesoa ce!orçoa de 
blica: ao .. pooto a . que os nossos rec11rsos parecem ; colonissção. · Elles "dlrlo. sõmente: " a eoloniaa
cbamar-nos. · · . . ; cão no Bra.z.i.l A· impossivel, e nós estamos cor-. 

· Eu .não quero por. ora que aq u.e!les que tenhão · ; cados do dór08, nós so:ftnmos estas e aqueUa1f 
de .emiiul' da Eutopa parll este paiz sejão ' priva~ões. ». , · . 
homens · particularmente mdustrlosos; A tanto ' O effeito moral prodnzldo por oatu revelações 
não :cbegào os meus desejoe; qnero ·sómente · é terrlvel ·no momento, o conserva a sua lrúlnon· 
h<>menil proprios para. a industria agricola, por· cia em um futuro bem longo. Mas os meloa de 
qoe coin esses ··slcauçarernos multo. E' prloc1plo aeabar comestas.dimcwdatlea'l s;o, entre outros, 
geral, .basea.do na experieneia, que· os paiZes em os seguintes : sermos mala prudentes no futuro 
s9u eome~o de vida tirão a sua riqueza·· princi· quando -tí.vermos de realisar em ·r-ande escala 
palwente da agricultura, e procurão os elementos a colonisaçito, o uso intelligente dell8es agentos 
para a: ... sna. fatura gloria nos recnrso.i que e lia poderosos do mundo,· a impreoaa e a tl"ibuna. O 
tã;o ·prodigamente d~. E' ·por_, isso . p_ois que eu . uso ·: :larn . entendtdo da imprenaa. por. via de 
desaJo que os·. povos que ·tenbão · de .y~r·· para nós · periodieos• ereadOd" ' nelush'amenta para tratarem 
s ojiio essencialmente agric6t~U~;. blilltaudo-nos que da ·· materia-'-cillonisação; •-:e , do :.que .seja o 
venhio. fazer crescer a cultura de 1\ilSSOS campos e : Brazil, o trabalho . constante de nossos l)ellos 
desenvolver o . ut.illsar tolias 'as riquezas do talentos que .Rqni · da tribuna mostrem. ao estran-
nC>SS<I ex~enso e vasto . territorio. · . : geiro o, ~na elle -deve achar no Brazil. o · o fn-
. P!lra. eonseguirmos uma eoloníia~o regular,. ' turo brilliaote .. que o espera; em.. ponco.-.teinpo 

sonhares, temos muitas difficuldadils que vencer· ' acabaráõ· tom a. pernicioaa . in.Otteneia que' têm 
Q .• apreciando estas diffienJ.Jade~ . e comparando-as levantado eonira nós . esses ... tristes: reanlu.dos de-
com. u .dispo~i~ do projecto que nos occnpa nossos tristes ensaio~ de colonisa!(ão. . .. 
como· tenciono ·razer - !l prometti ·a Y. ~. sr: -A quarta · di.ft).~uldade, .finalmente, senhores, 
presidente,· acredito_· que . tenho andado ·melhor tem · a saa origem· nessa falsa .. opinião.da maioria 
caminho .. na dise~o . .de. mat.eria · tão·· emba- de querer . .:Olouiur o· Jl!lÍZ .poe ·.partee, ,.neequi. 
raçada, ~ importante para o E>Dgr&Ddécimetit0 . nhamente ; ·vem. da falta de. coloni~ · em gnulde 
do .imJ!Gtio. ·_ , :_ . · · . -- ·- · ·· ' eacale,'·vem . ·de .nais· do· :defeito da .noeiia . .Jagis-

A pruoeira · difficulda,le e;om que de ha muitô. lação · ~rca da nataraliSaçio . dos esirallgeiros. 
lutamos é a ditrerença , da· linguagem. Um ho- · Ul!l paiz <jlle .preciSa . de . bl:aços, . iun,. povo· qn!J 
mem. que abandona o seu paiz natal :não póde vê a--sua lavoura .definhar .e :.morrer. um. . po-vo 
a,ttentar cow prazer para ·sua · eXistencia futura que vê -todos os .diu .deaescer .o numero.doa . 
em 1lm paiz_ aonde elle'""não é ·ente!ldido ·{leloe , Q-abalbadores dos 8eiUI ~pos, não deve .dí1ft· 

··-··· · 
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cult&r a naturalisaçiio do estrangeiro; sob pena ~ - pratieado ll . i America IIÍgleza . tin.udo d&hi opU
de pas~ por um povo e<3tupido e i~noranj;e . E m?~ resultados;· e _que .· essi&s :em_batcaçõti!S :~ 
o Ik;tWL'ni\0" está no e~~tado · de .. eat~p1dez- e ·•gno- · · B&J:ro- lllll"~··Pf:quene>·. llU!JieJ:O,·. e &l)D._ -. ~ . numero 
ranc1a que faz revelaT um proced1mento dessa suffi.ciente para. o _ transporte c;le ~os. aqnelles 
natureza. .. · . que . quizerem · de!Xár o estado· de · miseria: e de 

Era meu pen~ e _deve .ser o der todo:~ o!' f,me tito · Creq.aeu~· na. Ea.ropa, nesaes _paizes 
h<>!Jlens de intelhgencia.:, e-que lêm que o eatrau· • W<~uos ravoTecldos pela natureza. . · _' 
ge1ro ao c~e~ &!' noss'? palz_. ao saltar em Trana.P,artados ~- ~lonos pa,ra o !J.OBBo pai%, 
nosaaa · pnuas, . dev1a ser unmed1atamente CODSi· : promoVIda a colonasaçao. por esta mane~ra, om.mpre 
dorado. tlrazUeiro, ~-nuendo-nos · aa · V\ttud~ ·e os : dar o me.lhor em preso ~ses, ind~viduos,. ·e en~ 
.conharumentos uteu;J decl_aMndo a . 1ntençao .de . .. ~enao qn_ e. eHe!l doo;:iao ser d!.stTl,butdos pel_os nossos 
permanecar, de· hab1tar o ·. nosso pmz. ·Estas de-· ' grandes propnelntu)S de terras qne se obngas.sem a 
c~açõe$ simplesmente tomadas nest.l '?ll naquelle ' pagi'lr logo ou P<>r prest!u;ões-·aS despezas ~o trans· 
trabnnal, .p~aute esta ·on ·aque!Ja nutortdade local, po~te doa colono~.O Ltl!ball!o dos.~mngearoa que 
lo~m - n uruca .cousa que · e~lglssemos do estran- · e_augrarem para. o Brazal deve SeT para ellel!l . .luera
gearo para .. que viesse tomar · assento no grande · tlvo, porque, como sabem todos,- o tl;llbnlhador 
fianq~ete naGiona.l. • • . · · . . que· v~ o f~ueto do seu trabalho é Jllais 'produetivQ 

AW agora, senhores, o men d1scurso ~em s•do : e ma1sutt1. · . .. . . · . . 
melaneolieo, porque · nno tenho feito- senão apre - ,· Digo qne pois que . estes estrangeiros · labó
sentar-vos os · obstaculos que têm existido para. · rilndo as nossas terras, trabalho por certo. n:ials 
o. progresso da . colonis~o. · filhos uns de defel- ~ dimcil do qne laborar as terras · da .sua·· patri~ 
toe : 110ssos, e outros produzidos por causas ne- . devem f.flr tglli\ldad<i .de lui:ro. no~ p:rOdneto_s ü
.cesS8l'ias. -Alegr~mo-nos ·porém com a contem- · ; qaido~ .d~ · ag~iéu,ltur~ - ~m ·v.êm os .. ~e~ôres' 
plação da. aetua.hdad(', po1s que lmçandü os olhos . que adm1tto a eolorusaçao pelo · sysLema ·de 
para·. o nosso:paiz; vemos toda'· a tendencia ;para i parceria .•. Oh! eu ·oaso dizer: vos que não· ha 
tod!!- a. 'easta . de progressos .•. Vemos. homens .. de :· outro. sy~teD;lil , ql.!e . pos~ ·anima(, ·ai!Jnentà:r a 

. gen10. envolVtdoa_ no ·movimento que os arrasta, j. colomsn.;M n:o. ·.patz · senao o de parceraa. Se for
.pensandc_~ · bem, ' procurando · estílb~lccer ·'Vias , .de· ;· mos, ,pelo systema OppOStO, . g e de raios salai'ios. 
cowmuntcaçã.o ''Pill:a todos as .tugares·,do Brazll, ; ao~ colonos, na.da faremos. 011 esses salar!os 
procurando soltar' as w:as ao progresso da. nação, ) serão tão subl.dos que absorverâõ os lucros. da 
pToclamando altamente que os estados guiados ~ producção . ~rieola, oU. serão. tão diminutos que 
por mão poderosa tendem todos parA o progresso, ; nii0 animarl\o n . vinda . de eolo1_1os da Europa. 
e nnnca para o regresso. ·.. . . Não· ·ha outro systema eonventeote . par:a nós 

Mas· fazendo-vos a descrip~ão das .diffieuldades ~ senão o • de .parceria_;. só. com c~le o ',pní:~: ·_ vei'á 
que exis_tea;n para a oolonisação, aJP.mas . das · surgir. daa . entranhas ,da t~rr&. ttido aq:~illq que · 
quaes . e~1stadõ para todos os pov0s, J_ulg? - te~ 

1 
atê hoJe te!!} estad.~. )lSC')ndido_.por··.Ca;lta ·do - ~ra

chegado tambem a mostrar-vos que: nao e um ,_ balb.o. e. de . tndustrJa. . . · . . , . . , . 
trabalho esse que possa sl!l' . executado {lOr mão ; Pelo que hei dito se conhece· que não abraço 
.de um aó ' homem, · ou por ~uma assoéaaçio. A :, a .· idéa da colóilisaÇ§o ,'volurü arla. ·Sempre .- tlvo· 
obra é tiio grande, tio diffieil, de conseq11encias ; esta . opinjP.ti; : istO.' õ1. que . não se :devia abaudoc 
tãQ importantes para o paiz, que . é superior ás ; nar a empréza.da c!)lonisaçio e~Jperundo que ella 
forças ae lllll homem ou de uma compenhia •. · E ' . ~ se revelasse · ent~:e- .nós volun'ta:riam&nte·; . que o 
mister que o go•rerno tome a ai semellul.nte om· ; governo -_devia . ' tomar · so_b~·e ,si .. ~ "traballio; 
pre:r:a; e aqueUe governo que tiver; estabele~ido :' quo devia f?nn.alar .. ·wna ' lei .ger~l .'de colonis'a: 
a gn.nde eoloniaaçiio para ·o - 'Bn.Zll, que tner , Çiio. E h a. dl8S,, ou.vmdo um .bello d1seurso, senh 
co15erto, não · di_go tudo, mos gra~de parte · dos ; que ·uma .. d~S. no5sas ilh,zst~<5~.s- Ui ué~· Callàr do' 
nossos comp'?s, de braços que aug~entem a ~osaa ! ho!U'ado _dapu_~do pela proVI?Cl.a. ira ,R1o ·ue: Ja'-; 
Tlqne:~~a pnlíl•ca, ten\ de certo · teetdo para sa uma ; nem~). dtssc!;Se do altO da tnlluna que· a . un:ica 
coroa de gloria que nunca murehara. . · · cólonisaçilo' que nos"c_onvinba · era· a ccilonisaçoo· 

Em matarias . tão graves eomo. esta eu. temo voluntari&., Ndo! se. fortno~ esperar pela colo·· 
muito errar ; apresento a minha opinião . tímida-. nisação •:vQlunta:rla , niio daremos um pa8So 
mente, e antea quero que. ella sfrva · de ponto adiwte : a cnse . da actualidade se a~varn • 
do partida para o eatlldo, e Diio quo sej-. abl'll.· porque a pop11lação . e.Serava vai · decre~endn es-
çada para .que niio .recaia ·sobre mtm a respon- , p:\ntosn!Jlente, . e. po~ ·o_ atro lado, .nós __ niio .. t_ ere
eabilldade _dã reall$açilo della. E' assim que hojo . mo~ me1os _do ,~uppr~r a .. falta ,desses braços pro
eu me &nlmo· a . apresentar aigllns meios que me : duzada pela le1 ineVltavel da natureza, ·de que 
parecam llropr_ioa para feliZ ext~euÇiO da coloni· ; o eser.ávo ·en1 sil" . . existencia de d~res, sombrla,_ 
saç~ do :Brazil. . · . .. . . · · _. .. . , ~ nio v1ve, .morl'é. . . 

Se-o governo qui:er, como eu. pensei qu11 quer, ! · Passemos de!ltes principias: geraes, q~a openas 
e como tom demonatrado querer, promover· a· ; enuncieí; _e . não desenvolvi, ao J!rojecto ·~e~n dls
cPlo~isação, ... del'e ~rim~~mente, :psra maio~.~-- i e,u~ . CO!Jl8~~~1h_!ln,teá ~~_éaá, esperando & cada. 
nom~a. . do. estado, uacumbtr . a·seua-ageo~$.-diplQ,, ; p~ss<!_ ter_ .~ntre . ~s. eomo • . membro da. eom
~at•cos. nos paizes estrangeiros . a ... propaga~ de . J:!llSSr.Q .9e. c,o.mm~rc1o, industrr.a . e' artes;~:um pro-· 
!4éas <}ue .c:on~uiio direeUI.men~ p!lra a amma ·. ~ j~~ · de colo,!llsação ge:r!'l ·n_o · plliz, ·seutl qu&J?.d.O 
çao d'l.elnlifaçao para. o Br:az1l. Deve.encarre.· ; tive de tra~r. de · uma e~peel&~idade, da .. colon1· 
gar mesmo a esses agentes do I:Tabalho,da·fuerom, ·· s~_iio. de . uma parte do tmper10, e essa ~m· 
contractos com· . pessoas . que nos . que irão. trazer tanto esmCireeià~ (. ~omo !Jlf!Umas (olhas áli~J!I~f!S 
os. c:onhociment.os : uwis--e ae. Corças qua: ,pi'Oc'll· · . o .. tê~: ~lamaao .).'~r _,D;lu!tas f!8:DSSS~ ·.~ ·J!r:~c:·~ 
ramos. . . :. . ... . . '· .,., ;. ':· ' ' : . p&lm_en~,-~~- fult.'\ :de. meu~~ . !fe !=Om~)mlC&:çao 

Entendo que .. con~ -atabelecer no .BriWl :. para o 4ttgm_e;to .• d<!· :T:llor do~ , seus. pr~u~tos. 
v,ma. ou mais comm1ssoes parUeularmeute; em- . M~. como.nao.; ~daa, alc11n~ - · o. ,_meu ~!le 
J?reg11das no h'abalho .-da . receJJci:o:. !los: colono~. ~ ~·a~, eo~di, ,como Jllemb~o dll. · C!-)m~ls-
uo t_mtamento .delles, .do estudo - & · e~~~ -~'- sao, .. q_u~,,A~tla.' tp1taz: .. de ~ar, .~ss'~ pe~~!,l
medad.as bygierucas;. •!'-'l~.qu.e.,elJea; ao, cbega.r.,áS . ~ ramo mesmo de colol!iSaçao .• l>élíi ({,ll,~ .' . ~~
ll~ . praias .não, so!frao oa funestos, .~ta(ioa, ~ l!l~rcho ,e. co_tn.·,.d!mells,oes .m.n1 . dlllli~!f);&!i; ::11 uiio· 
da .difrerença dos _ climas; ptu=ll . que encoaúre,m i ~O · ~~dtoB~ .~.mo: as .. <i?, .. P~~~ ~q~e:;~~ ~ 
_pe~que:os entendilo;curiadores que:os.~o- J!lla!~ - · .. . . . _ .. , _._ ~-~~·.=.:;::-:· . . . - -7~ .. -- - 
giltar:'-no :mundo uov<r-:onde ·. têm ·-õe "~ver. . . . •. , .. ~~ ~umusaao. de .. C:OJJIIIhlt'CIO, .. uuiWitrià.e .. attes 
.. ..E;; .necessariD~ ~J!repr · ~arcações,,do e~o:, :1 ~~c,edi!D:Joí!os. os ~vofea: que s_e .. ~a .có.nCéder 

no ~l'IUIB,porte de c:oloJlOII para o paiz, como. tilm a um proJeeto e:Jpectal de ·cotonl/laÇao·; e a ·:con·. 
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SESSÃO EM .23 DE AGOSTO DE -1853. 
cessão desses indultos não tem suscitado na casa 
opposiçi:o formal .•. 

O Sa. Ltvr...AXENTo:-Ne!ll era possível. 
O .. sa. -'VIIUÀ:ro :~E.-- nem - era-.po~sivel ;·mas- u· · 

commissão · deixon de .-ionceder um pedido uuica· 
mente feito por CSB8 COPlp~nhi~ _de .co!oni,saç!i?, 
porque assentou que esse ped1do · era ~ntrano 
uo pacto fundamental . do estado-o pag9.1nento· de 
coogrua. a nm parocho protestante. · 

Quando . e:n out~a ocessHio _fallei .·.s~bre .esta 
materia, tive que dlZer qu,e-o: meu cora~;ao tlQeu·se 
de .nvgar esse f:tv~r. (;!~e _pedi~o_: q~ eu ~entl . 
ver-me . préso por ~-1\ _ du~po.stçao : tão sagra~a 
como essa da constttutçao do .tmpeno . .Mas nao 
era possível que uma cornmi_ssii:o nomeada por 
esta augusta casa desconhecesse pot· :tal fórma 
a constituição do impel'io. Força e:ra que . elle.se 
curvasse ao despotismo _d& lei, . e que e lla .ne
gasse aquillo que ach~va bem para· conceder. 

A nossa alnia 'tem.- nece8~idade de certos ali
JIIenros assim como o nosso corpo; alimentos 
-Jllais. subidos, .mais poderosos mesmo paro. a eon
servação da vida. O homem embalado desde o 
berço com uma religião, uniiido .a. ella as recor: 
dações mais <>ratas ·do seu passado, nã:o · póde · 
dispensar a cÕntinuaçli.o desse. gozo principal de 
sua existencia moral. . : . 

O estrángeiro . d eixando o seu paiz, partindo 
para: outro inteiramente novo, _deixando.()!; gozos 
d~ fainil!a, deixando !18 lugares q.ue lhe suscitão 
recorda~oes. da sua tnfancia, . dc1xando a sua: 
patria 'Jlnalmente, senhores, deve tremer quando 
pensar que naquelle paiz. para· onde part~. P~tiz 
que ·wm 'de ser dahi em _diante .SWI patr1a, nao 
encontra as mesmas vozes, M mesmns pol~tovras 
da. religião que o embalou no berço. 

E' innegavel que . _havia necessidade 'de um 
parocho, de uma .Peaaoa que lembrasse a~ co
ração do est.rangeuo, no cornção do in!.!'liz, a 
sua religiilo. Mas o artigo da conatituicuo ahi 
estavm paro. so oppôr aos mais oolloa desejos 
meus e dos meus illustres collegas da commlssilo ; 
de fôrma que, senhores, sendo a medida. jusLis
sima e de resultados beneftcos por todos os lados 
que fõr encarada, uiio póde ser realinda por n6s. 

Entendo finalmente que podeis d~er que · o 
artigo constitucional é mão, mas por agora não 
p~derel mudar n lei. Felizmente, po~m, senho1·ea, 
existem entro nóa pessoas quo entendem o con
trario. Digo felizmente, porq11e D.Cllllte caao desejo 
estar om erro plll"& que se_ possa conceder eaee 
in<luUo pedido peln CODlpanhla coloniso.dorn; por-. 
que eu nilo gueria que na Europn ao dissesse 
por falllàS informações que no Brazil ~e duv_id.ou 
pag&:r a um ~re protestante por prlnc1pto$ 
inAl cntenlildoa de rellgiAo. E . neste ponto, eu 
n16 pQço t\ camara quo vote contrm o meu pen· 
aamento ; desejo mesmo que isto aconteç~ pnra 
que o ostrangoiro venha. para o nosso pai% cer, 
cllllo da~uillo gge clle ~s deve~·eciar,..:;.do_s 
~é tOS que de or mario . affi o . a · nossa . 

existencia. . . . . . 
Eio: ahi, senhores, <) 3ue e.n tinha a dizer 

âearca . deste projecto. se tomei tempo á -casa 
com palà.:vra8 que podem ser . consideradas inu
teis;-"peço disso descnlpn. Sempre é bom .lançar 
do· alto . da. trib una eartas idéas . q11e , se hoje 
ainda ·. ·nilo ·possuem robustos troncos; · parã o fu~ 
turo podem dar ricos_ fruçtos.· Estamos .. na ép~éa. 
da faZer soàr estas palavra~~, pôrque felizmenté. 
lançGndo · os c.lhos" para todas as partes ·vejo 
cabidas uína por. u ma essas idéa$ deso~anl· 
sadoras, estnpidu' e ignor-antes,_ e ~resee~~;do em 
lugar d ellas 1déas de· pr~sresso , de · mov1mento 
geral para tu4o <!. qu~-é,JI1".Jll.oramellto • . (Ai)oiados:) 

. V~rifi.ca-se não haver ~ pa~ .~~<~ votar. 

·· soD-~Rio·. :..:.. Expediente. :..:.. Inãicaç4o para cM.
mada de i1Upplente por Minat-O)•dem do dia. 
- FafJores a coloma: ck D. .Franei$ca. Vota
çllo, ·- .... posenta.dorin. de ~ José ele 
Serpa Brat'ldt%o. - Pret6UÇI!o às ..t:ntomo ~ 
Costa l>an"'s V~Uoso. - Creo.çdo M .- freguez.a 
d.e Santo Antonio dos Pobre. - Nat~ralisa7 
{;(1~. Discursos tlos Srs . Wanderley, M~a"da, 
.Ferro.z, . GtYTT&J. das - Neoes, -~ •. Octato_aano. -
Isençao ae ·imposto sobre loteria$.- Ducm-sos 
dos Srs. Wanderley , Taques , . Livramento , 
Mi.-a~tda , Ribei>'G de JLii<trade e F. Octa
vicmo.· 

A.'s 10-.horas feita . a chamada, ·a·cbio-se pre
sentes os · Srs. Maciel . . Monteiro · Wilkens , 
Siqueira Queiroz, Paula Candido, Miranda, ,Ri· 
beiro, Luiz Aralijo, Assis Roch~. Mart~m · Fnn• 
cisco, Luiz Carlos, Bretas, OctaVIano, Lindolpho, 
Araujo Lima , Fernandes Vieira. Casado, Oan· 
dido Mendes, cone~:o Leal ; barão .de -:Maroim:. 
Tbeophilo, ·. Gomes. Ribeiro. .Ba\fort, Angelo- Cus· 
todio, · Dominglles,.Fiusa, Wanderley; l'aranagná-; 
Marcellino· · de .Brito , · visconde de Baepeody, 
Santos e AlmeidA, . .Rocha, Pimenta Magalhães, 
Seãra, FleiU'Y, Pereir~t da Silva,:,Titâra• · V as-

, '1.cellos, AprilliO, Teixeira. de Souza, .. Eagebio, 
I \J0 ario Sil-va, Brusque, Nebias, Góea Siqueira, 
: Jgnacio Barbosa, Barbosa . da . Cuuha, Almetda 
· e A.lbuquerque , Moncte:~ da Costa , Ferraz , e 

Bello. · · · · .. " · . · 
· Compat'ecem depois da chamada ·os · ·srs; 
Ilrandiio, Maobado, Paula Santos, ·· Barreto Pe
droso, Sá e Albuque~ue, ·Macedo, :-Secco, F er· 
reira lie Abreu, P edtell'a, Dutra Rocha, e· Cruz 
Machado. . . · 

E havendo nnmeró legal , 4s ori:ie 'horaii ':inen.os 
dez ·minutos, o Sr. presidente declara aberta ·a 
eessã.o. .· .· , ·· , _. ·_ ... . _ ... . .. 

Lida, e npprovada a . acta da sessao an~e" 
dente, o Sr. 1• ~eeretario dá conta . do segumte 

!Ul'Jo:DIENl:E 

Um oftleio do Sr. ministro do imperio, com• 
municando que pnrticipárm. ao mlnlsíerio da !A• 

· zenda que Cõra uomea.do offiG1nl·maior da. aecre• 
tarla desta eamara o o11ieial-maior tntflrlno . Je• 
ronymo Mart.iDa de A.lln&ida, a quaDl ae deve 
Abonar a consignação .marcada. para aa daepuas 
da mesma secretaria, dll.l"ante o. aciWll axeroici.o. 
-Fica a camara ínteirada. 

Do sr:. lo 11ecretario do senado, onviando as 
proposlcões do senado que concedem· que · a 
ordt.m S• do Carmn da cid8ile de Santos r.asua 

: em bens- · de· raiz até o valor de 40:000 • - A 
; imprimir para entrar ·na --ordem· ··dos ·. trabalhos. 
. ·.sio approyados ·os · seguiittes.pareê!)r~· : '. · . 

·«A: coiumissíto cie --~enda. foi p-fêeente o :re
qnerimenl.o-da .irmandade -do o.SS..-SàccameDto da 
fi-eguezia d e. S. José <!'além .Pai-abyba, ·pedindo 
d~pe~ ~ 1~18· ·de amo~izaçio Jlll!a -·po~er 
p os::uir um terreno na mesma freguetaa, . ua.tco 

, pqtrimonio que actual.meDte tem. · · · . . .. 
« E porque o supplieante ·nilo instruiu ·aea te" 

quedmento ~m os p!ecisos ·-docUtnelltos -donde 
se pudesse cotugk· a origem de · sua· posse nesse 

. terreno, sua exteusão. e oon!rontaçõêtl; entende 
a commissão que niio ha que deferir. · 

" Rio, 11 de Jnlho. de làss;-.Ribdt'o;..:...Lisóóa 
O Sa. PBilSn)EN"r& manda. pcocéder f& cbama4a 

e levanta à. ses$iO á _ 1-h~- • -.ro- :minutos da . 
Serra:» _ ... .· : · -~---' · . - -. 

i< A coiXllllisiiiKr' de fazenda euminou a J"e}ne· . 
sentação da aa.eemblé~ legialativa da jJl'omoi.S tarde. · · · 
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SESSÃO EM ·23 DE AGOSTO mt 't853 
de MinKs-Geraes pedindo _providenci~ 9ue re
movão os males que soffr•ão os ?'u~ros na. 
exportação de geueros de sua pronnc•~ para a. 
do Ri<> de Janeiro: e como a~ queswes rela
tivas a esse objecto fosseul resolvtdas pelo accordo 
que tom9.rão os Jlresidet1tes de ambas as pra
vinc_ias, ó a. comttnssii.o de parecer que se arch1ve 
a dtta representl>çiio. u 

« Rio, 11 de Julhú de 1853.-Riàeiro.-Lisboa 
Se1"7"a.!l 

<i A commissão de fazenda á quem forão pre
sentes· as demonstrações geraes ·das operaÇões 
dó preparo e substitui~ão do pape~ moe~a na 
cõ1·te e município do Rio de Janer~o desu~ 24 
ele Dezembro de 1835 até 30 de Abnl de 1853, e 
o quadro demonstrativo ·das tra.I'ISnções da caixa. 
da a.mortisnção da. divida nacional desta cOrte 
no 1 o semestre do anno financeiro de 1852 a 1853, 
e seu estado actual, é àe parecer que se archivem 
esses documentos. 

« ·Rio, 11 de .Jutho de 1~.-Ribeíro.-Lisbo~ 
Ser,·a.n 

« A commissão. de fazenda ·examinou a petição 
de Francisco Alexandrino de VaseoneeHos Cal
laça e suas i-rmãas, tendo pot fim o pagamen~o 
de congruas. que deix. ou de recebet· o finado_ Vl• 
r;tario de S. Matheus dos lnhamuns, Franctsco 
Xavier de Vascon~ellos Mnltez, de q11em são her· 
deiros lcgi!imos; e ê de parecer : 

" Que os supplicaritos se d~rij~o ao governo para 
lhes deferir como fór 'de dtre1to. 

«Rio, 11 de Julho de 1853.-Ribe~l·O.-Lisboa 
se-r,·a-.» 

« A' commills&o de fazenda foi J?t'BSente o re· 
querimento da assombléa legislattva provincinl 
do Maranhão pedindo que se separem seis braças 
de terreno do q o e pertence à cathedral par11 me-

. lho1·amento das runs contiguaa ao mesma ter
reno, e das c~~<~as nel~s situadns, pais · slío 
incommodas aos Sl\115 moradores po: lties faltar 
umn. árc~ ou pateo indispenr:mvel k\s suas hahi
tnções. 

" E para poder dar o sou parecer 1'oque:r :t. 
eommissã:o que se envio a rep1·esentuçilo 110 go· 
verno parn Lnformo.r. 

« Rio, otc.-Rilleiro.-LÍ$/ioa Sel•••a.u 
" A irmandade da santn casa da mise~lcordia 

da cidade da Ooritiba pei.le permii!Sio para 
adquirir ben~ d~ raiz atõ a quanl111 do 20:000R, 
e que lbe aeja dada umn. capella ennsa~~;ro.da a 
S. Fr~~onei11co de Paula. com os seus pertences e 
a quantia da ú82$-l80. de1tin'lda á con tinuaçao 
da obra. da mesma eapella, que ainda não estli 
coneluida. 

« A commissiio de fatenda para ·dar o seu 
parecer precisu de informações do gç.verno. 

«Ri::., etc.-Rweiro.-LisooaB~a.» 
« A mesa da santa easa da misericordia da 

capital <le Sergipe' diz no requerimento junto que 
esse estabelecim~nto de caTidade' não põde preen
cher o stu n.m por falta de ·rendimentos, a.pezar 
de ter uma divida activa de mais de 30:0ú()R, e 
bem garantida, pois os. dovedorcs possuem bens· 
sufficientes pa:ra o seu pagamento; mas não que
rendo elles satisfazerem os seus empenhos torna-se 
necesaario que a .santA c•sa os demande em 
varias· rounicipius onde são residentes, o· que 
exige grandes despezas, alem daa d1flieuldadcs 
de uma cobran9a Judicial. 

« Em ta.es eiroumstancias n mesa propõe a 
cessão dessa divida á fazends publica, visto 
d.!!!Põr de meios poderosos para a ro:\lisaçM de 
sua ' cobrança, com a ·condiçiio ue dar. annual.
mente· á. santa casa ·Ufil scccorro equivalente aos 
juros da· quantia que fõr ~dida. · · · · · 

:J:Olioi:O 4, 

" A commissão de fazenda i:em á ob~el"Var qne 
se a santa c!l.sa. encontra diflie11ldades na eo
brança lia divida, a mesma encontrará. a fla~nda 
publica na qualid11de de sua cessionaria e sub
rogada em seus direitos; além disso o onus ào 
pagamento. dos juros pelo facto da doação ou 
cessiio de uma divilla ainda niio arrecadada é 
inteiramente desana1oada; e não menos· elttraor
dinario s;er!a collBtituir-se a fazenda procuradora 
da"J'sant~ casa para arrecadnr su11a dividas, aus
tentandr demandas além ·das· que tem pelos ne
gocios de sua immedia~a inspecção e :fis~alisação, 
quandG não fosse, como é, uma contrnvenção da 
!egis!aciio vigente o contraeto · proposto á fa· 
zenda. no presupposto de ser um ·poderoso con
tendor. Por conseguinte é a commissão de pa
recer que ·n:;:., tem lugar o requerido. . 

« Rio, etc.-RiMiro.-Lisboa.. Serra. » 
" A' cGmmissi'i\1 de fazendn f<li preson~a a pe

tiçã<t de ncurso d~ João José de Miranda, ne
gociante da. província das AlagOas, interposto 
da decisão do tribnnal do thesouro nacional que 
indeferia a sua pretençãa do pagamento de 1:440$, 
preço de fii ban-ís .de polvora e de 8 .arrobas 
de chumbo de . munição ot·dinario que ·. se depo
sitárão no quartel milita~ po~: ordem do presi-
dente da província: · 

« Segundo as informações e pareceres que pre
cedêrão a decisão do thesouro nacional não 
constava que o governo tivesse feito uso da 
polvora do reeonente, sendo que os sediciosos 
nessa occasiii:o tendo occupado a ·cidade dtl Ma• 
ceió, retirarão-sei levando comsigo munições de 
guerra. do governo e bem poderlão ter levado a 
referilla polvora ; não havendo pois fundamento 
para se responsabilisar a fazenda publica, e tanto 
mais porque nenhuma es~ripturac;ão havia rela
tivamente aos objectos reclamados pelo recor-
rente. -

« Al~m disso, sendo a questão da alçada do 
tribunal do thesouro, que julgou como pareceu 
justo 4 face dos documentos ·e informações apre
senta.! as, não é cnría.1 o recurso para o {lOder 
legislativo ; e quando se qui~oe~5e, por mero de 
uma resolução, deferir a pretençll:o (lo suppli
cantn, as r8~ões em q_ue se fundou a decisão 
recorrida obstariiio a sua. reforma. 

« Entende portanto a commissão de fazenda. 
que não tem lugar o que so reqnar. 

«Ri<', l1 de Ju.lilo dll 1853. -Rillei,•o.-Lisboa 
Stwra. » · 

E' julg11.do objecto de Joliber~ o seguinte: 
« A irmandade de Santo Antão dll pro'l'incio. 

de Pernall!bnco pede dispensa das lois de amor· 
tizao;iio para poder cont<nuar a possuir o ter
reno que· lb.e foi doado pelo capitao-mór Antonio 
Jaoob Vi~oso· e sua mulher D. <Manoela da Con
ceição Torres Galindo em 13· de Junho de 1775; 
doação ratificada em 4 de Dezembro · de 1764 
pela mesma. D. Manoela e por . Manoel Rodri
gues Viçcso, ·herdeiro do r-eferido capitão-mór 
como consta dos docamunt<ls- jllDtoil ao seu re-' 
querimento. · · · · 

u Assim tamberu cons~3 dos documentos qua 
a irman•lade tein estado em posse do tel'l"etlo 
sem inter.-upçâo, applic!lndo seu.s rendimentos.á 
manutenção dos encargos lmpostos p~los doa
dores. 

« Portan~o é a commissiio de fazend~ 'de pa
recer que se ado.pt& a seguinte resolu.ção: 

« A:. assembléa gerill ~gislatlva resoln: 
it Attigo unieo- : Siio "di~pen.sad!UI 1P.S le~ .... da 

a.morüsação em. favor da irmandádo de- Nos~ 
Senhora do Rosario da íreguezia de. Santo AotãQ 
da. próvincia de :Pernambuco, para contiuuar a 
possuir o terreno que em 175:J 1be foi ·doado pelo 

as 
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capitão-mór Antonio Jacob Viços.o e sua mulher 
D. Manoela da Conceição Torres Gallindo. 
~' Rio, 22 de Agosto de 1853.-Ribei7·a.-Lisboa 

Serra.n 

INDICAÇÃO PARA CHAMADA DE SUPPLENTE POit MINAS 

o Sr. Ribeiro de Andrada (para ne
gocio urgente) : -Consta-me J:taver-s_e reti~~do 
desta córte o Sr. deputado Jose Ag.ostmho Vtetra 
de Mattos; em consequencia desse facto dá-se 
uma vaga na deputação da província de Minas
Geraes. Appell@ para a confirmaçli.o desta no
ticia para o cavalheirismo dos _nobres d.ep~talfos 
por Minas, que estou que ser ao os _Pnmet~os a 
advogar a causa de um adversano pohtteo, 
porque, contando em seu seio mem~ros t~o illus
trados não devem .recuar ante a dtscussao que 
.instaurar-se possa sobre negocias de sua pro
víncia. Espero, pois, que os nubres deputados 
me declarem se é facto, como estou informado, 
que esse nosso collegu se ausentou ou não da 
capital. 

::;e ·por ventura os nobres deputados me asse
-gnmrem que o Sr. Vieira de Ma~tos retirou-se 
para dar simplesmente um passeto por um ou 
dous dias, eu retirarei a indicação que vou 
oft"erecer para que se chame o Sr. Dr. Manoel 
de Mello Franco ; mas se não mo assegurão este 
facto, remetterei á mesa a ;ndicação, e espero 
que a camara approvo para ser coherentc com 
os precedentes que têm havido, pois que se tem 
chamado até 7o supplente, sem participação dos 
antecedentes de que não compareaem. · Julgo, 
repito, que a casa, pam ser coherente, deve 
approvar a minha indicaÇão, julgo mesmo que 
não haven\ inconveniente em ser ella approvada, 
quando mesnio o Sr. Vieira de Mattos tenha de 
regressut't pois que por tal deliberação não é 
elle lesado em seus direitos. 

Fundados nestes motivos sujeito á casa esta 
indicação. ~L~.I Enteudo que não é preciso re
querer urgcncia, porque creio que a mataria é 
pol' sua natureza urgente; se porém mo engano 
neste ponto, requér'erei urgencia para apresentar 
esta indicação. 

O SR. PAULA CANDIDO:- Não é preciso ; pelo 
l'Ogimento Ó mataria urgente. 

A indicação vai remattida á commissão de con
stituição e poderes, e é a seguinte : 

« Tendo-se ausenti\do desta córte e achando-se 
em viagem para sua província o . Sr. deputado 
por Minas o Sr. Dr. José Agostinho Vieira de 
Mattos, indico que seja convidado á vir tomar 
assento nesta casa o supplente pela mesma pro
víncia Dr. Manoel de Mello Fran~o." 

O Sr. Siqueira Queiroz (pela ordem): 
-Sr. presidente, está affecta á decisão da illus
tre commissão de es~atistica uma antiga questão 
de limites entre a província de Sergipe e a de 
Alagõas; a importancia desta questão por qual
quer lado que seja olhada, o evidente direito 
que ao terreno disputado assiste á província ele 
Sergipe, offerece-me, e ao nobre barão de Maroim, 
como representantes desta província, de V. Ex. 
e daquella illustre commissão, desculpa pura 
regarmos a decisão· com urgencia daquella questão, 
fazendo lembrar que a antiga posse da província 
que representamos nesse terreno em litígio, o 
rio de S. Francisco, que o divide de terras da 
prnvincia de Alagõas, occupado quasi todo pqr 
sergipanos, que ahi conservão impnrtantes fa
zendas e engenhos, entre estes o Exm. barão 
da Cotinguiba, e muitas outras razões que na 
discussão do parecer da commissão apresentarei; 
nos faz nutrir a lisongeira esperança d~ vermos 
terminados a incerteza de direitos, os wnfiictos 
de jul'isdicção que todos os dias apparecem nu-

quelle territorio, que, além do mais, a natureza 
o destinou a província de Sergipe, fazendo se
parar de terras da província de Alagóas pelo im-

. portante rio S. Francisco. 
O SR. PI<EStDENTE :-A commissão tem ouvido 

a reclamação do Sr. deputado pela província de 
Sergipe, e a tomará na ~evida consideraQão. 

ORDEMDO DIA 

FAVORES .Á COLONIA D. FRANCISCA 

Procede-se á votação do projecto n. 117 sobre 
a colonia e t&rras da Sra. princeza de J oin
ville. 

São approvados os artigos do projecto sub;;ti
tutivo ·do Sr. Livramento, menos o 3", que auto
risa o governo a pagar a passagem de colonos 
menortJs até o numero de 200 por anno. 

Vai á mesa a segninte declaração : 
« Declaramo~ ter votado contra o art. 2° da 

emenda substitutiv'' do projeeto n. 117 do cor
rente anno.-Aguia>·.-Sebastiâo do Rego.-Sol e 
Albuquerque.-A. C. Seára.-Gm·•·~a das Neves. 
-Almeida e Albuque1·que.n 

APOSENTADORIA DE BERNARDO JOSE DE SERPA 
BRANDÃO 

Entra em 1• discussão o seguinte: 
" A assembléa legislativa resolve: 
« Artigo unico. Fira approvada a aposenta' 

doria· concedida por decreto de 7 de Outubro 
de 1851, com o ordenado de l :GOOn, a B9rnardo 
José de Serp~ Br<~ndão, no lugar de director 
do jardim · botanico da Lagôil da Rodrigo de 
Rqdrigo de· Freitas, em attenção no se a . estado 
valetndinnrio, e a contar mais de 25 mmos de 
serviço . Revogadas para este fim as disposições 
em cqntrario. 

" Paço da camnra dos deputados, 18 de .Julho 
de 1853.-Gomes Ribei7·o.- Mendonça Gastello
Branco.n 

O SR. PAEs BARRETO pede a dispensa das duas 
disc:::ssões, para que o projecto tenha só uma. 

Este requerimento é approvado, e não havendo 
quem falle sobre a materia, procede-se á vo
tação por escrutínio ·secreto. O projecto é appro
vado por 49 votas contra 10. 

PRETilNÇÃO DE ANTONIO DA COSTA UARROS VELLOSO 

Segue-se a 1• discussão do projecto n. 95, 
autorisando ao governo para transferir para o 
corpo de engenheiros na qualidade de alfet·es 
alumno ao guarda marinha Antonio da Costa 
Barros Velloso. 

O Sn. RIBEIRO DA Luz pede dispensa das duas 
discussões deste projecto, a exeinplo do que se 
tem praticado com . outros identicos. 

Approva-se este requerimento, e sem debate é. 
o projecto approvado em escrutínio secreto por 
42 votos contra 22. 

CREAÇÃO DA FREGUEZIA DE SANTO ANTONIO 
DOS POBRES 

Ü SR. Vts ONDE DE BAEPENDY pede urgencia 
para se discutir um projecto que se acha pro
posto ha doze anno" na camar~> ; é o pro
J e e to da creação da freguezia de Santo An
tonio dos Pobres. Observa que é uma ne
cessidade do município da côrte a divisão <tas 
freguezias do Sacriunento e Santa Anna; que 
infelizments os embaraços que tem havido têm 
feito com que até hoje não se tenha dado de-
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cisão a este negocio ; mas que não se dando pre
sentemente nenhum embaraço, pede ao Sr. pre
sidente que haja de submetter á consideração 
da casa a urgencia que apresenta. 

Sendo approvada a urgencia, entra em dis
cussão o projecto n. 79 de 1841, a que se refere 
o nobre nobre dstJutado, e sem debate é appro
vado. 
. O SR. F. OcTAVIANO pede dispensa dos in
terstícios para entrar já o projecto em segunda 
discussão. 

A camara vota por esta dispensa, e o prGj ecto 
é igualmente approvado em segunda discussão 
para passar á terceira. 

NATURALJSAÇÕES 

O SR. RIBEIRO DA Luz requer nrgencia para 
entrar em di8cussão o projecto que autoria~ ao 
governo a conceder carta de naturalisa<;ão ao 
padre Man oel Maria de Mattos Pinto, subdito 
portuguez. 
' Approva-se a urgencia, e entra esse projecto 
em primeira discussão . 

O Sa. RIBEIRO DA Luz ainda requer fL dispensa 
das duas discusHões. 

E ' igualmente' approvada essa dispensa. 
O Sa. FERRAZ:-Eu tendo de offerecec como 

at·Ligo additivo o projecto n. 77, concedendo ao 
subdito hespanhol José Maria Gomes carta de 
naturalisa<;ão de cidadão brazileiro .. . 

O SR. WA NDERLEY :-E' preciso haver cuidado 
com isto; consta que ha contrabandistas pe
dindo carta da naturalisa<;ão. 

O SR. FERRAZ :-A pessoa de que se trata é 
um proprietario estabelecido na Ponta do Ca)11; 
é capitalista que reside nqui ha muitos annos, 
ha mais de 10 ou 12. 

E' apoiado o artigo additivo do nobre depu
tado, assim como o são os seguintes, oflereci
dos por varias Sr~. dBpntados: 

« Artigo nnico. E' o governo antorisado a 
mandar P.assar carta de naturalisação ·de cida
dão brazlleiro ao subdíto portngnez José Maria 
Pinto Guerra, revogadas as disposições em con
trario. 

« 'Paço da camara dos deputados, em 5 de 
Agosto de 1853.- J. A. da Mi>·anda. - J. C. 
Bandeira de Mello. » 

<< Artigo unico . E,. o governo autorisado a 
conceder carta de natnralisação de cidadão bra
zileiro ao subdito portuguez Joaquim Antonio 
de Barros, revogad11s quaesquer disposições em 
contrario.· 

« Paço da camara dos deputado·s, em 20 de 
Julho _de 1853.-J . A. de Miranda.-J. C. 
Bandeim de lvl ello. " 

<< Artigo unico. E' o governo autorisado a 
conceder carta de naturalisação de cidadão hra
zileiro ao subdito portuguez Manoel Alves Oas
tello, revogadas as disposições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 23 de 
Julho da 18G3.-F. D. Pm·eira de Vasconcello1. . 
-João Antonio de Miranda. » 

<< E' o governo autorisado a conceder carta de 
naturalisação ao subdito portuguez Raphael 
Jacintho Ramos, vigario encommendado da pró
vincia <le Goyaz, .freguezia de Santa Maria da 
Taguatinga.-P. Fleury. » 

« O gover.no é autorisado a conceder carta de 
naturalisa<;iio de cidadão brazileiro ao subdito 
inglez João Glynn, residente no Brazil ha mais 
cje trinta annos, e C!\S!\dO com brazileira. 

« Sala das commissões da camara dos de
putados, 23 de Agosto de 1853. - Santos e Al-
meida;" · 

o Sr. ""-anderley :-Sendo a nossa lei 
de naturalisaçii:o tão facil em aclmittir au gozo 
de fôr~t de cidadãos aqnelle~ estrangeirus que 
pretendem natnralisar-se brazileiros,. cansa al
guma sorpresa ver os repetidos req•crimen tos e 
repetic!os pareceres com que nos occnpamos to
das as sessões e na presente mais do que em 
to,las as outras I (Apoiados. ) Aquelles senhores 
que desejilo adquirit· o fóro de cidadão brazileiro 
parece que nem querem tomar o trabalho de 
fazer a' competente declara<;ão perante a camara 
municipal, e deixar passar o espaço de tempo 
que a lei marca, para que seião con siderados 
cidadãos brazilei ros ! Alguns mesmo tendo mui
tos annos de residencia no Brazil, nunca se 

·lembrárão de pedir semelha.Ílte favor, ou antes 
semelhante onus I (Apoiados.) Eu quizera que 
taes excepções fossem sómente feitas em favor 
de meritos muito conhecidos como uma especie 
de distincção do corpo legislativo (apoiadosj, e 
nunca. como um principio geral, pois. que es te. 
principio acha-se es tabelecido na lei da natura
lisa<;ão, que é a mais benigna possível. 

Tenho mesmo algum escrupulo, senhores, de 
certo tempo para cá de votar por naturalisações, 
pnis que di7.em (não sei se é cxacto) que al
guns indivíduos cujas qonsciencias não estão 
muito livres , r eceiando que em uma outr,\ oc
casião possão ser lançados fóra do imperio, 
procnrão quanto antes naturalisarem-se bras i
zile1ros , afim de não soffrerem o que outros 
têm soffrid<) em iguacs circumstancias . Ora, será 
digno da moralidade da camara que por um 
engano qualquer cubramos com o manto da 
naturalisa<;ão estrangeiros que devem ser puni
dos ou qu e podem ser punidos por cansa de 
algum crime que tenhão commettido ou tentem 
commetter no imperio I Isto é perigosíssimo. 

Eu chamo pois a attenção do meus illustres 
collegas que apresentárão estas emendas, e pe<;o 
lhes que nos digão alguma causa a respeito 
dos individuas a · que elles se refer~m ; eu >hes 
rog11ria que me afiançassem .aquelles a favor de 
quem apresentão as emendas ... 

UMA Voz :-Estão afiançados 'pela com missão 
que apresentou· os respectivos projectos. 

0 SR. WANDERLEY :-A commissão não pótle 
saber desses indivíduos senão á vista elos pa
peis que lhe forão presentes. Eu poderia citar 
o nome de algum que tem aqui um parecer 
favorav e.l , e entreLanto é conhecido como tendo
se emprer;ado em especulações illicitas , e por
que receia soffre1' o que outros· têm soffrido 
procura ser cidadão brazileiro ... 

UMA Voz :-Não ha correctivo tambem contra 
o brazileiro? 

0 SR. WANDERLEY :-Contra ll !Jrazileiro ha 
o correctiv0 do processo, mas o illustre depu
tado sabe que nem sempre os processos em taes 
casos são um meio que baste para a punição, 
siio crimes de muito difficii prova, crimes con
tra os qnaes a prova é mais moral do qRe 
legal, 8 o illustre deputado sab·J melhor do 
que eu que o 1;overno tem lan<;ado mão do 
meio de deportação desses estrangeiros .. • 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO: - A's vezes com 
grande injustiça. 

O SR. WANDERLEY:-Não ha de ser a ~njus· 
tiça tanta quanta parece ao illustre deputado ; 
tàlvez que haja injusLiça relativa; m.as .abso
luta, ha de perdoar-me que digá que não ha. 

Assim, Sr . presidente, eu desejava que os 
illustres. deputados dfssess em alguma causa so
bre as emendas que aprese~tárão, para que eu 
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pudesse votar e 1:1 cau1ara trunbem com col\he
cimento de causa. Devo declarar que com 1sto 
não oftendo nem á commissiio, nem a neuhu~u 
dos senboros que aprcsetltó.rflo emendas, po•s 
que muitas ·vezes eltes· o· fazem ·seru · canhcf!rem 
os precedentes dos indivíduos , levados por. uma 
ou o·utra informaçiill que lhes _dão. Se, pms, os 
illustres Jcputados derem razoes; por ond~ me 
convenção que se deve fazer uma excepçao na 
lei o favor desses indivíduos, que não l1a esse 
periso que se me antolha, votar~i por e:>S•ts emen
i:!as, aliás terei o pezat· de vot:lr contra todas 
ellas. 

o Sr. 1\Uranda ;-0 nobre deputado, que 
de algum modo acaba de impugnar as di.tfe
rcntos resoluções offerec!Jas a consideraçiio da 
easa e da commissào de constiW.ição e poderes 
de que tenbo a honra de fazer par~e. começou 
por dizer que causava. alguma su,;petta. --

O Sa. W.\NDERt.EY :-Sorprendeu·se. 
O S&. MilUNilA : - Admitto a mudança do 

termo. 
O Sa. WA~DEll.LEY :-NãÓ ha mudança. 
O Sa. MIRA:SDA :-Admitto o termo, admitto a 

ceclaração- Disse, pois, o nobre dep~tado que 
causava alr;:uma sorpreza a concurrenc_Ja _da re· 
querimentos e de parecer~ da commll;;sao ha
vida de certo tempo n e~ta po.rte . para. o fim 
de se concede1·em aulorisações para nat11rnlisa· 
ção de cidadãos braziloiros- Ninguem poderá 
deixar de enxergar no emprego da palavra S?r
presa urr. _pensamento, qualquer que elle seJa, 
que nos poae d.:sairar; mas me parece tambem 
qtte tanto não estã. ·nas intenções do nobre de
putado lança1· sobre a corumisslio de constitui· 
~.ão e poderes o quer que seja de reprehensivcl 
pela pressa que ella se dà em de[er!x- aos dJf· 
fêrontcs requerimentos daquelles que !lOS pedem 
a honra de serem considerados cidadãos br&zi· 
leiros, que tendo para mim que o nobre depu· 
tado se deve de considerar na obrigação d11 
retirar a pala-vra sorptesa... · 

(Ha um apa,·te.) 
Suspeita, sorpresa, ou o que quer que seja, 

o que quero ê que tique bem estabelecido, que 
se entenda bem que a eommíssiio de constitui
ção e poderes n ão t em tido · interessr: algum, 
pessoal ou nli•l pessoal, remoto ou prol<imo, em 
s~ apressar a dr.r o seu parecer deferindo aos 
requerimentos de alguns estrangeiros que nos 
pedem a sraça de 1lma naturaUsação. 

Como membro da commissão de const.ituicão o 
poderes, e bem ass1m da commissão de mar•· 
nha e guerra, niio costumo domorar um a6 Pll· 
pel, um só requerimento nns pastas que mo 
respeitiio. (Apoiados.) A commiesiio do consti· 
tuiçiio c poderes, querendo cumprir com ftdell
dade os seus deveres, qu"rendo trabalhar, foi 
até revolver quantos papeis havião n~ pasta 
respectiv-, desdo 1800 e tantos ; deu expediente 
a todos tapoiaãos), apTesentou di.trerentes pare
ceres minuciosos , requereu que archivassem 
muitos desses papeis, entre os quaes petiç~!l 
havia nté de subiiitos estrangeiros que li& mui
tos · annos. tinbão pedido permissão para se nn
turalisarem I Se portanto ba da minha parta, 
ba da parte da commissão de poderP.s algum 
açodamento em· dar esses pareceres, · é porque 
ella entende e eu. eom ella entendo que asEim 
cumpro o- meu dever, que a nossa . ·obrigação 
é trabalhar, dar andament.o a quantas petições 
nos apresentarem; para isto é que nos acha· 
mos aqui. . · · 

Além disto creio e tenho para mim como c!lusa 
mui constante que ós meus actos e o meu cara. 
eter repugnão a qualquer idéatJela qual se queira. 
fazer suspeito o meu procedimento em relação a 

qualquer negocio que nest't casa se discuta e 
tenha. seu andamento. {Apoiados.) 

Me parece , pois, que o nobre deputado ,_ :1. 
vista destas consideraçõe~, entenderá po1· mmto 
oonvenien til · retirar .a expressão de que se servi o. 

UlLIA V o~ :- Para reti rar uma expressll:o ni!:o 
era mister brigar tanto. · 

O SR. MtRANOA:- Niio sei se me tenho exce
dido, sei po~ém que tenho direit~ de derender· 
me, e de sustentar que o nobre deputado não 
podia servlr·sc de uma expressão oft'ensiva, ex
pressão quo devêra ser retirada. desde o momento 
em que . .. . 

{Htt um aparte.) 
Póde hl\ver sorpresa da patte daquc\les que 

rcq uerem as autor~saçõcs, sem que todavia deixe de 
ter procedido a Cilmmissno corn o eserupulo e digni· 
dade. A commissão de constituiçilo e pci:leres julgou 
conveniente deferir a todos os requ~rimentos a 
que se referem . as resoluções que se achão sobro 
a mesa, e:s.ooptua.ndo dous a t·cspeit<> dos quaes 
ni\o ho1 projecto nem houve requerimento, e de· 
feria depois de ter examinàdo maduramente os 
papeis que lhes sex-viiio de documentos. A ca· 
mars do~ Srs. deputados em proseuça dos pe
didos e do~ documentos apresentados n<io fará 
mais do que dispensar o intcr.>ticio dos dous 
aan·u;; a camara tem exercido este direito con· 
stantamente, é urna g1·acn que não se pódo nem 
deve negar a qu.em a pede. 

Demois, não -vejo que haja razão digua do 
apreço , pela qual sejamos levado a repolli r a 
pretenção do honrados e~tr:mgeiro~ que residem 
ha hnmenso tempo no palz, proprietarios conhe· 
cidos, capitalístas notaveis no mUQ.icípio do Rí'o 
de Janeiro. Pelos documentos que se apr~se.nttirilo, 
pelo .conn.ecimento qtte tenho .de alguns dclle~, 
sei quo n enhuma cnlpa ca.~roga sobre elles, e 
que ~osM macular o se u. procedimento. Não per· 
teoço à policia, · n?io se! se haverá. I) que quer 
quol ·seja cuntra qualquer desses indivhluos, mas 
sei que o Sr. José 1\faria Gomes, e Sr. Joaquim 
Barroso, o Sr. Jose Maria Pinto Gúcr:a., são 
capitalistas reconhecidos, homens industriosos e 
honestos, que estão no Brazil ha muitos annos, 
e que não podem deix.a.1· de ser considerados di · 
gno~ do uma Jll'aça que se h11- eoncedido a outros 
em 1dentieas cucumstanelas, ou talvez menos ra.· 
voraveis. 

EntP.ndo que desdo que so trata do facilitar a graça 
do fOto de cidadão brazileiro para o fim de se ani
mar n colonisação, não podemos reP.ellír os que 
so achão eUl circumstancias ttio P.lau~i v eis , o 
quo além de nos t1·azerom euas riquezas. a o 
seu um trabalho mostrão do maia quó silo ami· 
gos do Braz.il por todo o tempo que 11qui 1êm 
residido. 

O nobre deputado foi o primeiro que disse 
que por. osta. vez cederia, se por. ventnra a.lguns 
lla.quelles que apresontllrão a.s di.tfor<:ntes emen
das ubon'lss&m os precedentes moraes dos· pteten· 
dentes._ Não conheço particularment.; Sdnào a 
dou~ · ôu tres- ·Por cOWiequencla nada posso dizer 
seua.o em reterenci11. a esses do11s ou tres; mas 
como membro da commissão entendo que desde 
que um pretendente mostrar com folha· corrida 
que não tem crimes nem no paiz a que per
tence, nem naquelle o. que quer pertencer, e que 
além dlsso tem Mtisfeito ·a CIIÍ'tas formalidades 
da lei, está no caso de ser benevolamente dare
rido. 

Nl!o ouvi mais proposição algmna. que possa 
iutluir para ,que não se dê um voto aos peticio· 
narios. Não t~nho nisto h ;te.resse ·algum, como 
já d_isse; _se a C;lmara entender que desviando-se 
da· regra qtto tem até agora adaptado , fazendo 
graça igual a outros em ldenticaa circumstan· 
eias, deve de re~l-a aos aetuaea peticionarias; 
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eu. mP. submetterei muito res~il.<lsamente á. sua 
deliberaçiio ; cumpro o meu dever , e .catla um 
cumpra o seu como lhe parecer. (.~poiados.) 

o Sr. F <>rr""' : ....,.QuJ!.ndp . . e•n. outr,\ occwiio, 
· Sr; preSidente;· appareceu nesta casa uma reso

lução em identic~ circumsiJmcias, eu ponderei 
q-qe semelltanLe ravot· extraordinario se devia 
conceder aos homens de subido me1·ito : reclamei 
contra o procedimento de atgut>s senhores quo 
tinhào proposto umn semelhante medida para 
nnt individuo que não tinha requerido est~ !av-:>r. 
A eamara foi contraria á minha opinião, as ra
:~<Ões quo eu expendi f()rão óettprezadns, e eutào 
não só se votou a f~~o,·or daquelles que tinhiio 
requerido estR dispensa da lei, mns a1nda n res
peito de outro cujo requerimentQ não foi possível 
achar-se, llpezar de compnlsado toc!o (I a.rc~ivo 
da casa. As resoluções rospeetív~ llBssüt-lo no 
senado, e os individuas a que se referião estão 
Oll devem estar gozando· ctcete favor ; e um de!les 
só procurava a naturalisação para podet• entrar 
em um emprego publico, e o unico capital dispo
nível que tinha vinha a ser as suas ordens ..•. 

Ora, tendo . a camara est:tbeleeido este prece
dente, me perdoará. que peça 1\ su"' attenção para 
que não se· faça uma injustiça a outl'os que e::~
tarão nas mesmas, ou em melhores cií'cumstan-
cias. · · 

Desta maneira tenho justifteado o meu pro-
ceder quando offereci a _ emendo additiva. · 

Mas, Sr. presidente , o nobre deputado pel11. 
minha pt·ovincia, meu amigo, ponderou . al,.uma 
consa Q.este sentido que eu approvo inleiram'i:ntc · 
exbibio porém outras rmões de mera policia' 
com as quaes niio concordo. Disse o nobre de: 
putado que poder-se-hil\ dar -o caso deS8es indi
vidues, para fugirem de uma deportaçito, diri
girem-se â eamara 1'e que1·endo a sua . naturali
sação. 
· S~nho~es, . eu sompro ~ui inimif;O das · meolidas 
arbJtrarln!l, o me contrtsta mtnto quando vejo 
qne aquellas guo tão ávanto levárão esse proee
dimenw qut! lioje se reprova fazendo o conLra-_ 
bando de africanos forão em àifi'er entes épocas 
condecorados c vivem na melhor plana da socie
dade, ao passo que outros vão sendo depórta
dos, dadu igunes circumstancias. . · . 

Nã o s ei . bom, Sr. '(lresidente, se algu.mo.s des~a!l 
deportações têm siC:lo por ~!feito voluntario da 
autoridade, ou por uma necessidede impericsa 
e e~:~ hei de reprovar sempre · aq~tell~s que siio 
o efteito, niV> de uma necessidade· publica, mas 
de necessidades · incid~ntes, em que so· poss '\ 
entrever · coacçào. Desejó.ra mesmo que o govem<l 
do m eu paiz só lançasse mão dessa· medida 
extra.,rdinaria quando ellc nito pu.desse ue outra 
maneira, om referencia ·ao serviço p•blico, to
mal· nl;:uma outra medida. 

Sr. presiJente, ou esses factos de q tlO são 
accusados, ou : parecem se•; os iinpétrant11s, ·.são 
aat~rlores ou · posteriores a lei ultimamente feita 
para a repressão do kaficl) ; ·se São posteriór~s~ 
não se_i como se poss' fa:J:er uma separaÇão, 
!!Otn:J se possa. mesmo librar-se todos os proce
dimentos de Ulls ou de mailos <IUe nesse nego
cie figurãrão, e se sobre aqueUas auto~idades 
que intervierr.o de · uma manetra poaiti'Í'a, _ c ás 
oseancarall tomAriio parte nesta frafego, ou o 
auimluio, na<la hn-so feit(), C9DlO havemos uós 
hoje tolllar uni& tuedida a semelhante respei lo 
sobra os impetrttntes, euo sobro elles milite 
alguma auspe1ta 1 ~b.-e o r~turo toda f<Jrça do · 
governo deve aer umpregada, e neate ea•o mes
tno, quando algllntl dn!ll<la lndlvlduos eommettlo 
aetos quo mere9io repreado, nada p6do emba
raÇD.r o governo neat.o pont.o o • ro~ohçito 6 
factll~~iva 

$enhores, ~u não con bcço m uilot tlll&•·t" ~•trau-

geiros que requerêrão a oaturalisação ; apenas 
conheça alguns, . e tratarei delles. 

Ess es que eu conheço siio esta't!elecidos ha 
l()ngos anno~ .. uo paiz, .. são propz:ietaries 0"-capi- 
talistas ; o quando · ti vessorn comn\ettido algum 
o.cto q11e mececesse re~tcssão, eu seguiria- sem
pre o principio de SUJeital-os aos ~ribunaes, e 
não o de mandar que se vão embora, levando 
cou1sigo todos os capitaes que po<liilo ser empre-
gados no · nosso paiz. · (Apoiados.) . 

E porque niio 'havemos ter. contian~a nO& nossos 
tribunaes 1 Falta ele prova.~; e se os · tribuuaes 
compostos de juizes tão bons como temos não 
podem colher as precisas provas para iuJligirem 
uma. pena, . como poderà o g•lVerno eatar mais 
habilitado para com a jus~i'<a. irnpór a pena 
cxtraordina~ia da . deportação ? Se e::tiSt('m. pro-. 
vas, os tribuuaes que conheção dos faetos, e se 
os juize!'l são rnáos, C$Coizncmos a magistratura 
dos ~~mbros impuros que prejudicüo a justiça 
d-> patz. 

Senhores , ainda ba pouco tempo se deu o facto 
de um estrangeiro ,;er sujeito 11os tribunaes do 
paiz, acho isto muito melhor do que a imposi
ção da pena de depbrta.ção. As . deporta~ões á.o; 
vezes siio tUbas de meras de11Uncias po1• -inimi
zade, es.sas denuncias tambem l>~'Ttem muitas de 
um priucip!o de especulação, são~ conseqoencias 
do um desa~ntamento pela não · recepoão de 
cet·tas qunnt1as, não se dirigem, por exemplo , 
por prJneiplo$ políticos, ou de justlça ; e a con • 
tinu~r este systema t.:io desrooralisador. se as 
denuncias siio dadas m.uit:t.~ vezes em conse'luen
eia de. um ogoismo· aviltant•,,· · escudl\das em re
clamações intempestivas e desregr••das, uào poSsi> 
dcixat· por modo algum da lD.nçaL· um estigma 
co>ntra· tan tal procedimento. . · 

A . nutoridado publica deve ter bastante força 
patll sustentar-se no seu posto, ~ não !o.zer CMo 
nem desst~s Importunas requisições, nem dessas 
hediondas .denuncias procclfentes de um desejo 
de ga_nho mallogrado ; m~s ell não sei se algu
ma causa ha contra esse iõ>diViduo a favo1· de 
q,ucm peço a graça da camata ; coube~-o esta
belecido nesta côrte com griiJ\des p~opriedados 
{apoiados), uito dessas proptiedades que trazem 
unicomente .passageiros lucros , e . quo n.to rc
velão animo de rosiàencia, mas propriedades de 
uttlidado, e ao mesmo tempo de recreio que nn 
Stta construcção consomem graude copia de ca
pitaes, que t.ih ~e pode•n ao !ut11ro apurar, e 
que demonstriio perseverauç•• da pRrte do seu 
dono de pertn&n&~cr no palz. E:~ao iàdividuo 
aclla-se r elacionado com as Pl'incipaes pessoas 
da corte, .o geralmente em todo o commorcio, e 
até to10 recebido provas d~ defurcncia das &'.1· 
toridades o de altas pesaoas d() paiz. (Apoiacos.) 
Ora, eu não poderei jám~~ois allppór quo ~sas 
autoridades e assas pessoas dêm taes (lrovas a 
individllos cujos actos sejiio eonsidenl(:los ·como 
immoraes . (Apoiados. } .. · . 

Art·ep('ndido fico, Sr. · pr~aidente, de ter offe
r~cido essa e!nenda. · addítiva, porqtte não 9,a.ere
rta por manetra. alguma aue alguem suspettasse, 
pelo que. disso o nobre deputado; ·· que o indi
vidu<l a 9ue ella se refere achava-se . do presen
te envol•ndo e111 uin et·ime da ordem do de que 
s~ . tra t.a. Se ~e qu.er !aliar -do. passado eu po
derei ,diz~r que talvez bem poucos serão os ne
gociantes das ·nossas pro_,·incias e . desta córt~ 
que não entrall6em · em t 1011 negociações. · 

O Sa. Vuu:no : - Exceptue os .da provincia 
do Maranhão. (Risel'la,q ·. · ·. · 
. o· S~. · ~·eaiuz : - E não siio sómente . os ne

go~ianteo;, alo ~ambem ·os proprictario·s . c fazen
ile1ros ; e se é tetQ U!D motiv<> d.e _estigma, então, 
senhores, é necessarJO · 'tUC toda a população se 
pnrlftq uc antes p 1ra que · se estabeleça 'essa dis-
[IJu:çilo odiosa. . · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 15/01/2015 15:04 +Página 7 de 11 

302 SESSÃO EM 23 DE AGOSTO DE 1853 
O Sn. Vmu.To: -Insisto (!tn exceptuar os la· 

vradores do Ilolaranlu'io. (Risada$.) 
O Sn. FERRAZ:- Eu níio que1·o fallar cspecisl

mente da J)rO'Jincia do nobre Jeputado, c sim 
da popri!acão geral do paiz. 

O Sn. VIRIATo : -Por isso foço a ~>xcepciiG. 

o s~. FEr..nAZ : - Estoll persuadido que SQ 
na província do nobre deputado apparecesse 
algum navio negreiro, havia de ter protecçilo o 
seu desovamento. 

Mas Sr. presidente, separemo-nos destas idéas, 
ct~idemos de daT toda a força. a autoridade para 
a efficaz rPpressão do tranco ; o a respeito do 
pilssado, eu julgo que não ha ninguem que, 
olhando para um lado ou para antro, p<l.ssa 
dizer que não tem parentes, amigos, ou pessoas 
affeiçoada;; que não fossem interessadas ne:;te 
11egocio. 

U:..rA Voz: -E' uma triste verdade. 
O Sn. JfEnnAz: -E se o extermínio deve só

mente ser para Ull&, então ê _preciso que rene
gu~mos todo o nosso passada. Eu, Sr. presidcntP., 
íui em algum te'nllo magistrado, fui promotor 
publ\e~) da capital du. Bahia em uma epoca em 
que sob min llli díligenci a a repressão se deu 
com efficacia: por coos~guinte creia Que nillguem 
me dirá que estou eivado desse espiritu máo, e 
nesta casa mesmo sustentei as idé1s de r<l· 
pressão·; quando fall_o :pois a respeito desta 
questão, esqueço-mo Jnte~ramente do todos . os 
factoH passados, que é par11 obiermos um melhor 
futuro. 

o Sr. vvan.derley:- Sr. presidente, sinto 
de alguma fõrma ter ·pro'\"ocado esta discussão, 
ptime1ramente por ter-se offendido das minllas 
expressões o honrado deputa•lo membro da com
missão df' constituição e poderes, e ~m segundo 
lugar porque as minhas · palavrns talvez fossem 
offender tambern alguns dos individuas· (Jlle so
lieiti'io a natura[isação, sem quo ~sta fosse a 
minha intlmção. Quiz eu ape1•as mostrar o pe
rigo gue havia nessas collcessões de naturalisa
çil.o tao sem exame votadas, quiz premnnir a 
camars. contra a facilidl\do eom que decretava
m"s uma lei· especial, quando Unhamos um11. 
lcí geral que não offerece embaraço algum para 
quo ~c consiga naturnlisaçiio. 

Quando usei da palavra- sorpresa- por terem 
:\pparecido tantos requerin.entos de partes, c po~ 
terem· sido deferilios, não suppuz de cerw qJJ.e 
isto oftendesse 1\ 1llustre commissiio do consti
tui'ção e poderes. A palavra-sorpresa-. Sr. 
president..,· neste caso deve ser tomatln como 
ndmh:a~ão; e com razão a~mirei-me de que ha
vendo ama lei tiin facil para 11 naturslíss~iio, 
este anno se npre~enf.asse em maior numero re
querimento~ do indivíduos pedindo ser .natura
Usados, e lldmirei-me tambem de que sendo a 
illustre commissão de co11sLituição il PQdares t.'io 
severa como é, não- encontrasse um· sõ destes 
req1.1erimentos que não fosse digno· de deferi-
mento. · 

O Sa. 1\!ru'~>"DA.:- Alguns foriio indeferidos. 
O Sn. WANDERLEY :-Causou-me sorprcsa que 

a illustrc commissão entendesse que o nosso 
tetnpo podia ser consumido eqm ·'estas'prrtenções, 
já preveuidas em uma lei. Em que ha nisto 
otrensa· ao honrado deputado, a qnent respeito, 
c a quem tanta affeição consngro 1 J 11lgo que 
nenhuma. Assim, como retirat a exp['l)ssiio·Y 
Não o devo fa:~:er, porque seria reconhe.:er quo 
o o:ft'endi quando tal intenção niio tive. . 

O meu il!ustre. collega deputado pela província 
da l3.abia sahio inteiramente fõra da questão 
tn1tou de indagar se as depõrta~ etão ou· riã~ 
co!lveuientcs, se eriio <Jil não I11stâs; E;u não DJe 

occupei da examinar isto, nem me referi .ao pas
sado, c n~m ao futuro, referi-me sómente á cir
cumstancia de que podia ser, como me constava, 
que alguns desses indi."l'i.duos d.e · que se tr:..ta 
procuravão a naturalisação com o tini de ·Se- aco
bertarem, temendo que o governo os persel(nisse 
como comprehendidos no crime de terem intro
duzido africanos uo paiz. Bastava esta nnica 
eousideraçiio para que tivessemos alguu1 cuidado, 
para q~e não houvesse !_anta facilidade nessa~ 
concessoes de naturalisa~ao; este ponto nii:o fot 
por certo destruido pelo meu h'onrado collega; 
enearcu. a qu>:!stão por· outro lado. 

E nem· tàmbam, rlirei de passagem; me consta 
que o governo tenha lançado mão do meio dn 
deportação conto·a · estrangoiros por fuctos passa
do'~ antes da lei de 1850, c "\m por factos po5-
teriores, ou quanJo os processos não !oriio julga
dos procedente~, e existia entretanto a convicção 
de que esses individues commetterão o crime, 
ou que não h a via base legal para· elles, e neste 
cnso ê desculpavel o governo, porque sendo 
grnnde o mal, era preciso um ·remedio forte~ 
{Apoiados.) 

Estigmatiso com o meu honrado coiLega o pro· 
éedi me o to daquelles que procnrii:o fazer rn al n. 
esses estrangeiros pelo torpe desejo do lucro, 
-denunciando-os à autoridade; mas esta meio, 
posto qne reprovado, e muito reprov11do, não 
póde de modo n.lgum ser lançado em re>sto ao 
governo. 

Em surnma, não trato do passado, nem do 
presente, nem do fnturo, trato nnicamente de 
encarar a qn.e~t...'i.o pela. fót·ma qtt•, jii. expuoz, o 
é so a eamara julga 1n0ral cob1·ir com o manto 
de cida,lãos b1·a~ileiros aqnelles estrangeiros ·que 
buscão assim acobertar seus crillles. · 

:!ifão sei se o· facto é real, OO:as _disserão~me 
que alguns desses individuas estavão ne~te caso, 
a eu eatendi da minha lealdade coono deputado 
fazer a· camara a declaração q11e fi:l;. . 

Senhores, se taes estr:tngeiros estão ha muitos 
annos 110 Brazil, se com vist~ts pura~ desejão 
ser cidadãos brn~ileiros, façiW a competente de
claração· na camara municipal 1·especti va, e da· 
qui a _ dous ano os· serão naturalis:\dos. 

O Sn. Mnu.:soA: -Já a :ftzerão; sem que e.Ste 
quesito a. commissão não daria a seu rllspeito 
o pareeeu. que deu. .· 

o Sn. WA!'."I)ERLEY : - L!to 00\'tObOtt\ 1\ minha. 
opinião; se já. fitarão essa declaração, deix~>mos 
correr o prazo qu11 a lei marcll. Senhores, q11e 
desejo é este. de se .tazer passar uma lei espe
cial para que estes indivtd11os sejão cidadãos 
brazileiros desprezando-se assim a lei e:dstenta·? 

o Sn~ APEm1o: -ú.li que 'tem' sido ;Vilipen· 
diaãll constantemente. · · , · · 

o s'l!.; w ... ~D&E.I.~; ;_E' uma. "Vetd!Wa o que 
acaba de proferir .o. illW!tre deputa.do:; não sei 
qual seja a conveniencía ãe. estarmos todos os 
dias contribuindo para se vilipendíar uma lei 
ão paiz. 

A opinião do honrado deputado que me pre· 
cedeu. na tribuna tambem está Jo accordo com 
a minha, porque ài$se ellc que se a camara não 
tivesse votado) anterionnente nat11ralisaç1!es es
peciaes, el\e agora não proporia. uma, reconhe
cendo todavia-que-erti um ·màl proeeder·"BQ asalm. 

Emfitn, se en ·sonbesse que seria approvado 
um adiamento do todas as emendas que e~tem 
&>bre a .tnesa, o proporia para quo eutrUIIe ent 
dis.cus.siio sõmen~!l''o~projecço principAl, pois que 
nãil desconfio que <?·. eçcle!!l&stic:o · ,!1 .Que elle a e 
refere ae tenhà ~mpregado J1essas especulaçõj!s 
deshonestas (apot.a;aa$), e tiepois eada uma .das 
emendas entra,;se em discUSI!ào sepal:<\damcnte, 
hayen4<> ~ co~venie~cia- 4e se dat· um prazo 
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maior para obtermos mnis particulares · informa
ções. 

Declaro . que da minha parte einprega.rei todos 
os meios para chegar :t . ess~ ~onlleclmento, a 
que se souoer de algum que quei!'a ser .r.iiln'lão 
lirazileiro pam por este modo _escapar ~ jl.l!lta 
puri.ição .. de selll! crimes, hei de revello.r o se•• 
nom·e. prefiro isto " que a camara passo po~ 
protectora . de criminosos. Resolvo-me a c.ft'erecer 
á consideraç.t0 d~ casa o requerimento de adia· 
mento no sentldo que acabo de indicar. 

Os S~ts. FERRAZ, Mra~>NDA> B ·FLEURY, obtendo 
a · pal.wra pela ·. ordem, .pedem para retirar os 
llrtisos ·addiLivos que havii'lo . m:tudado â mesa; 
afim de que Acerca dos iudividuos de que clles 
tratão se possa fazer todo o exame a que se 
referio o precedente orador. 

Sendo consultaáa a éamara .a este respeito, é 
npprovada a retirada desses artigos. . . 

Vão à mesa, o 'dopais de apoiados entriio em 
discUS$!i') conjunlamellte os seguintes , requeri· 
men~os: 

« Requ~iro qu~ sejii~ adiados as em.endas .para 
.etltrarem em dtscussao sep.arndarneute •. ....;. Wan-
det·le!J.» . . , . 
. «:Requeiro o a<liam.ento do projec~ em dis· 
.cassão · ~~oté que se obtenhão informações.-GoM·éa 
das Nrmes. tt · 

o Sr. Miranda:- Eu desejo votar, Sr. pre. 
sidente, pelo adínment•l proposto pelo 110bre de
putado pelo. provinca da Parabyba, porém pare
ce-me bastante indefinid~> (apoiados), f> por· isso 
.desejava que o honrado . meu: oro nos fizesse o. 
graça de limitar o .tempo, o.u ao menos rle de· 
clarar como cl:egarâõ no nosso . conhecimento · 
esses esclarecimentos que 'Peélo, · i.sto é, se quer 
,que· a commis~ão de · co_nslituição :.~ poderes trate 
de haver para qu..- haJa · de nos lllformar sabre 
a moralidade dos individuas a -quem· respeitiio 
as differentes eme'ndas. 

Em qualquer destas hypolheses, ·entendo · que 
é necessário que o nol:lre deputado .zno.ndo uma 
sub-emendá aewiindo melhor o seu pensamento, 
sem o q:te me pnrece que nio set·á possível · a 
ç'\sa votar a favot do seu xequerimenló . . Eu tam· 
bem o não farei, porqne seria esse uu1 maio ·de . 
indeferir completamente ~ prcitenções ·.de .todo& 
es.ses peticionarias. . ,· : . 
. Hll ,poue<~. disse .que por eauso.. de ae não dar . 
prompto expediente .aos requerimentos das partes 
que a nós .recorrem sobre seus uegociot, tem 
acontecido .. quo multas petições de •gual ,natu
reza .das d~ . q11o Sll .-t.rata . ae conservaseem nas 
pastas das .commissões por longos an.nos, o que , 
dera lugar a .l]ue .aqui:Io qu~ se não :conseguio . 
do corpo legislativo, ou se não coru;egni.sse ·mais, 
ou se fosse .obter· do poder e1ecntivo; por. lu~vllr 
passado o prazo .()e dGUs-annos -.4etetmíuados na . 
lei. E pois, para .que . . sa . Dio entenda .e diga 
que. tratomos. com menos .· interesse .. dos ·. negoci.:.s 
dos nossos committentes, ·será de míster ~ que. o 
nobre deputado ·deftna o . seU: requerime.nLO de · 
adiamento... · · · 

o sr. c:orrõ" <11u Nevo• :-Sr. pregi
dentei clesf!jando vo·tar oonacioaamente . no pnrecer , 
em d ecuuito da lllustre commlasilo do conslitni
çilo e poderes, o respeito dn noturallsaçilo do 
um Sr. padro, e uilo tendo conhecimento algum 
dos :lllo~lvoa .fllloa quae, A m.eama commlsaão 
do\lberGU: 'derer1r favoravelmente. onten4l conve • . 
niente nprcsentar um. requerimento do ad!amento 
até que· tivess<lmos melliores lnformllções do)n
dividno que ·Se' pretenlie naturalisar, ou. grie ·a 
tlluatre cominiSBlO.· se dignasse dizer,,n011: quaets 
os motivos que e,' leváriio a dar o parecer a favor · 

· d1úua· 'pret erição .. . ·· · · ·· · · · · 

O Sa. F. 0CTAVI~O :- Pois quer abreviar e 
pede adiamento·'!! 

O Sn. Coa~ ou NEvEs:- Eu me explico. 
Neeessadamoute a commissilo, que nãoJustificou 
o sett parecer, terá de combater esae a iamento, 
•' então nas razões apreaenwdas poderemos co
~alteeer o quo a. moveu a dar oquelle parecer •.• 

O Sa.. F. Ocr.a.vLA,NO:- Pois bem, eu. darei as 
razões ao nobre deputado. 

O SR. Coan:h DAS NEVJtS : - Estimarei muito 
ou vil-o; o por isso que confio · nas suas .luzes, 
nos ·seus talentos, no. Stlll capacidade c probidade, 
depois de su11s ínformações· poderei votar pelo 
projecto, mas nunca· o fa1·oi antes de ouvil-o. 

Consquanto Asse' individuo' de quem se trata 
~eja c\erigo, tenho· ·minhas duvi\!as em pr~star o 
meu voto á sttà pretençiio, porquanto, JlOr isso 
mesmo que sou clerigo, sou muito 11:do;;o da 
bonra de minha classe, e não. desejo que par.'\ 
o gromlo do so.eerdocio brazilciro entrem indi
viduos que m~ ni\o sejâo superiorjlS em ÚI.Orali
dnde e conbec•mcntos, e por Isso mesmo· que SOll 
sacerdote, : c ·tenho visto · bastantes ·el)igrammns 
sobre a · nossa moral a· intclligencia, . desejo que: 
só entram p~ra .minha classe. í.ndividuos s0bre 
os qna.e~ 'nno· p~s:>ão co'm jústlça ser ~plicados 
ess~s epsgrammas. · · 
· (Ha um ap.aree:) 

Eu estimo· maito que qualquer estrangeir•) de· 
·seje ·ser· cidadã.•) braz!leiro, e va-dade, c muito 
principalmente um clerigo ; · m!ls,. senhores, eu 
tenho lido nos jornacs desta côrte peças i do
cumentos cseriptos por slguns padres .natnrali
sados, os quaes silo vc:rgonb.osos em e:ottremo, e 
indiçã.o que sons autores nlio sabem nem seqU:~:ir 
a · língua por.tugaeill; .e que não t_êm., .Perniit
ta-se-me dizer, nem ao menos o senso coJ;IImwil 111 
. ' Tem·sa·me dito qtie e_sscs individuo~ Sã) es
trangeiros, que viollos para o Brazil, ou aqLsi 
se ordenão ou já. trazem as or,dens de' .~eu. pai: 
natal, e q ne depois · pedem ·a natUTali:â:Í'ção para 
oecupa~ cargos eci:lesiastioos e o_bter beneficios, 
mllit.as ve~es com pr~t~ri~ _de ' brnzíliliros de 
muito masor. í.Gtelllgenc1a:, e: moralid.ode; e no 
exercicí.o de seas earg<)s, produzem · esses ve~o
'iibosos . dOliumeotos, e.is&S peças. qúé .tránscriptas 
·nos jôinacs · concorrem rara , jnsti~r os ept· 
grammas qne _se Jaum .a todo a . cla.'l&e. 
· Eu, Sr. P.residente, nã·) conheço _ pesso.~'ie~te 

esse Sr. sacerdote: quero-me .J:I~l·suad.ir ·.Qu!i elle 
eoja u~ indivjd!lo dohdo · ·de moralidade e 
instrucçao, mas tambem estou con~encldo . que 
havemos dado títulos de ·cidadão · brazileiro a 
individ11os da minila elasae que · realmente · são 
indign!)S. do cargo que exercem. · 

[H4 um . aparle.j 
' Iu, et · d,Ot!~ :om~ gente~; _diz o nopre depu' 
~do ··ga~. me ·'.di .o· 81!:l~~. r ~~· para ~e .so 
possa · i:úmprif es!<2 det:ermmaçaó, 'é n;~.lster ·ç>.te 
o individuo saiba . o ·que devo ensinar, teiiha 
moralidade · e i'nstrucÇão : o· se Christo niio ·teve 
muita · uttenção às intelligencias na escolha de 
sene· discípulos. foi porque tinha de Cazt>r · baiur 
sobre eUes o Espírito Santo que havia de ésçla· 
recel•OS O dar.)betl a caP:J.Ci~a,da 11ec~ià,pa1:a 
bem desempenharem essa m•ssão. · . · 
. Eis . as razões, Sr. presidente, qlie me levWão 
a :Apreae.ntar esse req~elÜile~~- fie :a .ditUDento; 
o .creio .. que em .parte (:Onseg\lt.. meu 1im,..,potque 
o nobre deputado . mo ·prol111ltte;.,. ,. . -· · 

O ·Sa. ·F. OcT.a.vU);O:.,-Já havia antes .p~iao 
a palavra; .. : ·.·. · · : '·' ·. : . .. . ' '·" < 

O Sn. 'Cààab ' DÁs· ·N.EVF.s;_:. ~ ~. ,iustlficàr o 
pa~~r, eseh.Tee"r;me ·pimi· ,que ~n' PQS8& dât; UQl 
volo de conselencta; -e se realmente o nobre .ae
'putado n1io tom~sse ~ ei ~5~é trab~b·~. 'SóD)êrito 
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pelo valo da oommissiio, eu negaria o ·meu voto 
a naturalisaçilo desse meu colleg11, e teria, por 
minha ignoranela, de concorrer talvez Jlara que 
não ~ntrasse para minha classe um Individuo 
dotado de conhecimentos. 

O Sn. F. 0C'l'AVl.\No :-Esse individuo ê muito 
digno de ser cidadiio brazileiro. 

O Sn. ConP..t:A DAS NEvES:- Não duvido, mas 
essa. naturalisaç1io é \lm favor, 'JU8, se esse in 
divi..tuo não fosse digno delle, nos não conceuc
namos. · 

Eis as razões que me levárão a apresentar o 
requerimento de adiamento. 

Ju.lgada a materia discutida, c posta a votos 
é rejeitado o requerimento de adjaroenlo do sr: 
Corr~a das Neves, e o do Sr. Wanderley é apprll
vado. 

O Sn. PRESIDENTE :- Continúa. a discussão da 
materia principal. 

VozES :-Votos I votos I 
O Sa. F. OcTAvuxo :-Tinha pedido a palavra ••. 
0 S.R. PRESIDENTE :-Tem a palavra. 
o Sr. F. Oc1oa.v1ano :-Adopto ell'\ grande 

parte as obser\·açües que fez o honrado mllmbro 
pela provinein da Bnhia que estreou este debnte; 
s e a lei que rege o principio da. natura\isação 
entre nó3 é . viciosa, convém que se reforme e 
não .que est~j&!J!OS todos os dias derogandÔ,a 
com . favores particulares. Mas ouvi tambem ao 
honrado membro, e nisso ·igualmente concordo, 
que ha bypolheseR em que, por exeepçüo, deve
mos prescindir do rigor da lei. Uorrespoudendo 
ao sell appello para. que se expliquem tlt\ dis
cussão . os motivos que militão em t:wor dos 
peticiQoal'i.os. afiro de se poder vet'itlcat· conscien· 
ciosamente esse favoL', direi algumas palavras 
em abono do padre Pinto de Mattos, o qual 
moveu mais .do que out1·o qualquer as irD.S do 
nobre repres entante pcln Parabyba. 

O pa.d1·e MaUos é um elerigo resp_cit.dvcl, tomou. 
ordens aqui mesmu no bispado do Rio de l11neiro, 
é conhecido por haver prégado nas jgrejas desta 
capital, nutro . relnções oom mui tu. pessoas dis
tinctas que o podem abonar, tem em seu favor 
documentos os mais Yali<>sO!I, como seja a :mto1·i·· 
dade do nosso distincto prclndo; jn esLâ no 
Brazil desde lSn: já f~z na camara· municipal 
d~claraçec de desejo de residencia, e apenas nos 
pede o favor da dis:~ensa do tempo. AJõm des$as 
considera~õcs, apontar/li aiada o facto ·de tel' 
sido olle empregndo, iat'!rinomenl.e é \'ordade, 
para supprir a íalla de eapel!ão no corpo de 
impel'iaes marinheiros; tem por conseguinte em 
seu favot· a autoridade do governo. e assim creio 
que nio pôde militar contra elle qualquer raziio 
de suspeita ~u.e PO! veDL!J.rd appareça contra 
o~ outros .. pe~tctoi!-Bnos, cuJas cit·eumstancias já 
nao posso d1scut1r, attenta a votação que ha 
pouco teva lngaT. . · 

Antes do terminar esta.~ poucas . observações 
pedirei licen~a para salvar de um epi!.!rammà 
os pobres barbadtnbos, aos quaes o n obre d~putádo 
da P~rabyba ~il?dio seguramente quando disse 
que v1nhão relig•osos para o Brazil qne nem a.o 
menos sabíilo n nossa Iing:In . .. 

O S11. ConP.&I. PAS N~ITES : - Não. me retiro a 
esses, refiro-me _iquellell ljue sendo ~rtugue:tes 
vem para o. p&.lz sem saberem a lrngua por
tuguez:~. E os barbadinhos niio pedem· natura· 
lisação. 

O SR. F. OCTAVIANO:- Bem; porque os bar
badinllos nãu vi etilo CBpontanEt"'lente; nós é 
que os mandãmos buscar: e pot· ahi deixamos 
entrever que n!'io temos clerigos para as· nossas 
missões. l$to mesmo mo obriga a dar :facil 
acolllida ·á . naturo.lisação de ~1\Çerdotes, porqae 

os poderes do estado mandão buscal-os fõra 
do palz por não os termos naciona.es. (Re· 
cl4mações.) Asstm devo .ercr pelo rigor da lo
gica! 

Tenho dito. 
Julgada a materia discutida, pNecde-se à 

votação por escrutínio secreto, e ê approvado o 
projecto. · 

PlSPENS.I. DI:: IMPOSTO SOil!W LOTERI.I.S 

O Sn. Góes SIQUEIRA pede e obtem urganeia 
para entrar em segunda discu~são o seguinte 
projecto: · 

a Art. unlco. São isentos de pogar imposto de 
8°/o as loterias concedidas a favor da santa casa 
da misericordia da 'Bahia, ficando revogadas as 
leis em contrario. · 

« Paço da camara uos depntados, em 2ô de Julho 
de 1852-Cunha li'igue>"edo.-J. ·F. Vianna.-
(). Oarn8iro d8 Campos. » · 

Vão li lllesa. os seguintes artigos ruiditivos : 
« A mesma isenção do imposto de · 8 % das 

loterias fica extensiva ás vinte concedidas pelo 
decreto n. 50U de 10 de .Julho de 1850, ii. bene
ficio do.s • ohras do hospício de Pedt·o II e 
para manutenção dos alienados - S. R.-Góes 
Siqu..:ira. » 

ex A mesma graça. se extenda às- .loteria."· con
·cedidas á. sanLa casa de misericordia. do Rio de 
Janeiro, e á qullesquer casas de caridade de qual· 
quer outra pl·ovincia.-S. R. 

<( Paço da can1ura, em 23 de Agosto de 1853.
José Antonio de Miranda. » 

o Sr. -\.vandortoy : - Ju.\go deva1· d11r 
algumas explicaçõ~s s obre o projecto em relação 
{, emenda apresentada pelo illustre depu ta do 
pelo Rio de .Janeiro, · porque parece-me que ella 
não é. tão justá,. nem_ está ·ao mesmo cas9 que 
o proJecto em <hscussao. · 

· O l!:overno gera! concedeu em 1817 à casa da 
misertco•·dia aa Bahia um certo numero de lo
terias ; hm 10 ou 12 annos, se me não engllno, 
Q!f! essas loterias não correm porque a impo
s tçii.O do sello e dos 8 % nbsorvem todo o Jncró 
que. devêra ter a santa casa. .. . ·· 

Ora, um fBvor especial como es~e não deve-se 
fazer ex tensivo a todas 11s casas de miser icor· 
dia. As loterias dn casa da m lsericordia da 
cõrte corr em. não obst.antl.l essa imposição, por
que no plano rcspeeti vo é j t\ tida em linha de 
conl.ll., havendn pnrtanto nesaa igualdade que 
se quer esta~ tecer uma. verda :i eira injustiça.. 

Que se estenda o mesmo favor âa':oasas·- do 
misericordla das ontra..'l províncias, 't.áaibem não 
concordo, porque as loterias concedidas pelas 
assembléas proviueiaes já e~tào i sentas: dessa 
lei;· poderáõ ter no futuro uma'' ou· outra lote 
ria ooncedida pela ussemblé:~ 'gêral ; e nessa 
oceasi!!o so · se conhecer que essas casas estão 
nas mesmas circumstancias da da Bahia, na lei 
que disso · tratar ·Se ínrá a isenç1to. 

Tambem se concede igual favor no hospicio 
de P~drn li. Este estabelecimento, segundo es
tou · Informado, està nn rado de merileer este 
favor, porquo o luct·o resultante da isenGão dos 
8 % ha de 110rvir para a slistontaçio dos doeu· 
tcs, medida oec~ssari:a porqu~ o hoapiclo para 
fuzer race Aa suas despezas precisa· annualmonto 
de 30 a -!O:OIJOS e apenas tem aetualmente a 
renda (te vinte ll tantos. · · · · 

Ora, estará no meo>mo caso a santa casa da 
misericordia desta capital, que nada pedio, que 
não . precisa, e que tem conseguido muito dos 
poder.;s .do estado? Creio que não. 

Se me não falha a mcworia n5 loterias dão· 
de . rendimento ao estado 300 e lanto~ ·çontos; 
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não ·Sei i)Ot: .qilaot.o: ,OJ:ça eapecialÍnente o d!lll· 
lotcri!lll . aa simta casá. da misericor.iia. do. RiO: 
Janeiro,. e ·das outras prllvin~i~s; mas creio. que 
essa isenção· se ·ele~ a mais de eem contos. 
Se ·o.ssim é, eu certamente antes quereria negar 
a uma es~ beneficio, embora muito delle pre
cise, do que· estenilêl-o , a todas que nilo pre
cil!ão. ' · ·· · . · 

cedidas ·ao .im1Jeri&l>hospitàl.da,:eapitat . dã.'p~ 
vincia de- Santa Cath1Stina..-S~ 1~.-Litm~m.mto'" 

o s .... JU.l>c-a:n.ia • ..;.O, nobre d~ipú~o 'p;;i& 
ilábia,·qtie ·me ·fez-.. ·a··bonra 'de lfupll8tiar .a 
emenda que remem á me~.?~ me pa.reee cjue·.:se 
fundou.· no -art.-·.12-ds: lei··n. ~ .ta·6 ·de Setembro 
de 1850.... · · · 

A casa da misericord.ia da Babía acha-se em (Ha um aparte.),. 
estado que nílo póde satisfazer ás suas despe- :M~ts · ha tambem o art. ·' t2 dessa .lei, que .dis· 
zas,- e tanro · que prin~ipiarrdo um .. hoi!pital', obra põo que as ·loterias concedidas pelas ' assembléas, 
esta _de grande necessidade e em que despendeu pruvinciaes, extrahidasO,n11.s respectivas provincias. 
nvulta\la qu1Snti~~o, teve de. parar JX>r falta d<í para edifleação de obrgs ·de igreja. 8 ~.:de 
recursos. · · · caridade, fiquem isentas do imposto de 8 %. A 

A' v~ta pois dessas reflexões. espero que o resoll\ção,. se~ndo te~bo pódido eol~ir dos· dis-
illustre .deputado não. insistirá-• na .. sustentaçiio cursos proíendos, .' me parece, que oao. ·compre" 
da· sua. emenda, porque será··o·.- meio. de inut.i- bende as loterias concedidas á . miseric<>rdía ·da' 
l!sar-se . esta medida. se pretender-se. . generâ· · Bahia por lei pl'Ovincíal, mas sim por uma 14li 
hsal-a.· · .-- · · · ·' geral... .. . . ... ,. 

Votarei eontra a emenda do illusti:-o. deputndo, U:r.u. vo. z; -Não. . . 
e em ·ravor do projecto. .. . · , .. · · 

o · sr. TBqné" :-Parece desnecossaria a O Sa. MlJUNDA; -·.Faça·me· o faVor- de. nianda.'i:' 
emendo., apres.entadn pelo ho!lrado .deputado.- pelo a.. rs_sqlução •. , (E', . ~~tist~to:J·E' justal!lSnte a espe-.· 
:Rio_ de Jnneiro. · Q. u.e os· e_ stabelo_cimeuto:s de oa- c1e. que ·iign.ro; .as. loterias coneedrdas á sanh 

d d · · ·- · · · casa d~ - misericordia da ·Bahia: não: forio··con· 
ri a .e ~6J\'-~ .. iseo.to_B ._do i_mpo_s_tc:~ ·.de ·s_. ,} .. 6 '·-.-~. àl!·' · e<!di __ ·das pOl"_ .. J. eipr_ ovioeial, . .forii:o dadaa em .1817,' loter1as qae lhe .sao concedidas pelas assem,. , . . . 
blé ' - · ' -< · d" · ! - d. · ' • · 38 d · · po::-.' cous\U]Uencia poQ.emos .estabelecer-, <j:U6 .farão

as· provtnclaes,_ " l.Sp,os çao. o, ar_.. ' · ~ · conce~iil.as pelos poderes gerae.s;·.consegmnt&mente: 
lei .do'- orçarrio"uto · ·de= 28. ·de- Outubl'o · .\i e· ,1818 ;. · não_ . ·pó_ · .. l_e .·.&. .d. ~-8 os. ição ... c. omprehendidâ nesta reso-0 'artigo de·_que . ra.Il<f 'diz :'·« Ficão ·isentas do. 
imposto de 8 % das lcterias as concedidas· luçilo .. l>eJ:. a•) riJ:ll;lada, nem. pela lei· a que .tSe· 

I blé l · 1 t" · · · · · ·.. refere .. ,o,. nobr_e depntado ._pelã Bahia,: n&ntão 
pe as nssem as egu> a 1vas prôVUlc,aes a. aavor · po. uco por .a. que!l~~o. q_ue acabo de citar,,de 6.de. 
ilos .estabelecimentos da . caridade: e asyws· para Setcm.ln:o,de l85()., Argumento. eu portanto,.e digo • 
ed.uc.a~o d~ .. orphão,. . d~ qualquer natureza que que entendo .. d..e_-jllStiça ,q~ se,.esten<ia nào sõ· á' 
_se'fo.l:llZão. <Jo='·Pro3ecto ~ q_u_e se .. díscute relativa~ córte a· disposição· do· projecto que· se -discute,, 
mente' ·a misericorilia da .. p,rovincia .. da llahill é m~~os tam~m- a_ todas as, pro>ineiaapara as_quaes 
que a_ MDMSSiiO .d~ . ._l. o~e. rf~ }~e_.Jo_ i. -feit!\ p.e.lo:.rei houvêtem loteriaS concedidas . pOr"·lei . geral;. cqjO 
D. Joa.o VI, ou ·pelo 1mperador· o .. Sr; ,D. Pedro, I .fim seja positivamente empregar o ·-prodttcto. 
em)~;· p,orta~otó_ n~o S!l pó~.e applicai_essa dia~ 'de lias em obras d!! cal'idade. · . · 
postçao .. á; casa dii mtsencordla àa. . Bah1a; ·neata ·Assim alguma.=:nu:io tive qnatido mandei' a 
parte niiil'·.me .. parece· de, tteeesSida:de. a emenda. _.minha emenda á mesa. O·meu peneamento era· 
do nobre ·deputado pelo Rio . dif Janeiro;· ~a ria. estender o fa·•or:_ .de qne trata a·. ·rasolU~;iio is 
porétn necessu~ _qua;11to . a eas~ d~. mísepco_rdia loierias concedidas ã: .cOne·, .mas -no momento· 
!fa . córte; se·· nao est1veBSe prav_e_o1da· eJn. outra em . que. ·p_~di a. palavra para formular a emenda· 
emenda· a sna mataria. ouvi uma voz: q11e. me advertia ·&obre a . .jwrtiça 

· · · de .(lmpliar.ae .o moamo favor as provineía9, ·e: 
O s..-. X.f.vraxneu.to : ·-Sr. presidente,' .niio . ent~ genere.lisei .a. emenda. uesta 116ntido.· . · :. 

é minha intenoão oppõr"me a() -favor. que'por esta Não acho n.zio _para que, qnaudo existem 
projcc&o s& pretende fazer.ã cass da· misericordía· leis qne permlttem. Iui fil'OVineiaa· a. ise~ão doa 
lla c~ital aa B:ihia : mas sim pedi a palavra- s % n11s. 'loterias cDlleedidas por bis provinciaea. 
para !undamentat··u~:~~ additamento. !azeo,do.exÇen- para as. obras que lhes re.speitão, esta favor ·!19 
siva. eSta dís~;~osi<;ii;o·no fmperial hõspit.U,de.ca- nilo estenda Aquellnaa quem .euas loterias aio 
~idade, da capltalda província. de Snntà Catha.rína,, concedidas po~ ·uma lei geral .[a:poiado.11) ; 881Jim 
em favor .do qual .milit.âo as ·mesmos rflzões que como tambem nio sei. como, concedendo-se ig11.al 
o n~bra deputado p_ela ·pro_viricl~ .. da Bahia aue~ graça ás provincia3 pot lei especial, não 8$ deva 
gou em sut>te_lil.llçiío do_, proJecto,, . ·. .• a me8ma graça, conceder ao munlcipio, da cõrte, · 

A~:imJ;Jel'ial hospital da •. · minha pl'ovinclaforã<> atteudendo-se aos Jllls para que sito semel.han• 
concedi;diiS quatro loter.iss, com. o .producto·. de•, tes l.;terias oonoodidas. (Apoiad<l&.). · 
tres. que jó._furao- e?h~hid~ se ,tem,:íeito grande E11 ·não J;lodla, deixar.,..~i'. -pre;sidi!_nte, de _fdzer 
p~ da.quene ; .. 6diftc1o. Ainda,, c-esta ·.uma .por' , -ouvi!:' a ·JrUnha . fmce.:voz -:em --relaçac 'ao ·Rio· dcf 
extra.l),il', e . se-. sobre _ e lia z-ecllhit:: o impoator pof · Janl!iro;: ao· município." neutro~:. com:·· 0> _qnal= ·està 
certo .~iio se poderá CO.I1-Ciu~r.:,aquella obra •. 'Ac-.. a representnção'. da minba provinoia·· extrema• .. 
cresce ninaa que.J.endo a -província· da. Babia . mente .-comp·romettida:·.-Nada :Se"·ha·feito ·'{i!lra'· o·: 
rendas. provf:nci~s suffi.~iente_ a,,. pod~rá snpprir .~io da Jllineiro•;. pedimos. •qmintO' '.i! pos!livel· pa·_' 
á casa da mlSerteordl&. ~m ~.quantias : neces<oa- d•r-ae ~ esperavam o• que ·.alguma ctlt!Sa se-fizesse-, 
rias_ para co,neluir.·tl o_br~ qu~faltar; pelo con•: na. presente ·sesaão·;.,e qnasi n'ida se 110s 1la 
trarlO . a .m11l:ha ~prov111cta · .D!IO:. poderà .faze: ·o concedido. . -. · 
roe~ruo .pela, insWiiciilncia. de suas re~d~, .viado .AwuNs Sas. DEPliuoos , _NãO apo~~ · 
asalm -~ fi~, :por conchur aquelle,~ddicto. . . , . . . . · .. ~ . . · • ·· ,: , . , . ,. , ... . ... · 

Bem mstgnllic:ante é· o ,favor·.qtul -~. e nem .. O Sa. ·M:nt..I.N!)A.: ·-DJ~ae •qnll9lll8da:~m··rela· 
póde .. elle .prejÚdicar ·e.s rendas pliblicas, por:.isao · ção ao ·muito~ _que ·.:o~ . toda ll :juiitiç!l'·pedi~os. 
gue apenas .r6Sta. ·:para ser. ex.trahlda,~a· das-· . e de· qtle necessitamos_; Espe:nrvam.os ~.J'x•nll .. ' ; 
luteriae ,que. JIO:f·lei .geral lhe.lorio concedidas. ·, plo com<r·-medidQ ··sal'vado~··a:: l'l![ol'ma · da nOBS,!J; .. 

Submetterer pois·à.approvao(ão . da casa .. o mea·: municipalidade, eapere.va.moo uma PI'OP9$ta:;n~te' 

ad:~~=~~ ·a • ~in~ -.~di~~e_n·to~_? -s(~i.: ' ~io~;~;:(~;t:~' ~~~L·~~~-.:.:,_"~~ -~~;':;;:~:-: .. 
v~~:~&$ o_fi~or, 'q1te a. re&olu~ eón~de ~ Jiobie~=~~ ;:=teB::~q;pr::~ 
ás casas .. de eandado da Bahta, ãs foterias con- incidentes esta e outras ·propoa1çoas ; .. não .. entro 

XOYO ~ 30 
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E' lido e apoiado o seguinte requerimento do 

Sr. Ribeiro de Andrada. 
na demonstração .dellas, não o j ulgo conveniente, 
não o desejo mesmo, contento·m~ por agora de 
estabelecer como um facto que necessitamos de 
muitns -·c ousas; ·· ·q u·e··muitas .. cõusas · pedimo~, · qtié 
outras mesmo nii.o nos animamos e. ped1r. aQ 
"Passo que quas~ nada nos tem sido concedi~E
Por consequenc111 sempre que houver . oceasu1o 
c.le mostrar que a deputação do Rio de Janeiro 
nutre as melhores intenções em favor dnquelles 
que a honrárao com 11 sua escolha, e que em
penhll os seus esforços nesse sentido (apoiados), 
ella o deve fazer; basta que qualquer de nó~ 

..... « Pl'oponho·-- que -·vãq -·â··-c:emmissiio--- ® ·: faze~da·- ·· · 
o projecto e as ~mendas.-S. R.-Ribeiro ele An
d,·ada." 

o f;Jça, para que se entenda prehenchida a. nossn. 
misstio. 

T1:ntando-se porto.nto de. s e conceder ã. pro· 
vincia da Bahia {a quem dou. o meu voto neste 
ca.so, e a quem o neguei em caso algum); tra
ta.ndo-se de se lhe conceder um favor que em 
minha. consciencía entendo, que deve ser esten· 
d ido a todas as outra-> províncias no que _res
pcit:l i concessão feita fJela lei gernl, ·.me per
Ru.ado que n ão posso deixar d.e pedir q_uc o 
mesmo> favor . seja estendido ás cass.s de candade 
da côrte. P.ot isso nãQ só votarei pela emenda 
mandada à mesa pelo nobre deputado pela Bahia, 
a qual re~peita ao hospício de Pedro !I, COrnQ 
votarei pela · do nobre deputad9 pGr Santa Ca
thariua, e insistirei em votar peh\ que ti\"e a 
honra de o:ffereeer á consideração da casa, pela 
qual a mesma graça se estendo. a todas as pro· 
v}!lci&;S, ~orq~e entendo que_ a car!?ade e a 
lDlser•cordia· sao de todo o pwz, obrigao a. todos 
nós {o:poiaclos), e cCJm pequena concessiio que 
=tarmos em uada so prejudicaráõ as rendas do 
estado. 

o sr. Ribeh·o de A.t~<lr .. aQ:- En sou 
essencialmente contr~rio .â concessão de quaes· 
quer loterias. · · 

Uw.\. Voz: -Não se trata agora de conceder lo 
terias • . 
rt O Sa. RIBEIRO DE: ANDRADA :- Pordôc·me, nãQ 
tome, como v ulgarmente se diz, o recado n o pa· 
LIUnal da··cscad&.· Entendo que · conceder lote1·ías 
é aconselhar uínn perfeita hnmornli"dnde, é acon
selhar o consentimento de um jogo em que uma 
das partes que joga tem a certeza de gAnhar. 

Sei que agora não se trata de conceder lote
rias, maa sim de conceder certo favor a lote
rias jll concedidas em prol de estabelecllmentos 
pios ; entendo porém que · nisto meSlilo se deye 
proceder com justiça. Um~ vez que ostc .favo.- b 
co!lcedido a un1 cstabelecimeutCJ pio, nã:o se devo 
estabelecer um privilegio, deve-se ~stender n 
to.Jos os cstubclec1mentos quo estilo nas mesma$ 
circumstancias, ou mesmo tomlir-se umiL dispo· 
slçü:o geraL que no luturo tenha ele vigorar parn 
qu o ns loterins concedidas a estabefQcimentos pios 
gozem ·todas dO. mesmo ·ravor. · .. , 

Porém, · senhorés, ·é preciso co~siderar ne$tO' 
objecto em relação as .renda.s do . estado e· no · 
!}1111iltu~ da concesAiio . deste favor; por. isso 
julgava mais conveniente que Q projecto o enlen- . 
d"as fossem á commissiio de fazenda, para. que, 
examinando este negocio, .nos désse _o seu ))a· 
recer , declaran do em quanto import.'\va esta di· 
roinuição. nas . rendas publicas. (Apoiados.) Sup· 
ponho que nesta occasião até fallo em sentido 
governamental, porque aquillo a .que me opponbo 
Pôde ACarretar difftculoladea ao governo : . pôde 
acontecer que, em vez de uma. diminuição de 
15:00011 ou 20:000S, . o desfalquto ·nas rendas por 
estR coccessão que fazemos :seja de OO:OOOS ou 
lOO:OOOS- ... . 

Proponho pois que o projecto e emendas se
jão enviados á commissãO de fazenda, para que, 
examJnando bem a questão, 110a diga em quanío 

. impott!!.rã esta diminuição que . se ·pret6nde fa· 
zer nas. rendas publicas • .. 

o S r. F. Oota-..1c."D.o •..;..Voto contra o adia~ -
mento, que apenas tende a prejudicar ao Rio de 
Janeiro e a n&da mais.·.. · 

O SR. Rm.euao DE ÁNDRA.DA : -A ningueiu. 
O Sa. F. OcTAvu.No: -Eu expl!eo. A lei jã. ci· 

tada de 1~ isenta dos 8 % todas ns loterias 
concedidas pelas assembléas provinciaes em fa• 
vor à as ~asas . pias ; a assembMa provincial da 
Bahia, so quizesse, podil\ ter revalidado a GOil· 
ce$Sào que o governo geral · fez a ca5a da mi
sericordia daguella pr~vineia em tempo do Sr. 
D. Pedro I. Então jà a deputação bahiana não 
teria que pedir-nos aqui ·este· obsequio, l><>rque 
as loteria.s rlaquella casa entravão na dtsposi
ção geral d<~ l~i e gozavão do favor que ella con
cede. 

Ora, ndiada esh q uestão, não entrando· nova
mente em discussão, como é de crer, porque os 
adiamentos são mortaes, a assombléa. provincial 
fará ·passar uma lei no sentido de revalidar es
sas lQtel·ias que .fiearáõ ·cori'lprehendída$ na re· 
gra geral; apenas serão privados deste favor o bos
picio dos alienados e a pobre miserieordia da 
côrte ... 
U~A Voz : - Poure não. 
O Sa . .F. 0CTAvu:;o:- Pobre, por-ter incorrido 

no desagrado do meu amigo deputa<lo por S. Paulo: 
E admira quo o nobre deputado quê começou 
o seu· discu1·so dissertando contra a immorali
dade de.s loterias, queira zelar sómente os. in
tel'csses do fisco no quantum dessa . immorali
dade ! Se ella existe, ao menos aUenue·se .um 
pouco, dando·so o prod·ucto da.s loterias para as 
casas pia~, mas uão pa1·a o thesouro, que níio 
deve lucrar com a immoralidado: Faça·sc : este 
beneficio : muitas vezes os usur:nios, quando 
tem amuado grossos cabadaes, dão em fazer es· 
molas. Admitindo-se, pois, como o pre ten'de· 'o 
meu amigo, que as loterias sejiio um meio ·de 
duvidosn mora.lidad6, ao monos na sua .·nppli· 
cação aos estabel ecimentos pios podem parcc~r-se 
com as esmolas do usurario. · 

o sr. Rlbeu•o <lo An<l'l"àda : .:.... Sinto 
subremodo haver incorrido no desagTado da meu 
nobro a•nig-o deputndo pelo R io de Janeiro, a 
qu~m consug1·o toda amizade, o para com quem 
d88ejo ter toda a deferencia ; julgo porém-,que 
o meu nobre amigo, talvez p~la · rapidez. -c:9m 
que teve de examiJ::a1· o adi:lmentp,):[::não o 
encarou nos seus ·resultadoll ne~SI!~:i.o_s,. e ttor 

.' ventura eugano11-ae no seu 1_ aloal)~:-;.. ' tlluppõe 
:.-elle ·· que o adínmento vai . ·Jn;eju:dicar . e como 

que matar a amplificaçã!L!Jaae . ·~ ~~ pr&JeçtQ__~c
lativamente li casa da·· misericordia · do Rio de 
Janeiro. 

Niio pos1o persuadir-me como o meu nob,·e 
amig<i se persllBde,- q11e as CCJmmissões da ·casa 
sejão uma especie de limbo donde ~s projeetos 
não voltão mais ; julgo nilO ser este o fim para 
que ellas são nomeadas..$e·' llR eommissões niio 
fazem o que lhes cumprÓ,""~<ejüo adverli<:!&~ para 
que desempenhem os< iseus ·deveres ; não po
demos . argumentar .tomando· como base · a infrac· 
ção de um dever. Nilo se : põde ·.pois dizer· que 
o projecto nlto · voltam mais. Pera · minha parte 
deseja va. que este :nogoelo Josse sujeito · A com
missiio, pnra qne tios dissesse quanto' se dimi~ 
nue -com esta medida na . renda do estado;· tra· 
balbo este · que ' jlilg~ não àer · i ú.vencive), .riem 
por tal modo dülitil qnc. ~.m dous ou trez dias não 
se possa fazer. · · · · 
A~sim ;·ê· o meu nobro amigo que o meu fim · 
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não e matar a idéB de se favo:recet &O bospi· 
tal da misericordia do Rio de Janeir-o. 

Qunnto á considcrução relativa ti loteria con
cedida ao hQSpUaL.da:._-Bahia, . ..v~o.-~u:C~!tt 13· 

· .e e.~sa _coadjnva~ão que o honrado membro pela 
Bahi.a. !Or!Jl.ulo!L !" emenda a •lJ..U!l .. do.a. , . ~ ., meu 
voto. Sendo po1s tdentíeas ~>J> cat:c.tl.Pl&tBJlelaS ....do ·-· 

··ho~!Ji:e1~nte"·'Pei:liõ' 1T ia dâ mísericordin da :ae:~ 
hia.. eu entendo. que por attençiio- e J•espeíto . á 
justiça não se deverá votar o adiamonto do uo~ 
bre deputado. 

· · váliõ-sa-·em""j)urte. Sem duvida a.·assemblé1 pr.,. 
vincial poderia fazer o que disse ·o nobre de-· 
putado, nu1s não o fez ; o favor pois é conce
dido pela assembléa gera!, que poderá dar-lbe 
uma direcção Conveniente, p ara que o mesmo 
fo.vor !e possa r eslisar, aLtendendo ás conside~ 
l'llções apresentadas, na casa. Um& ve~ que de
vem aceitar como valiosas as considerações feitas 
pelo noaso collega, e que nil:o podemos contes
tar as verdacJes . por elle apresentadas, entendo 
que para se dar uma direcçào a es~e fayor 
coneedidt> pelo poder legiSlativo geral, é pr~ciso 
q~e . se ouça a co~missão. Suptxlnho POIS. que 
nao devemos ex.amlnar o que a assembléa pro
vincial podertl. o a não conceder; trata-se de 
um favor concedido · pehi assembléa geral, favor 
que _para ter sua reallsayi!o .é ne:roessarioque 
se dl$pense e~sa im-posição de 8 %, . e é evi
dente que torna net:êssario que saibamos a quanto 
monta o cõrte que imoi< dar nas rendas do es
tado, maxime quando se. quer ampli~r o favor. 

Julgo mesmo, por um aparte que oaoo a um 
nobre. deputado, que ha vontade. de que breve 
se realise .est.e favor, e então cUe ompenharl!. 
seua esforços , para que a nobre · comiiiissão dê 
solução a e~te negocio, e . tanto mais esses · es· 
forços serão valiosos, .quanto .,supponho que 
dous nobres deputados pela Bahia fazem parte 
da commissão. · · 

São portanto infundados os receios do meu 
nobre amigo e collega de que· fiquem esqueci· 

. dos na commissõ.o o. projecto e as emendas. 
Demais, o nobre deputado tem o direito de 
usar do mesmo recurso de que tem usado na as
sembléa ·pruvincial de. S. Paulo, de ·'Vir todos 
os dias recordar · a nobre com missão as mOçÕes· 
9.ue. lhe são sujeitas: estou que ella não. resis· 
trrá . a · esta:s· repetidas rogati vM. · 

o Sr. Ml.rtin<l.a. :.,-Não'posso deixar. de dizer 
alguma wusa ein apolo da.op1niio expendida. pelo 
meu nol:iré amigo o.· eollega â.eputado ,pelo Rio do 
Janeiro. . : . . · . ·. 

Relilmonte concordo com o seu pensamento 
quando entende que a _re~essa da resolução . e 
das . emendas t. comnussao de · razendll trará 

· como · resultado a morte de sem~antes . tral:a
lhoe . na pr11aente . sessão. Todos sabero quanto 
se acha adiantada o. 11essão, sabem todos .que 
den ~N de poucos dias on ella · llstarâ cOmJ!leta· 
mente concluida com o encerramento; on deno::aré. . 
de .baver ·trabalhos · visto como iJ .principio· sa· 
bido· e ·pr~le.m&do até em um parecer ill\ ho!,'l· 
rada comm1ssão d• fazenda do ' seo1ado qtl(l · hoJe 
appareeeu impresso, que' 011 nossos nobres colle
gas pri ncípiaráõ a desertar. · Nilo--podemos portanto 
contar com a ·cooUnuação da sessão, e por isso · 
não podemos ter direito a esperar que · a ·nobre 
commissão de fazenda · nct~F dê ·o pari!Cer que ·se 
reclama dentro -de tempo sufticiente ·•pna· · ·ser 
o:fferecido á discnssíio. · · · 

Em. verdade a . proVi nela .da Bahia· nada perde 
mesmo segundo a conflas~ dos seus nobres :~· 
presentantes, porquanto· pode a ~ssembl~_dessa 
provincia fazer paasa:r uma medida que mdem· 
n1so ou ~ompense a falta de umal'esoluoão sane· . 
cionada . pela assembléa geral; mas quauto A 

·c:órto, · eapecialme1ite·. • qwiuto ·ao-' ··h(>Spicio' ·de 
Pedro U, a quem . res_peit.a 1a. emeod~ re_me~da . 
à .mesa. pelo. honrado . me'l\bf!l,,Pela, .Bal,ua,. :nitc · 
J)odeJ~wa : :4eixar l!e _ · ~e~;an)le~. q_11~ teremog ., do 
soifre( algum prCJl!-120. o. . hosp!Clo,:.d,o. P~d~o n i 
esta _ z:eatmente na:s . ~esUJ"1! .c•n~u~stanç1a~ ·. 001 : 
<~_ue se" aeba·· a.. santa· casa· da . ansericordia· da 
B&hia ;· .necesaita ·de mei~, neceaal~· ·4-e ' cóadj11· · 
. vaçito, ·e !oi justamente para lhe dar''esseS"I!l8iOI! 

Demais, o honrado ·membro ·por s. Panlo in· 
voeou como razão para ·o· adi&mento o aeb.arem
se. na commissão de fazerlda dous illustres mem
bros pel~ Bahia ·: disse que esta consideração 
ora ·mais que snfficiente para !azer com . que a 
commilist\o ofl'er ecesse com urgeocia o eeu. pare
~er. E11 entendo o contrario ; me parece que o"s 
nobres deputados pela Babfa· que fM;em parte 
da commissâo são oppostos a qu.e passem as 
emenr!as remettidas (L mesa; ao · menos, conforme . 
acaba de . confessar o nobre devutado que se 
senta A minha. direih, se a opiuiiio da. uobre 
eommissllo é a .Sil&, como : indica, destiecessario 
é que o projecto lhe seja i-e •nettido.· · Sabe•no~ já. 
qual a ·aua opinião, sabemos que e01 ·resultado 
ella dará eomo · ·neeessaria ar~nas a resolução 
qu.e respeita á Bacia. Assim. oorna-se in~til . o 
requérimenoo ·do nobre · deputado~ · 

Insistindo portllnto eontra o. adiamen to, em 
apoio tias considerações:·otrerecidas· pelo · hon'rado 
membro pela-proviuei&· do .. Rio, niio posso d11ixar 
de· doelat-ar-me contra o ·reqnerim .. nto apresen- . 
tado pelo ·nobre deputado por .S·; Pau.Lo . .. · , .: 

Não ha:vendo numero 'para ·. se vot!lr · " adia· 
mellt(); fica .a sua discussão . encarr~da : procede
se a chamada, o levanta-se ·a sessão· ãs ·2 h oras 
da .tarde. · 

Sessão eiD 24 ·ele 4gosto· 

l'BitSWENcU DO sa; ~CU:t. MONTEIRO 

Sumu.tuo.-Ordem do dra.- Sub!lenção aos ·'tht~a· 
tros.- IsenÇ{lo do imposto sobJ•e loterias . .: ..... 
Goncesslto de lo teJ•úu. - Ordenados ® a .:or
J•eios das .secretarias de esúado. - Re{o't'm4 ,dos 

. otf!cia.es à<> .gua.-da poi~ do Po~d e do Ama· 
.::-omu. Discursos :Ws s,·s. Sflvelra (f() .Motto, 
.Ferra,;;, Wilken.t de Matlolt, .t'inunta M Ma· 
ga/JJ.aes e P~usto~ -Augmento. de deputizçlles. 
»~cursos do:~ s.-s. Barbosa dá Cunha, ~nàtdo 
Borge.t,. Onu Ma.c'lwdQ e Menãa <ie ..tl.mc\da. 

A's du horas feita. a. eb.amadll, achio. presen-
tes os Sra. Macl~l Monteiro, Q'ueil·oz , Jllaeeélo, 
Wilkens, · bamo d'e Maroim; LuU: AraQjo, Leal, 
Angelo Castodio, Fernandes Vieira, . Silveira:'da 
'Motta,· Teixeira de Sou%&; Sayão Lo bato, Alniejda 
Albuquerqu.e, Paula :Saptista; ·Piment!l' Magalhü«~, 
Vasconcellos,· Wanderley, Gomes. Ribeiro , 'Luiz 
Carlos, :·.Mã.rcemno ·de •Brito, E'errn1, •Octaviano, 
1\fuchado, Mendes da Costa,.·.Pàula Candido, Ri· 
beiro, Ribeiro dn LllZ, Brotas, Ródrig11:es. Silva, 
A.sililnaó;· ·:rgnacio BarbOsa, D.11tni. Roeba, ·:souza. 
Leão, Assis· Rocha, .'Cruz. Machado, ·· Paraniiguli, 
Taques.1 Belfor~ , .. Santos ·•.A.lmeid~~o, · pvramento, 
Tbeopholo, Góes Siqneira·,·visconde de :Saependy, 
Aprigio·, R ibeiro ·de·' Andnda;o•Beuo, Paula Fon· 
seca; Seára e · Miranda. ·· · · · . _· · 

Colli,pelre'cém : ·dep~iS .'da ebilmada. os Srs.'·_J3âr· 
reto PeCl.ro:i:o, Saraiva~·. Serra·: Ca.'nd~do' :·&~rges, 
Barli-lsà da Cunlia; Sllverto, Paula Sàntps'~-~~Íl- · 
d<!n_ça, . Rego Barros1 Aguiar. , : Can~'ido · Meü'des, 
V mato e Cõsta Moreira. . : . , . .. . ~ 

- E ha~eÍldo nil'mêró legài, o .. Sr:. presidente. abre 
a · se~ .. á$,. ouz;e . · ho.~ ;. men(js ~~f,Q., :IIÜ_D.u~. 

E' lida. e ·.approvada, a acta -da se~iOcàte~:e-
dente; _- · .. · . ~ .•. · , . ... '·.-. . _ _-,~~ · .: .. , 
· .0 . SR. 1• SECIIE'UlllO declan. nio·. hayer .expe· 

die~.tll· .,l!~lil-_~a~~re:a· 'c1~ _ ·oo.lllDI!~~ ~. : o:-,: .~ . 
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Lka o approva-se . a redaeção da resolu~ão o plano das concedida ó santa casa da miseri-

qne ap_prova a aposentadoria concedida a Bernardo cordia, e distribuídas do modo segalnte : 
José ife Serpa Braudão. . u § I.• Seis. A i~andade. do Santissimo Sa«a-

0 sr. Oliveira lESéll.o_i~la ordeJ;Dj_:_=-. mento da ant1g~~ d~:t!!J~I~Jl!io, para .conelusão 
··sr.- jirésídente;-oiio- iéõaõ-sido díeeu.tido "o rsq.ue- ·ae- sua "fgreja- matriZ. 

rimenLo que .. ba poucos dias oftereci â cons1de- « ~ z.o Seis ao .novo recolbiment.o de Santa 
raçiio d:l camara por ter V. Ex. julgado impro- Thereza, creado por .decreto de 14 de Março de 
ptia paT\\ a 10Ua disenssno a o~iG:o em _que ~u 1852 para asylo das meninas desvalid:ts , sendo 
o offereci, requeiro agora urgenc1a para dtseut1r- o proiiucto <leltas entregue â mesa admini$tl"a-
se esse requerimento na primeira hora. tiva do mesmo recolhimento para ser applicado 

Consultada a camara :'\ este reepeito, nio é especialmente á coostrucção do ediftcio destinado 
approvada a urgeneia pedida. . â habitação das recolhidas. 

" ~ .S.• Duas â matriz do Rio Novo da pro-
ORDEM DO DIA vinma de M.inas·Geraes ; devendo o seu producto 

ser applieado â conclllSão daquelle templo, e ã. 
compra de ornamentos necessarios para o cult.o 
re!igíoso- na mesma igreja, · 

SUliVENÇÃO .\OS THE!o.TB06 

Siio approva.das am uma só discussli.o, c rcm~t-
tidas á. commissã•l de redacção , as seguintes 
emendas,· feitas e approvadas pelo senrdo á pro
posíç§.o da camara dos Srs. deputados.autorisando o 
governo e pagar as despe<?:as feita& no tlleatro 
:lluminense, e a conceder uma subvenção ao thentro 
lyrico. 

u O art. 1• seja supprimido. 
a O art. 2o seja substituído pelo seltUinte, que 

, ~a a ser o -primeira. O governo Ilc.'\ :tutori
iiado para deap~nder, por tempo de tre$ annQS, 
com a susientaçio dos espectacmos das eompa
nlli&$ lyrica e de baile no theatro 1luminense do 
campo da · Acclamação, a· quantia de 120:0008 por 
anno. 

« O art. So seja supprim.ido. . 
« Artigo additivo que -pnssa a ser segundo. 

O governo 1i.ca a.utorisaiio- a indemnisar a ex
tineta empreza do theatra de S. Pedro de -Al· 
cantara, segundo os princípios de justiça.._a;.equi
dade , da 1mportan.}ia das loter ilu e<>ncedidas 
pela lel ·de i aa Setembro de 1846, appllcando-se 
o prodw:t.J ao pagamento dos credores. da mesma. 
em preza, 

« O art. 4o passa a ser o terceiro. 
« Paço do senado, em 11 de A,gosto de 1853.

Uandiào "los~ de Araujo Vianna, prisidente. 
José da Sil"DCi Mafra,, lo secretario.;_ Jo$é Joa· 
quim Ferrrandei Torres , 2" secretario. » 

ISitNçiO DO lMPOSTO SOBRE LOTUUS 

E' rejeitado o requerimento de iid!amentO pro
]iosto na ·seasão antecedente pelo Sr. Ribeiro de 
Andrada, e continúa a 2• d iscussão do projeci.O 
que .. ilienta do imposto de 8 % as loterias que se 
u:trahirem a favor da santa- c:asn da · misericor
dia da Bahia, eom a s emendas apoiadas. 
. ·Sem ·maiS debate t\ approvado o projecto eom 

as ·seguina.es emendas : , . · 
«A ·meSil!S graça se "estenda ás loterias con:· 

cedida~ · à &anta casa da ·miscricordia do· Rio 
da Jrtnelro, e· a quae.sqner casas de e:·aridade de 
qualquer outra provincia". --.s. R. -Miranda·.» 
. « A . me8Dia iseoçõ.o do imposto de 8 % d11s 

loteria& · !lcà extensiva ás vinte concedidas pelo 
dolcreto · n. 566 de 10 de Julho de 1800 , a be
neficio · dâs . obras do hospicio de Pedro n , e 
~~~u\e~çio ~os alienados. - .S. R. - Gdes 

. CONC~_ssio DE . . LOTEBUS 

E' approvàdo sem debãte o seguinte projecto 
do senado, . ·que p8S88 â terceira di!l!lussão : 

« A aseembléa geral legislativa resolve : 
.. -Art. lo Coneedém-se · lG loterÚui ~ que seriio 

extl'ahidas na eõrte do· Rio de .Janeiro, eonforme 

" ~ 4.• :Po mesmo modo e para identico fim 
determinado no paragrapho antecedente, duas ã. 
matriz de Santo Antonio d& Parabybuna da refe-
rida provi•lcía. · 

« SI 5. • O producto liquido resultante das lote
rias de que tratão os ~ 3• e 4• será posto á 
disposição do _presidente da _provlncia de Mine.s
Geraes, para ter a applicaçao determinada nos 
mesmos paragraphos. · 

« A~t. 2. • F icao revogadas as disposiçÕes· em 
contrario. . 

« Paço do senado, em 16 da Junho de 1853.
Candido José ite Araujo Vian••a, presidente. -
Jos~ da Silva M a(ra, 1• secretario.- Manoel dos 
&.»tos Mat·tin.s Vallasques, 4• secretario . » 

ORDBNAlJO DOS CORR!i:lOS DAS SECRBTAIU.A.S 
DE ESTA.D(l 

Entra em primeira discussão o sef1linte pro-
jooto: ·. · · . 

c A assembléa. ·geral legislativa resolve : . 
« Artigo u.nico. O governo fica autoriMdo o 

au!Pilentar os ordenados do!S correiO!! das secra
tanas · de estado com 2008 mais a cada um. Fi
cando revogadas para e>te fim quaesqner leis o 
disposições em contrario. . · 

« Pil~o ~dá . cain'ara dos deputados, · is·. de Jll· 
lho de 1853.-.Gomu Rib~iro.- Met}~O~QG a. B.» 
. O Sa. W.&NDEaL&Y, considerando o projecto de_ 
mteresse parLicular, reqner que tenha uma só 
discussão. ' 

Este requerimento é rejeít!l.•lo, 
O Sa. T4Q1JE8 : - Sr. presidente, estando O ' go

verno autori.sado -eor um artigo additi v.o;-á -lei-do 
orçamento, que fot · approvada. pda .camata,·:eae· 
mettida .ao senado, a reformar ·aa·. secretarias-do . 
imperio e da j11stiçg, ·-me parece! ·um exte!DJio:nl
neo, mesmo ecmtradictorio, tratarmos agora' iiisste 
proj e~to, visto como -o governo pela aut.oris&ção 
que lhe é dada p6de attendel." nos vencimentos 
dos correios. --· · 

Julga-se 1\ matería sufficientemeute disentida, 
e posto. a votos é approvado .- o projecto e passa 
para 2• ·discussão. · · .- , 

B.EFOUA DOS Ol'l'TCU.ES DA Gt!AJU)'I. :,PÓLlCl.lL 00 
l'ai E D(J:AlUZOlÚs.: 

Ev.tra em primeira idiseussão!:o ~ta· : 
« A aasemblãa · garàl legislat.iva reaolve i 
'!- "A.ri • . 1.• :rem 'direito à serem reformados; em 

conformidade da lei n. 602 de -19 de·Setl!mbro de 
1800, e do decre to . n. 722 de 25 de. Outubro .do 
m!l!lmo .. anno, os ·omeiaes da guarda policial das 
províncias do Paril. e do Amazonas que nilo -tiTe~ 
rem.. sido &.ttc!ndidos n& otgani~>~io li& guard~ 
nactonal. · · · 
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a. A.rt. 2.• Fieão rovogadas as disposições em 

eontra:rio. 
« Paço da camara dos _ _!l_~pu~doa, -19. de..Agosto

-· 1852:---=-J. J. âe""Oiii3ei1'a,- J. J. de Limae Silva. 
-A. Nunes de Auuia,..u 

o Sr. suvetro. da l\-Iotta : - Sf, presi
dél!te, são tantas as materias que estão na· ordem 
do dia, que é impossivel que o. nossa compre· 
hensiio abranja todas. 
· A materia do projecto que se acha !lg<-ra em 
discussão e, qunnto a mim, de J::l'llnde alcance, 
o me parece que não devia. ser approvada ·sem 
que o governo seja ouvido a esse respeito. Tra
ta-se de fazer eJttensivo aos ofiiciaes da guarda 
policial do Pará um beneficio que as nossas 
leis geraes da organisação do exercito dão aos 
officiaes do mesmo exercito. Para que nós pos
samos com jl:$tiça cone~der este beneficio era 
preciso que tivessemos uma i:iéa e:cacta da or
ganisnç_ão dessa guarda rolícial do Pat·á, e en 
vou provocar esta discussão pa~ me escla-
recer. • 

Todos "os corpos da guarda policial siio rega.
ll1dos no . i:mpei'lo por leis provinciaes, essas le1s 
são .as que dão as _garantias a esses corpos; 
rião sei, país, qual é a ra~ão gue h a para que se 
queira por uma. lei geral (lar a. offiiciaes da 
guarda I!Olici:ll de uina província um l:leneficio 
que a le1 só dá nos officiaes· do exercito. 

O SR. P:r:MEN'l'A. :M4Go~.r.nXEs : - Estã. enganado 
o ltobre deputado. 

O S11. SE!uo~. :-Beneficio a officiaes illegalmente 
feitos. 

O SR. SrLV~ou. J>A MorTA : - A offi~iaes ille
galmeote feitos é que se-quor dar o beneficio 
da reformo. I Senhores, se ncaso essP.s ofiieiaes 
foriio Hlegalmente feitos, é consequencia do pro
jacto dar o. taes ol!iciaes um beneficio qne a lei 
p:era.l COIIC3de BÓD'lente a omciaes legalmente 
feitos. 

O SJI. Pu~ENTII. MA.o-.u.ulza d~ um aparte que 
não pudemos ouvir. . 

O · Sn.. SrLvEnu. n~o- MoTTA: - Dil!l o nobre d<>
put.ado em um aparte que alies erfio offieiaes 
da ~uarda. nacional; mas ainda aasim pergun
tare& eu, qual é a provlnoia 9_tte tem para os 
ol!icic.ea da sua guarda 11acionat o direito a um 
beneficio que a lei sómente dê. aos officiaes do 
exea'Cito 1 Não estão ahi os ofllciaes da guardtl 
nacional do Rio Grande do Sul, oue têm pres
tado relevantes serviços ao paiz, iii.nda em du
vida se ae lhes dará certas vantagens. quanto 
a aeces&NI que são pertencentes a· olticiaes do 
oxereito? Entretanto o.pr~sento.·se agora um pro
jacto destes' ·para se conferh· ;\ ordCines de um 
corpo policial, de um <:orpo- que não está , no 
quadro do ~xereito, vantagens que a lei sómente 
cunfere atos offieiaes de lí:tha. · 

O Sn. P.atrLA ÜANt>mo : - Siia of tfeiaes- cteallos 
por lei. · 

O Sa- Sn.v!WIA- DA MoTTA.. :-Aiilda ha. pouc~ se 
disse_ que . erão illegalinen te feí~, ago~a di:.:-sa : 
« forao fe1tos por uma lei I u Sen'hores, eu niiD 
duvido dar algumas vantagens a officiaes qne 
não estão· no quadro. do exercito :. :rilãs entendo 
que a este respeito o-corpo leghilativo não póde 
proceder regularmente_ s_C_ll! q~e . ouça 0 gove~no. 
N~o . q~ero eontestor a; Ju~t•ça da causa destes 

offiClaea, mas quero ouVlr a opinião <fa governa 
relativamente aos serviços qu() eslia gl1arda·po
liehll P.teSto'!l, _ e . ao direito que por 'Ventara 
saus · oflieiaes poasão ter J!&m gozarem das :van
tagens qu.e a. -lei geral s6 ~i. aos. onlciaes do 
exercito, .e então -.áareí o . men voto. 

_Sa ·esse· COrpo e policial C p~OViucial. O cort~O 
legishltivo uads, tem ~v.e faze~; com elle, e se -é 

um corpo geral, então não devemos .. alterar a 
org11nisação que clle tem_ ·e ·_as_ ~n_ta~e_Di! _:_c!_()_s __ 

__ sens . .of.G.eíaea- sem sc--·ouvrr prnrreiramenre a opi-
nião do governo. . 

Vou portanto manJar á mesa um requeri
mento . para . que 1iqna o proj ecto. adiado lllé quo 
o Sr. ministro da guerr!l. nos dê informações a 
este respeito, on venha à camara -assistir a esta 
discussão. . · 

Lê·se, e, sendo apoiado, entra em discussão, 
freando no emta.nto suspensa a do projecto, o 
seguinte r equerimento de adiame~to do Sr. Sil
veira da Motta_ 

• « Requeiro que fique adiado o projecto atê 
virem informações do governo.-S. R.-Silveira 
da Motla, l> 

o Sr. Fel"ra"':- Sr. presidente, o di>õcurso 
do nobre deputado a-utor do requerimento dEI 
adiamento me obriga a occupnr por alguns ano· 
mento~ a attençõ.o da camara para explicar no 
nobre deputado autor do adiamento o. motivo 
deste projecto. . . , _ . . . 

O nobre deputado disse que ctt\ p:rociso ou
: virmos ao Sr. ministro da gu.err~>: este negoeio 
nada tem com a repartição da guerm, · E' pre
ciso. que conheçamos a historia. da guarda po· 
licill.l ao Parà para que se poss~ alguma cousa. 
dizer a seu respeito. 

Depois dos gl'andes desasttes d<~ guerra civil 
que _lavrou na . _provlncía do . Par!~., o. genernl 
Andréa, enti<> pr~idente , estabeleceu alli,_ em 
lugar da guarda nacional, uma guarda ·que_lh_e 
deu. o nome de policial. . _ _ , · 

o s~. P~TJ. llúGi..r.lliEs.:-:Apofado . . 
O SR. · SE:laA.: -·E estava autorisado·· para 

~~? -
o s~. F.EliB-U::- Eata determinação do nó!lre 

general foi autori5eda :por rimá lei e:icepcion11l 
que passou a 1·espeito daquella provinda. O 
numero · das praças deste cot'l>o creio que devia 
ser o de 600 ; o nobre general então o estandeu 
a todos os lugnres em qua a legalidade ia 
triumphando _ pa.ra. segurança p11bllca. Oray este 
corpo, que jã não' :existe, prestou os. mais rele
'\"1\ntee eer:víços {l. t ranquillidade publica,. quer nó 
tempo ·de guerra, quer tiO teinpo de paz, e creio 
que servill mesmo como trops de linha por 
muito tempo em destaenmentos, etc. 

Eu não 'ltleto examiu!!.r e. legalidade ou ille
gaUdade deste passo ; mns estando. organl.s&do 
na provincia este corpo Que substit11ia a gu!U'da 
nactonal quo não so tinha creado conforme a lei 
de 1831, porque a ·eleição dos offi.ciae1; _pllrturba· 
ria na época ·de su<:~. insti_tuiçno ainda· mais a 
traoquillida.da ·pubiica, não obstant<J. toar .sido por 
muiL'lS vezes pedida. a. ·sua suppressão uesta 
.caaa pelo -illustra parlame11tar o Sr; .Souza lo'ranco, 
foi todavia C<Jnscrvado e ocontirmou a prestai." ·ser
v.iços até ,a ultima lei- da_ guarda nacional.·- Es
ta vão por ~:onse~uinte os seus officiaes nas mes
mas cireumstanc1as em que .se aell.:wão ,os·.· offL. 
ciae6 da gn.arda nacional nas difi'tll'entas pl;'o· 
vincias. · 

A 1411 vigent<l d>~ guarda · nacional mandou dar 
preferençia IWS. officiaes que tinhão patenteS' pas. 
sadas em -eonse_qnencia. das leis. provinci~s ou 
de actos do governo ger;-1!; na~J.a_ ,por~:m (ol· p.ro.
vido a r espeito da guarda pollclal· do· Par~· N11, 
Bahia, por e:IAlmplo, ha;viit.o oífi. c. iaee d_a· gumda 
nacioauu com pa.~nt.es desde .. lt:ISS •. depois da sa· 
binada, êpoeá etn-·que não bayia uma. só pessoa 
alli . que quizesse vestir a farda d~ _ gnart!a, na
cional depois da' entraila do e:lerclto n:â c:ipital; 

1

·. e. eata gn-.arda na-cional assim féita- ·.pl"é-s_~_u_ in.· ui-tos ~rviços., asqim .. cOmo. a de l>$~Dambueo. 
Creio que unieamante em Minas e em S. _Palllo 

; é que existia a. guarda. nacioo~. CO!IfOrm,e :~~ 
prinlili'Va institU.il(ãl1. · · - · · · · 
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O Sn. Ar:aiGIO :-E isso mesmo em p:.lrte. 
o S:a. FEwu.z:- O que qner, portanto, o pro

jecta em . discussão não é o qae d1s~.e !l _nobr~ 
deputado, e .si111 que a sorte ~essas ~nd1v1duos, 

_ .... qu€. por-- mmto tempo .p1·estár.uo ... rele\antes ser-. 
vi~.os, n:'io fique muito differonte dos outr?s que 
erão oflicines da guarda nacional das d1vers·>s 
províncias; e, Sr. presidente, um l:omem que 
prestou quer no tempo da guerra, quer no 
tempo da paz, sel'viços de offi.cíal, scgu~nmente 
d o boa vontade não ~e encarrega de serv•r como 
sold11do. E ' mesmo uma ingra_tidão quere~ que 
estes officiaes, que tantos serv1ços prestárao ao 
p·\iZ quo forio como que o penhor da tran
quiliidade do Pará, coje sejão demit~idos ~os 
~ous postos e lançados á marge~. Ets·~q~u. o 
que o projecto quer remediar. Nao se d,\ pelo 
projecto a OS!'E:S offlciacs nem. direitos que per
t encem aos officiaes do cxercrto, nem rerorma_s, 
etc. O que se quer é que a sun sorte não seJa 
cmpcioo·ada 

O Sa. SE.lllA:- Que fiquem com soldos-
O Sn. FERnAZ: -Não têm soldo algum, siio 

meramente oflidaes da gwuda nacional , com a 
differença de terem uma organisação nâ~ CO_!I· 
forme á lei de 1831. Tivel'i\o uma organtsn9ao 
execpciQnal, e ser"irão conforme ella por dtla
tndos tem \Qs. 'São officiaes que contao talvez 15 
a 20 annÔs de serviço, c em consequencia da 
nova lei da guarda uacional fieúrãn como sol· 
dados! I sto, em verdade, em uma cidade muito 
p opulosa, como, por exemplo, aqui na cOr~, 
pouco inll.ue ; aqut certas pessoas não pr~sta;o 
o serviço de soldado. querem antes eontnbu.•r 
par.t a ·conservação da musica, fardan1ento, etc.; 
mas em .outros pontns multo Influe, ha deza•·, 
lia até inconveniencia. 

O nobre deputado, porem, parece qu e eonfun. 
d io a guarda policial do Pará. eom aquclJ.a força 
que foi substituida pelos permanentes; e eousa. 
dill'erente, é um corpo org.misado em. <!_iffere'!tes 
municipios, onde as suas prt~ças presta~no m211tos 
sen·iços .;em pereeb~rem a menor gt·at•ficaçao ou 
soldo. 

Faço o3t as refio:tões ao nobre· deputado para 
que se convença de que o projecto nito t~m per 
fim qu~ror destruir a lei geral do exercito. 

O sr. VV11kon• elo l\Iattos :- Sr. pre
sidente, por um Indo estimo que tivesse ap{>a
roeldo o requerimento de adiamento offeree1do 
pelo nobre deputado, porque deu-nos oecasiào a 
manireatat• a !UIItiça que asaiate aos officiaes da 
guarda p olicia do Pará para como os antigos offi· 
ciaes da gllB.rda nacional, merecerem a reforma 
nos postes em que por longos annos servirão; 
porém, Sr. presidente, não podet•ei dar o meu voto 
a um adiamento Indefinido conio o que estli pro
posto, Jlrincipalmente por que sendo esta a pri
meira discussão do projecto , e não havendo 
t-empo u a presente sessão de entrar-se n~ sua 
segunda discussão, me parece bastante o mler
vallo que medeia do uma a outra discussão, 
para que possamos estud3r melhor a questào, 
se é que já se não podem apresentar todos os 
eselarecimentos que a justifiquem. 

Senhores, o nobre deputado pela Bahia que 
me precedeu já mostrou a origem da guarda 
poliei3l do Pará, já m encionou mesmo alguns 
dos mui r elevantes serviços feitos, em crises 
bastnntemente arriscadas, por esses eidad:ios, 
que pela nMCSsidade de manter a ordem pu
olica estiverão arregimentados sob o t itulo 'de 
guardas policiaes, entretanto que nas outras 
províncias do imperio o serviço me110S arduo 
e arriscado !oi eenipre feito sob ~ titulo de 
guardas naeionaes. A diiierença portanto é de 
nomes. . 

As. provincias do imperio que u iio tiverão a 

infelíeidade de soffrer uma guerra civil, ou antes 
uma rebelliiio tão desastrosa como foi essa por 
que passou n p1·ovincin do Pltrá nos annos do
corridos do 1$.33 nt.i .fins d e 183-! ou pl'ineipios 
de 1835, CQDServárão . por .. algum . tempo a sua . 
guarda Iiaciolial ·c.-r~ilnisada na fórmn da lei de 
18 de A~osto de 1S:3t ; mas depois me parece 
qua passarão · os oftleiaes n serem nomeados por 
pate~otes dos presidentes respectivos, em virtude 
de leis provi11ciaes ; visto que as suas assem
blén.s sa j ulgáriio com D. attrlbuição de poder lc· 
gislar a r espeito. · . 

Quanto por ém â pronncia do Pará, que in· 
feli~mente nilo s~i por que fatalidade, sempre 
tem marchado ap63 al\5 ontras, tal vez porque li 
n ultima . ll~O'\'inci~ do imperio na sua posiçiio 
geogr,,phiea , dP.vend o aliás ser a primeira, não 
se julgou a assembléa pt·oyincial autorisada a 
in.itnr as outras Msembléas das difi'e rentP.s pro
víncias; tanto que em _18 !9, . se não cs~ou en
g•<nado, apparecendo alli u m prlljecto que dava 
autoris:lçilo ao presidente . dn província a reor
gani>;ar n g uarda nacional respectiva foi esto 
prejecto rejeitado pela assemblén provincial, pot·· 
q1.1e ':onsid~;·ando a guª'rda nacional como par~ 
da Í<Jrça pttblica, entend eu que só a assemblea 
geral ~ que podia legislar sobre esse :ossumpto. 

Assim, pois, <lesde 1835 até 18:>1 a guarda po
licial do Pará funccionou. o funccionoa constan
temente merecendo· elogios de todos os adminis
tradores · que estiverão uaquelln pro vinch · nos 
annos em que essa guarda prest ou muitos ser· 
viço á ord~m e tranquillidade publica. • 

Sr. presidente, não se póde dizer que a guarda 
policial do Pará teve uma origem illegar ; !)elo 
contrArio, em consequencia dn r ebellião de · que 
já fiz men~ão, foi ella organisada por uma lei 
ger al de loS5; porque, tendo-se visto o governo 
na necessidade de r estabelecer a · ordem e manter 
a tranquitlidade de proviucia1 que t inha passado 
por um choque .. x traordinano, e não pod~ndo 
mandar para alli uma força do linha capaz d e 
contribuir p(\ra esse fi.m, mister f oi q~e se ar:e
gimentassem os para~nses que estavao em c•r
cumstancias de prestar bons serviços para au
xiliar (como poderosamente o fez) a força de 
linha. 

Antes mesmo, Sr. presidente, dcss11 occasiiio 
em que esses pnraen~"~ forão alistados para 
prestarem esses serviços, n!Lo" trepido om diu r 
que elles concorrê rito muitt> para que os· rebel· 
des, na época em que a província, á excépçlio 
de um ou outro ponto, !oi devastada, respei· 
tassem a cidade de Cametn (então villa). A ci· 
dade de Cametá, Sr. presidente, então villa , foi 
a unica que t·csistio a todos os ataq11es que por 
diversM v ezes lhe dirigirão oa rebeldes. Os Ci· 
dadlios, pc is, dessa cidáde merecem,' 11ssim com·o 
muitos outros de Aba.eté, Mojõ, SantA-rem ·e -de 
outros diversos pontos da provinda do Pará · e 
Amazo·nas, todu o elogio polo seu; amor á · Qrdem 
e pelo que concorrer5.o para o· .. r éstabeleci!liento 
da tranquillidade pnblica. (Apoiados.) . 

Cr<Jio que ningu~m co.>ntestará isto, pois que 
na casa existem alguns nobres deputados que 
por alguns annos servirão · de ·admmisl.radores 
na primeira dessqs pro-víncias, e que bem co
nhecem os relevantes serviços '!)restados pela 
guarda policial da que se trata O ·:n obre de pu· 
tado pela provincia do Ric; de Janeiro, que foi 
alli administrador em· 1~~. em. o· .'li<~u r elatorio 
com qae abria os trabalhos da: ··ailsembléa pro
vincial, tratando da organisa~o da' força · pu· 

· blica, ~ressou··se desta maneira : · 
" Debllixo do mando immedbito do · comman

dante d'ls - armas continua a · fprç" ' po~icial da 
provincia, cuja organisação a disciplina tem oft'e
rec!do não. equiv~ g:\ran~ á orde~ e lil>er· 
dade publ!C$. O governo ·de Slla Ma11estade o 
Imperador ordenou· me, om av~o· de l o de DI)· 
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zembro do anno passado, cuja cópia será ende
ressada á secretaria desta assem bléa, que se 
conservasse a policia provinctat no mesmo pé 
em que se acha na actualidade, até que o po~er 
legislativo geral, a quem se acha affectn n nxiS· 
tencia dessa parte da forca publica da uaçf\o .. 
resolva o que mais acertado julgar a seu r ,,. 
peito. A policia continúa a ser considerada como 
f6rça geral, da mesma sorte quê o era a guarda 
nacional, a quem substituio por occasião dos 
desastres que dilacerárão a província : com 
ella nenhumas despezas fazem os cofres pe
culiares. " 

O mesmo que isto, pouco mais ou menos, sem
pre disserão da guarda policial os di versos ad
ministradores que cstiverão no Pará depois do 
Sr. general Andréa. 

Ora, já se vê daqui que os admi nistraJores 
que na província estiverão, especialmente o nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro, quando se diri
gião á assembléa provincial por occasião da 
abertura de suas sessões, tratando da força 
publica mostravão claramente os relevantes ser
viços prestados pela guarda policial. O nobre 
deputado mostrou que de ordem do governo 
imperial conservava a guarda policial a organi
sação .em que se achava, por isso que achando
se essa organisação affecta ao poder legislativo, 
entendia o governo imperial que não podia re
solver cousa alguma a respeito. Mostrou mais 
que essa guarda policial servia sem dispendio 
algum dos cofres publicas, quer geraes, quer 
provinciaes. 

E quando é que o poder legislativo tratou da 
organisação da forÇa publica nacional? Foi 
certamente quando se reformou a lei da guarda 
nacional. Mas nessa occasião, ou pm:que não 
houvesse quem com vantagem advogasse a causa 
do Pará, pois que muitas vezes acontece que 
uma província tendo representantes, estes, por 
uma ou outra causa, ou são indifferentes aos 
seus interesses, ou ainda possuídos da melhor 
boa vontade nada poodem fazer; porquanto, em 
geral, advogamos aquillo que mais nos convém 
e de que podemos colher maiores vantagens, 
fallo contra mim, pois ás vezes pendo para o 
lado que me. parece mais favoravel, e outras 
vezes faço opposição áquillo de q-J'e não gosto ; isto 
é natural de nós todos; tratando-se de reorga
nisar a força publica, isto é, a guarda nacional, 
a guarda policial do Pará, por infelicidade 
desta província ou dessa gente, não meroceu a 
attenção da camara, não· foi considerada como 
força cívica para ser nivelada á guarda na
cional das demais províncias I Não é censura 
que faço áquillo que já passou, é apenas a 
manifestação de um sentimento por aquillo que 
não so fez. 

Concluindo direi que não posso votar pelo 
adiamento. Entendo que este adiamento, pela 
fórma por que foi proposto pelo nobre deputado, 
importa uma morte ao projecto, entretanto que 
se o nobre deputado tivesse a bondade de reti
ral-o, o projecto ficaria por sua natureza adiado 
até á sessão do anno que vem, sem passar ·por 
uma morte prematura; e então, melhor esclare
cido o nobre deputado, se os esclarecimentos 
que se têm prestado, e os poucos que acabei de 
ministrar, não forem sufticientes, poderá levan
tar a sua poderosa voz contra a materia do 
pro jacto. 

E' incontestavel que a guarda policial do Pará 
fez serviços que devem merecer alguma altenção; 
é injusto que cidadãos que servirão por longos 
annos em diverso8 postos, e que contribuirão 
com seu sangue para o restabelecimento da 
ordem no Pará, se vejão hoje obrigados a servir 
de meros guardas, talvez mesmo sob as ordens 
daquelles que durante os combates a que se ex
puzerão forão por elles apprehendidos com as 

armas na mão, fazendo fogo contra a legalidade I 
Voto, por estes motivos, contra o adiamento: 
se ao menos elle fosse definido, talvez lhe déss'l 
o meu voto ; mas na generalidade em que está 
concebido não posso dal-o. 

o sx•. Pllue:n.ta de l'tJ:agalllães :-Sr. 
presidente, sinto bastante estar em divergencia 
com o nobre deputado pela província de S. Paulo 
que apresentou p requerimento de adiamento, e 
tenho por isso de combater tal pretenção. O 
nobre deputado, sem duvida na melhor boa fé, 
porém em um com p.leto equivoco, offereceu esse 
requerimento. Digo em um completo equivoco, 
porque quando guiz fundamental-o declarou que 
a materia do projecto em discussão tinha per
feita connexão com os ofticiaes Jo exercito, quando 
é cousa inteiramente diversa. 

O projecto de que se trata diz respeito á lei 
da guarda nacional, manda Yeforma!' os ofticiaes 
da guarJa policial que existio na província do 
Pará, e que não forão comprebendidos na reor
ganisação da guarda nacional. Espero que depois 
de uma explicação que vou dar o nobre depu
tado terá a bondade de retirar o requerimento 
que offereceu. 

Em 1885, Sr. presijlente, quando rebentou no 
Pará a rebellião de que todos temos conheci
mento, j!t pelos estragos que causou, e já pelas 
occurrencias desastrosa.s que houverão, a assem
bléa geral entendeu que, para mais prompta
mente restabelecer a ordem publica, devia sus
pender as .garantias para aquella província. O 
Sr. general Andréa, nomeado então presidente 
do Pará, armado da lei de súspensão de garan
tias, chegando á província, julgou que, para 
terminar completamente u rebellião •.l chamar á 
ordem os revoltosos, era necessario extinguir a 
guarda nacional, e substit;p. il-a por um corpo 
que denominou policial, sujeitando-o ao rigor das 
leis militares. 

Este corpo policial prestou bons e valiosos 
serviços a favor da ordem publica, forão esses 
valentes e benemeritos guardas . policiaes que, 
batendo denodadamente em diversas localidades 
os rebeldes, conseguirão, ainda que a muito 
custo, restabelecer a tranquillidade publica na 
provincia; foi essa guarda "denominada policiá! 
que impôz o tPrror aos inimigos; foi finalmente 
essa gente, tantas vezes coberta de gloria, que 
deu o socego e a paz de que goza hoje a proc 
vincia que tenho a honra de representar. 

Cumpre observar que a lei da assembléa geral 
marcou para a suspensão de gar~antias o prazo 
só mente de tres annos. Corrêrão esses tres 
annos, e o governo geral, julgando que ainda não 
era s-ufficiente esse espaço de tempo prorogou 
por mais um armo a suspensão de garantias em 
o decreto de 20 de Outubro de 1837. Continuou 
ainda a guarda policial a prestar serviços, e 
s8rviços valiosos, em tal iju~lidacle. 

Em 1838, tendo-se concluido o ultimo prazo 
de· suspensão de garantia,. a assembléa provin
cial dirigia uma representação ao presidente pe
dindo o restabelecimento da guarda nacional, 
vhto que era chegada a occasião de sahir a 
província do estado excepcionario em que se 
achava. O Sr. general· Andréa, que era o- presi
dente, como já. disse, remetteu essa representa· 
ção ao governo imperial, e este mandou por 
aviso de 16 de Janeiro de 1839 que continuasse 
a guarda policial no pé em que estava até que 
a assembléa ·-geral, tratando d~ guarda nacional, 
tomasse alguma medida a respeit0. 

Decorrêrão, senhores, não menos de 16 annos 
em que existio na província do Pará esse corpo 
denominado-guarda policial,-não obstante ter 
findado o prazo da suspensão de garanti!IS, nãó 
obstante haver a assembléa provincial apresen
tado motivos justos e convenientes para que se 
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acabasse com a gunrda. policial, e se restabel!l
~esse a .gunrda nacional. Digo que se pas~á.ruo 
16 annos , porque f<>i já em ts.->O que se tratal\ 
da lei da gt.Ulr<la nacional, c infeliztncnte, senho
res, forão __ excluidos. .dii.S :vauU.gens --des..., lei os -· 
o1Hciaes da guarda policial de que tantas vezes 
tenbo faUado. 

0 :> offici;:es da guarda nacional nomeados pelos 
presidentt·s de algumns províncias por uutorisa
çiio das assembléas re9pectivas, e sobre o que 
b<.~uveri\o não poucas du~idas; forào contem pla
dos na l ei; pois que determinou, em um dos 
seus artigos, que fossem elles cnnservados nos 
seus postos, p romovidos n outros maiores. e até 
1·efor mados; entretnnto que os officiaes d;l guarda 
policial do Parf1, que prestárão relevantes ser
viçDS no !<logo espaço de 16 s nnos, ficà rão !óra 
dessa expresM disposição. 

Este mal, senhores, ser!'. aintla mais nola"el 
quando vos lembrarde~ que a guarda p olicial 
do Pará, por moUv.-.s a que não âeu luf:(ar ; era 
no estado normal da província guarda nacionnl. 

O meu nobre collega. o Sr. Fausto de Aguiar, 
deputado pela minha província, e que a presi
dia quand!l teve de ser ~xecutada_ a lei da guarda 
nacional, aproveitou mutti<>s officn.cs da guarda 
policial ; mas ainda assim fi.cil.riio alguns que 
não pudcrão ·ser aproveitados · no serviço acti vo; 
e 5ito destes, senhores, que trata o prúje~to dado 
para a . discuss~o. E não será uma injustiça qu~ 
cidaditos que cingirlio uma bando., e que assim 
defenderão e sustentàrão a ordem, só porque 
não. forão contemplados no numero dos oi:licines 
da guarda ullcional em consequencia de suas 
enfermidades, fiquem reduúdos a simples guo.r
das ? Ji:' senhores, sobre isto que, como repre
sent.!Lnte pelo !'ará, não posso deixar de levnn
tar minha -voz na cumara dos Srs. deputados. 

J(l vê a camara que tenho bons fundamentos 
para contraria\' a medida que estabelece o re
querimento do nobre dep~ttado pela província de 
S. Pauio. 
O Sn. Vmto~.To : -Mas 11. guord3 policial do 

Pará foi uma ínstituiçiio diff~rontc t.la guarda 
lll!.cionnl; 

O Sa. Pnre~TA. MAGALHi&s : -E' verdado: mA8 
a gunrda nacional do Pari\ ora s•mrdn nacional, 
e que, por !actos do qu~ niio teve culpn, ficou redu
tidn ao soffdmento porque passou !ü annos. 
Portnnto, Sr. presidente, fico. bem conhecidll 
n Justiça dn causa quo J~fontlo. O adiamento 
importa a ficar sem uudamottto um projocto 
quo t rata d:\ TefoTrno. dotl olll~iaea d11 guarda 
policinl do Pan1, que a meu. ver á matt~rio. 
1mportunte. 

Se o governo, no momento em que terminou 
o prazo da suspensão de garautios no Pará, 
tomasse a guarda policial pllra guarda nacional, 
como era antes, du certo que eu nilo teria de 
occupar-me agorn de uma injusLiça que deve 
set reparada, nem os offici .. es da p.uardl\ policiai 
tcl'ião do~ fazer queixas o reclamações ; estaríamos 
livres desta pnsiç:i() : mas J!or infelicidade desses 
cidad~os não bouvcrão r azões nem motivos, por 
mais poderosos que fossem, para que clles tor, 
n nssem para a guarda nacional; esta medida 
não. se tomou, desprezou-se a justiça que fallava a 
favor delles. - · 

Eu poderia alo~gar o meu discurso citando 
e toodo os períodos dos relator ios que for/ia 
apresentados â assemliléa provincinl pelos pre
Sldcntes· do ·Pará desde o . proprio Sr. gener11l 
Áildrêa .a t'é no ultimo que · ex~utou a lei da 
guarda nacional; pois que nessa~ peç'ls officiaes 
se mencionão os bons e valiosos serviços que 
prestel'ão esses ofllciaes, essa g~rda polictal, 
a bem da ordem e tranquillldade publica. Mas 
não querendo demorar a discussão tendo dado 
j;~ t>:otpl ieações qu.&uto :1. mim s ufficientes para 

que o nobre deputado por S . Paulo· retir e o 
seu requeriment.o de ndiomCilto, c que espero 
o faril, eontent,n-mc-hei eom ',d i~er que tOdos essea 
rresidentes lizeriio especial e bon.ros~ menção 
dos serviços ·dll guarda pollolal de mmba pro
víncia. 

Termino aqui o ~ue tinha a dizer a respeito do 
requerimento em dtseussão. Espero q11e o nobre 
deputado pehl província de S . Pa11lo, como creio, 
re~ir:~rá o seu r equ erimento ; e se sobre a utilidade 
da materia do pt·ojecto a llppnrecer coutestação, 
tornarei a pedir 11 palavra e de novo entrarei 
ua discussão. 

<> Sr. Fau•to <lo .A.g.:.tD.r:- J11lguei-me 
nn obrigação de dar á camara algumas infor
mnçÕIOS sobre a materia de que se trata, não 
só pela razão de ser dep~tado pelo Pará. C:OD!O 
tambem por ter s ido presidente dessa provm<aa 
na (ICcasiáo qne a guarda policial foi ·ahi dissol vi
da, e se trntott da reorganisaçiio da · guarda na
cional. 

Quasi i11teirameote fui prevenido pelos nobres 
deputados que me preced:etão, os quaes niio só 
fizerão a h istoria d~ssa guard:1 policia l desde o 
tempo em que r •• i organisa.d•\ na provincia, como 
mencionárão, e .devidamente apreciáriio os im
portantes serviço3 que · essa instituiçãq prestou 
á província., concorrendo activomente para o 
restabelecimento da ordem publiCá. Creio que a 
camara estã sufticicntemente esclarecida & este 
respeito, bem como solne a ine:oc.actidão dos fun
damentos com que argnmentou o nobre de(IU· 
tado pela provincill de S. Paulo, autor do adia
mento que se discute-

Esta nobre deputado considerou, ora que essa 
guarua policinl era uma instituição provincial , 
ora que o IJrojecto tinha por fim equiparar os 
seus oflieiaes, qu~nto ás reformas . aos os o:fll
ciaes do e:oc.ercito. Tem-se 1nostrado que nada 
disso é ex:acto, e que unicamente sa trata de 
fazor extensivo a esses offioiacs o favor quo a 
lei do 18;)() concedeu. aos omciaes da antiga 
guarun nacional, pernlittiodo que, dadas certas 
circumstancias, th·ossem direito a serem refor
mndoa. 

Entendo quo, nesl.tl occasiil:o, devo declarar é. 
camnt•a quo cabendo-mo a tarefa de roorganisar 
a gn11rda nncionnl no P11.râ, ftü nimiamente 
escrupuloso em o.pt·eciur os serviços e o mere
eimonto poseotll dos antigos officiaes da guc.rd a 
pllllcinl parn os couten1plar ne!l:la reorganlsaç!lo, 
o tenho plenn conscioneia de que todlls os que 
se ocunvt~o. :10 menos no meu .entender, nas 
circum$tanciaa do o merecerem, foriio contem
plnuos nas propostas que t ive a honra da di· 
rigi~ o.o governo imperiul, ou fori'lo por m im 
nomeados. Alguns deixei de contetoplar por 
motivo, ou de avan~ada idade _, ·.ou :rle enfermi
dades de que padeciiio, e que .o:vinhabllitaváo 
para o serviçJ dns r.rmas, ou emfim por julgar 
que outros cidadãos estavão em -melhores ei-r
cumstancias: mas o seu numero é pequeno. 

Dis~e um nobre. deputado . ~ue o negocio de 
que se trata é de jusLil)n; quanto a mim, é de 
favor. EsSa guarda policial foi uma instituição 
especial, cuja crcação foi determinada pelns ~ir-

, cumstancias extraordinarias. en1 .que a província 
se achou em. 1S35; o Sr. geneTal An:irea foi au
torisado, creio qu_e por uma-lei desse. :um~. e f. elo 
governo, p:ua d1ss••lve1- a guarda nacJ~na ·, e 
levantar u:n on mais corpos, eoroposLQS de ci
d udilos que fizessem o mesmo serviço da guarda 
nAcional, .dando-lbe pol·ém uma organisaçiõ pu
tic~lar, como o exigia o estado e:xce,Pclonal da 
província nessa ,jf•oca, e esta orgau1saçüo sub
sistiu. at~ que se tratou de põr-se em execução a 
lei de 1850. Ora, é claro que não -se pôde 
equiparar semelhante instituição, que niio foi creada . 
por uma lei geral , • mas unicfl!Dente pol' um 
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regulamento do Sr. general Andréa, qua.ndc. se 
achava na presideneia do P<lrá, é. guarda na· 
cional, que foi erea•la pOr uma lei geral. E 
tanto a lei do 1050 eonsiderGu o .. facto . por esta 
-~órma, quo , gar:lntindo aos olliciaes da antiga 
gua~da nacional o direito ás suas reformas, dadas 
ceJ"tas eircumstancias , não incluio nesta dispo
sição os ofll.ciaes da · gua.cda policial, limitando
se apenas o.. ~sto.bclecer que devarião ser consi· 
derados . na 1·eorganisação da guarda nacional, 
segundo os seus merecimentos .... 

O SR. PRESrDt:NTE : ~ A discussão por e~ta 
fôrma val !óra da ordem. 

O SR. FAUS'I'G DE AourAR : _. Oonheç<> que nilc. 
ó isto materia do adiamento , mas fui levatlo 
pelas considera.çue~ que npre~entár1i.o alguna 
nobres deputados ; mas n ão proseguirei. . 

Eu creio que esta · mnteria n!to tovo o and~~o· 
m~to regular que deveria .ter, visto que o Pll.· 
rec&r qne se poz e m discussão foi dado pela 
commissão de m11riuha e guerra, quando esta 
materia nnda tinba .que pertencesse a .essa com
missão. Jull!o que o engano do nobre deputado 
por S. PaulO , que suppoz que se tr,\to.va de 
COD;C~der 1'0f~rma a· esllcs offieia~s da· guarda 
pohctal, e qu•pa1·ando- os aos offieiaes de linha, 
nasc~n deste facto. Parec;e-me que. esta materla 
mais pertence 8 commis"siio de justiça, porque 
se trata de tornar extensivo a esses offieiaes 
da guarda !)Oiicial o !a\•or conceditlo pela lei 
aos officiaes da guarda nacional. 
· .Julgo que se deverá conceder a alguns àess<:ls 
ofliciaes que não fvrão considerados na orgàni· 
sação da guarda nncional, por DJOLivos especiaes, 
o favor de que se trata, porque snu o primeiro 
a reconhecer que a lguns pre~tarão serv•ços irn
portnntes · em outras épocas·; mas parecia-me 
conveniente que a eommissão de ju3tiça fosse 
ouvida sobre esta materia, porque se está discu
ti,\do um projécto apresentndo por umo com· 
missão incompetente. , • 

O Sn. Pm:;smENTE : - O nobre deputado pôde 
ofl'ereeer uma em~nda ao requerimento elo adia
mento. 

O SR. FAUSTO DE AcurAR : -Bem , ofl'orocerci 
~ssa Qmondn. 

Vão a 111esn o~ seguintes roquerlmentos do 
adiamnnto, que, dcpoi.t de apoiados, entrilo om 
discus'io : 

" Quo s~ja remettido o projeeto ú. commiasiio 
de justiça.- F. A. de Aguiar. ~ 

'' Emenda nddítiva ao ndiament.o do Sr. Fo.ua
to. - Sem prejui:l;o da primeira dlscnasii.o. 
Wilk.ms. » 

O SR. S1LVE'Ú\A D.~ MoTTA. pecle e obtem 11-
eet•ça para retirar o seu requerimento. 

o Sr. can<lldo Borges : - E~tou dis
posto :1 votar pel o aJiamento , e não sei se 
deva votar por· esss ·snh-emeuàn; isto é que ,.á 
o proj eeto á comm iss~o de justiça sem prej ui>: o 
da primeiTa di scussão. D igo isto porque nlio sei 
se· é estylo . da casa ; se é, sou · !orça ..! o a ea· 
lar-me; mas se não é estylo ·da casa, Julgo 
que não devemos votar esta materin· quando 
precisamos esclal·ecimentos sobre ella. · 

Os SRs. VxRUTO :& PJx~TA M~OA!.HÃSS cedem 
da · palavra para se votar. 

Julgada a ·mataria discu.tida, e conaultada a 
easa, é approvadQ o requc.rimentu do Sr. F11usto 
cem a emenda do Sr. Wilkens. 

.. Al10loU: .. -n"o Jl ll Pti:PII'TAÇÕES 

Entra em terceira discussão o projeeto que 
augmenta as deputações de varias provincias. 

"i0:\10 -l. 

E' lida e entra em discussão a seguinte emenda 
substitutiva : · . 

« Subs.~itutívo do . projecto n . 115 de 1853. 
« A assemblé~ geral legislativa resolve: 
« A\1;. 1.• A provlncia da Rio de Janeiro e a 

de Sergipe darão cada uma mai~ dous depu
tados. 

« Nenhuma. rrovincia terá na representação 
naci.onal menos de 2 deput11dos. 

« Art. 2.• Ficão revogadns as diaposlições em 
contrario.- Lisboa Serra.-L. B . M . Fiusa.
F . Octa~iano.-Cru.: Machado. -TeW:eira d~ 
Sou~a.-L. Ca•·los.-Ribei••o da Lu.:.-Lim.a. e 
Silva Sobrinho.-Barl·eto Pedl"aso.- T aques.
José ele G<Jes.-Perei•·a da Sil~a.-Maced4.
S4yao Lobato.-Candido B orges.-Siqueira Ouei· 
1•oz . -F. Paula Scuntos.-Ferreira de Abl•eu .
Raposo <!a Camara.-Wanderuy.- F. Mtmde$ 
da C. Co••rêa.-J. lVilkens de Matto:;.-José A. 
de Maya.l/ules Castl•o,-T. R. Dut1·a Rocha. -
L i?Jra.mtmto."'-'A prigio.-L . A1·aujo. -G~"éa. -
Candiào Borges. " 

O .Sr. no.:..bo•"'- da. C unho. : - S r. p~e
sidente , o grunde numero d e signatarlos do pro
jccto substitutivo 1ue acaba de ser lido faz-me 
ac1·edit1u· qu_e .elle serà o.pprovodo, e n~m é 
meu intent-o fazer-lhe opposiçiio. Mms antes de 
oft'erecer á consideração da easa algumas reile
xões em apoio de um artigo additivo a esse 
projecto, seja-me licito la;jtimar uma decepção, 
a perda de uma esperança que eu a limentava 
e m virtude de declarações muito solemoes qna. 
aqui se fizeriio por mais de uma ·vez einda ha 
puucos dias. 

Quando por occasiiio dt\ discussão d<> projecto 
que c1·eou a pi'OVincin d o Paraná n deputação 
de S. Paulo se oppunha á desmembraçilo de 
suo. pro;incia , quando t~lla mostrava que ha· 
-viiio multas outras comarcM, muitos outros terri
torios do imperio em identiens senão em melhores 
circumwtancias do quo n Cot•itiha parn sarem 
elevados à categoria. de províncias, e que por is11o 
nllo se devia eom~r a aubdlvillilo por S. Paulo, 
onvl qne se respondia o acgalnt e : - Esa11 c:J·ea
çiio 6 lllh01 <le um sratcma, ni!o se limitar& só
mente 11. provinci-l de S. Paulo: · aa grandes pro· 
vincins serilo subdividas pau se erearem novoa 
centros atlmlnistrativo$.-Os deronsoroa do pro· 
jeeto entrlLrilo mesmo em det albca dolnrl\,ndo · 
que a Bahia esttwa prestes a pot·uor parte de 
se~ terrltorio com a p1·ojectado creaçilo da nova 
p •·ovincia. de S. Franciaco: Qlle igual medida &<l 
estenderia à província de Minas onde se pro
jectava crear tres outras províncias, uma das 
quae~ ao no_rte terill de absorver a prov·incia 
do Esplrito Santo. Essas revelações, Sr. pre· 
si•lentc, me fizerllo acreditar que este projecto 
de augmcnto de deputaçiD para diversas __ pro
vincias nilo teria mais a ndamento ·e~te anuo ; 
_pensava que esse augmento não :~e deérebiria 
seuão por occasiilo da ct·eu~il.o das novàs pro·' 
vincias. porque !nter essa augmento antes disso, 
é, alem de uma· diffi.culdade, prcs uppór que a 
actual dh•i.>iio terl'itol'ial continuará a perma[\e· 
cer como se acha. Por isso desde que na ordem 
do dia r~appareceu o projecto que se acha em 
discussão reconheci qa.e essas promessas- d e· no
va3 divisões eriio apenas feitas, não ·direi pari\ 
enft·aquecer os esforços da deputação de S. Pau
lo, ma~ para de nlguma sort.o justificar a mu
tilação desta provinc:ia Vendo-porém agora en1 
dlscuS!I§o este prvjecto · de augmento de deputa• 
çiio de varias províncias, em .. que a minha não 
é contemplada, julguei COIIVi!Diente fazer-lhe um 
additamento, e par isso Qtfereço ~ cons ideração 
da enaa um artigo . additivo · que ·é o seguinte 
( lé i : . . .. ' 

« · Art. As provJncjas' que aetuãiüiií'~te diio um 
•10 
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nlitnero ·i•oplll' dtl d <'putados darão o munt>r o par 
imm~diatarnente superior n:J.S primeiras eleições 
gerae~ a que se proceder no im perio. » 

Pr•,ponho, Sr. p~esidenw, por est.e artigõ ad
ditivo o nugmcnto de mais um deputado n:ts 
ein~o provin~ias (lUe prescntetuento t em a sua 
deputo.çi'io em numero impar, quo siio as pro
~·incias do Paró., PcnHunbucCI, Alagvas, Para-
llybn c S. Paulo. . 

Se o proj ecto substitntivo quando trata de elevar 
a dons o nuo1ero dos deputados de to<.la~ as provicias 
que actuolmente mandão á camnra um só repre
sentante, funda-se em qne o numero de s<:nado
res den ser A matado do numero dos deputados ; 
se esse augmento, pelo qual se vai duplk.nr a 
deputação das provineias pequenas, w1o we Iuóda 
em -outra raziu, p11reee me que a mesma razão 
prevalece iguntmente em aoo1o do e.ugmento de 
mais um deputtldo nas citieo provhtci:lS, a que 
sa refere o tueu additivo, porque em I.Odas eHas 
o numaro Je senatlor~s não é exacta1o1eule a me
tadu do numero dos deput·tdos, visto que o uu
rnero destes é lmp at·. 

E' verdade que se mr. poderia dizer que dan
do-se mais um deputadu, e por conseguinte mt~is 
um seoadot· patn as provinciag dag Al~góM, Pa
rahyba, Pernambuco e l:'arà, teríin essas provín
cias de passnr pot· um novo a b·olo, qnal o que regn
larmento em nosso paiz costuo1a p1·oduzir u facto de 
uma e leiçilo; mas além de ~11e semelhante co•\
siderilçào não póde ser eonsidernda como um a r 
gnmeuto contu uma disposicno fundada em jus 
tiça, acha-se pre'l"enido ·esse mal na relnçiio do 
men ndd!tivo, por que nelle se d ..-clara qu~ o aug
mento proposto terá do realisD.r-se sem necessl
Jade de pro~eder j:l. a novas eleições, visto que, 
em hora decretado, sótnente ~e torml.t'ÍI. effec:tí v o 
quando so tratar uas pt·oxi•nas eleiçõcs _ gt!r:~.es, 
das quaes túnde. n os separa o d ecurso ne mais 
de tres annos. ·· 

Creio, S r . presiJ.ente, em 11ista destas breves 
r eflexões, quo se a camara jnlgar digno de IIP · 
Pl"O\'tlÇÜO u projccto s uh3titutiN, igualmente não 
deixal".i de uppro,·ar o m~>u n.r~igo adliitivo. A 
ca111ara sab.: que o t·egulamento dudo por decreto 
de 26 de Março de 1824, design ando o numero 
dos deputados de todas IH provincins do impe
rio, declarou no · ~ 4.o do cap. -lo qu~ essa desig
nação era provisoria ; e tanto é vet·dado que e lla 
era de facto provisorill que desca época paru cá se 
tem augmcutado o numero dos 1·epr~seutantes de 
diversas pro\'inci:Is ; pot· exemplo, o Riu-Gmnde 
do Sut, que dav., primilivamcntc tres depula.io$, 
dá hoje "eis ; a pt·ovincia de ~Iatto·Gr05so, que 
Java um deputado, c.là. dous; a provi nela do Rio 
de Janeiro, qne tinhll oit.Q, dl\ ncunlmeote dez, e 
uioda níio se acha devidamente r epresculada ; a 
pro~incia da Balüa que dava tr eze, pass" n t er 
quatorze ... 

Ul!A Voz: -E Minas? • 
O · ~R. BA-&nos.~ DA. Cumu. : - De Minas tirou-se 

O?-tr.,'om um pedaço ~e territorio_ que lha perten
Cia paradar-sa à B>Ahla, apezar d1sso ficou dando 
o mesmo numero da viu te . .. 

A MESlL\ Voz : -Está engona.Jo, 
O SR. B.&.UBOSA. DA OuN!U. ~ -Fui inf01·mado disto 

na cai;&,. (H a outro lCpilJ' te.) 
Senhores, tr~l.afldn-se de colher dados estatísti

cos, r ecorr e-se na falta de documeutos o.fticiaes 
sobre P.Opu\ação,_ a _informações de Jeputados das 
respccu v as prov1nc1Bs; e quereudo ell saber a 
causa do augmento de um deputado para a Bahia 
inro~má_rno-me quo) se linha . dado um pedaço d~ 
terntono que antes porteracta á p1·ovioeia de Mi
Das, (Rer.lamaç/le$.) 

Dizllm-ma em aport~s que os>~ t.erritorio c:e.li· 
do á BQhia niio era de Minu ; mas o Cacto e 
que por causa d~sse t~rriwrio 11 Bahia teye o ll\lg. 

ment<) de um deputado, c a província Ja qual 
elle foi desmcmbr!ldo não so!freu diminuição em 
sua deput:11;1to. O<>mn ia dizendo, o ruo . Grande do 
Norte. que dtlv:> um só depuhdo, hoje dá dons ; 
e 1\la•·anlliío, qud tinha. quat~o; dá hoj"o seis ; o 
J:>iauhv, qu~ ti nha um, dá 11ctualmeute dous. Ora, 
cümo ·o projecto substitutivo augmenta as depu
tnções· de mais cinco províncias, teremos nccres
cimo de representação em doze pro'l"incias : sem 
qne nosse numero se comprehenda ·a de· S. Paulo, 
que ó a qu~ tem tido mAis aug menLC> de popu· 
laçiio f I I -

Pode1·-se-ba porem diz~r quo eomprobendendo 
meu· artigo ndditivo n província de S . Paulo, não 
póde elle set· approvado nesta parte, porque a 
camars. oles•nembrou della a comarca de Côriti
ba, quo se acha elevada a provincio. Mns eu 
direi :1 q11em quer que me queirll fuer esta 
objecçõo, ·que apezar dessa eireumstancia a pro
vincin ole S . P aulo tem ainda população !)ás
tante pat·ll que a s ua deput.a9iio aeja elevada. ao 
numer<> de 10 membros, e isto se pro1111 com 
dados .estatistlcos a offitiaes. Quaado o Sr. Na· 
baco de Araujo, sendo presidente daquella pro
víncia, mandou proceàer ao recenseamento della, 
verificou-.;~ que sua população e:r.eed ia muito a 
seiscentos mil habit!lnte~, e se nós •juntarmos a 
esse numero a fracção que nelle n ilo figur.a pela 
dimil:1uição que por d ifferentes causu apparece na 
co.,fecçiio dos mappas. veremos que essa pro
vinch teon uma popuLaçi'io sulliciente para que 
a sua deputação seja au::mentada, embora se lhe 
tenha tirado a comarca de . Ooritiba, .que, CCJn
forme se demonstrou un respectiva discU$Sii.o, não 
põd~ conter mais uo 60. mil almas. Po1· isso julgo 
que o nle \l artigo &.dditi~o ainda . por esso lado 
não póde ser atacado. 

Senllores, o proj ecto dá á provincia do Espi
rito Santo e á proviocia do Amazonas 2 depu
tados ; o Am, zonas não tem mais da 27 a 30,000 
h abitan.tes, e virà a ter mai;~ d11 quints. part~ da 
9Ctn:ol deputação de S. Paulo, -que tem popula· 
<;iio 20 vezes maior, .e que pela r egra de !•m por
<:.ào devia ser uqui r oprescnt:tda por m ais lle 20 
membros ! Dar se pois 2 deputados ao Amazo
nas satn augmcn tar ao menos 1 o. S. Paulo será 
um absu.·do qn<tSi semelhnute ao que s e dn'·a 
na Inglaterra untes do celebl'o bill de re rorma, -
pois que lá exisliiio ntó lSS·~ cld~dos importan
t•?S, como Birmiughnm, Jl!anchester e outras, 
que nüo crli<l teprcsentadns no pnrlamant.o en
tretanto que pequenas aldéns tinhiio o direito 
de elege1• nm 011 mai;; representantea. 

Pareco·me Sr. presidvnlc, que a põpUll\çi\o ,((; 
S. Paulo scudo, como é, uma populaç:io l&borio
sa o rica, txercendo n nt&.'timr. parte della a 
agl'lcultura em te•·rellus de CSJ;>an tos& tertilidado, 
~em a S<'U Co.vor elementos de Juturo e <le gra•ldc
za que inftuem muito sobre a mataria ·de que 
se trata, porque a riqueza é uma da~· bases do 
nosso systema eleitMal, e por conseguinte ·'da 
rcp•·.csonto.çito nacional. , 

A ca•a saba que pelo nosso sys_tema. eleitoral 
se exclue das eleiçõe~ a classe "proletaria, a 
classe desses individuas que 11ão têm os lOOS 
exigidos pela· lei ; c por conseguinte, quanto 
mais rica Iô l' uma p opulação, tento maia direito 
terá ella A ser devidamente r epreseutada, . i: é 
isto mais tuna r .1zão psrn que se augDlentc a 
deputação t!c S . Paulo. . . 

Um outro a rgumento se poderia . apresentar 
wntr.t ·o meu. addítivo, que e alie trazer· õ 
accrescimo· de mnis cin~o depntados ao- que 
marca o · projecto s obstitntivo que já·' dá sete : 
n:tns eu dil'ei primeko que o aeeretcimo do nddi
ll\"o só tei'IÍ do e.tl'ectuar-se nes primeiras elei
ções goraee daqui a tres annos; e em segundo 
lugar que o nugmento do numero dos t'epresen
t&•tt.e& não póde 11or um .nal, porqne a lnfluen
eia do numero ó uma inlluenc1a legitima e eon~ 
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stitu.cional · influencia do - numero irr.potia o 
mesmo que a ioftuencia da maioria, que é a 
ba.se do nosso S)'Stemn, e qllllnto DllliS numer•,sa 
fót• a representação nacionnl mais garantia de 
acerto haverá nas suas decisões Eu noto qua 
aqa~llas deputações que são· numerosas exercem 
maior ínftueneia nesta casa; é um facto ineontes
tavel, e que por certo não se póde negar; por 
consegui!lte julgo neeessal'io o angmento daquellas 
deputações que nii? estão em prnporção com :1. 
população de suas provindas, e que p.:~r isso 
não potlem e~ercer a devida intl~tencia que lhes 
compete. 

A' vista dessas razões, espero que o meu 
additivo seja approvado. • 

Vai á mesa o seguinte arti~Zo additivo, que 
depois· de apoiado entra em di~cussão. 

n Artigo addit ivo ao proj ecto s llbstituti v o. 
" A.s provindas que actu~lmonte d!!o numero 

impar .de deputados darão um numero par im
medinlamente superior nas . primeiras eleições 
g-eraes a que se proceder no imperio.- S. R.-· 
Bm·t-osa àa Cunha. » 

o S>:'. onndid<> Borgos:..:..Sr. pre$idente• 
so a rnzão; se n justiça síio princípios que entrão 
sempre em nossos calculas~ qMndo tllmos nesta 
casa de delil.,emr á.ee1:cs ·de qualq\1er objeeto, 
al~mas vezols porem, somos obrig9.dos a mo
dificar essa regra, se dessa moàiticaçiio ~de TP.· 
sultar a diminuição de un:s n1~l que se nao põde 
de todo fazer desapparecer ; nndamos sempre 
em busca do bom e do melhor, porém muitas 
vezes somos obrig11.dos a ncs contentarmos com 
o bom ou melhor possível, a .ê assim que llU 
explico a minha asssi1:matura nesse projecto sub
sLituti v o. (Apoia•los.) N éSSG · projeclo, Sr. presi
dente, n minha assignatll:ra ni!o exprime a paz 
de uma conaciencia que descansa no· tt·iumpho · 
da justiça, ella éJ simplesmenta 11. e:tpressão ge
nniM fi Emergiea da uma resigna~i!.o dolorosa. 
(Apoit.zdos da dsputaçllo · fi"Nminense.) 

O que signillca, senhores, este projecto em 
rela~o A prnvincin do Rio . dll Janeiro ? Qual 
ó o principto de ju~ti~a. qual ó a base em q u.e 
s~ npoia uma semelhante disposição em relação 
a essa. província? Em minha opinião, direi com 
frnnque:r;a, se apoia no mesmo prmcípío arbitrario 
qlte debaixo aaste pontíl de vistll presídio à 
couf~cção da lei de 19 da Agosto de 1846. 

Eu vou mostrar a j astiça que assiste á. pro
víncia oo Rio de Janeiro de !!(lr repr~sentadn 
nesta case. nito só do mudo porquo o são outras 
provincial! do imperlo, ml18, e •obratudo, do 
modo porque o determina 11 constituição do 
e~t.ado. . 

O art. 97 da cnnstituição, trntando .de eleições, 
di~: . « Urna lei re,:tulatnento.r rn.l.rcará. o modo 
pratico da.s eleições· e.() n~ dO$ ãeputwios 
relatil.)aments á popu!aç.:lo do iml?.eri(J. ~ 

E' est.e o principio constit:ucional. ,sobre que -se 
apoia o numero de deputados que devem represen-
tar .as diversas· províncias. · . 

A. lei de 19 de A.gost.o de 1846, obedecendO 
ao preceito constitucional, tomon no art. · 5'~
a população . por base na ·eleição, dete!'Dl inando 
o numero de eleitoreS· segundo o numero de 
votantes; mas perguntarei á cas•l qual ;foi a 
base .que· houve em ' QU<! ·se fnndoa o 11.rL 74 
dessa. lei para detel'Uiinar, olvidando· o preeeíto 
constitucional; o · numero· dos·· deputados de • cada 
uma das provinciae, .sem se ter em linha de 
eonts a. população respectiva? Roi desss &rbitrio 
da lei, lei que, direi de passagem, põde ser 
muito boa otrerec.&r.m:litas g&nntiaa:para muilas 
eoul!all · .m'u que da certo não de!l garantiu 
i\ lib~rd!We e verdade do voto . nacional, ,que 
naaceu a injustiça · das irregularid'ldes qtte se 
pota nas diversas representações, e de que evro 

tanta razão se queixa a província do Rio de 
Janeiro. . 

Da:ia e~ta verdade, eu pergunto-n provínciA 
do R10 d.; Janeiro terà. men<"ls dheito que nlgumas 
outr~. do imperio pa.-a ser repnsentada como 
contlllua a ser, e do mesmo modo porque o era ha. 
21) annos passados ? I 

Senhores. quando se examina a população 
do Rio_ de Janeirõ, quando se compara essa 
populaçao com s da província da Bahia, com 
a_ de Pernambuco ~ com a de Minas, põdo-sc 
d12el· que ha igualdade de direitos políticos 
para com a provincia que tenho a honra de 
representa r ? .•• 

U~ Y,o~ : -Um tet·ço da população do Ri·o de 
J ane1ro e estrangeiro e esc1·a.vo. 

O S:a. CAN.n1DO B()RGES: -Não entrarei a<>ora 
ecn_ dêtalhe, não irei comparar as diver$85 p~pn· 
bçoed ... 

A MESYA Voz : -A freguezia da Candelaria, 
por exemplo, não pódc dar mais que cinco eleitores 
porque é toda de estrangeiros. ' 

O SR. CANDIDO · B~RGES:..:. ••• mas eu peço á 
camara que ·me diga se :\ Bahia, se Pernambuco 
te:m maior .l"opula~ão do que a Pl'O.vincia dÓ 
Rw de Jane1ro, quQ .conta pelo m·onos 1 20(1.0(}:1 
nlmas? ~· incontestavel, senhores, faz~ndo' m1:~mo 
a~st:ncçac d~ qualquer. comp~ração, que a pro
vzncla do RIO de Jane1r0 hOJe deve ter mais de 
dez deputados, ou então que ha vinte ·annos 
passado~ não podia dar esse mesmo uumero 
por'lue do contrario se admittiria o estado estaeio~ 
nario da populaçiio. 

O Sn.. Go)IES Rn~emO" : -Isto mestr.o se dev·e 
dizer a respeito das ·outras províncias; em todas 
a população tem crescido, não e só na do Rio 
de .Janeiro. 

O Sa. OAJS"nmo BonaEs , - Eu não·· contesto 
nos nobres deputados qualquer direito que pos
são ter. áeere:t do mesmo objecto relativamente 
lis provineins que representã.o; mas como re
presentante da pNvincia do Rio de Janeiro trato 
ao que ju.lgo que lhe convém, e a que ella tem 
incontestavel direito. 

_Demais, sr- presiden.te, dà.se na. província do 
Rw de Janetra uma .. clrcumstancía que não .se 
dà ·em nenhuma das out~as províncias do iln
p~rio; e é que a representação da provincía 
proprínmentll dita consl.itue tlimbem a .ropresen
taçiio do munieí pio . neutro. 1'ant" é isto ver· 
dade. q~e se o .collegío do mttriicipio .neutra dDr 
unatumtdad~ do ~otos n uru candidkito para o 
representar no pa•·lamento, os collegio"' da· prv
vincia poderáõ eY.cluil~o da eleição, e asaim !azer 
coll! quu ~llc não tenha assento na reprcsen
t:tçao n:tc1onal ... 

UMA Voz .: - E' facto que já se deu. 
o s~. CJ..'{J)l!}O ;~O'R.OES : - Porque ·razão .este 

mtmicipi<>, que· se· pôde dizer ·que é engeitado. 
não· hs de tor o mesmo direito qlle tém os 
o11trcs do imperio ?.·.. · · 

O Stt. Al?atoro :·.....:E eu o re.cebo. 
O .Sa. C.u.oxno BoRGES : -Eu o entre.garia. à 

tutela do nobre deputado, cerro dos sentimentos 
d~ justiça q.ue o dominilo. Eu niio peço -nada 
de tnais : ·peço apenas o que é de c igualdade, ·ou 
de justiç '· [Apoi4dtJS_} O que. é verdade, .Sr. pre
sidente, é que·a população do munii:::ípió neutro 
oiio tem os mesmos direítos politieo~ que tem 
a do.resto do ·irnperio.' V. Ex-. sabe qae:·nos 
n~gocios pecu.liates deste muuicipio a asseuibléâ 
!!'ernl e quem dellide em .tod•>s os grãos da. sua 
tmportaúe\a, eD~t'\lt&.ntn· q'tl&. ÓS mesmOS nego
CÍVS dos outros municípios em todas as provín
cias .do ímperio são deeidídos pelas respeetivas 
assem bléas provinciaes. 
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V. E,;. sabe que qualquer representante da 

n11çiio, por muito boas intenções que tenhn, 
não pód<> estar muito ao facto, uHÜW a par .dAs 
necessidades especiaes de uma localidode que 
não conh6ce, e que portanto não pôde acudir 
convenientemente a essas necessidades. Ora, não 
tendo nõs· reprentação local como se dá em to· 
das· ns províncias, é pelo menos justo que se 
nos dê a representaçiio g~l'al que nos compete. 
Temos pois f;lltas -a preencher, e que devem ser 
attendidas. (Apoiqdo~·.) · 

:t\ào desejando, Sr. preside~te, gastar tempo á 
eamara iuutilmeZJte, vou termmar declarando que 
fallei simplesmente para contar que, com
quanto tenlla eu assignado o artigo Sllbstitutivo, 
nem pDr isso me dispo do direito que guardo de 
recla!llar em qunlquer êpoca. o nugmento da de
putação pela pro~·incia do Rio de Janeiro. (Apoia
dos.] 

O SR. MrR,,~I)A : - E tambem eu. 
Lé·se o seguinte artigo substitutivo do Sr. Paula 

Fonseca, que posto a ~·atos não é apoiado. 
« Art. 1. • As provineins do imperio darão nas 

futuras elei~es tantos deputados, quantas vezes 
contiverem 00:000 habitantes. 

<c Art. 2.• As províncias que, alem de um 
mu1tiplo de 60,000 habitantes, contiverem uma 
f,·acção de mais da 50,000, darii.o mais um de-
putado. · 

a Art. :::.• Proceder-se-h11 desde ja ã estatis· 
tica geral do irnperio para o fim indicado nos 
precedentes artigos. 

« Art. 4.• São revogadas todas as disposiç.ões 
em contrario. 

a Paço da camara dos deputados, 24 do Agosto 
de 1853.- Dr. Paula. Fonseca." 

O Sr, Cru~ l'lociU1dO · -Sr. presidente, 
não pedi a palavra com o fim da fazer um dis
curso sobre o p1·ojccto que se acha em discuss(lo, 
porqunnt.o niio compulsei os docuwentvs estatis· 
ticos que pudessem orientar-me especili<:adnmen· 
te á cerca de enda umn da;; províncias que 
J1retendem ter augmcnto em suas respectivas 
deputações. 

Notando que o nobre dcputádo por S. Paulo, 
que reclama o augmento d~ um depufado pal'a 
·a sua proviucia, fazendo menção de todas aquollns 
que tem ncebido ausmento no espaço decorrido 
entre a primeira ele1çiio, quando se póz em exe
cução a constituic,1o do imperio. até a época 
presente, niio mencionou n p(OVI!lcia de Minas, 
Cl\ disse em um aparte, não porqüe pretenda 
que se eleve a deputação da minha província 
instantaneamente, sem estudo, Coltlo o p1·etondem 
fazer algumas deputaçõe~ de outras p~OYÍilcias, 
mas sim paro fazer sobresahir o facto de que 
a minha província não estava comprehendida 
nessa lista das que têm recebido augmento ; eu 
disse o seguinte ; " :Meuos Minas, e se deputa. 
çôes de numero menor têm 1·ecebido augmento 
de 1 e 2 deputados, neCésRariamente o numero 
de 20 deveria tambem ter tido um augmento 
correspondente. » · 
· O nobl'e deputado, porém, julgando certamente 
que nest'l minha breve proposição se encerrava 
um argumento de grand~ força. não quiz dar-lhe 
tempo para calar nos espíritos daquelles que a 
1\UVJrão, imm~diat:.a.mente rcspondE"u-me por esLa 
fôrma: " Note-se que a província de Minas 
solrreu a perda:lfu uma importante parte do seu 
territorio que foi aunexada. á provincia da 
Batria." 

UMA Voz. ; - Não. disse -importante. 
O SR. C:auz MACHADO·: '-Se ni:i.o disse-irnpor. 

tante -, devia eu entendM-o assim, porque o 
nobre deputado attribuio a essa annexação a. 

elevação do nnmero-de deputados pela província 
da Bahia de 13 a 14. 
-- .Sr~- presidente, .. .niio. e 0;'5:\lt:to ... q_uQ_a_jnkgridade . 
da proviucia de Minas tenba soffrido em época 
alguma; pendem, ê verdade, algumas questões 
de limites. E•z, durante o tempo em que fallava 
o digno deputado pelll J?tovincia do Rio de Janeiro 
procurei os actos offic1ae~ que diúão respeito a 
uma annexação sobre a qual o nobre c.!oputado 
não se mostrou muito bem informado, afim d~ 
con·veneêl-o apresentando-lhes esses Mtos officiaes; 
o tempo porem não me foi basbnte p&ra o~ 
encontrar; mas um desses actos, que achei con
firmará a proposição por mim enuueiada ; o se
gundo acto eu o referirei de memori~. e quando 
o e11contrar apl·escntal·o-hei ao nobre deputado. 

Pm· occasião dos aconoocimentos da 1~2-1 n'\ 
provincia de Pemambuco, o Sr. D. Pedro I, de 
saudosa memoria, resolveu l'eunir parte do tcr
dtol'io do rio do S. Fraocisco , então pert~n· 
cente ã província de Pernambuco, provisoriamente 
á província de Minas. 
Ess~ acto é de 7 de Julho de l&.!t Depois 

entendeu o govel"DO imperial qua era mnis con
veniente reunir o mesmo territol"io . á província 
da B:~hia, e o fez por um acto que, se minha 
mcmoria me não é infiel, foi anterior á exec·ução 
da constituição do ím p~ri o. 

O Sa. :ME:s-DES DE ALMEID,\ :-Foi depois; dis
cuti o-se até no corpo legislativo. 

0 SR. WANDERLEY:- Apoiado; foi por uma lei 
da assem bléa geral. · 

O Sa. Cnuz M.~cw..:eo :-Creio·que foi anterior·; 
e esBe territoJ•io que foi reunido é bem conhecido: 
pela sua exteusão, pelo seu- futuro, deve -ser 
considerado como muito importante; pela sua 
população não trouxe :ft. província de I\IInas esse 
alcance que se lhe quer dar ;·- e observe-sa que 
era uma annexação provisr.ria. 

A população .da província de Minas era conhe
cidfl por um11. estatística official de 1818; e creio 
que por nllla outra de 1821 organisada por de
ternnnaçi:io do governo <te enh'i.o; essa ·estatística. 
servia do base para a ft.-"tação 4o numero de 2u 
deputados, e ponanto o meu aparte subsiste com 
toda a sun Corça. · 

Se essas províncias que niio têm tido um nu
~mento espantoso de pop!llnçiio, mas nqualle quo 
e regular e filho da natureza das . cousa,;, l!Cl 
julgào com direito a augmental· a sna rept·esen· 
taçáo, a província ·de Minas, que tam uma base 
para um augmcnto duplo, tambem tinha o direito 
de pedir n augmento de sua representação. 

Sr. presidente, aqueUcs qutl se moatrão dema
siadame;:te pat·cos quanto á população da ·pro
víncia de Minas, dão-lhe apenas 1,240,000. habi
tantes; porém ninguem hoj~ contesta que aquelle 
territorio fmcerra em si 1.300,000 .habitantes ; 
ninguem conte:sta que o numero dos escravos não 
excede a 30(1,000, e ,que assim n~uella província 
e:riste uma população brazileira, senão exacla· 
mente de 1,000,000 de !Jabitantes- livres, muito 
approximada a isso. ,Sirva esta base para as 
diversas comparações. . :.·: 

sr: presidente, nõs ~ão temos ·um~· lei regu • 
lamentar que marque o quantum da" populaçãO 
que tenha direito a um deputado;. estamos a 
este respeit;o entr~gues .ã nossa· di~cripçào e 
prudencia: niio se dá.. isto nos outros ·estados 
em que e:r.iste o systema represeut.attvo; .nelles 
ha 11ma base fixada por le), e no momento em 
que se demonstra com documeotos lnecnsaveis 
que em um territori.:> qualquer, segundo esaa 
base determinada, eJtis'e população para tal nu· 
mero de repre1umtantes, o acto do poder legis· 
laiivo nã<:> fa'l. mais do que eonllrm~<r o facto. 
Mas cutre nos isto est>\ problomatleo; n"o par
timos de uma bnse certa, e assim devemos se~ 
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bem cautelosos, bem prudentes no augmtnto dos 1 putado por S. Paulo rclativamentiJ ·á -~r~vi~~~ 
representantes de qualquer provineia.. . . - __ . _ ~o __ Atl)azgpas. -- -·-- ----- .. - --- --- -

. __ :se_.aeaso se .not.a--alglltn-- defeito na:·dJstnbutçno o sa, Rta&IR.<> DE AsnRA.o.l•-0 seu argumento 
--- pritnítíva, se aca~o ha quem affirme que essa é a fa~llt" do arHgo additivo. 

distribuiç>io nào foi betn calcui4dll, niio tllve P<;lr O Sn. C-nnz Y.lCifAOO ,-Eu estou susterÍlanJo 
iundameoto dadoa exncto$, corno queromos nos • • 
presentemente proceder_ do mesmo modo, on de o projecto substitutivo. 
um modo ainda mais cellsurl\vel? Então a crea- . o SR. RtllE.lRO DE AKt>nAD.\ : - s~ na eamara 
çiio de um estado, a preci:"<iío de _marcar '_lm devem corresponder âous deputados a- um se-
numero de 1·epresentantes ús respect1vns prov~n· nador ... 
eias, a inddclinavel ur~tencia de pór em prat1oo. o s11. Cmlz :~.r .. cruDo , - Mas essa conespon· 
o systema represontat1v0 proclan.aJo pelo paiz, dcncia não foi 0 Corte da minha eonsidHaç.i o, 
fe,; quo os let:tisb,dores se apre;;sassem a lixar porém sinl a razão de haver um só deput:1do. 
esse numero. Se elles não foriio muito Cltact.os , •A · d - e· t t 
se IIÍÍO tiverii:o dados. muito J;crfeitos, tern ..om- Sr. - presidente, se es .... const eraçao nr e e 

deve prevBlecsr no animo do corpo legislativo, 
pleta justificação na necessi ade do seu acto ; nenhnma oatra deve emb'lr{lar que a~ tres uni· 
nuls nós hoje somos impellid~s pelos ruesmos cas po·ovincias ou quatro, se o poder moder ado( 
motivos? Certamente nRo. . · houver por bem ·sanccionar a proposição q'll.e 

Port:mt.o, SP. niio temos tlml\ base certa. ~ll temos cr.;a a província. do Panuu\, tenltão aqui dous re· 
de proceder discricionariamente, pnrém com pru- presenta.11tes cada uma. E ni nda applicndo o prin -
dencia, se não somes ímpellidos por motivos tão cipio da pro-porçã o dos r epresentados com os 
fortes como aquelles que tiveri1o os que n1arcá- r epresent&ntes·, creio que sómente a provinc~ 
rão o numero '{lrimith•o dos deputados, devemos óo Amazottas e talvez >< do Espírito-Santo fi·. 
esperar, eolh'lr ~dados preeisos, fazendo apenns cnràõ fortt deste po-ineit~io. 
eMepção n. respeito daquellas províncias em que Eu n iio tive conhecimento do relatorio do no-
a evidencia da necessidade do avgmentll dos bre deJ>utado. o .Sr. Nabuco, qu!lndo ·presidente 
seus l'epresentantes é reconhecida por todos,- em J.e S. Paulo, senão dep~is d~ votado o projecto 
que salta no~ olbos que o numero dos -represen- que creou a prpvincia do P::~ranà. 
tantes niio está a par do numero dos r epresen· A província J c S. Paulo, por esse ullimo re-
tados. lator10, tem 613,000 h:.~bitantcs ; destacados-deste 

Sr~ presídentB, partindo destAs C'•nsideráções, . nuonct·o cerca de 70,000 que ficão pertencendo á 
eu sou o primeiro a reconhecer que a eõrte e província da Paraná, r ast.llo_ 5!0,000. 
provincio. do Rio de Janeh·o e.stãó, mais ·que íl-Ia um apa1·tc gue n ã CI pudemos out>ir.) 
nenhum ponto do imperio, · muito mal reprcsen· o Sr. Nabuco dava !\ comarca da Coritiba 
t:tda5, _quanto_ a o uumer?, nes~ casts. !Apoiados.) 58,000 babit\Lntes, f:eo.ndo de fóra tres munici -
D~pois do Rio de Janeuo, S~<Jaroos justos, po- · - d M: t G t b G 
nbamo-nos superiores aos sentimentos de bair· ptos, que sn.o os c orre es, TU&ra 1l a e ::1• 

mpua.va, que devem ter de 8 a 10,000 habi· 
rismo, a · provinci~ que tambem tem . uma r epre- tante~. 
seo!Açiio excessivamente minguada é a do StJrgipe. 
íApoiaàot. J _ O Sn. SuwE:uu. DA M oTTA : ·- Isso é re::lmcnlo 

Quanto às ouLras províncias,_ meus senhor~s, um ealcu\o muito a olho. -
podem-so. dar algumas desigualdades; mas nuo o Sa. Cauz M ÁCHA.I>O: -Sim, e não a~tudei 
são taes . qne reclamem uma medida apressada, es!.a ultima ~tatistiea de S. Paulo; mas qu~ro 
·uma. med1da sem demora. . concluir que a nova província do Pat·aná tem 
. o Ss. LIVILUIENTO: - E a de Santa Oatba.rina? um numero snporior du !Jabitantes {1. bastl que 

tem-se tomado relatlvarucnio a um deputado·; 
· O SR. CRuz MAcJu.oo,- R.;spond~rei ao :~parte se niio tem numero exacto parn dous deputados, 
do nobN deputado. Sem quo eu qaclra por a tem numero snporior para um. · 
provincía de Santa Oatharlna debahcn dcstl\ mesma o me~mo aeoute'ce eom a r rovincia. de Santa 
-proposiçM;· 11e bem que eu creia que · a slm po· catharina. ; e ~nfurine a basê que 11e quir.er 
pulaçiio execde a 00,000 babltaatBll, o qn" 11 po- tomar talvez tambem liconteea ~om a do Espirito 
:pulaçil:o esc.-ava · ali i· niio choga talvez a. 15,000, Santo, á qual so dl\ mais de 00,000 ha.bi tantes ; 
a provlneia de Santa Catharina, ao não esti\ no apenas a província do Amuonu ó ,,uo niio fioa 
mesmo ~nsc· da do Rio de Janeiro, e~tã com bem t11,·oreclda n este calculo, por que tom de 
etreito em uma poaiçi'io maia digna de attençil.o so a 40,000 babitant~s. · 
d-> q110 essas ontraa que se quaixiío de niio l:IO· Mo•, senhores, dado _ o caso quo_ o corpo 
rem r<lprt!aentadas convenientemente llegundo a legislativo afrouxasse 11m pou~o _do r 1gor desse 
sua porulnçiio. l-' t'lncipio em f!'-vor ela provmc1a. do - 4on~zo-
. Mas, Sr. p•.·esidente, a respeito do Sttnta O:t- uas, as suas corcumstancras espe~taes __ nao _ _rliS· 
thPrina; bem como I! e outras provi11clas que têm tificarino 0 procoder do corpo 1egtsl9tro-o ?- ·Este 
Um SÓ de[lUtado, . eu jul~ que di)Ve prevalecer procedimento _!lUtorisari~ aO t)<lbte . depuc.ado a 
um outro princjplo que n iio ' sej"a a proporç!io ftozer. dosta co_neessão ó. provincia do - Ama-z:on•s 
exacta· d :t população ·com ·o ·numero ·dos J;"epre- um argumento pari\ o eugm~nto da d~putação 
seolte.nt~s. . _ . · _ - .· . . de outras 1 C~rtàmen te nào. 
· Reconhecemos p~Ja longa experiencia . que a par · .Port&Dt.:., m~ parece que~ - ã excepçiio das pro-
de um senador <levem _estar nesta: cas& dous_ de - vincias qus têm _um _ so aeputa.do, que - devem 
pub.dos; reconhecemos · qu~ um só ·bomem, em- ter qous, e das prQvin.cias ~o Rio d~ .Janeiro e 
bora· ré_pt·esenLando um nnonero ·não muito gran~e côrte, e de Sergipe. ~t~ dema_ts poderáo _ser atten-
de eidaô.ãos, mro se· pód" prestar a. todos os cn1· dídas depois d e obtermos os . necessanos esela-
·dados . qi_l9 exJge l!. re.-ipoc tiVQ , pr9vincia; r.O~I)C reciment<JS. . , - . . 
nhccemoe que nm s·o IJooúem est~ m l'iS sn)c~to Sr. presidenLe, a população _da provincill . de 
aos malc.s que a flligem n'hounanidude, és doenças Minas, distribuída por 2() . depn~dos, fica nn 
e - aos in com modos, e &li sim preciso é que clle razão, . ·~e -~'>,000. habita~tes. · para _um ·. depu~do. 
·tenha u01 'compahheiro: . · ,. > Eu· peço aos ·nobres deputados do Pará, da 

Esta consideração cr eio que e a , mútora do l>arahvba, d~s Alagóas, de Pernatnl)nM, do 
principio ge.ral quo ~e acha eonsagrado no pro- Oeai-á ; ·e de Goyu, cujas : pr<lViMi~ ~tão cón-
)ecto- sabsLitutivo; e ~sim enten do que_ se ella ~mpl•das no proj..et.o_ que s_e acha em. discnssi\o, 
merece algum pes_o, como est>oa pertm~~o.d•do, tem qui! demóilstrem 88 ·_nas ~!-las proyincia.~ dl-se 
cabido por terra a argu!IIentaç~o do nobre de- ., por· ventura proporçao JDlltor, -
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St'. presidente, quanto ao meu nobre eoll~ga 

qu.: aca.bn de occupar a tt·íbuna, quatldo pedio 
flUi! se comparasse a po{lulação d,l córto o pro
YÜJcia .. do Rio de Janeiro ·. com a dd outras pt·o· 
vincias, iuclu;ive a de Minas, <.!irei que S<J a 
comparação e feita para se pedir um allgmento 
l·azoavel da deputação .da cútte e pr<.lvincia do 
Rio de Janeiro, entendo q<le o nobre deputado 
é justo. 

O Sn.. BoRGI':S MoNTE.tno.- Foi nesse ~entido. 
O SP.. Cncz MAcHADo : -Se porem a compa

ração é feita para demonstt·m· que outras pt·o
vincias, como a de Minas e Bania, são repre
sentadas excessivamente, nào nch•l a c.omparação 
procedente. 

O ·sn. BonoBs MosTEIRo:- Não foi para isso. 
O Sl\. Or.uz MACH.U)Q:-Vemos, pela estatís

tica rcmettid& a esta casa, que o Rio de Jancil·o 
tern cerca de 90(),000 ltabitautes (estas estatísti
cas não siio pedeitas, sã.o npproximadas, deve
mos ports.nto preslHJdr que tem mais), e outros 
dão cerca de 1,000,000; que Sergipe tem 219.000 ... 

O Sn. ME.'\DES DE At.li~LDA.: -250,000. 
O Sn. Cnuz !11Açfi:A.Do ; -Bem, auxilia-me mais; 

porém a estatística que estava na pasta da 
cornmissão quando eu era membt-.> della, da\·a 
219,000 babitantGs, os qil~tes bastavão parr; uma 
deputação de 4- Vemos tambem p<w documentos 
officiaes que nessa pro~·incia a industria tem-se 
desenvolvido ·muiLo, que ba uma. graude produc
ção tle assucar, que a par do augmento da p.,. 
pulação se acha o progresso da industrh a ri
queza. 

Quanto as mais proviMias, nenhuma dellag 
póde prete11der um a.ugment.o sem que a pro
vincil1 de Minas, por meio dos seus represen
to.ntes, não l'eclama tambem o augmento de 4 
deputados pelo IJlenos; porquanto 1,000,000 de 
brazileiros tem direito a. ter U representantes 
pelo menos n"sta casa, quando 300,00[) do Ceará. 
exigem 10, quando 1SO,Ooo da Pat·a.l.lybn exigem 
6, quando 1!10,000 das Alagõa.s exigem G; a po· 
pulação da5 Alagó~s, segundo o rolatorio do 
:>r. conselheh·o Campos Mello, era 216,000 habi
tantes, e se~_Ja.rados os escro.vos, será de lS:l a 
190,000 babrtu.nt~s Jivr,•s; porém concederei á. 
Parabyba c o. Alagóas 200,(}()() brazileiros; <l se 
200,00:J querem dar \> deputados, 1,000,000, quo 
e o quintuplo, deve fiar 00, pois 200,000: 6:: 
1 ,000,000 ; 80. 

Portanto, senhores, não sejais oxigentes, ~cja
mos justos; por quererdes pnra voss·ts pro\·ín
cills urn luxo de represeotaçiio, niio privemos "' 
côrUl e pt·ovincia do Rio do Janeiro, o. Set•gipo 
o as províncias que dáo um só deptttado, não 
de um luxo, porem de um numero necessarlo 
representantes. Voto pelo projecto substitutivo. 
[Muito bem.) 

O Sr. ~l.en..,.es ·do Ahnolda.' -Se. prosi
dente, por certo eu nilo teria toma..lo a pal.tvra 
na discussão de materia tão imporhnte, se na. 
~egunda discussão do projecto não tivessem sido 
contempladas com o augmento de representação 
algumas províncias do imp<!rio que me parece 
não se ochão nas circwn stancias da provioeia 
que tenho t1. hon-ca de represeutar. A minha po
sição me impõe o devet· de t•cclamar t&mbem 
para ella igu;tl fa?or. 

Tenho ainda um motivo que me obriga a entrar 
neste deba~e. A.s reflexões que úcet·ca deste pro
ject.ó fez um ho~rwio d0putado pela província. do 
Ceuá, que não vejo na casa, justifl.c~ndo um 
al"tigo a.llditivo augmentando ex>m dous ·depu!.ados 
a representoçiio de sua. p•·ovineia, me parece 
que exigem uma refutação, lj!lpeeialmente qttando, 
f;tl:endo o exame da populaçiio de todas as pro
vindas do imperio, compara a sua com a que 

represento, e com outras, comparações qne im
portão ac.~usaçõ~s que quanto ao l\laranhtlo me 
pareeem illfund.das.. . . . . 
·Se p.;r· ventura já se houvesse procedido a.o 
e~nso do impeL"io tão rccom~l!_udado no ayt. 107 
d;~ lei regulamentar das eleoçoes, eu DllO J~com
modaria a camara. tomando p•u te nest~ da~cus
slio roubando-lhe o se a precioso tempo; porque 
o cànso most,·aria. '}Ual ~ra a ex_actu popu!aç~o 
das províncias do tmpeno, ll entao todas senao 
eonvenientement~ aquinhoadas na sua repre><en
tação pelo numero dos seus habitllnt~s. sendo 
eseusa.dos os dobates sobre cstatisticas. 

Essa censo porém não se fez, nem sei quando 
5e fará; e ao mesmo .tempo ol.lservo que a ca
anara. está muito disposta a vota1· por augmentos 
de deputações conforme as informa~õ~s que se 
apresentão nesta casa. 

Ora se essas informaçõ~s sem caracter official 
valem', eu ·tamb~m ·apresentarei as quo tenho, 
alin1 de que da mesma_ ~or~ se dê i min~a 
província umu t·epresentaçao correspondente, sena·o 
ao total da sua. população, ao menos em relação 
nos au~mentos que sa projeet.ão fazer par~~: out1:as 
p1·ovinet>1s que, me pa.rece, estiio em mfenor 
situação, como irei demonstra?do .. 

O illustre deputado pelo Ceara a quem me 
refiro, nas consider~cõe.~ que í~_z áce o·cu do pro
jccto e artigo que JUsttficon, dtsse qlle n I>asc 
da nossa rept·esen~açiio or11 a popul"ç.iio livl'e 
unicamante, e procurou desta base, apomdo por 
artigos da constituição q LI e nnalysou, s11stentar 
que a província mais favorecida em stn rep!:e· 
scntação era a que represento, a do Maranltao, 
c llffill das menos favorecidas era a su>t, o Oóará, 
ern vista do numero devado d6 população livre 
que tem. 

Senhores, em presenç~ de uma tal açcusaÇ:to, 
que assim comprehendo as ex.pressões-'-provincia 
mais favora~io.ln,-accu.saçiio que me. pn_rc:ce, sobre 
inexe.eta, i1l)Usta ~pphcada á provmcra ~o Ma· 
t•anh.l\o·, eu falt.a.rn ao mett dever _se nao pr~
cnrasse llpDorlunidado para com manhas J.ebets 
!Ol'ças refutar R asserção do illustre ·deputado 
pelo Ceará. 

Sr. pre~idente: ne!!l a base. da nóS!!~ !_épr~sen
tação nactonal e unteamente a p()palaçao lavre, 
nem a província do Maranhão e entr.J as do 
imperio a mais favorecida em sua r<!pre>eatnçu;o, 
o s~ alguma ha, é por sem duvida a do nobre 
deputado a quem resRando. 

Estou psrsuadido, :Sr. pre~idente, de que o 
n<'hre depnLado quan.lo sustentott qtte 11 l'OP<\· 
lação quo ó, ou deve servir de base para J"epr<l
sonLnçào nacional, ó unicamente . .a liv~o, ,,n_ão 
dis~o uma verJnde. Segundo a nôssa constttlltçao, 
a baS<J que tomos para a rJprcsen~ão naciounl 
ó a populaç 1o absolntamente f11llando, compre· 
hendendo não só .os Livres como os libertoS e 
escr&vos. O nc:.bre deputado declarou-nos. qtie 'G 
!andamento da sna opiuiiio .era o art .. 97 dã con
stit.uição, exp\ic.J.do pelo art. lo da me;;ma CO!'· 
stituíção, onde. vem detl.n.ido o que é o imper10 
do Brazil. Mas não posso eomprehender como 
da simples defi.nk,ão do que é \)Oliticamente o 
imperío do Brazil se -possa logtca . e razoavel
mente concluh- que o artigo 97 :não trata da. 
populaçiio em sentido absoluto, ·mas sõ se :refira 
a população li\·re. Não fa~endo . o legisl;ador ·dis
tincção alguma, uii.o sei como poss~~:mos nos fazêl~-

St·. presidente, para dar · ma1or desenvolvi
meqto ú. opiuião que slllltento, exporei ã.cama.ra 
quaes os motivos que .-m& levitO para· defen
dl:l-a, e qu~ c\assificnreí . em tres partes. Tra
tarei om :primeiro lu_gar do his~r~e~ do nosso 
dir~lto eleitoral antenor á con><tttutçao; em· so· 
gundo, da interprc~ do art. f11 da consti
tuição. e ern ultimo lugar, das ·razões de jus
tiça. e de conveni•meie. public:a, que apoiilô a 
uoutrinn que me parece a mais co~forma com o 
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nosso &)',;tema de governo, e que denominarei 
philosophicas. . 

Vejamos se pela historia .. do nosso direito 
eleitoral anterial' á constituição é n população 
livre a ut>iea que s erve do b11se para a t'l' ' •re-
seutação nacion ,1. . • . 

St. prl'sidente, a histeria do noi!So direh ... 
eleitoral da4a do arpareeiment.> n<> reino de Por
tugal da celebre revolu~ão de 18-20. Quando pro
clamon·se o systema constiLucional ent Portugal, 
manolou-se eleçer tnnto alli como no Brazil e 
m;lis colonins portnguezas. os cidadãos que tinhão 
de compôr as cõrtes ~eraes e extrardiuarias da. 
nação portugne~n. Então promulgou-se em Lisboa 
um decreto em que se lixu\"ão as bases da re· 
presento.ção oach111al e o modo pratico da eleição. 
Para es11e fim col)iflrl'io-se varias artigos rla con· 
stituiçi\o llegp:mbola, cl'nvenientem~nte modifi
cados segundo as. cir.:umstancias de Portugul c 
do Brazil, 03 quaes farão provisoriamente exe
cutados, por nno haver de prompto c.utra lei que 
satis.!izcsso aquelle ftm. A base tomada foi quo 
cadt< d4!Jlutado seria eleito por cada 30,000 almas 
de população livre. Havia !llém disto outros 
fins, outras ''istas da parte dos que maudâr:Io 
executar e;;ses artigos de uma lei estrangoira, 
a inda ·que modificada. Estabelecenuo que a popu
lação livre fosse a base da repr~-seutnção n~cio
naJ, cc.>useguirão desta· B<.~rl.e t.e1· nas côrles pot·
tugue:z:cas um numero de deput~Ados d!i me~ropole 
superior ao quo pudesse apr<l&Ontar as colonõas, 
especialmente o B.nuil, que já nessa época tinha 
mai!l população qne Portugal. E assim íol que 
as cortes geraes e coustituintes ·de Por lu.l(<ll 
aompuzerão-se . de 100 deputados da metropole e 
de '18 brazii<Jiros, e destes comparec6rão ape nas 
cineocnta e tantos. · 

Em 7 de Março de l$21 foi qusn lo promul
gott·Se nesta cõr.te um decJ·eto semelhante au.que 
se h~Lvia promulgado. um Portugal paro. ns elei
ções, estabelecendo, como jti lU: ver, q11o só n 
popula~ii.o livro seria s. base da \"epre:~entaç:io 
r1aciona.l, determinando-se quo n cada tleputadc;. 
correspondet·i:"io 80,000 lllmat~. Porem por essa 
mesma occasiiío expedia o governn um aviso 
em 23 do mesmo rnez e nnno, determinando aos 
governadores e capitães g<.~neraos das capitanias, 
hoje províncias, que no. execuçllv desse decreto 
t ivessem em consideração afJ eireumstancias es
peciaes da localidado. O quo é c11rto é quo em 
todas as provinci!l.~ do imperío Oll:ecu~u-se <1 
decreto tendo-se sómonlo em ntteuçilo a popll· 
lação livre. Esta meallla doutrina pusaou pnra a 
conatituio;ão olo.borAda UWJuellas eórtos, o ~'~ 
nrt. 38 § 3 se faz. · especíahnente monçito do 
Brazíl. 

Em 23 de Maio do 1822 o dODSd•> da . eamara 
desta córto colll mui tos cidadiios desta o outrns 
provineiBB do lm.periu forõo Incorporado!! auli· 
citar do principe regenf.él o Sr. D . Pd1-o, que 
ontiio jâ tinhft o ti!.Ulo dll dofo~nsor I?erpotuo do 
Braz!l, em vieta do procedimento inJUSto e im· 
político da cOrtes de Portugal, que convocasse 
umn as~mbléa constituinte no Brozil. O decreto 
da COllvocaçii.o é de- 3 do Junho. de 1622, e ns 
instrucções para as eleições são de 13 do masrne 
mez. NeSSt~ occasill:o· tambem ~e trat.lu do dis· 
cutir sa convinha ou: não es~bel~er com() base 
da :reprcsentaçüo nscional a -população li7re; e· 
qual foi a opinião quP. preponderou. o que se 
resolveu 7. Peh leitura dessas · instrucções,· e pelo 
que tenho ouvido dizer a ull'la das pessoas que 
forão coosult1d·ul quando se tratou · dG dor- in-·. 
strucçõe.s pua as eleições do imperio, ~ vé qtie. 
preponderou a opinião, sem duvhln a ~...aisju<>ta 
e razo"vel, de que a base · da represen~açdo ·na· 
cíonal !OIISQ a populaçiô tanto livre como .escrava. 

E' }lor essa causa, Sr. {lres«lente; que as de
pu~açõea do tod;~a as proVIneias que tinhão man
dado deputado• és côrtell guaes, extraordin:ulas 

e . c.>nstituintes da nacão por lugueza forão :m
gment:tdas. Esse augmento em tli.o diminuto ·es
paço ·<te ~mpo. ndo · pod ia rea11ltar senão do 
addicionamcnto · d11. população escrava fi livre, 
a~ oara in1itnr nma Ilação quo se ncbava a este 
•·n~pàito em nossas circmnstancis.s, o~ Estados
U111dos da Ameriea, erl\dO coa1o hojG muito em 
nga. 

Assim, a p1·oviocia do Rio de Ja,,eiro , que 
tinha mandado ás cõrtes. portug~tezas 4 deputa
dos~ vei<J a dnr 8 par.~ a :1ssemb:éa. constituinte 
do tsrazil , não buvendo de p ermeio mais qne o 
espaço de u :n anuo, pelo que á visível que con· 
temploa-se a população escravn. Pernambuco 
tinha mandil·lo a essas cOrtt.s 7 deputados, ob· 
teve parn a constituinte do B1·azU um augmento 
do (}, por haver-se contemplado n po~ulaçiio 
escrava. O me~Sroo aconteceu com a Ball111, Mn
&·anhã .. , 'P>1rá e outras provincias , bem que o 
urgument.o de· deputação de minha provincia não 
correspo nde,.se em relaçiio ao ti e outras, e menos 
á pJpulação ao de outras, e menos á JlOpul~o 
acct·escída; porqtHnto. tendo en,·iado is cõrtes 
p~rtuguez11s cr~io que tre~ deputa<lo~, apenas .se 
aup;mentou. com. um. 

Algum1J.s .províncias, é C(lrto, soffrêrio ·com e;sa 
or ga11isaçiio, co•no por exemplo Santa Cath"rina 
e o Píanhy , que tendo -Bielto dons deputados 
ás côctes de Portugal, obtived:io cada uma um de
putado. 

A ptovinda llo Ce~rá creio que mond ou :is 
~õrt&s de Portugal quatro deputados ou cinco. A 
p<>pulaoi'.o d&!lt-l província, em orrande parte · livre, 
foi toda contemplada. Entretanto sendo o numero 
de escravos 1111tt diminuto, um ~time do popu
lnçlto total, obtC\'e eomtuolo um nugtnento do 
duplo ou. gu11si duplo dos selll! d aJ?nlado.s. O 
nugmcntll da deputação deSSII P,rovincta naqnelln 
época é inexplicavel , eu. o nth·•bno a esforços de 
um dos soUI doputJldos áa cõrte.s de Portugal, o 
Sr. Peàro José da Costa Barros, q11c em23 de Março 
de. l~ havia acompanhado •> movilnenlo do Be· 
n11do da camnra de~ta cOI'IO , o assegurado om 
\lln diseur~v, quo corre impreaoo. adbeaão do 
Cenril á Cl\llSO quo sustent!l va o defensor porpe• 
tuo do ímperio, P. ns idêas manifestadas p elo· 
senado da CI\IIIAl"B. E' de presumir quo aquella 
cid~llo o f,tllecído senador · pelo Cuart\ fl.zesso 
uma pintura eu:zerada daa Cllrçns 1•roductivas do 
Caem\, e move"o os quo estn9a() à frente do 
governo a contemplar com tanto favor no repre
,;entaçi\o nacional aquella provincia. Outro tanto 
ni\o aconteceu com a minbo, o Maranhão ; a 
eomludo di:t o nobre deputado a quem respondo, 
que foi elln m1ls ravoreeida, qu.·~nt.o â sus. ropre
sentaçilo ; e como nc1bt\ a camara d~ ver, ro: 
pr~lsantcnte o CM;-(t a provinci!l mais favorl!· 
ciJCl. quanto c\ representaçio na~i·'nru. A sua 
deputa:çlio duplicou, nll.o tendo popuiaoilo corre;-· 
pendente n-.m livre e nem escrava. · · 

Ux.t. Voz:- E como s1be di~to 'f .. 
0 Sn. MEN DBS D.& At.l.li!.Io,;. : - Sei dos factos 

que acabo de expô r porq a e tenho conversado com 
uma pessoa, pal"a mim muito conceituada. que 
tendo na época sido CDnsnltada u r espP.ito da 
bASe que convinha tomar para a r epres.ntaç.'i.o· 
nacional, -suatenton a opinião que defendo, ·e que 

· me assegurou quo {oi adopt:\dá ; · e é em verdade 
a explicação da. mudauça que houve de systema 
nas · instrucções de 19 de Julho ·de lB-22.-. em ·vez 
de seguir-se o :-·anterior. !Apoiados. , · · · 

Anteriormente dava o .Biazil, tomuda .. a . base 
d11 popul.:lçâo liVJ'Il, i8 deputados; pelas instn:te-· 

. çõcs de '19 de Junho do Ii"J . foi' -esse- ·n11mero 
elevado 11 1();) provlsoria:nente, . p'Ond~·-de ~atte a~ 
astatillt.icas extatontas, ~u.e·aa-dlt'\s instrueçõ~ em 
um ooa seus artigos declara·inexacta3; até que cen· 
·soe · regul~rmente feitos a digno~ de erellito)· mani· 
restasiletn o n11mero ·Jer.l da .população. Nestas 
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inslrucçõe's não se declara qual o numero de habi
tantes que eorresponde a cada tleputaJo, par>< 
regular tlS uugmentos futurOll ; oiio se sabe se 
contlnwu·á a preval~cer a llase de 30,000 do 
deer~to de 7 de Mar~o-
Dis~olvida a assembl~a constituinte, o Sr. O. Pe· 

dro I deu ao imp•wi~ 11 constilui~iio q11e n:,s reg6, 
jurado. em~ d " Março d~ lS:H. No dia 26 do 
mesmo mez e anno pul>licúr:'io-se as instrucções 
que serviriilo para a eleição dos depu1ados e 
•enaJores du pritnei rll assembléa legislatí va. Estas 
instrucções são quasi t~xtualmeutc as de 19 deZlu
l thO de 1822; nenhuma alteração se fez, ao menos 
àcerca do objeeto de que tenho tratado. Pvrtanto, 
já \'ê 11 canH.u·a plll~ histol'ico .de uosso di1·~ito 
eJeitoral ante1·ior á nossa co•lstituiçlo, c pdos 
instrue,çijes que S$ lhe seguirão , ilS de 2li de 
~larço de 1S2-l, que a base da representação na
cional é. n populoç!io t·lntoJ livre COIUO escrava, 
~ngloba.d11menle, sem distiucção. 

}'&$~rei à interpretaç.'io. da doutrina dn nova 
constituição quant" o. quesLiio, doutrina que se 
acho. eonsiguad;t no art. !l7 da mesma constitui· 
çiio, que tambem é quasi textuahn.~Jnte coviado 
de outro do projecto de constituição que foi pre· 
sente á nsseu:blé,\ constituinte, o art. 137. 

Sr. presidente , etttendo que a con.;tituiçiio , 
quando diz no art. 97 que o num~ro dos depu· 
tados se regu:arú em rclaçiio à população do liD· 
perio, refere-se a toda ·a populs~iio em geral, niio 
distingue se é :1 livre, excluindo a escrava, e 
além do historiC<.l dO liOSSO <lia·eito eleitoral que 
já 'apresentei, tenho em meu abono o seguinte 
argumen~o: . · 

Na constituiçã'> das cürtes portuguezas, Si 3• 
do art. 38, .se diz mui clara e especilicadament~ . 
quo sómente a população livre do Brazil selia 
contemplad:\ para e. . r e_presentação nacional ; 
p elo que mo consta, foi 1sto objecto de gr.mdes 
dGbe.tes no.quella assembléa, Pntretanto nem no 
projeeto da con:>tituiçào apresentado â a.ssembléa 
constituiute, nem na constituição que nos rege, 
se faz di~tincçiio t :ió illlportante , e neste paiz 
convenientissima, p orquanlu, como a camara n:iô 
ignor11., temos duas especies d" população. A 
consLituiçao diz simp!em<3nte : " População do im· 
pcrio »; neohu1na d istincção faz, portanto e ugloba 
tanto ·a populaçtío livre· como a escrava lapoia
clos: , e nem nó~ estllrnos auLoris~dos par.t fAzer 
boje uma tlll distine~ão. 

Além di~to, como já fiz ve1·, esse pri llcipio; o 
tvmar·60 no Brazil por base da representaçüo na· 
cional a populaçuo livre, tinba sido um"' ui'!· 
aida de política da m<:tropole, que niio queria 
que o BrAzil; que nessa l!_pOCil c011tnva umn po· 
pule.ç:lo de ·i.~:ou,ooo almas, superior i\ de Por· 
tugal, apresentAsse numet·o de deputndos mais 
~vantajado qtlu a metropole, q,ue sem duvidll jl\ 
meditllva u10a política inju~ta com com que 'pro
curou opprimir-nos. (AuoW.dos.) 

Tambem se acbav11 inuito em vog_a, e .era es· 
tud<1do o s,·slenta de ~o\"erno dos EstllJos-Uni· 
dos, onde "n r•opulaçiio escrll.VIl é contemplada, 
até . um cP.rto ~on~o, como ba~e d,\ representuçiio 
naeaonal , e n!lo e portanto para estranhar que 
se procuri\.Sse illlitar uma nação que: nesta plll'Le· 
se assemelha v:•~ comnosco, se não em· tudo, ..,_o· 
menos . approxunadamente, Yl~to que felizme:nte 
en tre nós não existem os cium es qae se ·. diio 
entre os e~tados daquella republica que tê:n · oo1 
não populn;;lio escrava:. · 

A constituição refoa·e-se a uma lei regub.r~entu 
que teria d e marcar . o modo pa·atico tllls alei· 
ções; ei:>sa lei :nos deveria explicar o .pensa
sarnento. do legas lador, quanto a . expressãv- po · 
pule.çiio-8Xarada no art. 97 da coostituiçiio.c A 
lei que existt' da mesma data da eonsti tui~o 
co•n pequena diff~rença, são as instrucçoes d~ 
2G de . Março de 1:324., que pelo . que já disse COII· 
firmiio a doutrina que eu ~ustenw. 

· Passarei ao terceiro . ponto da minha argu.men
tação; as r.tzõ~s dd l ustlçe. e de convenieneia 
publica que h a para contemplar-se na base de. 
l"epresent~~ão awcioual toda a população promis
cuamente. 

::.~. presidente, os escravos no nos;;o paiz pela 
sua legislação, não são · considerados cousas 
(apoiados), se não são pessoas no sentido jul"i· 
dica <lestJn ex.~ressilo , são ou podemos considerar 
um mixto de pessoa e do) cousa· . •. 

O Sa. AcotAR :-Tenlm a bondaJe de dar a de· 
finiçiio .do mixto. 

0 SR. i\b::-.o•:s DE AL~IElD.l:-Digo que Ó um 
mixto, que assim o consid~ra a lei do nosso 
paiz, e VOU IDOStrSl" como. Que direito temos 
nós, ou os senhores no Brazil, sobre os ~cravos? 
Nenhum outro senão o de fruirem os seus ser· 
viços pelo tempo de sua vda, ou até liberta
r em-se. Eis aqni como os esc~avos siio eonsi
dera!los . consa ou propriooade ; mas ao . mesmo 
tempo es~ na classe de posso~o~s, pois que as 
noss11; le•s lhes garante•o a vida,. e panem 
aqueUes, iuclusivc o seu senhor, se contra ·elles 
emprcgaa· seyicias, e uãv o castigo mederado, e 
entre nós usado. O oscravo é pessoa, e tanto 
que commertendo crimes vai r esponder não 
no tribunal de seu senhor, mas no "· tribunal 
commum, aonde comparecem os . bODl*'OS · livres, 
110n~e comparece ·lambem o seu proprio soohor; 
n o Jury emlim. Os escro.wos não são proprieda
d~ no rig•>r du expressão, .porquanto se fossem 
dar-se-lli::t. a seu T~speito o uso e abuso, .o que 
nossas leis não p~t·mittem. Se .o e~cr11vo .não . é 
cousa, se vive S<>b a tutela de -noss11s .leis, se 
~ut di~e~lo& que e !las ·garautem·, embora niio S;C • 
J!I.O pohttcos, de que tambe m. oão gozào. a mu. 
lber, o .meuoa·, o louco etc. ; seria uma. singula· 
ridn~e, seniio uma injustiça, ex.cluidu do ·Censo 
da nossa população. (Apoia.àos. ) , :: . 

Em sumllla, Sr. presidente, não chamarei ao 
esct·avo uma pessoa. porém muito· menos .eousa; 
e llão tendo ·u m termo com que explique esta 
entida~e o.ssim considerada, o . designarei. por 
um m1xto de. pesson e do · causa. (Apoiados.) 

Mas admitto por um momento que o escravo 
seja propriedade oo rigor da expressão, n tn:t 
cousn de que lle . posse. lazer . liSO o ab~o ; . e 
perguntllrei, poderá ella deixa.r de ser contem
plado no ceosu da .população por esse factoJ ? 
Butendo que niio, e en tendo · que não pvrque 
n ós aqui .nlio representamos so os individuo!< 
que C!Jmpoem a nacionali'.lade, que constituem a 
assoctaçã~ politica brazilei r a, representamos tam
bem a propriedade (apoiados), a l"iquezo. do paiz. 
S•m elfas. as nações não passariii.o de hordas, 
e a propned<lde .merece ·quasi tanta cons ider:içfLO 
como 1\ pessoa do cidat.lão. Ora; .estando os es
cravos incluídos na propriedade, s~ndo a sua 
pa1·te mais intelUgente, concor re ndo muito para 
o augmento ~a riqueza ~- -~·end!l$ : .do_ paiz mo 
p arece que n11o d"vam ·ser .excluidos do censo. 

Sr. pt)Jeidcntc, tenho pa•·a mim que pela n~~'!a 
co_nstituiçiio a b~se da 1·epresen,1ção nac!onal é 

. n~;~o 36 .. a ·poplllaça.o,-me.s lambem n propr1edadc ; 
e .. fuu<lo '. a minha opinião em ter ·ell.8 exigido 

·Um~ c~rta renda como condição para ser-se ci
.dadao actlvoJ,. ser votante ; eleitor, deputado, se~ 
nador, etc. _ 

Demais!. senboNs, eu uã.o me · importaria com 
a exc\usao do censo da população _ a que não 
(\l.s~c livre, nem esse. facto nenhum perigo acar· 
relllria se as provlncias vie.;sem a ser nqui re
prcseuta<la~ _como individualidades ; quero dizer 
que por m111or ·.ou menor que fosse ··uma daJ.>U
taçiiG sempre equivaleria . a ·nm vo~; ass1m, 
~~nto import!tva que tivessem · M deputações 100, 
üO, 10 ou :> me111broa, p orque nada ou pouco 

· in11uiria no res a1tado <la~ disc10s~ões. · Mas a 
11uestiio· mu.<la ile C1ee quando o a11gmento de 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 151011201 5 15 07- Página 15 00 18 

SESSÃO E:M 24 DE AGOSTO DE 1853 
repNs~nt.ação importa mníor in1\ttencin. c imtlm·. 
taneia nns ns scm!>lé 13; as pl·o vind:IS mni~ l'icns 
que d~o tnntn consiuern~ ·1o no illlp11do aqui I! 
no esl.rnngeiro pelo Cl'cdito dú qu•! g •znmus, rc· 
sultnd._, das granJes ren:Ja-; que d:lo, viriiin n ·per
der 11 SUO importa\ICÍ D, O n qltO lltc uilo uireilO n 
su.t posição. (Apoi ltlas :: · 

Além disso, Sr. prc.;ident<!, cu não sei como 
6 que ns pt·u"inci n.< qu.:l t õm ln;lio1· uumcro <te 
POfJUI•l~ào U\'l'c, que são em ge•·tll U.$ nuli-; P·>· 
bres, SC!l<lo soccorrhlns em s uas •i•lSpeza~ pclns 
outrns. quet·em por este f. 1c~o asp\mr a nínior 
inll.uoncia que os pr imeiras. Estou per:;nadido 
do (}\\e quem entra para o e;;tndo eou1 populn
çilo, e populnção util; e an mesmo tempo çom 
riqu~zn, tem tll.nlo senão mais dire ito n influh· 
nn p.>liticn do -pniz, do que ·'luem sómente npre· 
1\Cnla popalnçito, o pouc.\ · riqueza em relaçiiu ás 
p1·imeiras. · .. 
A~ provincin.q em que mnis :\bunda a poplt

lnçito escrava suo, So·. prcsllcnte, ns que m:l i o~
rcs impostos pn..-J:o, tnntn do -·exportação como 
lic importnçiio de objectos, de <tno umn boa 
pnrta o cons ltmi<.ln pelos cs.crnvos .... 

U.\1.\ Voz :-N:io ó !•recis,"nentc as;;im. 

. O .S11. M:~;~D~ D:.: ~J.tliiDA: -NoY B•·nr.il a~ pro· 
vmcms que tllm maoilt' numcm olo csct·:w"s siio 
ns mni:~ ricas , isto . c iunegavel, no n o uau1'c 
dcpott:l•lo qnc me intenompe po~ut•í• dcsconlw· 
cel·o. Om, n propricundc, 14 l'iq ueza tem seug oli· 
a·citos, d,\ grnndc C<'nsideraçtio a qo1niqttct· pniz 
o ni\a póJa s~m injnstiç1 ueixar llc sc1· contem: 
plntl•l uns Lnscs ela repr<>scntnçoio nacionaL 

S.r·. presillentc. se o que t~nho npresentnc.lo em 
pró da thesc qne sustento tem algurn 'italor, se a 
donh·inn· vco·dnt.leir•t dn nossn constitnição é n que 
tcnh'' def,;ndiJo, 6 clnt'l> qu: o no\i1·c lleputn<io 
do Ceará. a quem t·cspondo rulo teve rllZão q nando 

. dcc:lnrou nesta c;Jsn que 11 lia se da r~presentuçilo 
nncia r:al enll'l) nós ó n popul:tçãll livt·o só· 
mente. 

So·. prc•iJcntc, so é . umn vcr,lnol~ q nc n lmso 
da represont·,çiio nacional outro nó -1 é a popnla
çi\o absolutamente !aliando, cahn por t~nn n 
:or,::uiçiio do nobr~ deputndo pelo Cc:lrú, qunn.l.1 
nrgulo !\ minhot província !lo ter siJ., mnis [,,. 
''at·ccida em sua repo·e:>éutaçó'io ; :iccusaç.io que 
611 t em vaVH· rcvcrw contra n do Ceará q no o 
nobro deputado ropresontn. : · 

'fnm\i;;nt n1i•> sei con: que fnn<lnm ant•' tem n 
provincin do c~::u-,, m:.ior rcp•·rs~n tnçào n~sto\ 
cn•n c no s~nado <lo •1ae a uo ){ar:mh!i.o, •jU<l e\l 
rettrcsento. Se o l\f,Jr,mhãQ n :io fqssP. trn;duo :\ 
dis~nss:to pelo nobre <.tepnt!hl•'• o pn1 :t servir com 
dosnrrc dü termo de cooup arnç;1o, cn não tra tndn 
dCRtn r}l!e.>t.iio, ~spcrari:r P"lo censo de nosso po
pulaçiio, a tl.m de que se lhe fizesse n jnstiçl\ u<! 
quo ó digna: mns visto que sem n cspcrn1·mos 
rol trnzida o tcneiro , ~ <:onvanicntc que se exa
mine 11 rhntcrill com impnrciali•lauc, c po1· uma 
vot se liquide cstn quest.iio. · 

Sr. prcsiJente, o nobre d•1put:1Jo su~tca ton quo 
com ou se1n csct·:wos n poputnciio do :i\fnrnnhiio 
era ínf~t·io1· ,\ <la Cc:ot'á ; cu \wetcndo dcmonstr ;o\· 
o contrnl'io, p•>rqnant·l não· c!cs~jo qnc á f,,·çn i! e 
repelir -se pnssc como axioma "emclbnnto propo· 
~iÇito, que jnlg·• inteil•nm cnte inexnctn. Em ·abono 
de sua opmi:io citou o nobre <laputnclo o com· 
pendia de gcogra phin do 8 1·. ·oa:lrc Poinpe.l, onu~ 

· se achn um:l estntistic.'l dn 'populnçiio ele codn 
· u_ma dns po·ovincin$ do impal'io : 11 ~sta esta tis · 
ttcn deu o 11ub•·c c.leputado toclo o valor e lm· 
portancin, como a mnis inó<lerna. Eo u :io quero, 

·contestando n~ asserções ucsté senhor, lan<;nr-lhe 
o menor desnr, sei que tem men:cime!llo. o qno é 
basUI.nlc para qua . se lhe ué a consiJ.emçã·• a 
que tem Jit·eilo, mn~ entendo que sua opiniiio 
àcerca Ja popul~çii-o das duiiS provincios, do 

l'l)liO !. 

i 
I 

I 
I 

ll!nl·nnll:io e do Geo.n\, n lio púJc ser a ohniUitln 
Seul •··~pnt•.J. ·... . , . . 

Xilo basta dizer <11.1·~ tn1 o t 11 provínci a tcin 
cuo ou o11Lr1l popul!lo;i'in, é pr.:ciso que s-> mos
tre qnaoa os dnJo ; est-.tistic•>$ qtto s~ cousnltcm 
P:tl'll ~e snllo1· se for•lo eothi,\oi em ronte5 pu·rns. 
Orn, par<.~ec·mo 'IU•l nal1 lli~t·> C·lliSLa d:1 obra do 
Sr. Pompl!O , nem ,, n<>l>rc deputado p elo Ç,•nr:i 
".os tltcla•·vu qu:1l a ronto etn que n sua au lo· 
roJnde con cstntistlca colheu esses factos .. . · 
UM.~ V<lz :-F.oi coon os dados u nicos qu<! exis

tem no paiz, e dvs quaes o nobre d eput..a<lo La 
tlu Ul.ntbcm lançar mão. 

O S:t. !l!llxoEs t>t'l A.L lo.l ll:UU :-Sr . prc~i.l ontc, 
~u tenho em mu itn con•iuerao;iio n opi ni:io olu 
Sr. Pu;np~o nccr~n <In mnleria 1le -que ora me 
occu_po; rnns permltt.lio os nolil'rlS depuwd~:- t:t •tu 
m~ •utornm~pem rrnc lhe~ •li~ll que :;e t•lm vnl\lr 
c unportnncm n nttt•Jridndc d ot g,._ Pompe-1. p or 
quo e prO{o!S!Ol' 1!0 g~•l:(rnphio. n<) ly~IXI do C~nrá 
e oCCIIpn·s.e c:o•;t <lotl\Jo!i J e e~tnti~li~ do patz, 
t •mbcou IH<a po.Jo s~•· .Jcspo·cz!ldn a opitli:io qúu 
sustent•l o •1uo ruudnment:o r ei com p 1·~va:> mnto
rcs ll!J t nl1 " mtccpc1to, pois qtle i~>nalm~ll}tc me 
oecupo <le8tC>t trnbAI h•1s, c t:unbem ":;ou pruressor 
de goo~rophln no ly.:~o d·.> i\Inrauhiio . . A cOcmtwa. 
o o publico lln1'1lo ro.zih n quem n ti ve1·. 

Comoç&t•cl \Hlll p1'\1Vincin do C~art\. 
O p rionch•.J c~nso qoto so fez no Cem·,\ c d~ 

Q~lo. tcnlto noUo:in, f •l con l 'i l:~; entto esta p ro
V!IlClll ilJH'OSclltllvn tttllll popttltlç:i o <.lc t:l t,t ;o hn-
1mnntcs, oula·o 111 qunos se ne!io1i:To contempl:1do~ 
20,010 ellCl'n\'•.M. E-ito CO<I9Q á 'eit:Jdo p~ln St· sclla 
d<•r Alouc ti' nn rolcllol'io quo Cc?. (;m ll1:JG rjunnd:> 
pre!s idin a. pt'Ovlnci~ do Ccnrâ, o pnre~c q UI'! o 
t1nl1a nn n1clhOI' COIItCl nqll el!e S t•. SO.<:t·!Or. Ddln 
~mtn tám!Jem o. nntumli~ tll Jofio d.L S il va Feij,j 
em utll!' lliCIIlOl'on qa c áce!'C:\ do. Ccal'á pnolieou 
em 18 1.) o u lSIG, c q u 1 .fot á'juella pro.-incin p;.r 
ordem cio govcnw. . 

En~ _1819 o dese~n!Jargn•l or do paço A·•tanio 
R•> tll'l::lU"-~ ~·e\los•l do Olil·ciro, e quo n t·cspcit'l 
tia cstoto&t:cn. deve ser t i•lo corno nut<lridnJ.c 
pOl'']llC :1 CllmRrn l(o lS Srs. ueputnJJS lll:lnd(ll; 
em ll:H7 fmpl'imit• n Stl:\ oum Iy,•eja do B1•o::i! , 
onllc V~lll uma t•Stntisticc do impcdo n:\qU•!I In 
époen, o p or tanto d ->11-l.lw LoJoln n coouicl~r~~:io; 
11 cstatisticn J illlsc Sr. Veilo~<> ,,,-, ao Cea•·;·, 15 ) 618 
h:tl>itn•llP.S; nàll C<>nlc:nphl aqui os augm~~~,,,. 
!]llll e_ll~ f,oz pal'n supprir 'lunesquer ra ttns . E sta 
a utondnt!o mo pn1·~cu it•í·ccus~vel, pot·quanl<> as 
bases Jlll l':l es$8 calculo Cl'à,, tirauas do flln t l 
l i111pn, do •pto do mdhno· en1iio hn\'iu, tinlin;; 
tios coas.:Js •JUC man·lnv;'io o1s cnpit•ics-gono·rn es 
1\•1 g >\'Cl'nO, C:CIIS•JS <JUO <loo;elll IIICIC~~ .- tlll C..'\• 
mnm t•aln a consid..Jrnçit-•, pm·que então não 
h:t \'í:io cltio,;l'•cs. •. · 

O Sll. !o:o~.\cr.) IJAnnosA:- Qoto PO<luln~iio dt;a 
cllc ucssn óp •C:t no MoH'Ilnbno ? 

O S[t. lh::llu:-:s n;~ AL~tr-:t DA: -Tenh a o hon
r:vlo m~muro 11m pO!tco o.le pncicn~ia, e a lil 
chegare L 

Ç> So·. Joii~ Di>)gG Sturz. ll•l'\ em 13:1.1 no C~;uá 
l Sü,OoU hnl>Ltant~s; Clll lSJG o ::>r. Alencnr o.-;
t.\rtdo o;n pr.:sid.mo:in, cnlcnlou _n sua popnÍno;:io 
em 2·:!'J,ii:i l Jml!ilantcs ••. 

Os S11;. Iol!ACxo· B .•nnosA E ALDUQU~:R·10ll:-
E <!n\no'? ! . 

O· Sn. ·MexoEs DE A.L:~.~P.ro\·: ~~Ias· como cal
culou essa populn~-ll·> 1 'l'oon"u por ponto de. p:u·· 
tl•l:l a p optllnçii.o <In eomare.'l do · Crnto, do que 
tinhn canbccimonto, o õ on•le no ü.!ar:\ crc>Sce 
mnis a. p l plllllçii•l, e mnltiplicot\·3 pelll~- cnrt.rn,:; 

_ b ·cA e·unan:.u qi!O 011t•io ex.istiio. (OIL! 01•! .Ri· 
se~clas.) · 

thu. Ym:: -13om modo d e fn:zer estntistic:as I_ 
.n 
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OoTJU. Voz : - E' o mais facil possível. 
o sn. M~i:!>OES flE AL~ElD.\:-No r~ln Lorio do 

rnínístorio do impcrio ''m. 183i a população do 
wrã é orçada em 199,510 slm:.s; em 1S3S o 
Sr. Fabresns, no Almanlll~ do Impel•i.o que -p1t" · 
blicon, deu t\ provinci"' do Cear:\ JSú,OOO hal>i
tnnt~s; e finr.lmente em lS!O o Sr. Souza ~fnr
tills, ~x-presidente daquella provln<:in., tl:\· lbc 
umn populaç!lo de 20~.0/,'7 lwbitn11tes. Nc.te n 
camara que tendo-se erMdo em 1836 no CenrCI umn 
commissão, ou melho1· reparti~iio pnra cuidar dn 
nstntistica da província, os setts trabalhes no 
fim do cinco RllnOs de:riio em result~do o ultimo 
algaristllo quo eo11~t.n d•> rc[ntorio d\\ p~csidencin 
do Sr. Souza ll!arlins. D css •• época pnrn e:\ não 
p odia an:;me nt.nr a população em 10 ou 11 nn· 
nos tanto como pretende o nobre deput:~do pelo 
Cear:\, baseado n<t cstntistica do Sr. Pompê<>, es
pecínlmentc havendo nesse intervnllo as seccr,s 
<ie 18l5, 184li . e 1St7, c que cnusflrfio umitos 
estrRflOB nn popnlaçii.o e deriio lugar a niío pc· 
quenn emigrnoilo pnrn as ln·oviocít\s limit•·ophe<. 
(Apoiados.) 

D<claro quo com os rdl~xões que aeàbci ue 
fa~e1· níl<J pr~tendo lnnçnr o meno1· desar sobre 
a província <.lo Ceará, qua tenho na maior wn
sideraçii .. , e contn cnb·e os seus filhos m1litos 
pnrcntcs e amigos, aos qmies sou düvcdo1· de 
muitas finezas; cito sómentc esse! factos porque 
snrvcm p·na provar a minha asserção do quo 
essa l>rov!ncfll niio tem população superior t\ do 
:Maranhiio, visto que um nob1·e deputndG · pelo 
Cearó. pretendeu dcmonstmr o contrario. · 
L~stimo, Sr. pre·sidentc, os scccas quo tantos 

males têm ct~usad ,> no Cem·à, on1bora <.lnhi tenha 
redtmdndo em b~neficio p·un a minha província, · 
com 11 emigração que pa,·n ella concorre. Em 
ver<.l•ld~ o Oeat·t\ tmn s<>IT•·ido secc11s e secca:> 
extrMrdinari~s. que lhe têm . considernvelmen te 
dizimnuo n ponnlnçíio, e n expatriado; a partir 
d 't de 1793, a -prim~im grande secca <l.o que to-

. nho uotici3, que :1cnbou por uma vez com o 
commercio d:l carne secca pnrn Pern:unbuco, · 
"Passando para o Rio Gr,·nue d ol Sul, que niio 
obst1nte a s ua lon:;:itude provê a essa prov in· 
cia de tiio importante gcncro. 

Em 1808 n seccn que assolon o C<Jat•fl. não roi 
menos detrimentos:~; o s,·. Kostcr, que por esses 
tampos viajava pelo norte do Brazil, fez umn 
triste pintura do estndo dessa província na parto 
que ello p•)rcorrett. Em 1$2.) a socca fvi tttmbcm 
cxt1·~~nlin1u·ia, e det1 motivo. a ~ma gt·nnde em i· 
g•·nçno. dvs filhos dessa proYmcl!l parn o l\Inra
nbão o outras; o em ultimo lunat· as de 18~5 
c lSlO, quo n:in furiio m c:tos pr~judieiaes, con· 
correndo os cofr~s publicos com os soccot·ros a 
que os habitantes dest..'\ ~ de outras províncias 
fl!ridns do n1esmo mnl t.i 11hào j us. 

Vamos ng~m ver se o Ma.·nnh:io est1i na~ mes
m as, ou·. se em wais desfavoraveis cirellmstan-
cia;;. · 

A pt·o-vinch\ do M!it'<mllii·o não . tem soffrido 
sece!ls, nem· t1 tnes :flagelos ó sujeita; á Provi
dencia o <.le~emos ; nem tão pouco ns pestes -' a 
tõm persegu:ào, a íçbre nmnrella passou alli de 
salto em J$;)1 ; e nem os seus· filhos tendem a 
c migrnr (•·eclamaçõesl , porque por fol"tunn não se 
dão alli as causas que e:.tistem nG Ceará. 

UltA Voz : - Hn pouco temvo ~;·~ apparcceu n 
s!lCca· 

0<\Tn.\ V o~; -A f.al"lnha cht>gou a 4$000 I 
OuT~<.t Voz:- O mP.smo est:!. aco>nteccndG em 

Pl!rnambuco. 
0 SR. l\fE:>DES DE AL~lE.lDA: -Em -verdade, 

ha pouco tempo temeu-se qu<l apparoecs<o o fia. 
gello dn secca no Maranhão, mas foi um panico 
que desnpparcceu; · e não se scntiG ts.$e mal; 

apenas Gs nmeaços quo houve, de sot·te qu~ os 
maranbeno;es fossem demandar abrigo e soecor
ros aos seus irmiios d:ls outms provincias do 
huperio, que por ee1·to o fal"iiio se tal succedesse. 
(Apoiados. J 

Sr. presi-Jente, c primeiro censo de que tenho 
noticin, a qne se fez no Maranb1io, doh de 
1777; nelle foi comprchendidn n população da 
pl'O\'incla do Piaul1y, que dependia do mesmo 
capilão-gcneraC"; essn populaçiio orçava por 78,000 
unbitautes. . . 

O coronel de engenl1eiros Antonio Bernn~dino 
PõJ"eit·a do Lago, que daqui flli em companhi:1 
do capililo-~cneral Bcrntu:do da Silveira Pinto, 
de quem o J.ínrt~nhiio nã(! pódc recllrd,u··so sem 
rP.nder-lhe os elogios qtte merece; o Sr. PereÍl'\ 
do Lago, pessoa. do mUitos·. conhecimentos, com 
cspecialid:~de do 1\faranbão, q U•l estudou, como 
prova a sua Olll"ll Estatistica histo•·ico-geogl'a
phica daquclln provincia, e n carta que deltn 
lavantou po•· ordem do gove1·no coloni"l ; o Sr. 
P~rcit";\ do Lago,. em sumrna, "d.i. ~ provincin do 
li-IRmnh iio no nnno de 1819 152,893 habitantes, 
cst,;tisti<it\ que cllo organisou com todo o es
'nem, em presença dos censos LI os vigar ios, 
autoridades adminístratlvas das localidades, o 
ínfonnn~õcs de pes3oas competentes, da,tos ostes 
que colbeu na secretaria do govemo do 1\!at·a· 
nhiio. · · 

Nos mappas · estntisticos do desembargador Vel· 
lo:so é o Maranhão con.templndo com ltsO,OOO hn· 
b•tnntes, quando, como já vimos, di ao Cear!! 
150,Gü8 na mes~a época. E quanto no 1\{a,·a. 
l.lh<io o Sr. Vclloso devo ser ·muito aeredH.ado, 
pol·qne alli hnbitou, po1·quanto foi ·eue que cr<!ou 
n relnçiio dnqttell.-1 pro'lincio., c muito se dcdi
cára ao estttdo do. estatística, como · demonstra 
a su'\ obtn jú cilada, e outra~. · :. 

O S1·. Cn>ado G~raldes, geogcnpho p~>l"tugnez, 
de elevado merilo, e qtt., escreveu a melhor 
obm de geog1·nphín gue temos nqssa lingua , e 
que é pana não &e ultimasse, o Sr. Casndo Ge
raldes d;\ á província dó h-lnrnnhão, em 18"25'· 
2JO a 220,000 habitantes. . • . 

o Sa. F. ÚCTAVIANO : - E o Sr. ca~ado Geraldcs 
Unha nessa época todos os documentos offlciaes 
de e~tutisti ctl do nosso paiz que lhe forào re-
mettidos. · 

o Sn. "M ENDES DE ALlrSID.\ : .:..., o" Sr. Stut·z, 
q~e tamboJn ·citei quant<l t\. utnt!stfca do Ceará, 
ela no Maro.rihl'ío 213,000 habitantes em 18."35 ; o 
St· .. F abregns nc:i seu Almnilak em 1838 2Qí),003 
hab1tnn tcs ; . em!im, sempre o l\!nr:~nbão fica em 
posi.;l\o superiOI' no ·ceará quanto lt. população, 
segundo o calculo do.;. dotB ultimas senhorés. 

Ag.wa vejamos, senhores, quacs os documen
t?s officiacs d~ estatística do · -Maranhão. pllblicn
do5 pelo ~o,·emo. Q Sr. João Ant•)nio de Miranda, 
na qunlidade de preside11te do :Z.lnrnnhão em lSU, 
prett~ndendo da r com eco a trallaillGS de . estatis. 
tic'' nUi deu publicid11de a um mappn estatistieo 
d~ .. populnçii_o Jo Maranhão, orgnni~ado por um 
curtoso dethcado a taes estudos, o Sr. Manoél 
José de Medeiros; nesse mappt~. se vê que .o 
M trnnltão apresentan uma popuhção de 211,0;;4 
lmbil.:l.ntcs: e comtt1do este m:~ppl& não coutem· 
pla a ~pulnçiio de muitos districtos. O Sr. Joa
Q!Ü~ - rnnco de Sil, qu9 .preSidia aqueUa pro 
vrnela om 18 17 .C\lculou,:a s na populaçiio em 
300,000 almA>. Eis os. dndoa ·ófliciaes que temos , 
porém todos coneordão co in as- estatísticas . pnr
ticulares no ponto da .wir.em ao Mnranhilo po· 
pulaçào SllpHio~ n uo Ceará. [.dpoiados.) 

Em verdnde, Sr. presidente, eu reeonbeço que 
o Maranhi\o hojo vai em d~cadenela; as suas 
rendas o <lcmonslriio, 1n~s . essa dccndcncia de 
poucos .annos a esta pnt"~ ·não te.m all'o!Clado 
ao cresem1ento da p<>pulação, porque, como já 
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fi.~; . ver, niio tem aquella. provincia a~ cansas 
que concorrem para is~>o , como infdizlllen~e . 
acontece no- c~an'- · ! · · A~ .11ossas r andas lém d•
.Jninnido, pôrque os nossos producto~ s<Jif•·em 
no .me~a.do . estr;\Dgeiro & concurrcncia dos Es
tados-Unidos, o Z~lgod~· sobre!udo; o arroz de 
ignal sorte no seu um co e · pnnc1pa1 mcrcndo
l'ottugal. 

O Sn. GoltEs Rrm:rno : - Como ê qua solrre 
csaa compctencia ? 

O Sn. ~lEl>Il\,!S ·nE A.L:MEIO-' : - Pois duvida 
o illustl·e deputado de que o a!gQdiio do i\iara
nhão soffrc nos mcrcldos curopeos com a con· 
cunencia dos Estados-Unidos, que apresenta 
algodões mais baratos ? · 

.Mas não é só a concurrencia estrangeira que 
nos acnbrunhu, a nossa tar ifa n iio nos faz me
nores damnos, e desde 18« · tem augmonlado 
a decadencia do :Maranbíio o direito !le c.~bo
t'lgem, que embaraça que os nossos productos 
alimentare:s venbão pn_x:a os grandes mercados 
brazilelros, Q falta de b!'IIÇQS, etc. 

Senhores. o Maranhão f., i ihrescente po~· es
paço de 00 nnnos, que a.•sim podamos considerar 
o esp:~ço decorrido de 17õ0 a 18.1:0; augll'entou 
prodigiosamente os seus productos, crcsci:r.iio as 
suas rendas com que soccorria as provindas 
vizinhas, e apgmentou. a sua população com n 
emigraç1io estrangeira que lhe vinba de Portugal, 
com a forçada que ·lhe vinha da A.frica c com 
os habitantes do Cearó. n~s époctls de s ecca e de 
fome. O Oean\ não estava em tã() boas con
dições, o seu progresso foi acanht~do om relação 
ao do Maranbno. · . 

.Accrésce no que venho de di_zer . que o .Ceará 
tem uma ãrea de. terrilorio poquena e toda se· 
acha h11bitada ; o Maranhiio tem Jnaior extensão 
de territoro, e a · S\18 parte scptentrioua! que 
co.úiM. com o Pm·ã :.inda se acha· sob o domi
nio das tribus selvagens. Mas a · sua ·parte l'm
bitada é maior que todo o Ceará. O desem bnrg~dor 
Vclloso em 181\1 da"Ç'a ao Maranhão uma popula
ção de 100,000 indios selvagens, p orém pela ca
techese, e conquistas gue se · lhes tem feito 
calculemos essa populaçno em .metade. na ter.~~\ 
parte, teren1os . (XIrtanto 5Q ou 30,000 indios. 
Addicionad:1 esta poP.ulaçào, que é brazileira e 
não escrnva, á civdisada, teremos em todo o 
caso ·para o 1\Inranh iio. uma · popula';iiO superiolr 
ó. rio Ceará, qne niio conta no seu territotio 
índios scl vagens (7-eclamaçtles] ; mas n ão faço 
questl!o dos índios, jfl que tanto se ~ftligem os 
nobres deputados, traga,os por demais_. se ·nao· 
quizerem exeluão-os do eenso da popnla'}ito. 

O Sa. F. 0crAVIANo: -1st~ é ex. abundante. 
O S&. Mmo!D~s DE .Au.n:n>A:-'-Demais, senhores, 

niio é um dado muito exttcto, e10 que se ··possa 
confiar muito, mas sempre o apre!!entarei ; po
de-se &Yalial' dei p<'pulaçilo de uma província 
comparada eom outra, qunndo · a sua capital 
mostra uma população· muito superior à da 
outra... · · 

o Sn. Cnuz .1\!A.cnAOO :-Isto não serve· ·para o 
interior. · . · . 

0 SR. MENDES D& A):.~!!UO~:-Esta consideração 
não tem t:io grande -.-alor para mim como sup
poem os nobre::~ dep!!tadu~, e urna p:esumpçilo, e 
valíosa, quando nao · extstem funaament"s em 
contrario, e manifestei isto desde o principio. Em 
verdade o engrandecimento da C4pital ae· uma 
província presuppõe um grnnde nnmero d e pro
prietarios com posses para JHzerem edificações 
de avultado custo, e Isto do\ idea de que o paíz ê 
muito h<~bits.do para que se tenlw. tewpo para 
se accumularem .. tantos capit.aes, que · se podem 
empatar etn eàifica.çõe;. 

Eu já disse algul'la .cousa sobre a riqueu do 

l\1aranhi\o, da sul\ rcuda : que a illda é. impor- . 
.. ta!lt.e~ ... e .. e.Yidentemente ·· ·mvito· ·su·pexior ~-à. do · 

Cca.·á ;. mas ne.~sa renda nii.o se acha eomp~:e
!JenJído o dízimo do gado, uma. da; . mai~ no
t,wcis Cifra.s da rend:t do Cenni , e que no 
i\faran hi\o não é co\ll'ada desde 1837 niio obstnnte 
termos os nossos vastos sertões de Pastos B::>.ns, 
.Balsns, Chapnda, Riae.hiío c ou tros districtos da 
província abundantes deste p:cncro, e tanto que 
r.ã.o ra ras vezes snppt•ime o Oenrá (l•oclamações) 
q'o~ando as seccas estra<Tão as sqas fazendas. As 
reclamações dos nobrês deputados não podem 
destru il' factos sabidos ; quando os Cearen~e;~ 
nilo podem supprir a~ sun~ faz.-ndas com gados 
do Piaully, vão ntê ·os sertões do Maranhão, 
f•·aen compensnçiio por cer t-) dos beneficios que 
receb e·mos com a emigração dos filhos dessD, 
p1·ovi~cis (>·eclamações) par a. a. que repr~se'l!to, 
ma.s tt o que pet:mittem as nossas commuDJea 
ções pelo interior. Conheço filhos do. Ceara que 
habitão o !Iaranhãc, e ent•·e outros· o Sr. cor~
nel Diogo Lopes de Araujo Sallcs, que .tem 
levado gado do Marnn.bâo para estabelecimento!! 
da creaçiio no Ceará ; não .sei em que isto, possa 
ser oft'ensivo ; se o r.Iaranhlio precisasse da ga
dos do Coar à ,. província irm!l, . como já t ,nl 
succedido, iria ll\ buseat-os e nem por isso, fi
caríamos desairados . . A~ províncias devem-se 
nm1uamento · soeeorror, e p•·esta~ os soaus bons 
officios 'umM ãs o utms. Estes fact.óa provão . 
superabundelnf.emente que o Maranhão , · ten!fo 
sobre o Ceará s uperioridllde em população e . 
rendas, de\'e ter· urna ropresentação senão su-
perior ao mencs igual. {Apoindos.) . . . 

Uz.rA 'Voz :-Mais quantos termos tem o· Mara-· 
nhiio ? (01·a! .or a .') · 
OuTR~·voz : -Bem p oucas provineio.s têm tiio 

poucos t ermos como Min's • e entretanto· é' 
!iuna · p1·oyineío grande e populosa. · · 

O Sn. ME!Ú:msD~ ALlrEro.~ : -So os nobres de
pntados arra~tão a quost:to · para esse terreno 

,irem~s · muito longe. 1.fuita~ villas e termos 
'creão ·Se no· Brazil.sem motivo justificado, de
pende isso do bom ou mM senso das assembléas · 
provincines. . . . . . 

Tenho ton•ado muito tempo á casa, S.r. · pre
sidente, com as obsenações que tenho . apresen
tado (nao apoiados), e que me11S deveres do r~

: presentanté do .Mar~nhãt~ EXigião ; mas .Parece-me 
·que essas observnçoos . nao pode1 á !i com . fol'tnna 
. ser COittestadns, porque forâo bS~>eadas . om ·dados 
. estntlsticos OR mais dignos de credito · que pos
, suimos _(apoiados) ; : e po_l~. ao terminar o "!eu 
discurso, direi que Re se JUI~·l que o Ceal'â pode 

I 
dar 10 deputados, o. Maranui'io tambem ·t~m ~i
r eit.o ·a um num. er.o'· •.gunl; pelo menos a Jllsll·ç·~
asstm o p~do. · Vou portnnto mandar -á~m 
artigo . ~ddítivo · augmentando. a deputa.ção · do 
Marn.nh><o; e collocaodo-a no mesmo p e que a· 
do Ceará; o artigo é assignado por outros co\-
legas meus do Maranhão. 

Protesto qu(l 'este passo que damos não s:s
nifiea uma· r oprcsalia p Glo que · do Maranàao 

· disse o llObre deputado pelo Ceará ; tenho em 
mnit.a 'consideraçlio sua província, descjo·lh&· o 
futui:o' o mai~ rrospero, mas entendo que nito 
devo por ·esta causa preterh· os ~direitos d<l mi· 
nha província. &1 a <:amara fõr JUsta, ·como er
tendo que é, e so mosll·ará. na votação do ~ao· 
tigo que eu e m~us collegas do Mara_nhão 
apresentamos1 deverá estender ao Maranbno> · <·S 
fnvores que aespende com a pro••incia do Cearà . 

Deixando de parte est.1. qttellliio, . di.t•ei · que 
voto pelo projecto qa.e so discote .. - . 
o · Sa . ,Al?ntG.io; -~ 0 subJlitut'ivo 'l _ 

o ··sa.· MeNDES D& AL;>~StllA.•- Tant o por um 
como por outro; bem entendido, . se, como ·es. 
pero, nllSses augrnentos fór contemplado o M!S. 
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rnnhão. E ntendo que assim devo fazúl ·o; visto 
que· niio nos r egulamos por nm ceuso rcgul_ar, 
mas po1· informações pmtícularcs ; e, se · ';S<as 
valem, .niio devo eon:>c nti,· .... que .. minha pro•· meia 
liqne em tlm::t condição inf~rio 1·. 

Sr. presid~uto, devia entrar a~.wa no e:.:.tmo 
dn populnçilo c •·ceursos dns pt·ovineias da Pa· 
rabyl>n. e dns Alllgõns, que p1·ct.endem te r " ""' 
1·eprcscnUlçiio igual ú. do !l!araulliio, a ssim como 
já aconteceu com o flio Grande do Sul, proviu· 
c ia que, con•qunnto nit~ ten ha uma popula<;:io 
igtlal á do ::IIo.ranu:to , :.::u1 rendas supe1·iores, 
c march~ n um grando futuro. Ma"' n. hora está 
muito ndiantnda ; c npcnas •·cllecti•·ei que se n 
roprescntoção dessas pt·ovinciag f<lt' nugmcntnda, 
ui\<.> tendo clbs a populaçllt• c os r~curws <lo 
Ma •·anhii<>, a cqui.Ja<le pede q•~c a \"epresent.aç;io 
olo Maranhão seja augmeut:1da. Não embaraça· 
rei que st'jiio nppro.,·a<los os :lllt!lllentos, que s~ 
com1>letem as de!>utações das Alagóas c Pa· 
rahyba com mab um lllOlnbr,l, par;\ q_ua se pos•a 
eleger um senador pa1·a · c~da uma : mas n iio 
pr escindirei de r eclamar da cam,.ra o mesmo 
ft\\'or p;;ra o Mara nhão ; para o Maranhão !JUC 
dcsdo: 1824 íJi Liio pouco favorecido. 

Entendo que :1 província do Ri<l de J ,•neiro 
e~iil em c i rcumstancias ú<l dnr mais de putados 
<I•> que nctuahncntc t.lit ; a txtrac,rdina11a o \'i· 
sivel prosperidade que tem tido exige qUol se 
lh• f~ça cst.l justiça. 

A província Je Sergipe tambe1n tem direito 
ao nugmento da sua representação, foi uma das 
<JliC st.ftrcn com a dlstri buiçoto de 1S24; esta 
provincia acha-se, senil<> em melhores, em ignnes 
c:irc1.4ms~tiCi~s que a das Alagõas, lern ·popul l
ç!io superior , pois , segundo o censo upre$en· 
tado pelo ex-presidente Oliveit·o. o Silvo. .em lS:i2, 
a SlH\ população sóbe a 2õ0,863 ahila~. A pro· 
, ·incla de Sergipe conta ni\o só grande populn· 
çãn, como ê unta dRs mais ricas ·d () imperio, 
pois, scg11ndo> o rclatot·io do mes111o ex-pr~si. 
d ente, o numer.:> dos engenh•)S matríeuluJos e m 
18.>2 ol rtllVIl pm· úSO. e me Msevel'ào, pessoas 
é tn quem deposito toda a confian~a. q uo h "je o 
seu numer<> appmxhn'l-se a 700. 'Apoiados. ) 

O Sr.. .B.~oaXo D.lt M.uoDt : - E' exacto ; pouco 
fn\t.a pai·n '700. · · 

O Sn •. liExnEs T>E Au11::m.~ : - Estn provín
cia exporta nnnuo.lmcntc pc•·to do SO,QOO cai:tas 
de as.~uc.'lr de 4-3 a rroba!i catla uma, termo mé
d io ; c a sua população escrava é multo dimi· 
l1utn, é um quint<l da sua tutali•llld<!. ( Apoia-
dos.) . · 

. Entendo tambom, Sr. p1·csidente, quo as pro· 
"\'incia.~ d a Santa Catbal'ina o •lo Espil"i.to Sanoo, 
o todas as que têul um · só <loputado, est~o em 
circumsto.ncins de dnl·em dous , cum partícula . 
r id;ode As p1·imeíras quo de~ign ei; pOI'qU;\nto 
nas cõr~es de Purtugal · já ellus haviilo daJo 
dous áeputados, e cotll i nj usli~a pa6sárilo a dnr 
um nas assernl>lo!as do B rnzil. -- . · ·· 

?~_!!ho•·es •. ctunp~o . • qu_d a. .. Úiil.am · e o pai_z 
salbll~, a nunh11 opl!uao c que uenhüm nugtnento 
de deputações se Je\·~ra. [tltcr cmqua nt•• não se 
dt\.sse <!xeeu~io ao at·t. 107 do. l•!i re •ulamentar 
das eleições, emqunuto se não fizesse o cen:>o 
rla n.•ssa · popldacão; os at·:::nmcn tos deduzidos 
da base .to•na1lo. nu instl'ucçõ~s U() :"!G <!.e Ma•·ço 
d e l82 l, pnra justificar augmentos uiio te m ' 'al,,,. 
a lgulll, j>Ol'~lle essa ba~e !ui provisoria, essas 
instrucço~ as.;im o 'decla rão, e m:\ i:> e:tplicila· 
mente- ns de 19 de Junho lle 182"~; mas jli que 
não queremos e.;pcral' relo censo que os intc. 
r esses elo paiz tanto recla müo, dev~m•H. no me· 
n os segni r os tlad>Js que nos. pa1·ecem mni~ 
e:otllct.Js, ns ~~tati~tens feitas pelo,; gov<!rnos Jas 
l>l"•>vineías, em cujo caso· c:>tâo ns de :$i>rgipe, 
Rio ·de Janeim, c tnmbcm a t.l> Mnrnnbà•J c 
outr:ts; · 

No começo do· m~u d iscurso, esqueci·me de um 
argttmento q uo mo pareco de grande ·força par:t 
demonstrar quo n pnpnlaçii:o absnl nta ~·o. que n 
con;ti tuiçã <> teve em vista "'' nrt. 1:17; c a que con-

. s iderou nn distribuição quo fd do · nutne' o do 
d<!putados n:t~ instru~ções de 26 d<~ · Ma1·ço do 
18"!4, pari\ o qúe muito concorreu o exemplo dos 

. Estados Uuhlos da Al\\erica C)Ue ent!io como hoJjo 
so deseja senilo copiar, imitar no pltiz, sobrctutlo 
s~ntl•J nesta parte idcnticas a; suas circumstnn· 
cio.s com as do B 1'llZil. · 

Nós uüo tertuos regulada em lei utnn baso para 
.:lctcrininm·mos o numero do .:lopuLados de cada 
província; pelo decreto do 7 de ~{arço do 1S2l, 
como j á Hz ver, $01000 lllmas livres em q ual
quer lll·ovlncin llo llnperio,. d&vlio o dit·eitu R'eici· 
ç;\o de ~un depnt;tdo, e a mais um se, ul ilm dcssRS 
SO ,()():), nccrcscião IG,OOO. · 

As inst r ncçõcs db ~3 de Mnrço de 182.! s:'io a 
melhol· !oi illterpreta ti \' ll da doutl'i nn consti tncio
ual quanto á bo.6~ dn rep~esentllçilo n:1cionaL, no 
llleno~ é esh a oninha conv ii:çào. N11ssas instruc
tôos tanto 1\:la e o principi•l tl:\ população- livro 
a base d•l · rcpt·es.mt·tç:io nacional, que, em . vez 
de estabelecer o legisladot· que cuJa eleitor cor- · 
rcsponl essc n cedo mun~•·o de !Jnbit antes.l i ,•rc~, 
declaraçiío indispen~avel em um paiz de ceet·n vos, 
quiz, pel<l eontr arío, que a cala eleitor cones · 
ponJwso a certo numero de. fogos; or ,,,. n a ex· 
pt·e,.~ao- fogo- estão comprchendiJas a popu· 
laçiio e a propriednde, e na po>pultçiio de cada 
fo.>go ve lll c ou te mpla•ios o; escravos. q uc fa zetit 
parte . du. fami li:1. ~sta principio p,1ssou para o 
ilecrP.to de 4 de ?tlnio .de lSt·l, e pa~a · a lei de lU· 
de Agosto de ~SiO, l'egu!ument? das .eloiçõe3 •. . 

O Stt'. Csoz MilCK.\"Do·:....;, H·ljEi niio lia c0 11t to os 
el~itore~ por fogos, mas pelo numero· de · vot!m tes; 
quarenta faz um eleitor . · 
. O Sn. Mr::~oES DE . At:.liEU>.\ : - l~to e proviso
t·iammõe, até q uo s e faça o eeuso, aõSítn . o .úc
terulina o a1 t. 107 d.1 lei <lo eloíçõ1s·· vigente. 

o· Sa. APRIGIO : - Ap oiado. 
. O Srt. M:1·:la>:&; D& At.lteiO.\ : ~-Ora, c:.il;indo a 

constitu.içito pn•·~ o candiuató a deput:tdo, senador 
c eleitor, UUla corta renda p:lr<l que possa· s~•· 
eleito, O•lo tendo dado utna ba.se cert!lo ·pal'A regu
la~·se o 11\\mero de habitant~s qtle dcYe con·cspcm
der a cad"\ obputado, 't endo o.p~nas determinado 
a lla se da reprcs_entnçi\o iHeional sót\Jento qun.nto 
R•l eleitorado, isto é, 'llllllltO · o.o pdmei~o g rito 
dessa rcprescntnc1io. é manifes to qu e, p:trtl ndo 
des~u base, eado. deputado de ve corroõponde 1· 3 
certo numero de. fogos, o nno . · n· certo numero 
de luib i!Antcs. Isto nlt:_ pareéd evidente. · . 

Senb>re•, se·o :~gisiador niio ·quiz•isso· tnmbem 
con~emplll" a pop11hção eserav,,, dirla-: "t~ntas 
centenas uc alma ou de l!::bitan tes livrM olego · 
1'1\Õ UI\\ e loit .. r, tant()s m ilhat·es de· nlul:tS ou tia 
habiiow l.es livres elegcr:iõ 11111 deputado: .» uias , 

__ r~.P ' (", expt·essando· se " l .. gis lndor pOr fogos ,.som 
outra d~clat·ação, implíéitnulcnt•c contQm~•lou· a po· 

. pulz~çiio tonto li vre como escra \'a , e be n1 assim a 
propriedade. (Apoi~dos.) . . . · · ·. 

A' vista elo qne tenho exposto, julgo que. n· ea
mara não deixar.í de apoiar o artigo oddítivo. ou 
euumda, 'iUU. v"u monc.t.u· õ. m<!sa·, pedindo ·que , 
no caso de npprovnr-se ·o augmento da d eputa· 
<;>io d.., Cenr>•, ~e ~&Lenda o mesmo favol' a o Ma· 
ranb ii..,, llo novo declaro, -nem ou nem mc.u:s cul· 
legas quol assig •• ãrào o artigo fal!:emos este pedido 
como uma ·represnlia, n:io; · ~lo : que me diz res
peito nutro para com. a provinein do C.mrã os 
mclhorüS sentime ntos, pol:que cQn to grtuvle Iln· 
mero d e paNntes, a.nigo~ c de alliado:s politicos, fi. 
lhos dessa prov i11cia., qua de nc.nbum modo prc· 
tende moleslat·, offetldendo ou desa!rando <> lugar 
de scJu uascimcnto . · 

Niio otr~·ndHia tllu:\ p m,•ineia· írm ~, cujos 11· 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 15101/2015 15:08- Pág ina 1 de 15 

SESSÃO EM 25 DE 'AGOSTO . DE 1853 325 
lhos em época~ calaroitos:;.s procurilo em grande 
numero a nlinha província; ,;erla atrugental-os, 
o .QWl não desejo. . 

No artigo pe~o sómP.nte jusf.iça. visto que niio 
. so quer espm·:u· pelo ccmso ~ so n Cllmara asstm 
l111tn·css~ dolibet·nJo. ou toda npplaudido a su!l 
doci,;iio, e no:> disp~nsnl"ia olo pedido quo hoje fa
z~mos eu •l meus collegae rept·esentnnl.cs pela 
J•rovincia d•> Maranuno. !1.1us -ll camara eslã mul 
disposta , a pt·escindiL• do cenSQ, a augtnentm· as 
depul<tçÕ•lS tle al~umas provitloias, guiada por 
informt1~ões que têm sido apr.:sontadas em sessão, 
assim temos todo o fulldameni.Q para cspemr
mos que terá pnr;t com a pt·ovincia do Mara~ 
nhão a mesma contcmplaçito c indulg enein quo 
mostra o<>m outras, npprovanclo a medida qtlC 
propomos. 

Tenho concluído. 
VozES; -llíuito 1>eo.1! muito bem! 
São lidas, mas ni'io npoiadas, por nuo hnvcr n' 

casa numero sufficiente· paru. isso, as segtlin\es 
emendas : 

a Emenda . ao art. to do proj~cto substitutivo
<< As provincin~ quo actua~mente diio . numero 

impn1· de . deputados, durão nu me ro par immedia
tnmente superior. 

·,. Paço do. eamll\'a dos deputados, 2~ de Agosto 
de 1853.-S.·R.-Almeiàa e Al~tLerfl~. -lJ. rla 
Cunha. - FaustG ele Aguia1·.-· Rtbei1·u de Andra
da-. - Sil1JeÍ>'a. da ~Iotta .-A. C. Corrêa. - Sá 11 
.Albuq~Urqut.-D.de Souza Lello.-Paes Bal'reto.
B>·ant.lilo. -•ll.endonça. C. JJ. - Casado.-Siloa. Ti
til''"· -Be.;ei-ra C<!o<tlcanti.-Pinto de .Campos. 
Aguiar, ~ .tt·auj9 J orge.- Gomes Riúe!ro.- .a. 
de Olilie~l'a ,u 

« Se p~ssar o augmento de 2 deputados pelo 
Oeará. 

« Art. A província do .Ma ranhão dará o mesrrio 
numero de de~Ltlados que a do Ceará.- M ettdes de 
Almeida.- &mtos " Al·meida . .-Costa Fel'l'e il'<l 
Jt.núw.- Bel{o1·t.-Lisboa S el'l'a.» 
.o S.t". cas~ollo•Brunoo (pela ot•dem) : -

De ha muito que a conuniss:io do ftltendn deu o 
seu pa1·ecor ácerca .do un1a indemnisaçiio de fl\ 
zondB. pedlJ<l pela CI\Sa dll -vlsco11de da Torre, o 
crciv m~smo lJUe j1\ foi d!l.lo essa parece1· p:ll'a ot·· 
dem do dia, mas depois dcsnpparecott della ; a 
uzão não sei qunl fosse , talvez quo o t;r 1• 
secretario pudesse dar alguma informnçito a 033~ 
re~ peito. Creio bem que e granda aft\Lle nein do 
niaterias importttntes daria 11 Isso lugat• ; mns SOll• 
do esse n e.gocio tambem importante, porquo im· 
porta.a reparação do uma injustiça clnmor<>sa •• • 

O Sn. A~>nzaro : - N:\o apoiado. 
'f) Sn. CMT'"tt.o-Bn<xco: - .- . pedirei a V. Ex. 

quo ~o digne dol -o de novo p:1ro. ordem do dia. 
o' Sn. Pl'tESXDENT& : - Tomaroi em ~onsi <.laral)ão 

o pediJt> tio Sr. depuhdo •. 
D<~da n orlem do dia levnlltn-se a ses ;ão ã.s 2 

horas e 3/! da tarde. 

Sessão em ~::;; ele Agos\o . 

rnESIDE~ClA :0~ Sll. llt.l.CIEL :llO~TI::mo. 

Sm.nrARto. -Expediente. - Ouestões c!e tmkm.
. Ord~m do dis;. .-..4.-ugmento n a deputa,ao ele t>a

rias p>-ooincias . D~cu>'SoJ$ dos S.-s. Ribeiro 
de .A.1ldrada, F. Oct«eiano, Siloei>·a da Motta 
e .. u~wjo Lima. 

. A 's dez bor.ts feita a chamada. ~hão-se pre· 
fieQtes os .Sr.s. deputados Maciel Mo~~eiro, P11ula 

Candido, Wilkcns de lvLattos, Angelo _Custodio, 
conego Leal, Pimenta. Magalhães. Souza · Leão, 
T. uiz· Araujo , F l'rraz, Alroeidil AlbuqueTqtto, B()l · 
fort , Gomes Ri beir<>, Mnt·cellitlo du Brito , José 
AsconRo, Araujo Llmll, Apl"igio, R ib.eJro, Titára; 
Figueira de r.rcl!o, Machado. Ribeiro da L uz; 
Teixeira do Sonn, barão de ::IIar<>im, .Lind<>lpho, 
Góts Siqueira. Assis Roeha, LiVI'3!!.~anto. Gan·
rtio.lo Borges, Yersi•tn i , Hem·ique~. Mentles da 
Costa, Paranngu!t, l'•t~ues, Rocha, 1\{artim Fran~ 
cisco, 'V>tndedey, PMs Ba•·r~to , vigario S ilva, 
Seãra, I•'i uza, Macedo>, visconde <lo Baependy, 
Reg-) Bnrro,o, Paula F.onseca., An!;ustu dn Oli
veira, Aguiat·, D~Ho, Domingues, Castello·Bt<\ DGO 
e JJrdüo. 

Compa•·ecom depois da ehnml\da os St·s- Fleury , 
Vasconcellos, Barbosa da Cunha, Caudifio Men-· 
des, Raposo da üamara, Octnviano e Cruz lia-
citado. · · 

Ifavondo numct·o · le:':nl ás 'onze horas menos 
dez t\ÜI\U.i:I) S, o Sr. presid'on te declara al>el'ta a 
sessão. · · · 

Lida, a npprovndn a. actn da sossãoanterior, o 
Sr- 1• secretario dá conta do ,;eguinte .. 

EXPEDJENTJ;: 

Um oflicio -d•1 Sr. minist1·o do imperio, en · 
viando eópia. do actJJ leglslnti.\'o da asseml>lén 
provincilll de Santa Oatharino n .. 317 do 1• de 
·Maio de . 1852. e ·outt·,, ela consulta .da s ecção 
do impedo do conselho do estado do'll i!e '.M:\I'ço 
deste a nno, efim do que p~r cst;,i c:unn>·n scj ão 
tonhdi~ em <ionsidero.çn" as reflexões feitas na 
mencionada COil~ulta.- A' commissão do assem· 
bléas provincines. 

.D" --.viee·prcsid.Ínte da twovincia. do llio de Jll
neiro, enviando> 4 exemplares das lei;; .p_roviol
ciaes do . Rio. de Ja.neiro.-E' nm remettido ã com
missão de n;~scmbléas pr.>vinciaes, e os outros 
vãc a archi var-sc. 

Uon requ~rimer.to de Jnlia F olco, . pr~'>priohtria 
da fabrica de vidt·os tlcnomínndn- S. Roque, -
.pedindo qtto ·õe niio dõ nn<.lamento ao p>reco1· · 
da coonmissiio de commorclo, ind.1tstrla c artes 
(jUC nnnull a O pri vilegio CORC•!d icJO li Sllll f-1-
bi'icn.~A' conuni~siio n que so aeht\ alr<!cto csto 
ne.:.;ocio. · 

Lem·se o approviio-sa \'al·ios redacçõcs e os 
sc~nintes pareceres: 

« Tendo ha\•ido em 7 do Xovo mbt·o d e 18:"~ 
duns eleiçõ<!S pl'imarias na fre~uszia do Quexc
ra.mobím dn provincill do Coará, formllri\•' e vo
tãr.io em dous collogías separ11dos os cloitores 
procedente~ delll\8. 

« Esta nugusta camam j ulgou nulla uma des· 
sns eleições, por to1~ s ido feita illc~-llmcnte fóra 
da matriz c sob a pr~idonei11 do 3• juiz do 
paz o.lo districto do Sith\, achnndo-~o pres ntc o 
ju.iz 1nnis votado . d•tquella fre:;uezia de Que>;;era
mollim, o qual e4'ectivaonent·) presídio :1 outm 
eleiç>la n que - so p1·oeeueu na matriz , 

« Nada decidia, por ém, a cnmara definiti\'a
mP.nte sobra _ esta eleição, pela t·azüo de estar 
presente >~ómente a. acta da for mnç:\·J da ·mesa, 
até qua fJ~scm apre$cntàdas as subsequentesquo 
alLavào. · " · 

. .. Cbeg:l.r iio est!ls .ultimam~nte, sendo apresen
tadas na casa pelo Sr.-... deputado . Ferrem' da 
A:tuiar,, e .tendo-as examinado .a . commiss."to, 
ac b•nt-as r egulat·cs, ~ portanto, .é de pare~J: .. _quc 
d$Ve ~er julgada valiua a cleiç:io á. que se r e 
fei"G, Isto é; a qu_e foi "feita ,na ·ma triz, 'presidias. 
pelo jui~ de paz mais ; vot.a.do da rreguez.ia: do 
Qa.ex!)ramobim. e . cOns!jgnintemcnte . qu~ · sejiio 
contl\d•)S o~ vo!oS 4os e!~i ~o rol! q,qo qcl!o. pr o7 
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cedêrãn, os quaes · forào tomados em ·separado na 
npursçào ge1'àl feita pela cau1ara muoieipal da 
ca[litltl. 

" P.1ço da ca'n!U":t, 2-l de Agosto de 18.'>3. ·
]". D. PeJ·eira rls Vasco~zcell!lS. - J. A. de Mi· 
•·anda.,. 

« A commissão de pensões c ordenados é de 
parecer que se remetta a primeira cotnmissã~ 
de, orçamento o requerimento do Rcv. I.ermnrJo 
Antunes :.\[eia·a Henriques, em que pede o pag \· 
m~uto Ja quantia d~ 300/i que julga. de,·er·se· 
lhe de sua eon<>rua na. qualidade de vigal"io 
geral da diocese <ie P llrnan,buco, visto que en
tende niio competir-lhe o conhecimento desta 
pretenção em que se pede :mt~s o pag:1mon to 
de uma di\·ida do que consignoç1i.o do Ol"ilenados 
ou npprova~ão de me1·.:cs pecuniarias. 

" Paço da camara dos deputados, 'U de Agost.o 
de 185ll. -Mendonça Cas~ello-Brallco. - Gomes 
Riõei•·o. » 

" A commissão de p~nsucs o ordenados ó de 
parecer que se l't<metta ú 1• commissão de or
~amento o requerimento do pad1·e Guilh~rmc 
Poulo Tilbury, e1n que pedo o pagamento, que 
entende d~ver-se·lh e de seus 01·denados nn qu·1· 
lidade de professor da cadei1•a da Un:;ua in
glezo, da qual fó1·a injustamente destitui do quando 
abdicou o Sr. D~ Pedro I, por o haverem consi· 
derado estrangeiro. 

« Paço da camura dos deputados, 21 de Ago, t<> 
de 1853 .. - 1.tenclorzça Gastello-1J1·anco. - (Tome> , I 
Ribei•·o. » I 

Vai A mesa, lê·se e é enviada á commissão 
de poderes, a seguinte indicação : 

" Tendo-se ause,\tadQ os Srs. Mendonça, e 
Saviio, deputados pela provincill do Rio Grande 
do- Sul, indico que sejão chnmados os supplen
tcs immediatos, que se acl!ão nesta cúr te.-Paço 
da c.amara dos deputado~, em 2;) de Agosto de 18;)3. 
- -Barreto Ped>·oso. ~ 

o Sr. Rlbo.lro de Ahdr.:.da (p•!la o~dem\ : 
- Sr. presidente. V. Ex. e a casa sào testemunàas 
qu~ antes de hontem sujeitei á. consideração 
desta. assembléa um requerimento, tendo po1· fim 
chamar um supplente l'eln provlncln de Minas
Gemes ; não tendo porem· havido ató agom so
lução deste meu pedido, e constando-mo que u 
commissão de constituição e poderes uii.o se acha 
completa por enfermidade de um de seus mem· 
bros r~go n V. Ex. que, para f;\cili tal" a npl"C· 
sentaçã~ do parecer sobro essa minha indicação, 
e mesmo de qualquer ouira que se possn apre
sentar, pois hoje mesmo uma outra indicação roi 
lida na maso, se digne nomea1· interinAmente um 
membro para completar essa commtssito. Sou 
in formado que o Sr. Bandeira de Mello tem do.do 
parte de doente, e (iue a sua enfermid3de con
tinúa, do modo que por esws 3, 4 ou 5 dias niio 
poderã. vir á casa .• .. 

0 Sn. FtGüEIRA. DE MELLO:-E' verdade: 
O SB. RmEIRO DE A~l><>AD.~ : - Portanto cor •• 

vem nomear um membro para a commisslto de 
coostitu!ção e poderes. Peço por fim aos nobres 
deputados que compoem essa commissdo, quo so 
dignem dar solução á minha indicação com a Ul'· 
gencia que o caso pede. 

o Sr. "-·osconoeuos : - Não se achando 
na casa nenhum dos dons Srs. membt-os d!l com· 
missã., , cu deve d ar alguma informação no nobre 
deputado qne acaba de fallar. . 

Eu, como V. Ex. sabe, tenho-me ultimatnente 
abstido de dar parecer sobre a chamada de sup
plentes por não ter estado de accordo com os 
meus honrados eolleg,,s d•\ commissilo, e tarilo 
que na ausencia de um delles V. Ex. se dignou 

ha bem poucos dia3 de nomear o illuslre depu
tado o Sr. Ferraz para dar parecer n raspei to da. 
iudicnçil.o que chamaya um supplente p elo Ceará. 
Cmnmigo não est:\ poqanto a i:~dicnçno do hon
rado membro quo ~ucr qun se chama um ·sup
plente pel<l provincu do Mina;;. 

Como nli::t se acha pl'JSente nenbu1n dos outros 
membros da comulisstio, entendi QUe devia dar 
estn informação pnra que ni'io se ma attrib11a 
qnnlquer demora .le nm parecer favoravel ou 
desravornvel á entrada desso $Upplcnte p~la pl'O· 
,·inc fa d e Min!ls. 

O Sn. RIBEll\0 DE A~nn.tDÁ :-Ningnem é capaz 
disto. 

O Sn. PRESIDJ>X:"E :,-N:to é de ~stylo nontear
se membros para uma commissfio senão quando 
deixa de l1aver maioria, <•U q uan1o d ous mem· 
bras dclln estão divergente~. e por isso niio ba 
mnioda para interpõ1· um juizo qu•tlqnor s obre 
esta ou nquclla materia. Ora, existem dous mem
bros na cnsa, isto é, o Sr. Va.sconcellvs e o 
Sr. Miranda. 

U?ou. Voz :-O Sr. Miranda não ost:l na cllSa. 
O SR. PaE~InENTE :-0 Sr. Miranda vem eon· 

stantemente á casa, niio estu·ã neste mnmento, 
·mns isto não nutorisn a nomeação de um sup
plente. Se por ventura o Se. Miranda não vier 
"hoje , nomearei um supplen te, mas se vier, 
o. Sr. Miranda e o Sr . Vasconcellos constituem 
a maioria dll commissão. 

O s.-. FlguolrÕ. do 1\Xoll() :pela ordem): 
- Pa,·ece·me que, ainda d•1do o caso q•te o Sr. 
Miranda tenha de vil" â casa · hojl', ó necesgario 
que V. Ex. nomêe um membro para substituir 
a falta de ouko membro da com missão· q_ae s e 
acha doente, que ê meu irmão o D1·. Bttnde tra da 
Mello, foi o que se fez qut1ndo se t1·atott d a 
entra.Ja de um supolente, pelo Ccnr:i. A nomea
ção que então v. Ei. fez do Sr. Ferraz, cadltcou, 
logo que e lle d~u o seu parecer com o Sr. Ml· 
randa sobre a enttnda deste supplente. Pnrc~e· 
me quo agora V. E :<- tem de !l')mcar um mem
bro para essa commissão ; porque s o o não fizer, 
sómente existir~õ doaa memlircs e quo são o 
S1•. Miranda o o Sr. Vnsconcellr>s, 1211\S este se· 
11hor achando-He dí~sidun~, como eUe moemo 
acnb\ de declarar, não se poJtorá d1u• parecer 
olgum á r espoito dette objecto. 

O SR. PllES1DK:.O"l',!;:- Pnroco-me quo nlto <levo 
fazer a noméaçilo quo o Sr. deputado quer; ja 
disse que havend.., malorin nn commis9ito ni\o 
<l c;tylo nomear-se um supplento .... 

o Sn. l'' Iouuru. ll& Ml:UJ.O ( lcvanta.nJo-s!: J: -
P~rdóo-me V. Ex ... . • 

o Sn· PaE;loEXTE : -O noura doputado niio ten: 
a palavra: e~tvu eu !allando ag..:Jl"a... . . 

O Sa. Fla·u.:mA DE M ELLO: -lias eu n i'io tinha 
acabado de fallar .... 

O St~- Pl!EsiDEll'l'E: - hto é uma desordem : 
Vi o nobre deputado sentar-se : estou dando u~a 
explicação a respeito do quo disse, o o · Sr. de· 
putado quet· interromper-ma ! ... 

Peço-lhe que nii(l insísb. . • • · 
Repito, n!\o· é estylo da casa noméar-se um 

membro para supplcntc de outro seniio quando 
J•ixa de haver 111aioria dos dou.s membros pre 
sentes. Assim, se por ventura os dous Srs. de
putados divergirem do opiniiio, de mnneira quo 
11m p:weeel' venha a sev assignado p«>r -um só, 
n este ea:so dcv~ nomear-se um supplcnte. Foi 
isto o qu.e s11ccedeu a respeito da cnamnd11 do 
supplente· ~lo Cear!~. , porque vindo assign_ado 
o parecer Somente por u1.. membro, nomee1 ao 
Sr. Ferraz. Emqnantó o Sr. 'Vasconcellos não 

· estiver em di vergeneia com o Sr, !\li randa a res • 
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peito de nm po11to de terminado, nâq po~s<~ no
mear . supplente. 

O -SR. FzourmtA DE l'tlr>LLO : - Me.s esse. di ver· 
gcncia ja edste. 

O SR. lltBEino n-s AxoRAD.~: - · O St·. Va5con
eellos mesmo o declarou. 

O Sn. J>P.ESlDE~'rE :-Devo ninda ncet·esceutar 
qu.e o Sr. ~tiranda, quo m1o csti neste momenLo 
11a casa, está do posse da indi r.ação do nohre 

.deputado por S. Paulo; é necessario- que elle 
venha, e conferencie cotn o Sr. Vasconcellos. 

O Sn. FIGUETRA nc M.E!.LO : - Não .; bastanle. 
A opinião do Sr . Vnsconcellc.s é sabid~; por 
cons6quencia é um meio do pYOtelar a. decisão 
deste negocio. 

ORDEM DO D!J\ . 

..\.1JGl!Ll:NTO NA DEPUTAÇÃO DE \"ADIAS PllOVINCI~S 

Continúa. a terceira discussão do proiecto que 
augmenta a deputação de olgumos províncias, com 
as emendas olfer..:cidas. 

·sito lidas e apoiadas a.s seguintes emendas: 
« A<ldi\ivo. - A. provinti:l. de S . ·Panlo dará 

m'lis um deputado, · 
" Sala dlis s~ssões, 25 ·de A~osto de 1853. -

Nebia-s." · 
" Emendo no substituÜvo. :_ A provincia do 

Phuhy da1·.'1 mnis u m deputado. - Pa•·a,-.aguá. 
. -Sa•·air>a. - lloc1uz. - J. G6es. - .Sil1:a Fe•·,·a:::. 
-Wanderley.- Apl"igio. - M endes Corr~a.-
Taques. 11 . . 

<< Emenda aubstitutiva.-Se "Passar o angmonto 
do deputados p al"a o Rio de Janeir o, occrescen · 
te-se com mais um o nunlero dos dcput:td•lS de 

·Pernambuco. -s. R.-F. X. PaerBu,-,·eto. - Paula 
.Yapt4 ttl. ll 

•< Emenda &ubstill1t iv.1.-A província de Goyaz 
dal'lí mais Ulll .deputado.- Viriato.ll 

E ' to.mbem lidn, " apoiada a emenda do Sr. 
Candido Mendes e outms, que começa. ,_ s~ pas
stiL' "onugmonlo de dous deputt>dos pelo Ct!ará, ete., 
npnseutado n~ scssito amcrior. 

O Sa Cnuz J.l.bctnDo n1anda li mesn a segninte 
en1enda qt:e é apoinda: · 

« Se ror approvndo o au~men.to dns de_llttta· 
çõea do Ceará, Go:..-n:~;, Alng6as, Parobyba, Para 
e Pcrn:~mbuco, nddite-so a provinein do Min~L:\ 
dará mnis quDtl'o doputn<lo~, n da B 1llia ma i$ 
tres, e a do Rio do Janeiro mais quntro.-Cl'UZ 
Macho.dt).-. 

O SR. B~>IUlO$.\ DA CuNHA · (pel,J ordem) pede 
pnrn L'etirar um nrtigo additivo que hontem clh· 
reeeu , por estar a sua materia. i nclaida em 

· outro. 
A camora eonsent~ na retirada. 
O Sa. FllRlUZ (pela ordem) :- Nós temos tanto 

que fazer , e a sessão estll tão suiiantod~, que 
pela primeira vez p eço o encerrnmcnto des ta 
discussão . 

Consultada a camnrn, approva o encen·amenlo. 
O Sa. S tLVJmu. D;.. MoTTA, obtendo a pRlavra 

peia ordem, obsen ·a que .a votação que acaba 
de ter lugllt' ,•n: de encontro ao regimento. Coh· 

· forme o que deterutina o regimento, não ~e pôde 
encerrar a presente discussão selliio depois da 
dous dias de debate. Oro, esta. discussão .eo· . 
meçou hontcm, logo devo contio1.1ar oinda. hoje, 
se houvet· quP.m queira :follar. . . · 

cncerl'llmento, havendo ~Jgum Sr . .:]eputado q!le 
tenha. . a palavra, sem ~ue .a . ma~ria tenha 
sofl'~ido duas discussões dtarias ... (Apoiados.) 

O SR. GoliES P.rD&mo ,_E" porn vêr como as 
co usas se levno aqui de atropello! 

O Sn. PRESID~'TE :-Se esta materia teve dis
cussão só hont~m, ó bem clat·o que a. camarn 
votou por eqnivoco, porque nüo podia ser seu 
intuito ir con.tro. ns disposições do regimento, 
nem havio n ecessidade d1sto . As disposiçiJes do 
regimcn\.Q. niio podem ser re1·oga.dQS ou· annul
ladtls pot uma simples votaçrio dâ cllmarn 
:apoiados) ; pnr;\ isso é preciso indicJlção, que 
1em de passor pelos ttamítes do r Qgintento . 

o Sr, Forraz (pela orJem~:- A mim não 
me e~mpele sa'o&l' quantos dias tem levado 11mn 
discnssiio, mas sim á mesa .. . 

U:.r.t Vo1::- Ninguem o nrguio por isso. · 
O Su. FERnu :-Estou respondendo ao aparte 

do .nobre deputado .P~las Alnghas , que disse . que · 
assm• e que se levno as cousas nesta casa.;. 

O SI\. GOMES RIDtrRo :-Referi-me á easo. 
Q Sn. F llinRAZ • - Nem ouYi recl:lmação do 

nobre deputado, nem de niuguem quando oífe· 
reei o meu requerimento .. . · 

O Sn. IhnEli\O DE A...'lDtt.\'l>A.:- Sentenças nullas 
nrio passiio em jolgrado. . 

O Sn. F.Ean~z :- Nem ningucm diz . que sen· 
tenças nullas pãssão ·em jtligado. Estou dlzendo 
que se pela pr imeira vez pl'oi)UZ o enc<lrrament.:~ 
foi pela razão de que uão sei o que te•nos 
ganho eom '!sta diseasslio, qunndo temos muitas 
cousa~ a fazer. · 

O Su. PnESinExTe:- A mesa não devia nceitar 
o requel'imento, mas a er.maro comprehendci per· 
feita111ente quo na· multidão dós trabalhos que 

· h'!\ n ão so· podill sal1cr ' n!l mesma oecasião qual 
o projecto que tem· sotrrido d·uas ou tres dis 
cussões diarins ; nesta parte parece-me ·que a 
mesn deve ser relevada. (Apoiade>s.) 

Consultada a camora, dt\ po1· 11ttlla o. -votaçiio 
l•a pouco havida; coutinúa pois a díSCUS13iio 
do 'pl'Ojecto. 

O St'- :Ribeiro do Andro.da. :- Sr . pre• 
· ~idente, devo dar tanto mais apt·eço á palavra 

que tenho presentemente sobre esta mu tc:rio.. 
qut~nto é certo qu3 qltnsi tive o desprezar de 
mio poder-me oceupar della; devo apreciar tanto 
mais o t•:r do3 f•t!lar hoje nes te assumpto quanto 
é evldent~ a obrigação <J.Ue tenho do susteuto1·, 
de desenvolver a necess1dade do 1m~ment.o dll 
daputaçilo parti a. p1·ovíncia de S. Paulo. · 

. Ante$ porém de entrar no desenvolvimento da 
ques~1o, requeiro .a V. Ex.. que me informe se 
n~; mesn, além do proj ecto originai , existem 
emendas que o nmpliem . Sei que existem algu· 
mas, mns desejo saber qu11l o · numero dellas, 
desejo saber se o addiLivo apresentado ptlo 
nobre deputado por S. Paulo foi retirado em 
twas as s uos disposições, ou se unicamente em 
parte... · ' 

O Sa. B.uu~osA DA Cmnu,: - Retirei:o todo por· 
~ne sua idéa t>Stá. inserida em um ·outro ·addi· 
tivo; se não fos•e isso, não o l'etlrova. 

Q Sa. R IBEil\o> Dt: A xoaADA,: ·-:-: Existe pois. um 
artigo que consigna a i~êa. de se aci:resccntor 
dous .ieput.Ados . ãs prormc1as, por · menor que 
seja a· su:t popnlacno, e do e tev,,r. no par .. as · 
deputações que fo1-eni de numl!ro impar. · ·· · 

o SR . P ttESIDEN'l'E :- AB obse-rvações d() sr: de· 
pntndo silo ex3dissimu»; o r~gimento é expresso, 
em ta e Sa discussão não . ~ permittido pedir o : 

O pensamento d" eleva.! no numaró. par . as 
d4p\ltações que· sã1> de numero imp:tr, para quem 
.não eJÇominor o . e:;pirito das disposições .do 
n osso . paclo rundameotal , · poderá a p rin_cipio 
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pare~er u :na idéa frivniR; se poré:n se ·Rtt<>n 1,..,. ! 
quê o pensameht'l ' da· n.1ss:. co.<stitálç,ro 11v 
art. 41 fo i qu~ o s~ri:>dC> se eompuusso ·cJ" me· 
tade clo.s mcmbrvs .d~ que se .eumpüP.: a cr\:n .. ro. 
do3 dcputarlo«, que· comqu·111to na ullitna. parte 
deste llrtigo haja uma limitn~lto á l'<'gti\ gemi, 
.o pcnsnmeuli> J•rimord inl d,) nrtigo ó q •ie o nu· 
mero · de . senador.::s s,j t met.tde do numeT<> dos 
deputados, cst:\ clnro qtt~ ·o proj~cto ·, consa
gr:mJo o cquitibritl que " constituiçi\o julgou 
con''•H•icnt<! <JUe houvil,gc entre este::~ dous ramos 
·do . pod~r lq~islnti 'l'o, não co usngra" um pensa· 
manto <>xcentdco, 11ão · faz mais do qu~ :u;ompn· 
11har, do que re~ular ntlla dlsposiç~o do nosso 
fncto fund<IOJent:u. · · 

Tanto n\ois, ·senhores, se <levo nilmittir uma 
tal disposição, quando é certo que as provinci::ts 
para que propuzemos esse augmento oom a ella 
direito pelo augmenl.o do sua popula~nõ, pelo 
nugmelito de s.ua pro.iucç.1o. Nã\) poderei entt·at· 
em ·ampl•l desenvolvimento n respeito dn~ di· 
versM pro"incias de que trata o addit~vo; 
poré;n alguma couso poderei dizer a respeito 
da minha. e mesmo . 1uais gcrolmento da pro-
yincia de Pernambuco.. . · · 

Constn.ma que n pt·ovincit~· de Pcmnmbnco.tem 
po·escntemcnte mais d•: 00~;000 nlmas; campa· 
l'Oda esta popnbçiio com alie outras provincins 
(tujas deputaçõ~'S nl'io quero certamente quo se 
diwiuua, nntes uüo ti\·e duvida. em votar par,\ 
Q!,le se augmentc, porque é certo que a popula· 
ç11o em geral tem nugment·\dO, e este angment~ 
de populaciio devia tt·nzer augmcnto do deputa. 
çiio) ·1apoi4dos), ' 'ê ·so perfeitnmento que a de· · 
putaç,io de Pernambuco deve ter algum au:;mento, 
' ·isto qu& o Maranhão, provincia aliâ'l Impor· 
tanto pela ~un producç:Io, :em seis deputados, e 
o nobro dcputnclo po1· essa provinch ntl1rmou·noa 
hontem que ella tiuhn 30l,OOO hnbitnntes; logo, 
compnmn•lo-se o 1\lo.rnnhiio com Pornnmbuco, se 
Pernntllbuco tom 000,000 hnbitnnto;, d~via· dar 
18 deputados; c p~rtanto pedindo-se para Per· 
lul~buc~> o augme.nto do 1 depulad•J, não so petlo 
mtuto. Se comput·nrmos n população do Pernam· 
b!l~O com a do Gcndl,. se tomarmos 1\ opi· 
m:w mn1s ft~'I'Ornvcl rélnl1vamente :\ pnpu!açi\o 
do C6orú. c. se nsslm lho dermcs 300,00.J h'lbi· 
tant.:!s, Pcrnnmbueo de\·~rill dat· 2! deputndos • 
o .assim pcuiuuoJ·SO pwa essa provinc1a. o nu: 
gmento de ] , é evid~ntc quo n•io so pede lllUi·to. 

.Co.mpnmda n:::orn n l'opulaçiio d:\ minha pi'O· 
\'lUCIA, St:>J>llr~ ndo-s~ de h\ a comQrcn do~ C.n·itl bn 
q110 tem uma POI•liiRçtlo pottCO mais ou mc11o~ 
de GO,OOO nhnn.~. firor·lho·lm n. p~pnlaçiic de õ71l,OOO 
nhnos, o compamndo·so CS:ill popnlnçiio coMl a 
do outr:::s (ll'ol"incla<, ' 'c·SO qull pedindo-s e para 
S. Paulo o nugmcnto do 1unis um deputado, uüo 
pcrl!lllOS nqni.llo n qnc csln pl'O\'incia t~rn direito, 
p~dunos nuuto pou.~o: mas como pouco é muito 
mais ~aci! .de conscg~t ir·sc, · contentamo·nos com 
cstP. pouco. · 

Ao Alto-Amazonas qnc tem ·21,000 nlmns vão-se 
(lar 2 ·deputados, feita ·a compar,•cão CDm estl\ 
província, de\'0 a província qno represento tlnr 
40 c t •nlo.> dcpntndos; :Mntto-Grosso, .'que tem 
40 e tantas mil atmnil, jã tem 2 .d.cptttadols ; 
neste ·C:I$0 n minha província clevcrin dar 20 e 
botos ; deputados.. A pro>incia do Cea rá, qnc 
.por uma base mn1s ravorttvel tem 300,000 almas 
d.á 8 cloptltados ; logo, a minha província de\· c: 
na c'lar .1~ deputados . A. pro,•iucia do ~farnnhiio, 
que. tem !:!00,000 ·alm;ts como foi affirmado pelo 
nosso ~lle~a muito .vi, to> nos exames cs tntisti· 
cos, da G Cleputn-dos ; logo, n ·tninlla pro\'iocia 
deveria dar 11 deputados. (Apoiados.) 

(l:fa um .apa1·te. ) 

'Apresentou·se na casa :t opinião de se caleulAr 
a. população livre e ·escrava, -e -qae se devin cal· 
cular além disto a representa~ão ~m .relação ã 

TlrJpriudaJ~; Não entL·o n asta quost:io, est;~u-me 
f:u:endo cnt·;.:o de demonstrar que " minha pro· 
vincín tem dir~ito. a exigir eer, r;,prcscntnda por 
m:.Us uu1 d~putado, e pnrcce-me . q11c ··comparan
do-se .a Stl:l sua população com as de úutrtlS 
provincins, demonstrei · •Jue c lia t inha direito a 
exigir mnis alguma cousa. 

Relath•nmento · li producç:'io não se .pódc con
testar quo S. Paulo é p1•ovincia muito. rica, que 
tetn um porvlt· sobt·emaueit'Q esperançoso, que é 
província. quo nunca ' recorreu aos cofres geraes. 
nunca pedio na<.ln empt·cstado a .estes cofres, .ante~ 
pelo coutrorio j:\ lhes emprestâm.>s por Um'l ;vez 
4A!O:OOOS. (ApoiadO$.] Assim, quer.em relação ó pro· 
dncçiio, quer em rela,,iio á popu!açiio, pa,~ece quo 

'tenho perfeitflmantc demon$tt·ado que S . Paulo tem 
direito n me,lhor ser . l'Cprescntt~Jo que presente
mente. {Apotados.) 

Tul\'ez s.e diga que com a d.;sannexuçilo da 
comnrca· de Corilibll vai-se augmentnr o numero 
dos deptllados· <ie S. Paulo; como se .me tem 
dito em particular. NãoJ . nc.eib tal .argumento ; 
o~puzçmo-nos á dcsai:mexaçã o des>e· toí·ritorio, 
nllo· n os pertence elle mnis; mas pond;>-o de 
parte, comparada o. ·população de S. Paulo éom 
a . -.i~ . outra~ pro"incins, a do S. Pau:lo é c!nru 
que .tem direito a ser melltor ropreseotadá; em· 
quanto :l. SUa producção, nãó ,póde ha\'Cl'. questão 
alguma, porque é uma das do impcrio que mais 
produz. · · · 

Parece·me pois que não póde · hwer duvida 
.algum !I ·.na justiça que no3 assiste quando pe· 
dimos augmento ua representação de· ~. Paulo, 
c .ouaudo o pedimos por UlillliUaneira·, ão· limitada, 
poís que apenas exigimos o accrescimo· de. ·um 
ilepntndo , . . : . .. . . 

Hei do pois V9tar pelo pt·oj e c to original q ne 
nugmcnta diveraas representações, porque entendo 
que, tendo :mgmeutado. n .populaç;ió do il:nperio, 
deve a.ugmental'·Se . a sun i:e presentnç:.io; julgo 
nuli~ que, e:~:amin:mdo·sc a população e a pro
ducçiio dos províncias· d~ q,uo trátn o · projecto, 
conhece-se que o augmcuto e .fir mndo em justiça. 
(Apoiados.) 

o SJ:'. F. Octnvl.nn.o :- St. presidente, o 
Yoto que a camara ocabt d.e dar pronunci•mdo·se 
pelo encerrnmonlo dot discussão desta mnteria, 
posto que dep ·is l'efoJrmasse esse vvto po1• t ct' 
sitlo den•catorio do •·egimento,. mostra que !In 
dEs•io. que ha mesmo nncia, em terminar esto 
d~b •to ~ p1·octu·nrei, portt\nto, cingii'·DlO 1\ mui 
lig~irae obset·vnçi:ícs, o 1·espondet· a um illllsLt·e 
t·ept·esentnntc ull provinci" do Ceart\, que mos· 
tr>~u cioso> proviucinlism[J quando dc~tn m:ttel'ia 
tratou em mna d ~~~ preceden tes sessões. O n:~
st•.mpt'> ó extremamente grave, ve1'Bn o debntol 
sobr~ a tnoiot· ou mcnol· intorferoucin· q110 na 
divcrsa:i pt•ovincins devem t~r n•>S negocioe pu
blicas ; é pois deeculp11vol o . açodamento> com (JU& 
o mesmo iltustt·e representante zelou os interes
ses de sua. província; mns nito o acompanharei 
neste excesso, porque p1•etcndo ser imparcial e 
justo, c ate m~sm~ severo, quando tratnt· do 
Rio ti e J ar.ciro em relnção · :\s duns pt·ovinci as 
do _norto que sel·viriio a qui do. termo de.:compn· 
l'lU;ao.. · 

Esta discussJo, senhores, põz · cl:ua uma · t~n
denc•a que se Ylli rcveLwdo de tempo'> a esta 
p:ut~. Note-se qne em S!'tb~t:mcia n questão é 
..tcprecinr o centro de· unidade ·n:icionol, é depre· 
ci~r _ n jus~a. iufluendn qnc nos paizes onde do· 
nu nno ns ·1dens consllrvadoJ·as deve ter o centro 
de ondo parb a acçãl) administrativa. E is o 
que transluz não só do discurso do nobre depu· 
ta do · a quo ·me r.1fl.ro, cotno do apoio \'ebemeute 
que lhe derno os membl·os de uma deputação 
.!:.nportante do norte do intperio~ . 

Mns, senboros, se ha :.:elo1 se · ha clumc menos 
; provocado, e menr>S· justu, e sem duvldi!. CS!lc de 
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:qÍle ·.o ·bonradõ ::memb~Õ -deu · ·l'ilo3trn$ ( e diz'el!llo 
Isto; nã,o··o Qll'~n'lo, porque, rapih, a ._-quest:lo· é 

· muito .. importante· e todos· devom:os . qúe rer que 
nossas pro~incias toJ•h,io a maior htlueneia, ou 

· itit.erlel"eneio. .. nos negoicios publie::~s: · • ' 
Esso· .ciume não se apoia. não . têm p~r des· 

culpa ·nenhum Cacto- dos· filhos da. córts nem da 
provincla ·do Rio _·de Jaa~iro. tApoi4dOs. l Senh•l· 

· res, em todas as c!pocas em que o nos !lo . po.iz. se 
· tem agitado, em todos os factos gr&.uoies, em 
· todos os acontecimentos notavr;i:>, em · todas ns· 
revoluções, os ho•nens qu~ têm surgido, aquelloa 
parn quem se lcrrr improvisado ou vreparado as 

· posi-ções, .não. tem sido os flu:nincnsçs. · (Apoi:>.-
tro~.) · · · . · ·· · · 

. . · A regencia trina, em verdade, teve· em seU 
.seio· um filho ·uo .lnunicipin neutro, m·•s teve 
dous . .'do . norte. (Co·it.zão-se · dl/f61'en.ta$ . apar-tes.) 

. Bem.; .od nc.bras deputlldos não .. que.rem- qtte .a 
Ba,hia f 1\Çf\ .. part~. do norte ·do · .Bt·o.zil ; .. incon•mo

. ~4o-so . com Isto ; . puig nõ$ : os· ~o : s.ül aeeitan•os 

. de .bom grado P.SS\l; f<WO_I:' que 1\!l$. Í-!~1\\ .. . 1Ç0nti-

. nUdo os. ap<n·tes. ) · Acetto que. n ·Ilrovmcu~ da· 
liahia· seja tJo· ·sut.; ·jogat-ei co in . cs~es· dl\dos. · 

· " Mas, senlío•·es, com~ eu .t1;2iil, ·n essa_ t·egenêia 
. ti:ina cnli·avão dous. prõYincianos é um 1iurnioen-
se: ·sogiliriló-se· as'·o11tro1s · regeiíi:ias sin~ulares •. c 
.os Ngeutcs !oJriio .um .da provinci<'-: de::;. Paulo,. 
Olltt·o du Pe•·immbuco, ·neuhun'í d.o .Rio de Ja-
ne{ro. · · ·· · · · · · · 
:Os '· primeiros ministerios . . quo neompanllArão 

.essas regandas, o primeil·a ministcrio úo reina(~o 
ac~ual; tiver<\o ·em si· o elemento provinehtno 

. mais · prédominante que· o da cõrte. ·(ill)Oiados.) 
. O pt:imeiro winisteri<> dt1 reganci>t . do ::>t·. Feljó ' 
foi composto de tres homens t.lns provincius, e de 

. um do Rio de Janeit·o. O primeiro minist.erio 
' da regencj4 t..io St·. ·l:'Adl'Q. t.le Ara.oljOc Litn.-i, hOje 
. Tl~cou<te de Olindo., !<.~i composto de . qun~ro bo· 
. men~ tias· provínçias,· e de um &ó- do Rio d6 
Janeli'Q. Flnalmento, o primeiro · mlnistel'io do 

. -Teinado nctual foi t.a111bem composto pelo mcs- . 

. xno teor. · 
Portanto,- eenhoro;~, pat'•l que cate r.lll••, · e ste 

ciume, 11e em todas n11 epocAs importantes o 
. eapit·ito pt•oviuciano tom pr<Id.,minact.> . grande· 

mcute na dirdcçi\o do!J ne~ocios publicas ? Andl}o 
acaso os llumintmsns pcregrinl\ud >. pelas · pro· 

: vinclas a flispuLaretn prhuli~ias nos o:npregus 
publico~? 'rétn ellea pertllrbado' a · pllz do fm-
~~y ' 

(CrusOo·sd mulliJs apartes.) 
· ·SenhOres, !Djla• ' l!llaas iut«!rrupçÕ<Is nilu. mo 
. demovarll~ do . pr<)posito em qw IM ~ch;, de. 
. dir:et" Crnncamente o que. sinro . . reduzindo a -seu 

j usto l'&lor rccrilllirl<~ÇÕet!i in!unda•las. 
E:lte cioSO provincioualinmo é ainda iojustifl .. 

cavel da parte dos representa••tes de un) parti· 
do que se diz conservado•·. 

0 ·. SR. APRIGIO : · - Apo~do .. ' 
. () Sll • . :F. OcrAT{I.L~O : ...:.. s~ <•nós Dão tivermos 

· um centro de união, se .não · -t.le.rmOS· Iegitin'Ul' 
in1!.u~Jncia ao lugnr de onde parte a ac<;li.o. · do 
po_dtlr Sl,l!.lr,emo, .1l ~lo· fi.c:l:ni- nullilica~o: o p(i ncipio · 

· çonse~vador?· .. {dpoiãdos e não <~pQiados•) Sent.o· 
r es, isto ciih1 ·no nnimo de todos ,.o• meru b~vs da 
ea.sla· .. a ,• .~!)lporn ·l!·m· ou. ·out•:<l· me . .'esteja contra· 
r n .. ::l. . . • . • 
'Ripito. se se l'.áo der 11 necessaria iuOuencia 

f. . .aé\le. da adniiaistração gera\ •do . paiz,·· iuftuen-· 
cia Qlle ·llão -se ·tem 'dad<)~.:o .. que explica- · -talvez 

. mllitu crises. na ·AOSS4 política--e ~ lionxidilo dos 

. go~eroos . em ·algwaos situaçõe• 'arriacadai. o · 
· yriucipio conservadól' ~e iri n~lliflcando ·. · (Con-

t_éntoao os a: partes. )·. · · · -- .. ·. • 
: . Eu di.s3e, . Sr. · ntesideute~ que pretendia .fazer 
. llge~as -coosidfJ~çõe;j. ' Vo11 J!OiS :limi~ar·me ·: ú · 
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disctÍssão'' rir{d3 de nú:mel-o!i, ã dis;cüsio . éli'i'at~-
tica. ·_para· que se me . cbaml)u. · · . · , ' · 
· O ll!ustre representante pela · provi neta · do 

. Ct~ará n quem. me refiro oceupou se especialmente 
có:n Q.u<ttro p rovinciM do ·sul; S; ' P•\ulo,' Mia!ls, 

· Rio do ·JaMiro e Babia; assim• classl.l!c<idn ' o 
por mim nceitn, c pa.·eceu quél:er · .Ciept·ee!al'-as 
P!'fll; dt~lli tib:tt- a·rgmncntos fa~·or_av:eis .·, ó.a· ' pro
Ylu'Clas d<J Pcmambuco e d<:~ Ceará, que fot~'io 
do notte ns que mais hvor lhe mereeêr1io; 

Vou :descer ·.ao exnmo. dos poucos daiios esta·· 
tistico.s que tem()s· a respt-ito tl-aquclla~· quatro 
prõvincias, e comparal-os eom qs ot.itt'9! ' •q uo 
tal'l')\)em pnssuimos !lcerca ·dl\ll duas provincuts 
trazidas- pelo nobre deputot.lo pan1' pa'rallclo. · · 

r.:~m~ço pela B•hio.. A casa uno- isnoi·a· qtto ·a 
Bnhla';é .a p't'ovineia 'do impel'io que· roi pt·imci· 
.10 ucscortíaada, pl·iinuil·o puvoada, ·que.' primeíro 
se e ngrand•-ecu, que roi · a :· sétlc ·no · g!)ven•o ; 
onde appt~recêriio o,; primeiros el~mentos de · 'cl· 
vilii!açi'io .o de,:riqueza, C· quê · por cohsegllinte 
de v in nu tenipo antigo ter . tid,, · ma i~ · progt"esso 

. ~o· q'!fl ou_tr~ q_~••dqner província · do lmper~o ; 
Ulto e uma JU...,ttça que ·se · d\lyo: f..-zer 6: Bnbt·a. 
(Apoiados.\ P.u-tinJo dabi , eu perg•tnt.> .se· se · tcm 
dado· em rulação · ~:.csst ;proviucin <ilgum·a das 

. causas qne íátem _qualquer pniz : pQ1-alysar, d c
cresct~r ou · mi ugoar ud stta ·população ?· · · · · · 

o SR. Al'IÚGIO E ou,.nos Sns. DE~U'tAllOS : -
Não, niio. 

O ·sn. F : Oomi.-v~~:l'o ': - .Se -~iio·· s~ tem d:~ilo, 
é d o crú que a mestn'\ regra· que· o :nobr& de}'Ú· 
Lado qlliz npplicnr ao engniil<l ec:uient,O .:das duas 
proviucia~ que nos tl'ouxe para P.:tr!~JI~I'o, · s~!r''?a. 
pnt·a provtu~ o progresso· da pt·óvlhc•a .da 13ahla. 
(Apoiados.) ·. · · · ' ·. · · · · 

O SR. PAES BAni.ilm'> :-A Bu'bi'i1' j,{ t~~e ·ali-· 
gmeu tu' tambcm. de :deputaçlió. · :: . · ; 

O Sn. -F. OcrAVI4NO :-Eu di..cnti r~;ti: · i.sto em 
temoo. . . : 

Ora, n .provincia d" Be.hia, nito_ querEndo ser· 
· vit··m~ d·.s· d.tdos ·modernos que estii<fboje· ~ent..io 
ncoi mad;,s de suspeitos, j•i em tlHõ' t!l)ha ··170.000 
h 'tl<itaates, ol • ent · t826 dava·lhci · t. '·sr, Ca<·•do 
Giralcl·l!ll, ·!H)b,·o, docum.·nlus· do archivo ultro\lnll
ru.o,: liUO,OOl.l, pert~ncendo a lguns •iriill\;,rc$ a S ··r
I:ÍP"; ao 'uleamo ' ta•np.r•IUO ohtvfi ri' p't·uvill•"ll •le 
:Pernambuco, liga<!<. ao Rio· GruruJ.• u .. Nnrte a 
1\ Puut.ybJt, {.00;000 hSil>•t·• " tes .. · Nol~·su qua e .i•U 
ép11ca noo era ·d~ el<'içõ··S, u q•Í" · n!!l;• ~ · · um t&õ· 
cript.or prcve•u•lo .,. .•1ue U[•rH~o•nt·· · .,sr ... ,. c .. l.·uhu•. 
s., a pro~vineia ,J,. B.•hie. ,..n l~lb· Linlta-17U,OUO 
hahit •llt.es, f .• zendu·"e Ih~ Oh'Snto : a iujutllita Je 
supp.ór (jlltl em &l KllPus · a sua t>OpúiM-;á" tt•m 
•ve•ta~ ..Jobrao.lu, clcv~rá Jtuje l &:l' . u111 milhi•o de 
habl.t.lil!tGS. · . , · . 

E note-se que então não bavin.'a·lqnh!do essa 
provinda·& gr~nde porçiio de territo•rio .rc ::;. Ft':jtl· 

. ciscQ, . que· .. depois adquirio, e : P!!lQ que· ptis.,ou 
a (I,, .. mAis' um depittai;lo. EiS·llqU~ .P.Oi8 o .que 
cxpliea ess e augmento . de d eput,oçllo q11e a pro
vincia •-da Bahia teve, e ·que··me·:rvi ' leJllbrlido· hn 
ponco por: uma interrupção.· : . , 

Va!Dos ti pl'ovincia ' <le S. Paulo. ·s-egundo: o&. 
· mnppas. acan1tailos e= ftJcom·preto~. :do ,rellltcrto 
c e· 18:12 (e . di %~!O do isto não quero oft'erui~t ao 
'noss() illu,.tre cou,,ga que ·!oi nlli presidente e fez 
esse' l:clntorio, pois que nindl rino é ''pó~ài vd no 

· nosso poiz obter-se• 1linpp~s · eontpletos) : · aeg~ndll 
esses · m1WP~! · acanhados e inen..ppletós; falt1nuo 

. oS: dcl ' uma·. pc.rÇiio de inunlclpi .... mio se ··.tenJo 
a.1optado ns · addi\'ões· que 'servéin .. de corNretiwl, 

· :1 provlilcla ae S.· Paulo ''tinlia:OOS;OOO líal>itari tlli! . 
OrQ, admitUndo· que ns· reêt.«!:'eàt;:õea·-o·-ó ' -com

plenwnto. de5aes mapp.;!t dém· -uma ~túlnQ_.sobrR 
para acae!iC\\1' áqucliJL. _parcel.ln; : .Jepoíli ·ac . .pis · 
~lT-se a -população para · a . .íloVIl pro.vlnCJa .to 

· ParanA, ftciK'á " de s. -Paulo; IJ!Hil a menor du-

8 
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. vida, com perto de 600 mil h:Jbitantes. {Apoioodo~.) 

E isto, senhores, eombin!l com algumas est:~hs-. 
ticas antigos .daquella c:upitania, que podem ·str 
tcziilultac:Uis p<lr que111 tiver o espírito indagador 
o;Io distir.do deputado do MaranlHlo qlle hont~ 

tic;n. ao trabalho do , Sr. HadJock Lqb~ ;· 4 rend~r 
elogios a esse simhor pato iien·iço que .·rez, 'pelo 
esforç~ ·dll . iei9 em se .. occupar. desta ma~ria. 
(Apotados. ) . . .. , ·· . . • ,. . . 

· se ., oC:eupou tão lnDgislralmeJ,te deste · assumpt.(o: 
cóml>ina com · as lei~ do progress., da populatlio, 

' e combina com o facto ele niio te1· ·app'art>eido 
. Jl&qrielln ·província, wmo disse l'elntivl!mente t\ 

província éiA Bahi'a,· nenhum C:os raetos que pro
. vocão .uma: decadenda (~poiadosJ. pelo c~ntrario 
tem h8,vido alli maior -dese>lvolvhneuto da indus· 
tria.. mais .illn~tração, e nma intl'oducção sue· 

. cessivA de. colonos. Portanto, a província de 
, S .·l'aulo hoje.uiio pôde te1· muitO IMUOS de 000,000 

hnbitantes. (Apoi~dot.) . 
Vamos agora 3 p1·ovinti~ de Minas. Esta niio 

. nos .pôde ap,resentar. estatísticas modernas, mas 

08 · nõ.bres deputados sabem que-para: o r~
eonseamento de Paris . 'gà,stiio·se~ . sommll$ .:f.'x
tl'!lord,inar.ias, _e , cmprez:~-se nDI .P~S!>al 'l.mm.enoo_; 
e ellh·etanto o recenseamento 4a· côrte, o rcccn· 

· seau1cnto quo existe da capitiit do· imperío do 
Br.•sil, f<>i devido aos esforços de um. só homem, 
e feito g·ratuilalllen e~. Por issn mesmo nii.o póde 
ser uma obra· p erfeita, nilo póde servir .de base 
scniio· parll. C!S mini mos e · nil.o para os ·m.,xi
mos . .!Apoiados.) Adopto JlOré'" o~sc trabalho do 
Sr.· llnadock Lobo, e llladá faÇo · oi1tt·s. couées
são ( npeznr de ser u1na excentricidade do nobre 
deputai:lo do' Cearà'·J, .. is~o é, "'snpprirno a popu-
lação estrangeira da ·cOrte. · .. · 

ti _aquella a respeito da qual mais e$cte\'êrão.os 
. borgens !la sciencia .e os viajantes. ·.Temos os 
. ~:alculos de Piza1·ro, de Escbwege, de Spi:.: e. M:lr· 
. tius, desde 1776 até ·ltl20. . 

Oi~ nobr.~ :deputados sabe111 que, seg~ndo Spix: 
e . 1\lartius, a prAvinr.ia de Minas tinha em 1::!20 

. o numel<l de· 1:121,~ habitantes. Ora, dando que· 

. em :32., :mnos. esia .população ., tenha .. dobra<lo; 

. lei esta .muito minguada quando se trah do. 
America, _ c)e\·e hoje no minimo ser de 1.,300,000 
llabi~ntes, sem· ·grande . trabalho .de l'ectificações. 

· (Apo1ados.) . · . 
O Sa. · PAuu l<'o;o;sECA :-E: . ~ma . ver dadc; ·só 

· o muriicipio da· éid~t.le de 'Di:il'nnlltlna,. por um11 
. esta.tí!iticn wúit~ _eiti'Cta de lé'W, te:n mnis.do 52,000 
hnb•tnnte:r. .. · · · · 

' :,· o . SR. F .' ôc;.i.:vr.mo :-Agorn eheg~os ao Rio. 
· de Janeiro. . · · 

.A ·provineia ~o .Ri.o de Janeiro, meus .sanhores, 
· teve ·a ingenUidade e111 .1850 d~ franquear os 
seus -dadot, de· n1ondar fnz:er ' uma. ·esLDtistica 

,,muitO· exacta , e. ~·t:•·dadeirn, te.nto qaan1o ·é ·-pos-·. 
sivel 1111 n9ssa tenA, nmu cstalistica rigorosa. · 
· UYA. Voz:....: Qn:e:rn fo;·il,o .os encnrregados ·do a 

.' fazer? · · · · .. . . , 
, 0 Sn .. !!· 9cT4VIANO.:~Um !JOmCill ·ÍnfUSpeito, 
. e de .mu1ta . ultelligeuclll,- o -S1·. · Angelo l:liomn· 
. do Amaral, fQi o. encarreglldo . de fazer · eet~ - trn·: 
. baiho,. e tevD .por nus.ilia•·ea nos .dltl'erentes mu-: 
nicipios cidodiios.ruuito.di&tinctos, .eom.o o . Sr.; vi>!· 

. eonde de Baepe ndy, 'l'eixein· . Leito .. o outros;· e 

. as i netrucoiies fort\o Luo4elado.a ·polias normas. de· 

. Quetelet, JlJr~au de Jooncs o ou~-toa t'llta1isLieoa 
, de nomeada. • . 
· Mal a provinein <lo Rio do Janeiro ·eom cata· 
aua ingenuidade e~erltlcou·~e; podia proceder co·mo · 

' n Pl'OVU!Cia de ·Pemnmbueo, que eetú. · ba ·tongos 
annos eloborand., uma estatística q11e nnnco se 

,.apresenta. (A!>"iado.r 11 1'isaclas; ) . . ·, :-· 

o· S~t. FJGuEtR.\. De lúu.o ,.L Estã:se i.hpri·: 
mindo: o culpado da·deoJoril tem ·sido o governo; 
provincial. · · · · · ·· · · · ' · ' 

' O S11. "f. ÜCTA n.a....(o ,_, Podin. 'Procedê~~ ~~.· 

Ora, s~gundo t'Ste trabalhÇl,. ~ população livre 
nacional era ,de 151,02;~ almas, que com a cor
rccçito de· .tO .. % di ·cerca de 170,000.' A · escrava, 

· c<>m éssa <eoi'r~e{ão1 ·seria .'de .12l,b'98. · Admitia
mos, P<?rttuH.o;··:_n'! ' vrepéiÍ'çiio · ~ai~ désfao:~r~rel 
pnra, nos, ... · q,ue,.:a · có,r,t~ :. e ~rqvmc10 do Rto .de 
Jane1ro · t &rr,t' uma. pópulnçno · de · ~9,000 liVTes, 

. 8 ' ' -de 41>-">,(JP.O • . -C'.:l}itiç'os , . 'ainda'·• assiDl' teremos 
· 92;000 ha.bi~~!l~s: . ~ar,a; ·:.cndà um · répré9entapta 
nesh cas.1 1 · · · · . : .,. · . · , . · ' 

Á'\UÍ pedifet '\iJ:en'Çà 'l . emri•ra pàra não 'entrai: 
· nn questiio •suscitado.. p~.l~ dig!Jo. represenlo.tte 

do_ • Ccarà, se _ na base:, pat:a a r&presentação· 
nnc1onnt se dev.e contemplar . sõmcnte :1 . populr1 
ção liv-re· ~n'"f.limbean tl· .. pOP!Ilaçiio ·escra'la·; ·ro 

· essa- ·. umn qu~sti<i habillftente tratndn pel& nobre· 
tl<!pntado pelo ·Maranhão,; . . e · ti~cidida: po1·· ··uma 

· adbesão quasi unaniine da' :canuira 'á conclusão' 

· n~~~~v~rei, ' p;rtant~,\~ ~-~ · . ~~estio '; :_aPa~~ 
dire• que mesmo nos E stados-Umdos-,' onae' niio 
se llllha · a· propriedade, :e· csJ)ecialmen te . ._ tnl'i' 
torial, b!l!;ca.la - quasi exelosivamenta ·' s obre :· o 
lmbalho. do: ·escravo, ·Joi e.s~ 'assampto.· obj~eto 
de grande diseussiin, oxil!'inclo os ~stacios ··do: 
sul qt1e .fos~;e tnmbcm eomtcmp\ada n ·:'POPU· 

. l~çã~ e~crava .. para. a -l>ase da npresenta@o: nll.·· 
e1onaJ. . : . . . ,. , . \ . ...... ·. ... li' ,. : 

() sn. AitA,;Jo Lt:u.~ ,-~'Potém 1'4 '·esta 'nia~'cido 
is~o··un constHuiçilo, 'e entre nós 'niío: ' . ' .:· .. · ' o .'s'a. F.' OâÁvuNo::._:,. P.~r ; .'is;;(): 'é'~ l}'ne ~u 
e!;J~ndu. q11~: o , no~re: depl,lltldo nii,o pôde· distiu
gnu o•ule a lei IIPG- dist.inaue. Eu, -como .depu
tado do Rio de Janei·~o, dee\aro .que -ach.c muito 
eslranhavcl, que acho lntpolitico o prioeipio do 
nab1·e· deputa!Jo., que impo_rL•· que1·er supprimir 
á l'iquezll .Ocl 1\ · pl'Oprieda.le ~a. infl~encm ua 

. ges~\o · dos negoci08 publicos. · (.4po.iados ~ .-11ao 
apotados.l.. .. . . ·. · · . · ·: : . ; . :. , · .. . 

O Sn. FiouErn.\ De llfuLo: ~.,;.Os escravos · não 
têm· rcpreeententc.11. .. -· - -,: ,· · · . · ' 

o Sn: AnAc.io LniÁ:-:A q.;~Qo . e de' e::.t~me 
da constituição, ella 'trãtOú .. da.'· populaçilo naci.,. 
11al -o ' livre, o · !lós-· não somos · uma · aiJSeu1bléa 
constituinte para taz'lr·l.ho , ·n·s . convenientes re• · maneira que·. a pro_vjncia . <I c Pernaml>uco, nunca 

franqneando ou publicuclu a sna estatist.ica e . 
. entió.b ojc s<:r,nos·liia facil figurar milhões e ini-
. lhc~s ' do. haflitantcs .(apoiados); mas qnizemos: 
. ser verdadei•os,-· c ~tão deel.aràrnos ,que , stlltUndo 

termas•· · · · · · · ·· · 
o ~ _S&._. f: .OCTA~iÁI<O : . ...:.: Nem .•. constituição, 

nan1 · :.s l~•s · regq1all!er.tilre!J estabelecem o priit· 
cipio · emitliJó peló ·n.obra ·aeputndo; e .-nem ·o 

. css~ .. _.!:ecen~eamQnt9, .tinha .a pl'O.Vlheia .. 611,000 

. hab!~J~s ; _sendo 28;!,000 livr~ •. e .322,Qp0c:aptiv(Js. 

. ·_o,to .map})!IS ultimal)lente orgaoisados ao-.'mo-

. vimento' ·.c!a popu1ação nos annos de· 1850, 1851' 

. e ~Sõ;J, dilo · n~-- ~In acerescimo "de. ·20,24õ· 4;~ · 

favor. da 'J>OPUlaçao , ·sendo ·to,OOO · ee{~Uramente 
· de livres,. Qu<)ro P~?is, eegunuo estes da~Jos, que · 
. a ' ·pr'lviaeta· ~- Rto · de .·Janeiro tenha ·290,000· 

baliitantes livre•. . · : . 
. Quanto .á c~rtil ; .. . tromc'!-lle o ifQ.\)al!Jo -~ 'Sr. 
.. lJa~dnck L<!~- E11 sou o prime~ro a ~~zer ju~-

bom : senso o a_ ra~ão pcilit{i;a · .. o opadrinbiio • 
!Apoc.ados e nll~ aJ)oiados. ) Decl~ - ctus repugno 

·g, idé:l anlll'c luca . de un•n . revualio· aetuol da 
consti~l;li1:ão_- ; . ailas Sh> corpa-:lGgislativo cl•egasse 

. a ·· •egsumar seroelhnnte atUlntatlo, como eeae .quo 
c nobl'o · ~ deputado · incui'CII;'' então·· eu seria. o 
prill:ieiro · quo reclama:rbL .em;ol.liants rsvido pan 
sol'\'ar .u -províncias do ·8111 dú voragena·de 
um .allysmo. (Apoia:dos.j ~ . · . · . . 

M118, · · ae~~hores,-eu 'deixo :esta· goeatiio de pàrte; 
acho que.o principio emiU.ido pelo noore deputa~b 
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ê emmeo, está eondemnàdo pela oonsmU.kão, mittir ··que- se tiê. · ã ·sua 1·epresenta~ão uma e:ora· 
pelll.~ leis regnla.me~areB,, pelo bom sen30, pela ger~o pernicio!la-· •(Reelan14Çil'es.) .-·· ·: -.. _ . -. .. , 
prat1ea .o .pár tudo. rapoi<ulas. tf +V/0 apoiadbs); .Obs~l"Vo ao>~ · nobre~ .deputadOS•- que tt"-o· tenhQ 
•~" p~la 'adttesito 'luas~ ~anime que a eam·nr" prvout·~do nprft6ntar toda a·-impa.rcialid'-lde -na: mi• 
mamt<l!ltou ho!ltem á op!nmo que o nobre_ deputado nha .argumentação, porque estou eonvencidr> ·-de 
pelo Mara}lbno enuncwu sobre esta a$SUmpto. qu.o. a questü.o dl). 'tWI 'lll. tl:ata: é. de Ulll8. ord~Ju 
Direi, .q\'!e•·o ainda aceitar o desfavor da bfi.S'e dos muL~ _elevada .· e eavolve "•·aves inlereae~o 
Estadós·TJnidos; quero apenaa contar-lhe os tres (A oiádos.).. '· : ... ·, · · "~·· 
quintos; aíoda assim n nossa p1·oporçno sedi. de 1 '~odia,àrgumeot.ar relath·àmente a Pernambneo 
deputado por U,OOO babi~antes. . com. ·c.· relütorio> .âa lil39, . que lhe· dava· 289,001 

O Sn,' ARAUJO r.n.rA: ~cmtandá a popula~ão hab,hntes nessa. é_p oca,·o -d.ahí proee_ der .para: o 
eser~m;, nesse e,u;so os senbores· têm toda a to_mP9. pr_esente .. Mas. acho absurdo esse calcnlo 
razão,· ·e a.té admira como se contentilo com tão : Cnl_ ~res_pel!.o a .uma provif\Cif!- que ~:~lhos -vi~~~~~ 
pouco. : dev1a nessa quadr·a _ser mUlto mars: 1mportante. 

. . - · · · : Quero antes repcrtar-me ao ·sr. Casado Geral-' 
O. Sa. F. ÜCT,\VJAN"O! -Vejamos agora, senh!l· . des, que erw 1826 dwa -500,000 almas a: Permlln·· 

re6, -essas ·duas feüzes provincias apadrinhadas. : buco, Parabyba e Rio G1ande do .Norte. '·· • " · · 
llor. tão_ eloqu~nte voz! a· Ceará e Pemambuco, . Admíttindo. que· as •·,dnas --nlt.imas· : provindas 
que forno ll"a2tdas n ducu.ssãO para. (1. pal'allelo. ' tiv.essem sóment~ ~o.ooo - ,·almas i{-reclam!fç~J~· 

O . . S~:;· FERN~o.:mEs "Vlll:lRA.: -·Esti\9 pr'lscriptas. : po13 be~ ,100;000 flcavão p:~.t'B Peraambuoo 400,000.: 
-~) Sa. F._ .Ocnvi.\wo ~ _-_p1·oscri.pt!lS 1 N•io: ·'~, Ora,.· s" a regra -qu~· tem&S .-adoptado: ·para:·qu.e 

V:~JO; o tant~ não. o estão ·.para mim,. que se, eu não a população dobre ltQ·.B-.thia .e co!ttinàs --e de 32·~ 
tivesse na~e1do na do , Rio, de .• l<\nair.> .teria. . .muit.&. 3S annos, regra que não <-póde váriar- -relativa~ 
honra -de ser filho - de qualquer delTas; ,.são .. toe: m~nto :!a·· esta -'Provinei'a:·.de. q!le~"ot-a _ctrnto, que 
d!UI provincias cio .imperio:. . .0 ,_qu_ a. é .. :vc.rdaile._:. 6· nM :se aêhl.'> ell_l ~nletbores_cond•çoes de progresso,-· 
,.. b d •··d h · - segue,se·.·que·:-a popula<;ao di~· Permunbuco· ·de.;. 
..,ue sou como os • . no .. ~os· .sp~ ... _os,:.ton. 0-IUilÍs_ -verA·,ser -aetualmente· 700,000 a!'ma'!.; a:.sua· re"' 
p~ndor. P_!ll'll .a .mtnha p!'OHIICia.... . . ·: , . .. , ,,_, ... ,. . .. - ê . . .. . . . · .. . . . .. pr.esen~ç~ portanto. nesta· casa _- de .. um -uepU.~-

0 SR. PiNTO DE C.\:ut>os' ..;.:Pendor que:··nos ·e' tado, por:' M-.00{khnbi1Atlte.i. .• . , ·, 
conderonado.-.manifestal" ·em ;,f!lvor; das' :·.nossas; · . ·.Ora,· :•s:enlwres, ,.a,· veEdad<l· ti.esta, .• n repre~nta~· 

ps· SRS_. AÜausTô'':ill;; OÜv.Eru'·iPiÍú;'BinaEToi' ção da Bal1ia estã na r~zão de 1 deputado por-
...;.A,pOiLldo. :_ ' _ . · .· . . _ . . : . . · · ,_ •. _. ,·. · · cmla 70,000 habitantes, n do s .. Paulo -na razão· 

d~.l por oo;ooo; a. dq Rio· de .Janéfro·na ratão 
o Sa;: ,F • . 0CTA.'\l'IANO : ""- Perdóom·me ;· ~11 nã{l' da.·, .l,_p_ór w;ooo •. a· 4e. Minas n:à ·':a~ãó. de 1 por: 

co_nd!!runo. elrte: ~ntlor; condamno, .·-sim, que c·na 60,000,- : a· ·do· Ceará porém está nâ · rti.Zão .. de. 1 
trtbuna o· E;SPirito de provincialismo faça.: esque· deputarto· po1· 42,000 fiabitantas, o a de-Periiam •· 
eer_. tOtia. a _:iilà.,-.de ju.~ticll' {Apoiados.) · .. · . buco. na iie 1 par 5l,OOO · . . · . ' ·· · ·' 

Tr!ltarei ~m p~·lmciro_ lugar· do· C~ará~. Eu; ·sr .. · Póde ser que esta ul~ima.plovineia e_steja'q_uasi· 
prest~ente, -'Stllllmparcull ~ quero' ·ate eiltrar eom n1s·mestna,~ . l'tLZÕes: da .Bahia' e Minas; m'as cn~o 
g~neyosidado:'nos· :ealeatos' ~l~tivAm.cnte:··r'í. ,llr'ó•' ~ :se· quereis ·sor jUstos~· pedi augi:iutnh lh deptita
Vlm!B uo .Cea-rá;. são filhos dalli' muitos fimr .. os · çilo · de Mln11s · o d~~-.RthiaT nes'se tarro11o eu. 
inti~os. mens;--quero··zelar· os interesses_ d~~ta' aceitaria a dis<:UB~; mas s'ó qu~rer Bllgmento' 
Jll-:~m_nc1a._ eolpo se fusse ·o~ da ~in~a pr'o'P'yia:; para ~sa pro:v•nl:l& e nf\o pu~ as:outras ... · · 
Na., -vo~ apre>~enta~ dados _ me~,ts, hel .de_ ace•ta_r: , ,,o. sn. ARAozo LuB· :-0 .nobre -d~pnt&do é ·in·. 
OJ! PJ:Opr•os dados: dos nol!•·es dopntadoa, e sou ' justo para· ·c:omml<>o . . , __ .. _.-. 
tao· unparciat·que desdo Jl\ · condrmno. ·o · argií:. ' · · . ., • . .. . · . 
menta . que se ptodu~io . nesta Ças:~ do_ qae o. , O Sa.. F. Ç)cT.\V!.\x0-·:-1L_:. · ~amfn'!l · terã_ l!otado· . 
Ceaní· .. n!\o. podia ter senão .milito_ pou·ea. popu· · qne,Jell,)erel' adai-P_Onto. mtnha •mparoralidade. 
ração ·i!nJ. eon~equençia . í11te; se~as_ S'la· ele .ordi· ! q11A oce1te1 .os pr~pr1os cla~.s· .apre!ltlntil®s•pel<V 
norio ftagellão ·aqiiÉilla proviiiciil; Tod~ snbeni. : nobre.· deputado: --p<)mo, · •po18, o nobre· deputado 
q~e as::perda's de .~m.a·popula<:oo·em eonsequén• me ac:.c~ da \tl)_Us~ para o.,m-elle_'l .Ser~. '(>Or· 
c1a d~. um fteg~\to qila.lqu~r se repal"iio- os:·m'&1s· :que clfl~l aa· hiJUSUças q,ue _elle feoro ·á m!.nh.a 
dBS: vezes ·logo. no anno . seguinte,. ora por át.• provincta? . Preseht4a o uobl'O depLtt,atlo ~-a m1· 
e•-eseim?·:enn_-siileravcl" de_·_naaei"m~ntos·, ora po1• nh~·pesaoa ne1u qneftão •. e sõ m~·enc,are_ c~mo; 
uma . . dmunu1ção noiavel ' do.~ .ob1tos. Esta ' lei · r~>presen!Jlnte da provJncla do Rto de Jllnetro.· 
obs~a por '"Snsainilcb;- veril!c •• da por Mon.: Voto-lhe a· ~~:~aíor considertJ.ção,_ild~ro os·.seus' 
~squien, llc:ou l'ec:óribocid'a. n« sciencia _desde 'lue talentos,· terlll()·lhe grande_ aympathra ~ maa; não,· 
o p!~j!nl.'>meno s.pontadoc · de_u-se ·sm. Parl11, ·logo· po!IS() dar· a _esaa s.rmJ!othLa_ganb~ de ~ausa-con-: 
depm~ do ebole~,_ de'188'2; depois das cal~mt" · tra os h.ter!'l's_es pubheol!· · .· , _ .. · · . · ~ 
datlos. de - 1~7 e .!SlS na· França pela. carestia ·Ainda ·ped•rei _á . cnsa hc6_11ç11 para lhe~. otrare.. 
d?j víve_res; ? · 'ult!miímento em .. I••glaterJ·~ sm · cc•·. , um~ _ U.l~Ílll''· çonsli:lel'AF•- que· ell!l tomu~ 
lSõO. Nao ~'elO p_o1<l que.sõ uo.Ceará na~? .se pel~--':'1~ . qu_e l!l~te~,da_r, · ?-!a.o .me ~;~laJ:t2ret. 
dê es~. eeç~o r,~paràdo~·!fa, ~atul:~n:a. c., ;· > :~l~~· porq_ue· é npena~;--~. -verrlleaça~, ~e .. um 

Adm•t.W mesmo que· o eear~ ... t~nb_a p~prüa~~p ·· Amii •. éi!tá. _ ,,m ··quatlr<> · ~emi>ttstrativo, da- in·· 
que l~a .dá. o. Sr. }'ompêo, ... !})J~ .fe:~;, UliJ_ , -Se!'V;IÇO .· ,_ .. - bl' ·d · · · '" · d · 1 . · • · av n~>JZ eset·evendo o sell. compena·,o· 1·ncom·~Je·- s .. ~cçao pu •c& ~ J~pano_ 0 •.G_ am;;:a o pe a seclce __ ..--, • · · _ • • ... . tana.-de -estado-nl:lpecttva-. ·· · · · ·· · .. · · 
todav.11, ~~~o . n(lo podem ~e•~IJlrde ser~~~ 11•1-.: Neste·Jilllppa appareco·a· •Babia com: o·n1uuât·o· 
menta os -.ttnba1~1tos. daquel.e .f:~Det>? ~ntre, n~2 .. •de 7,4GHIIumn11s, e Pernamb~co COtn ·.;de 3,'2:jl.·.';'· 
Assl~, po!s, o _uentó. te.ll\_ 3!0,000 .hab1tantt)S to .. _. (&clar;naç_ll'eg; tl~·se: múiJo$'· ~tu"}:· ,_ .. ·:. ~: 
dos--boornm~s. Lo~to •. ~s seus representantes se . . - . . . . .. .· , , .. ,-_,_ . ... . .. . ... 
aebiiQ·nesta easa na.·prop.Orção de, 1 para. 42 ou Ul-IA; .Yoz.'.D;A·,D&Pt"l:Aç-Jo,J?E -~~.NA~auco;':'7lsl? ~ 
43,000- habitantes. . :: · · ··_ . · . : · .· . é,'-(Juer -dizer · qlle ·om J'~l'nll)l!)j!lco se· ap~l!litll .. 
. PerMmbuoo· ·.é ama· dali proviiieiü ·do ·.iuipnio> menos-do_ !IDe_ .na: ~11ha.1 V•lj~ .. o_ numero. das. es·.,, 

de mais 1mport&neh(apoiados), ~uni do.ll.l~es , .colts, '1,11~. ~ TDI\to'. •. , ' _ • •·. •. ,-·. ~ - •. 
preeios?s da unilo·; préstou na antiguidade gran• . O ,SR.; .F.:,OcnvuNo ~-A qnea~iio1 - meO:s ·se-· · 
aea serviços, e adquirio u111 . ren•mo hial.ó .. lco.: nboree, llatà em -ter· etOOl<~a ilf niio · e111' ter·•lum-· 
Nilo serei eu quê··J.eprecle a.m.r. .p~ovineia cujoll - noa.t.J. ·11110 ' ti wna_ bau: nova.· (Ca"tmutlo· o11il' 
flllloil ildalro, :e_ os ~u·11a J$io ·tão nota.veia. pelo aJl!ll't«, con(.sdG.~ · . ~ ·· ·, - '· ' 
~teu patriotilmo (apo~at:!Os) ; mu nio posao . ad·. Mas, ~euhOftr>, u quacbl.l d..., Sr. miui•w -4fo • 
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hntlllrio. ··referindo-se A Pl'OVhtcia · da Babia,. u~
clal·a quo esse , I).Uillet·o ·de ·alnmuof! é da11 aulas 
publkas po•·que~com -os das parüçuwes sobe 
"'1111 :a .O,SOO. (A inda c<n~tim.(<lO os apm·tes e a .con-
{usiio. ) · 
• O Sno··PnESIDESTJl :- ALtenção·! 

O · Sa. F. OcTAVa:..o :-Os relator! os servll'~il 
para _sa argumentar _cont.ra . o~; lll~Ulbro!l do . J!ll· 
n)sterio, .mil& a~ora nao s~rvem. paHI. es~a questn.o I 
Isto . é uma . ~~tet~pby~tca d1ffictl de cOiliPJ e· 
hender! . .. , 

A pro,•inc)o. de M•nas uguro. nes~e mappa eom 
p,o79 alumllos ; e a do Rio de Janeiro e cõ•·te 
eom 7 ,000. . . . 
. o Sn. Coaa'U r.AS Nllv•:s dá um apnrle. · 

O Sn.· F. flo·r/1.\'rANO :·-Saiba o nobre _depu
tado qne · na pt·ovinci!' que- represento . nao ha 
compaaresco· no O!a'AilJO desses mappas ; .a pre· 
sidencia monda improvi~a!_D~mte · visi~or as e_:;
eolas e verificat· a · exactu:l-ão das rnatneulas; nao 
se eontenU. com as •informa~ões -loc&ell: ·o saiba 
tambem . que o. IIUnH~Yo de nlumnos q~e se .lê. no 
relntoxio do m1per10 '!uando trata uo R•o. de 
Janeiro é ~õ o que frequenta -as .osc:olas p\ll>l•ca~. 
bem que jl!. tenhamos. o. llrrolRmento . das partl
c:ulares,c .. ll!BS que · BUl .e de~õnecessnnll ·para o 
meu s~boho.c ·. · . . • .. • .. . · . , . ,, . 

O Sn. CoaRtA ·· D.\IJ NEVa:- Nas ouu·u· pro
vineins lla poue11s escolas-publicas e mnitas par-
ticulares. . · · ' 
· O 'Sn. F. Ocnvaso:-0 que se segue é que 
na provincia do nobre deptrtad·o ·e na:; outras a 
que nllude não se cumpre o ptooeltG conslitu.
cioual. que n1anda dar instrucção prilnat:ia gra-
tuita·. ·· : · · : . . . . · .. 
. Pelo qundro se vê . tanibetn que ·a província 
~e • S. Pau]o tcm .5,811 aluDJ.nos .. Ora, .a$: P.r.ovtn
cias . d~ Ji>crDf!.!;llbucp e Cear~ . (~m •. . a pnme1ra 
·3,284; e· a segu)'ICI.a·2,201, Ett ·nao."me·.quero ,~tpoiar 
rie.s!e · pol)to, . mas . tro~xe. · 'Sll~!!lltan~es; · co.i?si.~~
raçoes para. c,zue se YeJ& . qu~ ·ne~sa~ .. pró:V_&OCJllS 

. ond~ _nbunda a . ·po~tiláçiio escr:w~; 'on~l))ia" :m~~s 
c~p.tJ I'o~ · do que livres; ·~gund_o s.ll d&sse f!esta 
d1scuo;soo, ba tambEm (rettcenaa). :: · hn.tambem 

·l)lais illustmçtio. {4;wi.alicos. llfui.to l>em.l _ . 
· . Ai.GÜvAs Yoz..&:~Mnito ·obrigndo peÍa . j)a~te 
, que ·.nos - toe~! ,. • · . 

U!\! Ss. DEPuTADo DE PERNutuuco ,..._Eatá-mui·to 
bello!· .Felizmente · não ·-lhes· invt>jamos, e· nos 
ncc<>mmodamo!\ · eom ·a nossn illustrtção: · . 
.o ·sr.· sih'eira. c~&. ':~uoua :-:$r. pre

siileuLo_, · tenho · de ·tomar pouttl tempo á eun, 
vendo : que a . 'disetisSão e'stá ' mui !.O l:iem explo
rada f,elós . nobres· deputAdos dns provlneias do . 
l'únat~{u\o e do Rio · de Janeiro que hontcni e 
hoje, f~Jiârlio O que ~!)rclCiârlfo, do ~rte ·que. 
ostattlltu:amtnte ljlo pôde rnnl < ·BCr di~cutída 
r .4P.oiados.)· Es~ndó · Fois et;tabefeeidas e esgo: 
tadas as bases éla guestão, eu tomoi' a palavra 
llnicamente para me <ieeupar . do pxoj€Cto na 
paTte em qué se· dà â · pt·ovíncia · de· S. Paulo 
augDlento de .m&i!l_ ilotts d&putados; c viato que 
~ casa. adaptou, contra rneu ·V<> to, cesc pra
jecto qu~ eleva o. comarca do .Ool'itiba &-·cathe· 
~oria , !i!l provi!l.c:ia, fkando . po!'- i;..;o .deSUICado 
<&:l provulCJa de S. Paulo .. e~ U:rritotio· que . 
pas,;.:1 a .repr~>~n~··. a pro;j_ncio. d~ ):';lranÍl,· ea
tenclo Da'l'a, usando da paiR'I'ra, ollerecer ·li eon
sideraçito·· da · · c~r;a : uma emenda 'igual â que 
um _nobre · deputadci"'.men ·col,legn d ê 'S. l'aulo 
ncaba· ·. do · l)fTerecer; e que fll'i lidà; 'isto é; que 
a pt·ovinein de S. Paulo dê mllis uin députâdo · 
~:· an~tent,•ndo · ess~ emenda r arei ·ape·nns afg11: 
mns.:· obser~açõe8 _. 11._ · ~pciiO · das· eaa·sll<i que 
podem· ter _eolltti.butdo .para· que a:· popula~o 
.,. :~ riqueza de S. Paulo tenha ~re':scidu ,;ucc~>S· 
si\' awcnte, .- .. . · 

Senl1ores, . a Pt'ovincia de S: Paulo, · &ell~ndo 
os dados e&tatisl.icos officiaes colhidos ult.tma.
mcnt.é, lilm · UUlia de sóo,OOO.ltabitantes, e -túdos 
nós sabamos ·qne .~ssas estatiatica!l ·forilo feita~ COQl 
ll contrarie.:lad& que -oll'eteeiB a repugn11uera ao 
arrolamento, ou ·por àasa ·do. reeruf:amento,· ou 
por ealUa dos impostos; <! ·e por· as >o q•ao se 
pó de · .. 1usegur11r qu~ esse- ·nlgi\rismo ·c2~ .6()0,000 
Uabit.antes pôde; com . toda· a s&l!ntanea. &t>T ~\e
vn·lo n ~00. 000. Comparand'.l-se, como se oca
bou de ftZer, a. populnç1io que em épocas nn
teriorcs ora na provincia ·de S. Pau.lo .d e 5!JO,OOO 
habitantes, coll' parando-se. o seu. c•·~c•men.to andu~· 
triat e· moral nunca ·mt:etTom;,.dos,." Cor~ 
conhecer-se que esso.. prov1ncla ni_!o póde C~?nti
nmi.r ·com n mesma rcpresentaçao que . tiJl~ll 
quando , so · pôs. .em ~ecuç.'l<> a coiiSLIIUlçao 
do impcrio. (Apotados. ) . : · . · . . . • 
.. Sr. presidente, a -pro-vrnctn de S. Paulo e 
uma . pro,·incia que apresent-a o espectacnlo d~ 
índustria em ponto mu\to. grande.: ella. segundo 
& estatis~iea tl.nancelra, tem .. t~·aplicado . a sua 
exportação; . . e além de mnlt1pbcar ~s- .seus va. 
lores de . exportllcão, tem. mms multipl icadO. OJJ 
seus valo\·es de imporhtç.iío, cotnf) se .dcmon~lt·" 
oom o~ .. 'mllttPM du rendi-'< de .suas .. alCandega-.. 
.. Níio . . é· só,_ sr:, P\'CS!dcnte, f>OlO .lado da_ ri

queza que essa .. pro:vinCl8, _tern .ãlcançndo:. grande 
impor.la~cia; ~la .,tam~m,,. tem ~tido .em. sen fa:v()r 
nuas : - olmi~açoes-.:. , a e_magraç.•o. m•nearJ!.-. I:'lmo 
todo;; , sabem • . visto que os fi!h<>!' da _provin.cia 
de ·Minas ·todos os· annos pr1lcurno novas -terras. 
e mais fel'teis, . e · em c:onsequenei.t t:e di!.'lgení 
var.- a , p~ovineia; .de. .S. Pa~o, .. ('~~~ s.e;.oesta
belecem • ... .A.bi . . ~\lio . .;. o.s. aer_l.ões de. : .l~pe~a ,e 
das ,mat•gens .. õo PaJ'ana : P?voado~ . -pelo.s- filhos 
de .Minas, as .. margens,dQ.,Rlo:·;;G_r:a,nde e.,os·_,ter-
ritorio.s da :COmarca da , Fr.anc11 .. Jguabnente .. po

. vondos . PQr : t;l!ineiros. A s~a J?!)P,ul,aç!IQ. c r:~ 
nn<l . só. ~z:,. e-Çilll ,~migraçã~, ,naeton_al, . ~~<:l. P\!.!_8 
emigração.' euro~ ... e . crc•9 :: qqe,, ~ .exee.pt;!lO 

.. da p rovínci a 4, Ri9 . G.r:aude<!o: ,S~I, .. '}ue ,te!DJido 
colonias . .eul:o{>ftlftS ·C!ll Pi!DW}:na•or, f!e!IÃuwa}>Ull:a 
pro_ .vincia .d() _ JmpeJ:~o .. a~_~:e~;enta_ . Jllaao:r. ~fPJliSIIÇ!_lO 
livre- :do. que .a prov.1ncta da. ,s . . l'auln,. que . . pos
sue ·, colonisà<;iio .· . l.lll!!mª~ . Bt!iJ;Ss e ,- -pPrWgiJezR, 
que se tem. intro4u1jdo _para o. ee!)lt"O. Qnde .. ~e 
vem · grandes est•bclecim_ení,os ele: lavow:a,~hoJe 
explorados por 'bra·ços livres: .. sen~(l o .exe~plo 
que deu . o . Sr. s.e~o.~or Vergu~~·o,_ dn .<:~lo!,ljsa
çno. dé. parcerln; ~ga~<io. por· m;u• t~s • . !aze ndetros, 

·a -pón~. " que amd,a no _tJl<lX\tho ~ez ·~uts&n<).o 
cintrilrão no porto · de · San~e1,s tres 'nav!os Cy!ll 
eoh'\nóa · portuguez!ui·. e_ al!eiD'nes . destinád'o~ 'p_ata 
estnbecimeritos de l~tvoura. : · ·. ·. · · . ... 

Vemos pois. · J:!olo que acabq dé dizer, qu~ a 
provineia de S. Pau!Q dêve t~r.' _cr~Sci_db Í!!íil. só 
pelo . aeu ino'vim~nto ·.na~ra,l. com,t? .~r~ .~u~e~tG 

· da omlgrnç4o · eur9pea, elen~~nto est.e q~e.: .tanto 
· f e:~; c:réscel' os Estn<l <is ~Uriidos, ·· _esti\ : pof~ : .muito 
• ~turalme!ité !)iplkado ·o. eresei~e_nto · 4<'3sli pr~· 

, viT;ífa:o · sido'' tal ;._ crtseim;nto' lh.dústriar · õs 
popul!Jçio· de : s.. P!'u.tó;_' e: .. ~nao _ · s~do' taínbem 
1!1'&11'de· o ' ·d'eaenvolvtmento mot'81 da sua· popu
lação, c.lmo d'ell\on~.t!\o · seus·· aacfos- est:otil;~lc~, 
oi · claro· que :a · provÇic:ía de s. P1r11l~ tem·dare1to 
a :!<e r : mnllror representl!d'!' _neatll c~a;-- . .. 

Qtlando --·en apresente•, Sr. · · p~esadente; a prt· 
meiril vez ·o ·pro.feetO nllgmentliDdOi &"depntai;ão 
de s·. Paulo~ JUlguei"itUII todO!I"e$esfa~to8 !Ossem 
c:onh~ídos, . e quo 4 esmarA'1h:ene· •JII'SttÇll_ dr. 
não · eon testar o aujttllento ·da d-eplltaçlc rr-· q.ue 
a ·p.-ovincie· de ; ·S; · Paulo tem· dheito ~ ·mas an
fehzrnente este projeClo· demoroo·.se dol!s :a1u10s 

; sem-ser' da~o ··p:tra -ailiscu.it!lio,. a· 1J«<ra · lió ~appa
, reee eua: tdéá·· · de augmento da -; dei{Jutaçno de 
s. :Paulo ·como: ·uma· espécie de eqnlpara~ão ~lo 

·au~:,mento que se:va.i• flli:Ze\'- á d~pntayão · ~e Ser-
' ;;ipe·. . . . ·.- ·.(.-.. .. ' ·' . 
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· "Note·J;e, Sr. pre~idente, qne a comarca de ·co- mento o· honrado dfplitaih m-1 a~ ·d~fcitos q11.e 
-ttiba,.boj~ 4llevo.da é provincia do Paraná, apenas niio ·tive 1' Como pr<tende esmagar-me com o .peso 
terá.: 60,00() babitaotes; e se11do ~ populaeiio totnl do provinctalistlll.l, •,de ciume11 d&<.córte"! ·-Indubita· 
da ~ provineia ·do S, ·Paulo -do -700,000 habitante$, velmente·. ·o · hoonsd'tr· dl!putad.c : n!l.o tem· a.. meoor 
1ica inconte~tavelmente a província do 8 :-. Panto · l'uào n(). · refutaçiio de qlto se servi o. . . . . 

· com -.mnis·· de 600,000 -llabitAAI6S: e ·que, ,.scuJo Poderin, Sr. pt·esident.!, n ari;!tltnent.a.çnn de que 
esta provineia -repl'escn4t.da ,·por mais utn depu· . me vnli se1· inexReta. ser falsa, mas a fórma do 
tado, scrla a sua deputllçiio na · proporção; da contrariar o.; meus argn1nentos nà<> . em -pór -e~rto 
(H,OOO l1abit~nles por cada deputa,do. E,llenhor!"s, :rljuélla ·a que 0 n<>u1·o deput:ldo recorreu : Eu fla-
qr:ml é' a proYiucl.a do ímp~rlo que .~presenta vh·· dtstiilguido ·no· .. exame· da qnestã" da reprc-
scmolbaute base _para·a sua representação? . sentac;ã~ n ' populaçito Ji'l'te· dil escrava -: ·estabcle· 

Quando, senbot·es, apresente~ e- i_dt!a de -au· eendo essa distmcção, mostrei .a proporção ·em 
~;roentn pam a deputa.çao do S. Paulo o .a quiz que ··se· achàvào constitli.i:ctas- as ·d'epulaeões· das 
justificar, assim con1o. r:ambem qui:~:· jusllfi~ar · o diversas províncias " ·do · hnperio, · EntMjd~ · por-
àugmento para us.out1·as pr.ovlncías, amitti utna . ts.r1to quo o meio legitimo para contrariar-Me 

. c;onsideração que nl!o pOS\;0 .'· deixar de insistir deverh ·sei', ou ··mostrar que a popuhçiio es" 
n·ena, isto é,- que n iio vejl) iocon.,eniente algum. crava não podia ser separada da. livre;·. on que 
em ser· o nosso par\amento numeroso; pelo con- os ··dados estatisLicos a - quo . me· sooovri não eriio 
h'llrio vejo nisso uma .garMtio. d'e boá Ç>rgani· exactos . .. Fóra ·destes dous .. modo~ ,de': c()mba· 
$llÇÕO parlnuumtar. . , ·. . tet--me não ·ha· argt.tmentllç.'lo -legitima_. lpl·~edent~ · 
. Por·.is~o ·: penda para essas outl·as emendas, Corno :-." poi-s· o nobt·e. ·dQputado -:vem -ImpugnAr 
que augmentiio tamb~fll outras deptlta~ões. · .meus raciocinios·- eonsidenmdo" .· a total1dado da 
. Permittn·me a camara•que, eomqunnt.o se apre- população;; quando eu' a · soparei?. . . . · · .. : 
sentassé sobre a mesa . um- arLigo -additt.To ·ossi· · 0 ·:sR... F . . QcÚ~I.A~o ::...:.P9r ·i!uõ mes~;o ·acho· q.· il_ e 
goado· Jl'OI' vinte~ ,oito Srs.· dcput.ad'?s· qne Q~Brem , o_.no ... b_ r!J ... · ·. Jlen.u_tad. o •.. . n~o t~vll . . r.íl~ii..o_. · . . 
.dar angJllento somqnte ás provmc1a.s d~ Itm ··de •· 
Janerro e 'de. Sergipe,- peça.cu· ·aos· nobres.-depn• . . · O Sn. Átú.u.I'O · Luu.:- Er~tito . n a1•gumentaeão 
t~~os ~l.le . entre~ \\!1\. ·pouc_o -n~. 'snas ··eonseien· do nobre deput9do · deve1·ia ser e~earninb.ada •. no 
cuu1, e: gue lhes d1B.a que, · se , acaso. 9ll~~ têm sentido .em 'lU& .. !~ll<>u .o no~r~ dep.ut.ado pela 
rés1gnaçao para. pednern menos do :qne ;aqu1llo ·a Marauhã,o •. nesse ~-.sentid-> . pl)l;jeria .. o . nobr~ depu• 
qnS. Hlm .. :direito; ·. como· di~sé- ·o ' nol)1·e deP,~ta~o . tndt) combater-me com vantagem ; p ela Jórma 

. pelo ;Rro · de Janeiro (JU&ndo· encetou ·""estn d•s· ' porêm,por .!"·ll.r.e o fez, cm_ver!lade não qui~ . senão 
cossiio, s1 •tem ·resignação para ' pedirem · melios, expõr·tne"a· odlosidade... •.. . .. · · · 
porque· _ped(.m do'ils · d'êptitados " qr:nuído '"podiiio · 'o .s· F ;..;._ · .. - ·N· ... ,. ·' ., d ' · · 
pecl:it' \q\:Ía~ro; ~ ' appe\l·o par::a- ·a COiJSCi60CÍtl i!OÍS .. n. 'vC'l:.\:VIANO:.,..,. · ão--:apoia Q, : . 

·mesinos• :nobres' deputados ··e da i:amarn. ·para que · O Sa:· An~o.'uJCI bl!.ú..::. .. · do apl-e$entí r·m<l como 
}algu~m sê 'acaso ·· ·nós ·devemos ' ter tanta resi- Rectario apnix.,nndo dosse ciume, desse ~royiné:ia-
gnaÇili:i qoa·: desistamos 'de tu'do: Tem · elles di · lismo qúe, o honr:ado_ .. de.Putadc> l!'e·pem~.! t~ir;\ 'quo 

·t'eito · tl ''qJiili·ró; · e contenf.ãO'se · eom êlous,- e . nilo }ho diga, resnm)?t'&'~VJden.~ementa d.!! .. S!=U d tscurs_o. 
ju!gõo que ·nós· tambem na tiOe&a ·resignAçãO deTe· . . · ,Msí[D, · Sr.]>i'e.sident~, ·o . bóil.r:.iJip· :dcpnt.!{do: .:não 
-xnos ·pedir um, tendo direito a·de~us7 {Apoiadlis.) ~m· 'nenl)u.m , tllnd!!m'en_.t.;?· ,lltiS."bases _el'l} 'que ~~s-
. 'Espéro .'. pois; ·Sr. presidente~' qae ·a ·província ~e1\tou · .w:( argume·ntnçao. · Não .oster1te1 pro.vm-
dü · s,•·Páliio · nesta oce&Síiio'' em· qne · se·-:·retocão em\is~o,' .riem .. c~ut!le: : ni\o. :depritnt ·piovinc(l\s, 

. !l:ll ''d~putações; ·:·em . que · .. ~e cOlU!ide:-lio 'algumas establ!l~ei . p·~~nCipio:: .~era_e~ ':ci•J' ~!!e ,li: ."ajipli~Ç~o 
,·.eecsaiâades·'lle :rep'resenta.ções das :- outras pro- a · tod;;lJ"ellas · c :l mu1ha ·proprla~ · Ora, !' 01!\nor:.. 
"Vineias; · eilpero ·pois' que a' ' provincin ·de'S. Paulo corril,ll't.liendcJaciloiente ~11e niip !~a A~pre'cia:•iio 
nii() na <it ' ' flcar eGquecida"" desta vt-z;" e ae tiear posstvet, quanao se fllrmulilo--prtnclfnos genes 
·será ~tmll. · injustiça- · da : ·qn.al eu · hei ·de ctamõro applieaveis a: ·todas 11s·· ·-prov itic1a~ att)_> iqucllll 

~~~e~~;:~.:;,~i:, ~~l~:~:::~ '.J ·sr, ., ~r.~·~;~oiite~ ~~e::u::P;~~r~~~~rresenta~. Erro ·.~ôde abi 
~ão _,ç a .Pn.me1~ "e.7;. que ll!l·.,abaerva .. quo . q~ando Sê:n .duvida, senhor~. o. sontlmento .:da uniiio 
~:emeaíos ~o}> o· pesp da. cel:tns . aCCl!ssçõrs .. noa exíst" gravado prófotndar:nenta no coração de todos 
tlj:iressamoa em ntiral-ils aos ·.nosaos. advot'sal'i11s. os bl'azildroa · (~poiados) ; rolgo -de. reco••hacer o 
'F"ói éste .. õ pe"nsameill.o. quo nia oceorreu rlti dia· eonfesaar . os!-& verdade; .l1.1as porqq!' sou_ o . pri· 
curso dl) .hourado .. depnta4ó. pelo Blo. de.Jauélro tneiro a aaa•g~mlar os perigos 'que baverlil·> no 
~ Q:Uem .mil .iiléutnbO · de :responder .presente111enl.e. afrouxamllllto .dos laços d ot. união, nein por isso 
.. : .c~~ne~u .. o nobre 4eputa~ó p 0r· A!sLranb~r quo deixuel• do no.tar .ao bonr~do deputado.:qlle, .:se· 
.na queatdo',qu·e ·se debilte. houvcssé. eu ostentado é. pos:siv:el vil·cm males dabi, não ã talll~m menos 

"provm·ciilliomo. ciumes da córte, ·a· outras idéas possível que appareção .asaea ·_utales quando tiliCi 
'semélhautes. · Acredito quê o· horirado.·deputado la~os so apertão4em~adame~ta._.E se,dev.o._faUar 
possúe nos recursos . da sua int.eUígeu'cia· muito . com. a lrà~q~za .com, · q!le . o ... nol>.re. deiJIItado .. ie 
alavad&. meios mais que su1!i.cientés par~ i;& me· . expdmi.o .. JlPJ~S~ u:a~j:ia, ~mpr~me deClar.ar ·quo 
d.ir. .com os ·oradores mais dis'tiuctos dei ta cnsa. bastantes _,qneixas,,,.e, Q.UCIX&S .- ao-. . meu .. Yer. bem 
Nào lhe era conrseguintemeute . preciso · ·tnventnr . tundlld.ll5,". · vão ap.(larecendo ,o.o imperlo .. quaDto 
pr.owSiçõee, &U.ribuir.·m'IUÍ para ter o j)razer de ao, abuso do .. princ:1pio d& centrnfuação , •• ,_. 
esmajipt,me,- a . mim Qlto sou. o ultimp dos··orado- o SR. F,. 0CTA.VI4NO: -E' 0 principio da: aa.· 
res desta· eamorD. (Nàoi c~poi~UW.r.) . Se 0 nobt"e . toridade, em beneficio ·dll unitto, e Dão -da cOrta; 
ueputado. hc:inveae · attendido a. maneira :po' que roi 0 que quiz ·dlstitlguir aqui;·. ' · 
combati. ... o projeeto ·:em .diacu.asiio , ni\o ·me teria ·· · .. . • · · · .. 
poro <Jerto impnol.ado 118 pwposições que se deu ao : O si!: ~~t:Jo L~•u:.,.... o pfiriei_pio. d3 autori -
prazor de combal.er- - ·..... . ,.~ . ·· . . . . . . dada sabe muito bem. o· honrado . d.eput.<tdo ,que 
. -N!io me referi .Da arg11mentação ,-que apr.>sen- estjl. ·. s.IUeit.o ··.a 4_oils · : í~COI\Veoien!o,es, .4 . m~Ca 

Uli .nea'- eaaa a · &ree ·ou :quAtro proyineia• do forea e .. ~,m~i~ rr~u.~ ,_ se. se ,~_orrojle .,JIIU~l:a 
Importo. roferi·me n · . tndu: as . provinel~ .. do ~r.- · · · rr;aqne~, · ~~beJl!.. s., , ~~~r.!l; do ·mll1tn fo~ç~,, , :_, ,; 
sill pliuclpl&ndo por. aqlleUa que e&ta'i'a na m•11. ha . · O.lioJirado .deputai~ ., .oxamjnoit ~~~d~· a;, p!)pu.
op olllo -repreMnC&ü eob· .. UIJ\&· ·base maia fnic:>l , .ta~ã~ .de .V•U:ÍJI!S P,:o~l~ ~o J mp.eri_O...·n, ~l!l!r. : 
oa liml&ad .. trJto .s, a prodnc:ia do Nuanhi\0. Mmas~_ . .S., · PaWo, . ,RI.o . 49,, J.~ttaau:o e. ;'Ba~U&· .a 
~'fiO\& 1 a~l•ba IU'RIJlftenta9lu dlzia rsa~C.) a que.,seell:1.c~Jmblo .. ~e. . fa.t(l~ , '!nta . 4>~fesa . . ~ .dis· 
~daa u proviritllll do imperao, com que tund,a· ~ODsa.v • . . . · , .c,,. 
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factos. 
O : Sn • . An.\UJO Lnu: -Mas · a esto '· respeito 

notuei · qu& não ha desaccordo · entre · nõs, ·· pDT· 
que lhes d1mos pouco mais ou menos a mes~a 
popu~ção;,a questão versa sobre se a popnln~o 
escrava deve ser ou n lio computada para a fi.ltaçao 
da representação nacionaL . . · 

O ·honrado deputado rematou o scn dt~CUl":>O 
com uma observaçã\l que ató ao presenta não 
pude penetrar q-ual a llpplicaeão ~ue ·tem; notou 
que as provineias em que se dava maior população 
escra~a erllo mais --iostruidas, ·mais illustra.!as do. 
qve , ~qaellas :que . -se dizia · achar-se em · circa~n, 
s tancia dill"ercnte.- ·Eu não ·sei . a que propostto 
vdo esta obsorvaçiio com r<~loção á designação.
dna dcputaç~s para as diversas pro-víncias. Acaso 
o maior ou menor grão de instrueção pódo ser 
considera<lo- como. devendo , .,Servir .de ":t~e .. · pa•·a 
o maior O)! menor numer.J (L -reprt:s~n.tação ua
eional? Acredito que não . . Nem mc~mo· julgo q~. 
com õ es tado . de ·iostrocçllo · publica. .s•L __ p.o_ssa. 
provar ' !' · !ç-rça :· da p~[>ulaçlio.. d>ls". pro_:v;,:ncUI!io: 
porque_ n camara . cou1preh~n~e . m~.~~c .be!ll; QJ!.o 
e pos~nvel <J.Ue ·certas -provmeaas seJub .ma•~ des· 
veladas 110 det·ramani~nt<> ila'· instruc~ão _; do. que_ 
oútra!l·.· ~ · .. . . · . · ·• ·· : 
, O SR. F~ OciA vn.~o :·- Fullei .- na: capacidade: 

política . relativamente ás . discussões .·que . hou-· 
verão 1\a . tribuna francaza, · e m ·· que maito se 
atteniien. . . · 
. 0 Sn. An..~uJo Ln.u:-Niio sei !.ambem a que 
)>roposito veu1 :~, iostrucçiio para mostrar a cip_a
cidade politiea, .como se ·argumentou, segundo 
diz <> n~bre lieputado, nas camaras . ~·a•acezaa, 
porqu~, · repito,. o·' "que· ,s.e -~~·ata . de, examiDatAes~. 
questão é saber . qual e a l.lase . que . a l:Ons~ltUt· 
ção r~ouheoo para a repz:ese1itação nacional.. 
A"s5irn , ãa:~to·. ·quo a · · .. o~servo.çiio ·,do ·:n()b~e 
dcputlld. o._ n a_o. t_~vo .. o_u.tro: fi. n( "s&•ião -.~ru~_r_, .ma_:s'. 
Saliente a superJorJdail.e de J:illln })àrte do 1m pel:so 
sóbre" <>ntra: Eu .ti";lo . eónte.E~ "etti:: fact'Ó":. élle sé 
e?t"plica .muit!> · raeilmento·; : cuide !!_e · J.ã ·s~·pe.t:i~~ .. 
l'ldlldc d e r1que~a uatoralnlente·. s e . dê. aupe ·. 
l"foiidade de illustraçiio. ·1'o.<.l:tvia,. cilliló o ""ilól>re 
duputado se julga ··np..totisado pa~a ·po~ cX:pri>bra~ 
c•>.m. tanta crneld:~ode · e:osa · su_penortllaue>· me pcr
Jnl~tirá -que yor minha parte, e ~m ·nome· da
quellaa ·provtncla:s· em: que. ba · pouo:os ~cravqs, 
eu. lh11 dé a resposta que me :parece:a proposlto: 
E<3sa superiorioridade qun ostantais e devida'" á " 
ViOI.açãp oas_Jcis divinas e bU_I!iaDOS, que prohibiiiO 
o trafico. · . 
~ Sll; F. Óc:r·\VUNO:- ~· geral em tOJo o im-

peno. . 
O SR. ARAiiJO Ln.rA : - Sabeis ainda . o quf! 

vos podemos responde~ ? . Essa s uperioridade 
rendeu-nos os. insultos que f1.1rio feitos A nossa 
naeionalidade pGr uma ·naçi~ po·Jerosa que se 
empenhava: a . todo o custo· -em -reprimh··o tr.•fego. 
A e~9Sl 1uperioridade -devemos· a inda · " ' liispendil>s 
immenaos que se íazem com .a repressão do 
me.smo tralo:g<>, . diapendios que . pesão sllb•·e. todo 
o. 1wperio!.q_uando ~~ benetiGioa dalli . resultantes 
so aproveatàp. :1 vos. . . , . : .. . , 
. Poudo_. porém de _parte; Sr. ·p residente, o · dis" 

curso do nobre deputado, que nü:o me combateu. 
cómo pÓdar!~-;taze1~o ,· com t?<lll a vant.1gem, que. 
apenas se hmrtou a la nçar sobr<J seus adveraarios 
a oc!ioaidade· dê que elle ésLA mais iufeeelon"\do 
do que aqo•!lles qde contraria, .cn me oceb.pà.rel 
da qnes\ào ' que reputo.. esseucial, a aa~~ : da 
qaesüio • se' ·.D· ' população livre deve s er .ómenw 
eomputada,, para,a ~ ~presentaçilo - nacional;·o~t· ;se 
taml)e:m ·. a . ">Opulaçilo -·escrava . . , Ee'• me·-parece 
ser· a · qu~l.otO: ·prit1Cipal-~ · d.ecididB'>ella eomo eu 
efltenolo. l•-lugu-taçâG . do . ·n óbre deputadó : 
çabe .inteiramente por terra. Se porem fór·adoptao:la 

~ · opinião cio iioui"ado m embra, enti;o eu desde 
Já çensuro 1\l tamente a eondes.ceueia criminosa 
em virtude .-da -qual não -a-oclallla eliQ ' a'-~levação 
.:a. roptC$ent.ação fluminense {lquel\e numero · 'qu.; 
&Ua deve- te1·. • • · · · · · . · · · · • · 

o Sn. F. OCTA,.,.~.~o : - Nüs estamos ria pOsição 
~o enfermo que pede n ronvalesceliça tcndó ·direfto· 
a · ·eaude. · · · · · .• 

·o sn~· AnÀmo Lu!~:- Sr . . Pl'.esidente,· na' ·que~ 
t ilo que se discu te cnt~ndo . q~e não. ~9mos.uma· 
sseembléa"" :con~tituinte; nilo tratamos de._ju1·e 
r.onstituendo, não . :nos o~up11mos · de .. é"luuninar 
quaes a s l>oses mais razoaveis ou mais· juS1-as 
pnra a · ti:o;oção dtl : reprcses;tl.a_ção · naeional. ·. N;\o , 
se. t!•lta tamb~m_ de · zn.'vpôr a . reforma d!), . COil~tk 
tUIÇ:tÇI· ; a questno é sabo1· o que _n c:onstituiçi\o" 
tem disposto· com relação a. esta tná"teriã . .-
.. Vilj:unol-o. · · . · .. · . · ·· · ' 

O nrt. 97 d1Úon$tit1lição "resolve. na rriinlta opi; 
nião esta quest;lo. Eite artigo> diz.: U•ilil l ei .-egu-· 
lamentar · marcará ·o ;medo pral ico das eleições o 
o numct'o dos ·.deputadlis ·r~a"tivamcrile "á· .. pópto· 
lfzçdo· ào impei-io. , ·J.l se ·vê, po.-tanto, que n·em 
e _a i nstru~cão_ .pub,ieo. quP. -deve eer -consider ada 
pBNl. ll . decisão deste". ll~SU.ntpto, como' Ó .honrado 
deputado · insinuo••·; nem é tilo pouco] a maior- · 

· producção .-ou r iqueza da,.pro.vinc(a. 
O .$R. MENDEs 1>z. At.li:~u>.J. ~ - . Não: apoiad_tl • .- ·: 

· O Sa, ARAwo 'LPoJA·' .;_ N ão "S!Ii 11e . M duas ina;_ 
· neiras. de . -inter.prefur· oste art i"gll ; a constituição 

diz que -1,1m11 lei. marcará o ntimeri> dos depa> 
t:Jdo> rolativamen te á população. Como p ois en· 
ten.!!_e . ~-- "'O~l~do :.M.2.ttt&do .quo: nÃ.o . é a, .pop~· 
lllçao somento, mUii. a producçiip .tambem.,.qu&.-.s• 
deve l!ttender po!"a .. s~_melban.t•l Ji~) A~gum~n~t 
por e~tll· fÇrm~ . e, . ~do~tl\r o. ~ceptt<:t.flmo, .. P.erte~t"'~
Por conseque ncta a ilmttto como prmctp,to · fllllí:la·. 
mental;- buelid" n? -~tlrt. 97 "da !iln3êitiúCão, .qiii. 
a população ;dcdínp~·rio § . ~ J>ã~e. "pàlj a . r!Jpre ~ 
sentaçiio ' nae1onal. . . . · · · · .. · · · :. ·. ~ 

Isto pos~; nasce·. daqUi uma .segundil." questtio, 
q~. é saber. o .que. condLibl$ 1\ -p:opulRçâo;do, im· 
peno .: do · Br~U. -A . camara, eom~t:heod&· -muito· 
bem quo .. para ~o . _ex:.Jn1e . da$ div~uaa -questões . 
que ,IIQ .• anscitào : -nà : .interpr~t.D,ção de -uma·_, lui; ·&. 
preciso" . considerai:, .eompara\"· as -diverá&a aiaposi'" 
çiles .da mesma"lei ;" os :anteceud~n te; . e 'cooseq uen: 
tes, lill.õa de 8c cotJhecér perfo!itamentAHl sea se1i· 
tindo~ Assim,.-. nlo estando . bastante eliiTO no 
art. 97 · se a -populaÇão• de que•·clle ' faUá"é só· 

· lnente a .-livre·o11·. tambem ' a ·escra7o; ·sou·-obrF 
J!11do· a ref~rlr-mo ~ •Uve_r~os · ar·Ugos da eonsti~ 
tuiçii_o, dos· quaes deduzo· flldentiasima.ncnte-quo 
olla knta Só da popQlação· livre. · · ·. 

Diz a constituiÇllo : • A lei tnarcaró. o numero 
dos· deputado~ rcl.ntlvamente·· li populncio do ' iDl ' 
peri 6-. » . Besta P.OiS saber, ·replto; gual é ·a popu~
Iaçiio qaa COMtttn~ o imperlo· "do Bruil~ ·.. . . : .· ' 
··ux,,: Voz:- E'· \Od.a; · · • · . · ·. · · · .·.- ·· ·.-

·o" ·sa. ~u.t~ :Lt!.rA ..-~ Meus-~nh~r·e~. '~uandÓ . 
ll lei .dá um_a_d :ft.ni~o, nã<? â licito .. a..Jl6s, •. que 
somos apphcado·ms ~-della; afadRrmo·.nos· dessa. 
d•·tloiçlo.- ' Eu ·:ve]O"•que•· a ' •conetituiçiió de1loio- o 
qu'l . seja imperjo do . Bnizil, é a ·&li:Rocia"ção poli. : 
iica.:de ,todos .ns .. cid·)AUnJJ b.-azileiros, segundo o 
art . . lo .da -.méatut. .oonsti:uiçdo. . . • . '· . : 
, S e poi~ o art.-91 da ,cout.íwiç&o do\.o!rmina·que 

o .numuro doa .depu'-dot deve 11« c111n retaçio· á 
populaÇalG do i mporlo, H o . art •• l• dt.~ ·q•to 
o 1mperio do" Bra:zll e a &61od&oio -po-'.1&ioa .-de 
todos os c:idadilos brazileiroa, é conee<lll&hte quo 

· a que"tilo ri•io oft'eraco tárla.. duvida. ·I .6 .co_11•o-. 
qneuté que a(unente· os etdad.to.~ bra1i elroa .ao: 
C<~nt-3mplados na JWpnlnção qne 30rvo de. baae. t. 
repret~OQtaçAo 1.4QÇIO.cutl.· A -'dl.llkuldade qu~ . pódu 
haYer,.: é ·.sobJ.Ce ·9 qu4k .-ão., eld.uUCJ& ;bra:zaleu:oa..: 
Ora. :~._- .t<sU ~xpbcado : no_- ~t. G•..... . . ·.< 

{ lfJt _d~r.SO$ all«'"~·l· · . . , .,_.: · :. . . ..,, -> '· · , 
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·:SESSÃO .EM. 25 DE·AGOST-O··DÊ .1853: :335 
porq4e ·se ·eUe.s o.s4im o fizet"em têni··muit.o:goat? 
e!ll, acceder á verdade,, em dO\'·me po1" conven
c~d.Q.. _ . _ · --~ __ =: -~· · :. •• • : ••. ,_:~ ~.! : - . 

()·Sa; F . OcTAví:o~~o·: ..:.Já roi ·i;só bem 'demóne-
lndo.-' ·· ; · ·· ..... .... ' , .• .. .. .. ,, · .. . . .. · . 
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.-336 :SESSÃO EM. ~5 DE AGOSTO :DE-f~3 
. 9.SR. APmcno :-E sa fônun grupo de cstr.m ·' que .é _o imperio do Brazil o c qu'6 '• é •o 'ei~dão 

_getros 1 . · . : . · ': 1mu:ale1ro; entr.etanto ·oa nobres deput<tdos·dn:em 
· Ó Sn. AAAUIO Lou. :-En ji respondo ao 'llObY~t : .. que -&-lei ~o -distingUd·! Por- está fónna --a.dmitfe; .. 
Jlep.utado. S-!gundo 0 ~reito ci.yil, faàlllia· é um . s~ o .!õcept1c1amo em -~udo. Eu nebo que a 1~1 e 
'grupo de possons que est.\ I'Ob a direcçiio.de ua1 -0 ma1s Pxpressa pos~tvel _ •. · . . .. · · . . . . _ • 
chef~. Ora. um grupo de eSCf8V<lS' _não ó por certo . . o sn: )le~ils_s ti~ AL:Y&iia: -E'' . verd~de. 

- ~~' familia, faz ·sim parta· de uma· famlli~, mas mas contra a op_intlio do . nob-t>e deptJtado; . 
:nio• ê 'famili~: . . . - . . .O SR. : F. 0(-'TJ..Vf,\.,'{0 :-'l'anto que. Q moioria 
· Mas per!t\lnton o !10nrado deputado em um nBsim o .decldio. · . -· • : 
'aparté : «E ae éssa· ·ramilia ou grnpo fõr do ea- .· , . . 
-tl"ilogeims. »'Responáo, o estran;::~iro· não ·é con· _TJ.tu_Voz _:-E o· que resta ver. 
'templadn na. bllSe para·a fixação _da tipre:;entaçllo ·o· SR. ARÃUJO Lnu:- Póde · ser; mas ini .. não 
"nacion~l, · porque o nrt: 97' da constltulção deter· admitt_r. a íufallibilidade da maioria. . 
;minou·. qu:a , a pop~lação _eonte~plada para esse As~im,, s~, presídeille. nãc_> ·aó seg~o a ).etra 
fim ·sena a dn tmperto, d1!fimndo .no art. 1• o da eonstitu•ciio, seg11ndo a comparaçno .dos .seus 
que seja população d?)ll,lP~!I·j~ ... _. -.. _ divc~os ,artigo~,· com? tambem s~!iond~ · o :· u~o, 

o Sa. APaio1o :....;,!-jiio npoit\dil ; nes3e art.igo se · _q11e ~ o _mterprete .. mats l!el da leg1sl.açiio . . . ou , a 
.d<:!fino.' a associação e- nil:oa população. . apphcnçao ,q!le-.s~ tem f~1to _ d~-le!s.sllbsequen-
. . . . . . . • . . _ tes 1\ Ct•nstltUIÇ:Io, sou .autor1sado . a sustentar 
_ O sn·, · An.r..oJo _LI :liA :_-... e na _ assoctaçao do . ~ opinião. d~ g_ue, só!Jiente !'-. · popu!caç.ijo' , lirftZileira 
1mper•o por cetto nao est.á coll.oea.Iu .o est1-an· l1vre, · ou liberta, e que deve set computada 
'géiro.: · · • p:u·a . a-. desigoaçiio da repr~sentação,, nacional.· 
-O .Sa. APnroro :-:-No. t~mp~ da· inn'lcencia; o ·Além d~stas . considerações, ~que · tenho · ,ex· 

logo .. do estt·angciro não ·era eonte1!1plado 1 (Bi· Iió~to, oin'da · me ·rundo. em outras 'pará :-:USi~ 
~s ) · pensal:o. . . . . . . 

· • - . . Quan.!o exa~ino, Sr •. presidente;· as ' di~pOSi• 
'•0 Sn: Aa.~om Lru,\ :-Não ··posso aJivi.nhnr o ç~s da có'nsti~uição c:,oai relaçiio'.aiis ".dirP.i.to~ e 

que ácontecau prnticam~ute nas diversas -locali· gnr~.rltias :Irifj,lv!~~O:es: . re·col!b~ço q_ne _9 prjn~ipjo 
·dadu do imperio, isto é, niio sei se n~Slias loca· . doimnao_te. é .a 1gual'd~~; J,SO.Il~.da~e . na ! !l1og1ao 
!idades f<>i C<lritomplado o fogo estrangeiro ·para · ·óu na bbe1·dade· com que cni:fu. tun cidadno .. pro
·fnzer. ;o nuanero daquellell. :que são .necessarios. fessa 0 culto . q11~ ~he agrada, i~illdnde· .nás 
11egund.o à legislação :sobr,e ~eleições. : · •· · ·p1;escripç&es •q11e, g:Lrnntem 11 : segurança~ in'!lvi· 

O Sn. Cnoz MAcJuoo:- Pela t-egra do · nobre dual, ig11aldade na enunci:tçn:o·--dos ·pensam~nfos, 
.deputado 400 casas habitadas,- se o · fossein por -igual4ade .naa •p~:nas: e • 'reCQmpe!J!JII&~·- igualdlld~ 
-estrangeiros, podiilo llilo· ter fogo àlgum. · .nos 1.m~tos; .em, uma palavra, • · ·1gua.!dad·o .. e 
· O'Sii. ARA.uJo · .Lill:.: -. Nii9:$ei,. rep· i to_, ·qual a o pt•inclpio_, qn_e 11-anspira .por _todos os .. póNa da 

·· · · nossa constitu1çio. . 
'appll~a.ção q1U1 se · deu a e~_til m!iterla ; o que . ,_,o,-a:; e;sí:e · prin_d pio _!ie i~alJade seria. vi!)l~do 
·digo, ·p,rém, é que .segun.Io· a coilslituição . nem so oe:l.so s · populaçao escrav.l t os58 attend!da 
· ó· lStraõgeiro·, ' 'D&IIí o e_scra·,.o são .coinp'utailos na para . :J fixação da. rept:esep~ação· nacio.n!.t.l . o que 
·população para ,a fixação ~a -~·eprcsenta_çiio ll.~· ·e ·<Jue se· concede·il p·opulação : escravo· eom.:a:sua 
cion_al. . . ·. . · · · ·eo~templàçi_\~ nessa _liase? Sem du!l~o 1~in: di-

Q.Sa. M~oEB .DE ALlle:n).l : .... A -basa do nn• re.to. · Se· p'OlS em semelhante concess!lo:~a uma 
m~ro de -(ogos prova que.a população e a · pro· vantagem em : beneficio dl)ii "liscrnvos·.--.. ... · . 
priedade erão -contempladas. . . . . . o Su. TAQUES ;~Nã.- apoiado ;;.é Úm expédieritc 

O Sn. fuu.To·, LtXA.: -Sr. presitle)!t~. •eu ,o nli9 um. prin_ciplo. · . . __ , 
.Admiro como so-proferem proposições desta ordom l o SR. ·ARAUJo LtlH : ·- · • •.• • ·pergnnto eu, .não· 
.O nub1·es deputados • . tão -li<!oa como. silo, ·sabem 80 vivla 0 . principio da igaaldacle·T (.4poicufos e 
muito · bem· que uào ha coustitl~içiio nenhuma -neto apoiados.) · · _ . - ·. . . 
q11e co~temple o c!ltrang~\1"0 .C<!mo. cidadtio plli'B 0 Su. TAQUES ,_0 . nobre Geputado suppõe q·ue 
a .Oxaçuo da ·represent.açaG naewnal. 

O Sa. Ye.'(:>Es DB ÁLXEXOA.:- Todas o con· ~~:ae~f.J~:o~~~~:e:!:~s,: nu ent&ado quó re-
templno 11" popul.ição. . . . O -SI<.· ÁR/I.l.fJ!I LutA ::-Se ·so concede ·ossa ya~ -
. O Sn. ÁRAUJ•> LtlU. : ,... Se · a nosin eonsiitui,ão tagem á pop.u!açoio .escrava, estar• ella- suieita 
·quize!ue chamar o· f!strangeito · p:u-a o exerclcio ao:1 mesmos omu 11 que está sajeita . a ·popula· 
'de nm ·diroito tiio ·import·1nte, nio ·o · declararb ~iio livre, por exemP.lo, .ao ,serviço .da guarda 
expressament.e? (Apoi~dos.) . . . . ·· nacio.nal ,Q!J.uo .exerç1to? D.e certo .. que .. niio. Po•· 
- E depois os nóbres' ' dep.u'tados .uiio compre· conseguinte vê-se· que a inclusão da popu\a<;io 
hendem ·o ·absurdo que resulta-· de ·ums. ··seme· ~Cr&:Ya.nn b~s~, paf!l a ___ fi~~-~ .da., r~p,r~s~nta· 
Jhante opi'niiio't Sendo pOSsível qae·. bouvease çi\o 'll&ctona1 va1· fer1r. 'O ·pnncJplO'. de Igualifade 
.localidadcs_compo~ de estrongcicost nõo ,·ten.!o ·desde' 1J.lle. esta' jõpulaçilo- ·não ftctlr· sujeita . aos 

.brazilei~~s a quem nomellSse deputa'lo. ficarià.:~ mesmos o nus. (Apoiados; tu%o apoiad'os·; e· e~·u-
neasa hypotbese como certas. li.ldêas da, lngla- .::~o'-~-..di(fermtes 'apol'tes.)· · ~:· ·. ·: .. , 
terra, que em :virt.u.!l! de_ ' leis .antij{as, que lhes Mas· dizem· os rrolires ·deputados em seus ap~r-
.cooferelll direitos eleitoraes,- nornetào, ·todavi11, ,tes, seg11odo: 011ço - nuo é uma: "vantagem quo 
deputados som que tonhüo populaçilo tleDhllma. se conced" á populaçiio eserava;-Entlló a quem 
. o .. sa. l'A.Qií~:- Nós repr.osentamos interesses -é .quo so concedo eaaa vantagea1 f ·. . . ·:· · 
e não almas. - . - . · 'CliA Voz : -Aoe pl)SSnidorea doa· escravos. ' 

o S,a.- AaWJO J,.un.:.- Ell ~uerja qlle . o. nobre ·o 'sn. AuAUJO LIMA :-So ·e..a vàotagem .·n'ifo e 
deputado me mostzalllll!. um an.lgo .. da consti~u.lçl!o eoneediJ.a 11onil:o com relnçilo a oa · poa1uldoa·es 
determi!landO.CJUe ·~a .a popwaçào, .escrava on do.i escravos, neste caio eu direi qne ·nllo -ó 
.estrangeira, . 8ej& ct~nt.empltid& para a tixsçio da :agota oc'eaailo· }m1Pria d.s .d~Dtiraroa -.aa· a 
·Ujlr~stU~taçiio -nacioaal. ! . . . . · propriedade . deve · consU.tuir Um· dos -olementos 
' o sa: 'ME~"DE'S ' :ÓIIi' ·AUD;I·D.I: ~ '"-A' ·lei . não dls- -da :representação: nacional; .nem mesmo· o .pode· 
'tiri""'e. . ·, .· , ,-.-: · ., " , ... t:> . : .• -: . mo• ~. ~rqu não ..somos· .uma· auemb1ea 

o.- . . . .. . · · . .censtl~umt.e. . . . _.. . . '. o' Sa~ Atia.wo ~':;A: ·.eonsUiiúÇãô iiiíllné .. o . Se a . conat.it~'),. como -.jê. moátrei; .sÓ- .com-
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tem pla -nessa base a. pop ulaciro' d() im perío, a~ 
!>. Íll)~l'io e .À llSsoeia~ã:o politica dos . cid1id::\'os 
orazdeiros, ·se no 1:1amera desses -dlladllos· uno 
póde_ ser inclu.ida · a população csernva,. é claro 
que estA populaçii~ nã<'l. pôde s~r cont.ada para 

· r~lar a representaçiio nacional, porque então 
-viria .. a ser' computada,· não conla cidadãos, mas 
como· proprledaJe,' base que a ·eonstitu'içno · nlío 
admitt.e par aessa :fi:ta~o. (Apoiados e rtãci·ttpoia-
dos ; e continuã() O!· apa1·teG.) · · · ·· 

,O Sa. F. 0CTAV:r.t!i:o:- O. deputado é represen-
·tantB ·dos votantes. 

·O Sn .. ~Ii.\.u:ro'~t?l! i-: Mas, s~r;hores, a ' qucs' 
~ã,o ·.ao votantes· 011; na.o ,vot'lnt.cs ,.é. o11~ra, e 
por lliS() os. apartes .dos. n()hrcs depuLo.dos não 
tê111 o . me~~r fLlndrunento, . Quaodo.,. se trata de 
fi~r. o . numerq -,~t~t da jeprésentação de umã 
pt!>vlllcla , colltempla;-,s~ &JotO:.ilil:ade ~ú populaç.ão 
'qUE! ta:~: IJl'rta ~essa ·por~ao, do . l.m.pewl. do ,Btazil ; 
QUJ!ndo por~m se .falta ,ile .admit~r .esSt\ popu· 
laçao n . eie1ç(ies,. enl.iio, · n. q.\lestao. muda ,de .. .ft. 
garn.. NO:o ha ·ex~~plô_ dB )cg_ll!laçã~. rienhuuia 
<lo. mnndo_, ne,~ m~smo A.possLvel, .g~e adrilitta 
o . sufl'rágto umver3al . no· sentido l'ig9.rQao .. da 

_)lalaov:ra .. , ., ,,,, __ . . ,,. _ . . , . . ,,._ .. ·, ... ,: :. · 
.'· Qu!leSQ)leL'. q~~, . ~ej~ ,os .sy.;temas, aindli .os 
ll'lnlS. rad1eaes, • s~o .. o.l;lrJgadoa. ·a admíttir aa exce
p_ç()es 'I~gitiin_as~_;P,O~q~: ~~~ muUieres, os menores, 
os .domentes, os erJmmosos, . etc,, não. votão. Mas 
,es~ .. _q~stiio_ U;idli; .t~m ·,com . & outra.. Qualquer 
,qlle SeJ\' tt-~Y,~~?nu~·.:!:l~.ilo~al,que.so adopte,.sempre 
1>~,. com!De~te,,a -~Iei.Ça~ .. d~s., ,i:'e_prllsent~ntes .do povo 
.âquellas. pass9~.qu~ t~m 11 \ntelligenc1a e-a capaci-
.do.de.J1ecess~pa$~ . .. · .··. , 
' (o;;iu~ua~ d. -c~~~~àNe· divers<1s ap<n'te.q ·. 

En não pGsso, dcix'ir do ndmittí~ as deftniÇôes 
;quo· n. eons~!tuis;iio ;aã. · . · . · . · · · . · 
· .. Mas~·,sr; . i>~:es.id~nte, . r.tá' a.rtui tenho. exami
natlo . o q ua . .cx.iste .renlmento nns nossas. leiil · 
~agor~ \~Ou lii,ll;is :,t,orig!l, dig~ que assim. devil 
ser. Sust.fiuto que & populaçao , es~~ava niio pódu 
ser. conte!Ilplada parfl a f!.xaçiio da rcprcsentaçiio 
'llacJonal. 

Quando se contcaípll\' a populaçüo e!lci-ilvo, o 
quo ê que se tem em vista? Estabelecer uma 
~Vantage~n em beneficio do escravo·; eQtenào eu 
que outro niio .. ~e ser o fundamento· razoavel, 
e direi porque. Se os nobres deputados sabem 
deste fundamento, o vão bnsGar o motivo da 
~nchail:o do escravo como Jazendo ·parte d~ pro
priedade, cntiio devem querer tnmbem qne·'OS 
.engenhos de assuca.r, 11s fazeDdas· de.· café otc,, 
~ejlio nttendidos ptlra: o :me~mo fim, 
. M4!1, · Sr. ·· 'J>residenre, dizia eu, + necessario 
que·os .. nobres. deputados· que ·ndmittem r~· popu
l~:~o 'el!et'avo. . p~~ro. · sobre ella --·~nstituir-se ·a 
representação pncional, ~xa.m ·bem ·as td~as,_.ê a 
proprill'dadc .. qu~ · beneflmilo, . ou .é· a· popul:Jção 
esetava a ··quem· con-cedem -·um" 'VDnf.ngem.' No 
primeiro éaso os ·nobres deputados l'iàó ·só' se 
oppoem .á constitui~ào, eomo se mo·striio illc;lgieos 
visto :que. enjj:o· devião contemplar· tnmbem· os 
engenhos d~ !lSSucar,: as fazendas de·· ·cafó. · etc., 
toda: ·a pl'Oprledalle; em · uma pO.lr1vra. -Acredito 
por~llntD que a ' illOlOSàQ· da pO)):U]$ÇiiO eSçrava 'nüo 
tem •pot· :ftll'i s.el').iio:. um ·beneJicio ,que se faz a· 
61!5& 'populaçiio; · · 
· O 'St<.:'-'.r.i.ooi!S•:.!....Il~~éjo saber '80 ·nós ~repre-
sentaçã.l aqui. meninos •. : · · · .· · · · . 
. ·o '$a:'A..Uui'o. LÍM, .• : ~o~. ~h~fes q~ fa'iri_ilia 
que· ià't1lJ'lêDI ilas _ele•çpes '. _eo,nmettem w:ls ~c
~d&e ·~ue'·el~gem ·os 1nt~ressos daquelles ·que 
eatil:o debaixo d& sua pro.tileçãoi 'e~:eio ·q.ue-.1 C<?m 
jtlo.,e,spond.o (1.() , ~pa~to !.i~J.nobre depuLll!lo;.: • . , 

.. · O· S~.-T4Qt1l!IS:-Nõs teprcàentamo~ inrerossiles e 
não nes-::oa, nem mulheres, nem- meninos."· ... 

NOliiO 4. 

_ ô sn. -AtlAwo-;L-nt~ :=-MA~ al'Ha..,~u. ;Sr.· p~;:·-· 
siderlte, com o i:omputo qne se faz _du. ·popgluÇão 
~cra\!a aão .s!J .. tem "6III 'lista· s~niio ·· fazer /ttm 
benl!fici<1 .. a elUi3 popnlação. Ora.- M.·'ellse ,,é •. o 
Jim. di~ei qu<1 é ia!áil·llemelhftn~: 'disposi'~fl, 
vjsto- que .. com cesa: .r~~edida . ~nito,;.se ·. <lons~11e 
esse · resu\tado, ma> .a nt.es , ~ lhe. oppoe.m .dtffi. • 
culdndes. Se os nobres dtlpuf.l\dos,., attendendo 
aos intr:rcs;;_es ~a nopulllção escrava, lhe de~;sem 
mais ou menos in!ltiencia nM eleiÇões, ·se 11 do
tassem -de· écho .:seu ne11ta caiílom,. cn conviria 
q.ue. .e:;sa.,poplllação nlca.~~aria alglll'Wi V!ll!_tagen~ : 
mas 1sso não aconteco, porque .. as .. eleiÇoed sao 
feH's peh população li-;~e', scri~o _ <lS., E-cpu~.o4~s 
escolhidos d'cntre ess'l mesma populo.ç:J,o, e po1s 
e claro que os escravos l!ad{\ luerarã~i: com esse 
beneficio que so-lher fazer. · · . · 

Digo-mais, senhores, que· se· ~tenso 'se .qnizcs;e 
ntteooder .nos, ,interesses· da pE>pu!Mii.o 'escrava, 
então .em :vez .de .scrvjr, .ellll.: p~ra .. el~vnr.·. ll':~e
prasentaÇão dã9 provindas.· que possuem _escrll.· 
vos, dovio.-sa fazer· o inverso: porque ·'os· pos~ui

_dores d~ssn I? r~ _pried!!-de. não -~e rã o. por ~e!-1o. os 
que: 'mats· facLI.mentt~· adDptar€io. _J_DedJdas· ·fsv<?.ra
v~is ·a está clas~o; · pelo ·contTllrlO ·por amor·' de 
seus proprios interesses serão levados a eônser
var ~sse. estado dec·c:ousas.· Q'aer a.-camara: um 
e)lemplo? Eil-o: : 

Na ·'America do Norte ·nãb é dos Estados· do 
Sttl t\'he' tem· escravos q'il~ partem· m~didas_ :ptq
tectorns dessa ·c1nsse.. senão dos Est(ldos. _ do 
Norte que os· n:to·· possnem;' · · · ., ' .: 
· U~.rA Voz~·- no sunambem. partem··benelleios 

pnra essa classe. · · · 
. O Sn. .Ano~mo Lu.1·~,- Portanto, Sr. presidente, 

não só segundo a letra dfl constituiçilo do -im peri_o, 
n.il:o- sõ segunJo as leis .. que t~ sidc;~ ·prolilulgll· 
das pli.ra a saa e:teeução, ·as instrai:ções · de 23 
lllnrço de 1824; o dei:re!·o do 4 da Ma,io de.1~1~ 
e· a lei de 19. do Agosto do 1846; ·mtls tambem 
segundo o espirito da. mesma legislal(iio, ·o ·e~
!)ravo nito pó.le entrar no. ~omputo. da Pllpulação 
quandü s~ trata de ma~·ear n.. representaçiio ,ua
cíonal. Nem, S1·. p~esidente, .dil-,,·hei· .de_._._,passa7 
gem, .o c~emplo ãn Americ!l· do Norte glle ~qu1 
so iavoeo11 't~m n: roonor ·applicaçtto pnn~·.a q~c.!· 
lüo que se dieeutil. · ·· . · · , .. _, , .. 

'QuaJido os Estàdos-Unidos esta'belecemo n sua 
~natituiç~o ~ cam11ra sabe m-qito bem que. n 
popula·çito escrava se ncbllVa ·dl~trrbuidn ·dqsrgn~l· 
mente por esses estadoa, lJavorldO·oS nos ·-<~stn
dos do sul o ni'io nos . do .norte. -A çaml!r.a sabe 
t unbem que a quest1lo. da escráV•\rÍil· ni~:·hojo 
é uma dáq11ellas que. põe em grn~d!< pe~~ ,os 
estQdOS americanos; ' · ·, . · · · · : · 
.·_Determinou-a!!, porem,. por .tranaaec;ão, _que· n 
pópulaçlia esi:ra vn seria. cnlcnl.::LJa na . r.azãa do 
tres quintos pllrfl o .fim de. ser lixíl,~a. a repre
sentação nacional: ~ . Ot·n; ,. esse'' exempt()": -aa:a. tem 
applics~ão ao Brazil1 -aonde fel ir: :ou· inf~iizmentc 
hliviâo. · eseravos em· todn!l as .prov.incias. do·· iin
perio, onile felizmen~e a união nilo'iem:por esse 
motivo os mesmos perigos que roa Kmcrica ' .da 
Norte;·-;: · ·· · ·· . . ' · · .. ·· 

. o,( SR: l>~UTA.~o:-.:.:.Nem De~s o penni~ta. 
· O.· SR. A!!.iui'o Luri': · .,_.; .·. d<lP.:,is~- n<ltem. 'lllO.is 

os nobre~ deputlldC!s qua na eo~~tulç~o •. da.A;me
rica do Norte e::uste um art1g0 qu~ .eonBDgl'll 
expressamente.. e:lSa .. _dou~ina ·. (rech~Ç~e.t}; >ao 
,passo . • ~'!~ . .nn _consti~u!çao .. d•J ,Bra~l D:iifl ~em 
esse dire1to eoncedldo aos esct-avos.. • . . .. · . 

. . pu~~o~: -i~~~q~ .O!Jil···,·~~ld~:~.f.-~~~ 
' o Sn. AuA.ózo 'Lnil.: ~Senhom,~ria·nn_ver

·aad~· sit'lgulil.r .J:no 'uma·· ~o~sti~içil,o, "q~i.·.o~: 
nanament·e eoD141g»a · os d1te1tqll OJitre . os ~:vct
na'Dto)s é ··as govcms.dO'S> ll'eílta"sile · de ~onte_mplnr 
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disposição tão '\'iLal, tomo essa ~m goe· .se ~xa Sr. presidente; dor â queslõo um caracter mais 
a ~- d.~ · represeotnÇiio. miel_ónall •. : ~ .. odioso do qae oquelle que já -a tem car~IA!rl· 

A -.MI!.sirA. Voz , _ 0 que• .J~&lil.-~-,-e-:-'llWl-r "lo,· f!l~, .. de passe~·m •i~:~.,.. 
---· ---;;,-- ·- ml\r& eomprohende; .~. -l>re&id,ente, :e~se 

·- ··r~~t~se ec.nsi.uerar os . escravos . como dume, ln.teote . embom, poré~ · nei:es.sní:io, . q~Ul 
O SR; 'An.A.u.JO LnrA; :_Os nobre& depul$Joil re . d& .cn.tro .. uorLe e . sul, e qí1e . infellzmenLe, se 

pelo seu argumento tambem entendem, creio, que tem: m·anifeslado nesta dise~!!Siio. sendo :provo-
os· eswangeiros ·devem ser· contadll1t .•• ··' . ·: ·' cado · por·· àqueUos que mAis:' aq ~apregõiio· a elles 
. Ul.l Sli. · Dli:t>UTA.no, ~o noqro .depul.A.i.o r~i estranhos: ora, esse c:iuroe . ~tte . .a~ .. eerto.pouto 
quem __ troux.o 0 argu.. mento_.,do.s. fogos. _. ·" · IJ ndmlsei11el e desc:ulpavel, .o amor. -da loeal.i~ 

dnde é insaparavel . do eoraçiio hu.mauo, esse 
O Sa. All.'.o.ro Lt:IH: -Pois porque esses ~s~ eiume vai ser aggravado. ~m a .lei 4o _.qqo ·se 

trnngeiroa vivem no imperio devem ·-sel' tambem trata·. . . : . . · .. . . . ·.. . 
consíde1·ados? .• • '· · E:taminaudo-se, .. senhores, . o .estado. :.1lo ,-paiz· 

U.l.l.\ .voz:-Qae .. dnvidn.. . . infelizmente se nota que uma parte·· do'imperio 
.o "a.· Aa•uso Ll~-' , _ p -~A·~. os .nobreb .do· vai em deeadoncia, .. a outra pelo eontrar:o em 

"' - -· vu~u· ~ crescimento . . (Ajioiado.t.J Se pusa"se das coi>ai· 
putados allcgar O qu.e·-quizerem, podem adoptl<r derações mat.!naM·. ás •.considet&ÇÕH . polit.ie~l$, 
11. opinião .que qu.lr:~rem, _ p!)dem até conceder aos nota-se tambern ' identico-,phenoUleno • . .o gôveroo 
escravos o direito de vu·em .para esta esSA... do ·e3tado é monop.>lisado : por- tres provinci~ 

OUTRA Voz: '-·Ni'io; isso não se farâ: . . (apoiados), ·as outrllS.·não possuem inteUigenciaB, 
o SR. ÁRArr.ro LntA.: __ .. . ate .aos cstra.ngeÚ~~ nii~ -possuem capacidades dlgilas de. serem· cba· 

0 direito de vire.m. pnra_ a~ui ; .. eu ·reconhe'""' bem m:adllll para· os. -altos empregos do :estado l Se eu 
yv qui-zesso· c:ansar :a camna .. com -algumas. consido-

até .oi! de - ~!lega · o .P~der -' .maiori:Jos ; . ' cO~ide- raçõ~s tUbas ·do estudo a .qne. me tenho .dado 
rari!l . 1S8<l rom.o tun p~N facto, mas nunca como •· t t 1 d d f · · um direito resuléaote de iuua dísposiçiio . da. con· soure ·ea 'l mn er "•· na ver a c arta .um serv.tço 
stitl;liçi!o, .on do l'egular interprttat;ão.della. Creio de alg•\ma · importancia, :~~~o.stran.do o JLixo· .. com 
pl)rem que um proceder semelhan~ porift . ·em qne eerto.s -prol'illeias: são chlimajlas pru:a a admi: 
perigo, !" uní_ão do imperio, ~elll. miuhll parte. cu nistraçilo do estado, e a especie de estigma que 
dl~;l.l_•~n plr . todos os mtJos semelhant~ m_e-,. ~~j ~obre a~ OU~Bll p~o~i_nci~.- lA(~it~z ~~~a~ 

Ora, qnando esw 'é o estado do impei-.io, guàndo 
U?oU Vóz:- Por t_od~>s os meios 1 · · esses aontime11tos eetiio• mois, ··ou •menos disse-
O Sa: Auo~o I.t:ll.l.;-Sim, por todos os meios. minados· pu Wda ·a parte, - a .·camara .. compr.o: 

(Oh! Oh!) ·. . . · .. . . , .. . . hende bellamente ·-qae · uão · j§. =politico ·,aggravar 
esse mal com medidas da .- ordem · desta -ele :que 

Oc1-iu .Vo2 :-Acreditamos mais no bom senso se lrata, q11e .. nilo é- · ;Poli~ico , melhor:ar ,a .. l!Orte de 
do nobre deputado. · uma .partó do im~I'IO. augroentar .maiB sua-, piU't.l 

O Sa.' ARAUJO Lhu : - ... ·porque ein minha de·· in11uencia nos destu.os do: ·m!l_sm;o P'>f medi· 
opinião não ha -pcder aJ~u1n quo ·esteja · acimll das_ isola<l~s, e que • . _segundo na considerações 
da constituição do impéno; e ·como :- ê · minll'a · q11e ' ·têm ·sado exvostas-·1111. C8S&, · ,.io ·:mata C' 'l>re; 
convicção n m~is profund" do que 11 ·populaçllo -vemente .. em todu o rjgor dt1 palavrA a .jl'.l tllo 
livre ou a liberta ·é a uoiea contemplada para fraca)n1luencia quo ten1 o ·norte na dlrecção .dos 
servir. de base (l· represento.çilo ·naeíunal,-1re ·o :negc>CIO.t do estado •• _ •. · ·. : . . : .. . , ; ·. 
parlamento decidisse do uma ·mnneira· eontrnri4 · :o Sn. 'A~outri-o -Di OL1Vl!.nii :;...~o. i. 'pam·dar 
ã· conatituiçlo. eu combateria por 'todos otnrieios f,n·ça. ao c1rculo elo ferro· da córté. · · . · : : · 
essa declsão. E' · e,;ta· minba opiniAo, nllo tenbo · · · · · .. .- ,-. .. · · · • · · ·. 
receio algum. de a declllt'Br•·O primeiro dever dos .o, Sa. AOA.tJJo .J.:.nu.:- • .':. p()rqu~,, ·se-:a ·JX1pll· 
poderes do estad\1 ti a ob83rvancia da constituí· . laçiio escrava; . .qc1.11:· ·!.em . auga;~en~do . da .Bah_lo 
çiio. •• . . .· ~. · para o -sul, fõr coneto.lerada como base parare-

1\Ular. o numero du depiit~õe~, o_ nt:i~te em breve 
Ull SR. l>~PC'l'AOO :.:...Qttem sera · o· juiz· nesta ficot·aí ainda mais lnhabilit4do para· àilstéiihlr os 

C8a.811? . · . aeUB direitos e inLeren&l• Podãnto; meus aenho· 
Oono Sa. D~:l'uTAoo :-Nato· ba outr.:i · senilo a res, a camara ·me permi&üra ,quo e4 cbame :sobre 

8li8C1Dbléa geral legislativa. esta ut3teria muito .espeeialnteDte a attençio·da.s 
· · · · · deputacões . do ·norte, cuja joftuencia vai .. sendo 
O Sa; AJ\l.tilo Lnrx :-a juiz sari a ila!tão... tão cer~eada. ~ norb', na minha opiniiQ-. hamil~.o, 
Otmto Sa. D~tPtiTADO !-.l>d quem ier:l. eaSu. ~pi· nito deverá ®1xar ·passar ·. ,e&'4: syaLema, . <JUo e 

nii'!o t . .· · ,_ . · uma .amostra .do que -.-em. !)rev.l,,clle •. serA _,lDtei· 
OS •-· L E · · h · · · il'amente aufrocado •. ,, .. ·. :,.: :'"" . ·-:·: ·-.:_, . . . . : :. · 

R ........ u.re nu :-. ' mtn a .. • , ,,~11to á . upreasão. de norU. de :gna me-
O Stt • .bntmo ;~ 0-~bre .deputado j.á dlssegue aerv.i, ·.o. que- o.~bonrallo, depntado ·. eati2matiaoll e 

tudo é ·bom,. meaos o estaao ac:tqal, por· conse· perguntou. · so .a.e , ;refe~ia ;AA; não .11.· .. Bàhia, , ditei 
gili11te tudo é bem. · · · ··· · · · · · em: ~sposta q11e a Bahia .:pela-sua,.pos.ição~o.tre 

O Sn. AsAtJ.JO J, J:t.U:-Al!sim
1 

Sr. pr~ldente, o .. nQrte .e . o :sul, ,~la .Silll íUilStl:a~o, J~:!!la. ,~" 
segundo aa diversas consideraçUei quo . . tailh•> ·riqaeza.· c .pelo. car~r, . _.,.~~ . .do..s~~·· 
exposto, · me parece bave l' · justi!lc.'ldo, >ou · pelo bitaot.ee, pQ@ri:l .. ei~~t~r . o :. PlP.Ill ;};)iit~to de 
menos tentado. justificar, a miuha -opinião pela · .mntle.-ador•l, : do :-med~ueíra .. , ,entr.e ·(!8:;.-jlneraoa 
qual ímpugno :a argumentação do .nobre. deplltlldo inter~a~s :que .ae .. deba~m: iJIO ,l!Jlper~.; : .mas .en+ 
que .me precedell... · tretanto a Bahia tem-se esqMeldo,, .• Ollt tem des. 

o .sa; .Aroús'l·o DE OuntB.A. :-Pilh-erisou-a.· ~~~~an~~ po~i~~ :. CJ.~e ,lhe •. ~~~à,_ ·creio, 

o s.R> ~wo LncA:~:Eti; sr . .PrB.iideAie',.·_·ia u; sil>:D~ur~oo- ~.{B.I..~'::tisú ·engma<to: 
:!~~~~:~gs~~~:·~:e~ ~=dê~~ 0 Sa. Án~ll~O LUrA:. :~Á: Bihtá Se atastS dosae 
tado pelo'liio d!ll. Ja~iro me cllaniou; teria de · de3titlO: que é mwtobello,-e qu~H1n•deploroque 
apresentar ailld& -.cousid.erações-que .tetn. em 111eu ella n4o comprebendJi. . · ' · · .. ···' · 
espirito. o devid!) peso, . em vi~ude das qàaes ' () ÍbSxo'SR~ Ds:P!n-.u>o ·:=.Ors~: pàta Qll'e oa 
entendo · qne ·o . ·e,ngmenlo quo •• ·pade nlío ·está C11tre:~~~os · 11e uili.seem o de&!em ea'bo · de • · ~s. 
no caso de ser. ~doptado; não querend~ porim_, • (lUsadas.) · 
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SESSÃO .EM 25 DE AGOSTO DE 1853 339 
U~o~A. Vot !>À. Yntonv.. :-Á.h I A~ I; ~h ! - Confes- - --,~~~.~~/A.íen~; i~rrea a todas as autoTida-

"iio t 1 ... , · . . des. da __ ~r~v_i!l~a.:...~:tpedio .,or~n~-P!lr& - icdc)l, os · 
----0.-Sá.:"AMúro-t.Hü-:-A-BIIhill"BO"a~ti'&-áquolla ·-po~tos delta .. orga.'ll&<!U esta. ~tiea. _ ~ol~ ·ma-

parte ·do· tmperio qu.e e.~~tá colloe.'ld.a em .. posiç!io uetra a ma•s !'Perfe1çoada que ·et;a po118tve~ : 
mii!s vantàlosa,' lJ&rtieipa- dos ·despojos . op:~imos P.í~f; eons_equeneut. ~ nobte 1iepntado me :'llerau~ 
dn' victoria. ;;-.. · : . . · t1râ, reptto,_ que d1ga que -es~á eog.~nadO; ·Póde 
, - : . :. _., :· . ... . , .·. . :. . _ .. . . . . SI)~ _que. ,,o Sr, sanado r .. .AIOilCar na -!a !la.· 44 aber-
: U.ll .~a. _D~1n:~051: _J>A IIAIUA. :-:-Est:\ -. eng.l!-llado; t~ra da .. nssembhia -provincial alludísse nós dados 

a, :Qa!J,1a .-nao . partu:tpa .dll rl~poJos alglllls._ unicos gile . t_inhio chegado ao :seu ,éon~.ciroim-
·. O ·Sn. : AnAtri!'o LDU :-Se, -meus- se.nhoros;··en- to: _mals o_ ~ue . a:tnrma o nobre depn.~do,_ é 
tendo· a ' Bahia-- que ease papel. é miU!· nobre,: é que a - estatastaca ·qqe ·_se_t_ez. ua provancaa ·nao 
muis grandioso, exerc;a-o, eu niio , o iR! peço, ne~ foi baseada nesse · pnntlpto por. elle. · menci O• 
IV~S.oimpedir; · - digl) sómente que, n'\ minha nado. · ·-· :. -- ·· . . •'- .,_, :·, , ,,:_ .: 
opmiito o papel da B11hia dirigido por outra :Agora direi . que. é ·m11nos .exacta :a •a&aerção 
lórma : ~eriiPõ,- além' de tudo mais; - prOV<Ilitoso aos que se tom aventurado na C8$a de ,q1J4·,eu :dis· 
intereS$8!1 -do ·imperio; ·· : " · · ser~ quo o Oell._!á lWl ~cbav.!- ~m,estado de . pr9s· 
.· &g11ndo ·a direcçiio · que tem. tomado . a diacQS· penda<Je. Eu: nao_ po~t:J: cm1t~n:_ se_melhante pro-
si<!,' :Sr~ ·presidente~ a C&!ll'IT8 terá comprehen• posição, quando e ·.mmba -OpiDU,O- que O·';DOrte 
.dido' n juateza ·das:observatõesqtte emitti quando em ·granie parte :vai em . deca•.lencill,. di!"ido -i~to 
tive -a l1onra: do - oecupae :a :·-. sna· attenção · a ao gover~o :em• grande parte; ··qu9 · na~tue!le · ·lado. 

·-prl_meira . ve-z. q_ue --raueL:oes~--materia_ •.. -~izia !u do : impeno -esgota-s&"· 11 -: neção_ .. governaUV'II-. . ean 
q~e : JDedidn•-, tsoladaa , :madtda!S -_ que · nao- . erM e!'forços ete~~1011-_ de: . ~leva~ P,.arttdos : e abater '(lat-
devid1\mente: ex"~if!a'd!l~· ·' qiie ·~·-e~o -~nsçadas ~tdos:.. ... , _ .-.. ..·. - ... -- . _ . ., ·,_ . . . 
nos_ verd~earos- prlltetplos de" -eunst.tuiçã~~ , 'não · R,espotidendo: .a. ·u ·n __ Apt\~lf d-o_ ·_ honra~o .4~pu-
podaio deanr .. :de:-.1razcr:::(!llic -'resultado·-·qae- a tado pela" Bahta·. quo" me.·pergn~t_olt se ·a ·. presi-
camarn-•tem .vfstó :na 'diset.t~G ·actual,' . 1liio·· po- ·de,ilcia·:d~ .f$r-. - ·~':nado':·:Aleri,cllt'. _fóra _ .bca;·_ou 'l~e 
d :lfo.' dehtar de' desenvolf.er ,. da··-'dar-:· corpa·:o o tonh., · a "!Dmpltetdad&_--!le ~ 'Crer; · comó ·verdacfetro 
-p-arlamanto n. , esi:e' eÍlllnt'•' q'lle' o-:.honr:uJo .. deptr· · P.l-óv.i:iiciàno;· que·• quando' ~ o·'2 ' 'fà:lie:n 4~ - rilo 'h ·a · 
.ttdo pe.to:·. Rio_, íle Jai:leiaio: ft>i ,_o• :primeil'o --a •ox- · 'cnin-.ia: ·m_lil : 'c~ ci:!nf..:s5at-o;·dirci qua· a 'primelr" 
cit.ar.-' ··· .. . ' .< -- • ,. •··->'· , ' " .; .; . :': •.. -.-·: •· .. - ,·.--: : ··· .. · · -presldencta · do -·Sl': --sen~dor Aleneo.r foi' uma das 
. A · ·camiu<a.--não· julgoUi, digna ·d6 .-attençüo a ·mai&'"uota:veis' que nppahceu _ n~ ·céacá cl)u1 · re
minba humilde opinião ; mas -elh tem visto laçã:o· aos melhorarnontos· màterhos ·e repreSsão 

·o ·· l*~gresso/• ci8Silgra!faTel de ' 11m&' se~elhnnte · do crime. . · · • •. · ·· 
diseussao·, -em que nao tenho tomado .pnrta;.n.lo , Aeereseentaret 'ji,: para · qu.e · ·-niio : ao . entendt' 

.~nho,.-a.P.r~~n~a:do o .m _eu ·.fraco contingente· senão _que :é um -Q~r.te}~ .q u,o. faço __ a ~sa s~nb~r, . e p(}r-
porque -flU a --Isto· forçado; ._porqmmto ã ca~arn quo sou demasutdamente franco, qne eu e meus 

' e'ilt~rã: l)errr:: prl)!ielite::•q__tle' ·a··. ·pr!meia:á vez em _amigol nos eoUocâmos_ ~m opposição_.a me pre· 
·· que :tratei · desta_ ·:nnteraa· eu- a -dascuh selll ' OC• -ardente, - p~rq11e •-se ~llé· apres~ntoa ragor _n,; re· 

· eupar~me ·· OOIJI.eonsideraçõSS:'QUC ; pudessem-: ~&- preuão do crime, foi isto COin 0 '1\CO!Í.panha.-
~ar aos •_dlvenos ··-membros dr.;: casa; f.Apc»a- mento de _viol_encias qne .. não ,ern: _.oecesurio, 
ao.t-.): ··. ·. :·: . -· - · - _ _ . -' : . .c.onl· .. pareiltlida!le; ·JI. ·DIIS melhoramen\Oa _ mate· 
. ~i~ndo por~m.'de .-pa~ :~ honrado àeputado :rio.o8 niio., e_~ ,:houvo ·C<)_Ul, .a neccsuria , prudeneia 
p~lo - _ Rao -de : Ja':lell'o, deseJ&rl:l agora d.IU'.- breve o ecoa.ooua, , . ,. . . .. .. . . . __ . · · .. ... 
M&poata · &o':._ honrado deputado . pelo M~bEo·, . ·1-. ciuriara, · p<n:eanto, viJ a fr4n')uoz~ .. a sim· 
14u_a na 88!!11!ll0 de honte111, eat que :zulo · t.ive a pllctdade: -prQYLnCtann com quo .ma . .expdmo, por-

.li!)Dr&;.-de açbar-me.-. n~ casa, se -oecupoa cleata que no tempo. que fao:o elogios a.oli ID61l1Í adver-
maieraa, fal~&.n!fo :ll!.~li!J'ante ._.ao~r~ o ~r~.: Ha sarlot · p3ra <J~o pio. B!! t.llg3 quo- por :iGSO qa~ 
certas .. provme!a,& _que de carto_ &er.~ a ea~ . eato'!- -na-opp<!ttçlo \l&T~utat quero· eorte)al-os, 
).&Tte -alfo OOUii? o della~o- da ·todG •_o_- mu_ndv_, expruoo-ma :desta manerrn; · : · - _::- . ' · 

· qu~- ~o-, .~-,.~_a? f~_r: ~~ d~Un•··:··· .. ·. - ~ . ~ao. po6JO, Sr. -presidente, dar u·ma r~sta 
.O Sa. Y2Nt~M De ALXEIOA. : . - Se ae· retere a mats cabal ao honrado depuW!o pelo Maranhão, 

a -fn!m, pro~to c;Ont.ra . o qlie . fia~ .'di&éudo. " . . . pocquo _infeliz.aa~~ : niio _ ~'fe a h~n~a de ouT~l-o. 
·:O S:a: AUulo L"tlÜ. '·- ·Nio. tive a --boora· ele O Sa. APararo :-Se o oavisse talvez ·.não ·-ti· 

O!JYir ·ao. nobre deputado·:a quetn :me . rell.ro,.mu v~- .opr~n~~ ·. é88es ,argum_4!nto•h ,: .
MSU,ruio :lalg~as-- -iuform•ÇÕiliJ: mul~: PIJ.t~gel~as · O sa. AluuJo L nu:-E; meus senhores,. j.\. que 
~tle . me · ·f9~ . dadas, elevo _de.çlaJ:ar que.-.o . lloJ?Te , _ Ç)_ . _i~tr~; 4~e!Jt~<f!l pela J.h_hi!l, . e:uja . intellign-

. ·d~o-- eatA em en:.o. eom - relaç~o - .ao . .- )111%0 , eaa son _o pnme1ro·a aprec1ar dll um tamanb.o 
9uc ,•fç_nJI& ·. ·~.~ -- (>'?Pulaça_o · -~o Cea~á- ·: · · , -'Jies9' '·m<i ' consitloraçõé:>·do_ honr~do deputad_ o pelo 

senhores -.- · eu Já declarai. a prUJI.elfa. :.vo~·.-que , Maranhão... --~ :. ·.-: .. :· . . 
$.a.tlei RUe~W) tinhamos,.nem podsm~a..tàt:-da<los : - 0 S ·-·-A · -- · ' ·· ,""" - ·d .-: -.• : _, ., ' . ·.: : ' ·' 

'est1tíilu:o.i - ·petíeitas ;·· mas -·q11e na --'ta!lencirl R· · l'lm!fo·~ .- ~~:_otll o. - ' · · · · · 
delles · ·ri~ci_:·.'llavla': rem~o.:: •senão ' i!llrvir·me,· :-de : ' ;: ':9 ·:sn; ,'Artiu'iq' Lllai. :. ·;._; ;,: qtie- ·r,jjiutil ,que ~lias 

. a!guns,_ de~ea __ ~ ou,- mll!JIIS ·:port~toe- -do, -que , seriiio ··eapue:~' de ·abalar-me· da_- cnnça_ e~ - quo 
dJS()omos presentemente.· Ora, esses • dadO's e.ta- estou. • · ' · · · · · · 

· tis~Jen.i.. de -qn,··l!té' 'nlli,:·uio .fordo obt_idoaipela: _._. :. ·,... . .; ... · _ . . . . .. .• 
!órJ1l•. porq~a o -nobro · d~uta~o ·menc1ono~. :A .. . P. Sa. APn_ta_ao.:- <;J<mt~ndo co~ ,11 ~11.• , .~,m 
éamara. eoJDprelieodo ' Pórf~itamen~e . quo' ' aet'la . . plrotdadll . Pz:ovt~caana, (RuacfM.} . . ,. _ _. .. , .. , 

· uma grande i!Ugn~a!iáad~ calcala•~-~e -a :popu· 0 SR. -AB,\l>JD ·L1K4 :.- ••. -eu _ p~i_.ria : aodlOD· 
la~. de ~ma · :~~ov~P:cia-- ~1~ que __ 1l~esae_:::~~a . rado. depa~do · 9!!& fizesse,o ~crdlJIO ;de repe_tlr 
ioeallélade_ · d~la~·- ·- -- _. - ·-~ - - - - - ·- ' : · · · .:· ' ::· : eaau cons1deraçoes tão sálmUt.,: •:.tM . .. profanda;, 

. ~~~ - ~e~· ~i:.~:;!~A~~~~!ii~~:-:~:1C:~o . _ ~~~P~~-~;;;t::ro~:ob~()(~!~:td":·:p:l~ 
·- -u·''-' --'v' .-. _--.-: -Es-: ~-i - - " · -· ~ .·; .. : . ;:-:, : ·; ·-Baàie.·"'ne;-permitUrác --qtM• \he • obser.ia .gaet •ulo 

. . _ x~ .. _ ~z •. ;:-: .• . .., cn~11~ . · _ . , -. . _: : . • ligo--malta ·-im~rtancia: .qw a:pam: ~a~rme. deu, 
· .O, SR..Ks,M_~· DII'.At.llBtl)A-: .. 7 mo .e$'f.o,~ .. e.n- -porque -nu~;:vt ·qu o •ll~ de{j'.l~l).' <4eiXaase 
ganado; p01s h ··no seu re_l&&onq. . _. . .• . . ... · do--dar 1'0*)-_-aos- :.~~eu :_ .... tga. pol1UCOS, ~' a 

{)·Sa. .ÃBA.u~Lnu; ,_o -~b~ :dePu~ "pér - · -d~. a ·.se~ ~-~~o:-;:}!1HJ~$ ~ : ~~-) 
mitta-ae .que diga ~uo ~.: c~~gan&do .; ~- ·sr. · O Sa. APauot_o:-'-Aqw_não _ba : ~tno~t.lO.·~ll~ca. 
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3i0 SESSÃO.EM .26= DE AGOSTO:DE-.1853 
.o sa. AnA.UJO LI!lA : - O nobre deput&do está ·1 

unido .. ~ maioria desta-casa, o quando essa maio· 
ria aegu.s lltlla , .opinião deve-a:> SllJ>pôr qua li 
infiueneínda pelo governo. · (Apoiados, 1tl!o apoõa. 
dos, ~ t>it:as 1-eclamaç<Ses.) · · · 

G ·Sn.. · APnmto: - Nisto niio está moetT:mdo 
o. sull simplicid·ide provineinnn. · ··· 

U>LI. Voz;. - Vá. marchando . asaim, que vai 
bem : dê-lhes Corte. · · · 

0 Sa. AnA uso Lm4 : --'-Senhores, eu acredito 
que não· !aço· injuria algum~ .- 1\. mnioria quando 
declaro que nesta mnteria ell11. proeeç!G .de n~corc .. 
do com ·o ·governo; admitt? a • soberania da 
ma.ioria eomo ·um· !:~cto. · · 

o SR. ' l'ADANAGUÁ.: -E um direito • .• 
O Sn. An.\.UJO Luu : - Como direito . ponho 

mnba~gos. . · 

PI1ES1DEl\CI.L .DO . llllf, :I.U.CI.BC. · XON:x'i:~.B.9! , 

S U:Ifll<\lllO. - &pediente • ..:..Apr~~ ~ _p,;o: 
j ectCis.-Pat·er.e,•es.-Qutstllo de ordcm:~Ordem 
do dia.-Augmen!~.> t1a ckputaç(ro de tithias 
proeincias.-&t•'adas de (erró ·ae Pen~ambuco 
11 da ·Bahia.-Na-oegaçao af:apór entt·ea c6rte 
e Santa C~tTw,,·ina.-Navega.çé!o do Rio Pa1-na· 
h!Jba. Discurso diJ Sr. Pm·anaguá. . ' 

A's dez horas feita. a chamada, aehão~se pre-
sentes os Srs . . ·Maciel Monteiro, Paula Candido, 
J\.1aeedo. QuP.iro:z:, Araujo , Aj)rigio, · ·1/isconde do 
Baependy , Mo.roellino de Brit:~, Barreto ,Pe
dro>o, ·Gomes Ribeiro, .Paula • Baptista, . Aguiar, 
I,indolpho, Frederico do ·oliveim, Sá e Albu-. 
qu(lrquc, Oandido . Bar~es, Machado, Paes Bar" 
reto, Santos e Almeida, eonego Leal, Pimenta. 

·Magalhães, Livulllento., Domingue~ ; . Oosta , 
Penso, repito, que nii:o · faço nenbama injuria 

t\ mnioria quando declaro ·que· eUa vai ·de accor
do eom ·o ·ministerio, porqu·,; .é sabido . que o gJ
verno ê quem dá direcção âs sua> maiot·ias, e 
Deos n os· livre · que assim .níio fosse; pé)l' conse
guinte ni'io se mngõem- os. nobres deputados com · 

Machado, Octnviano, Ribeiro· da Andrade, Fel'· 
· tlandes Vieir.l, Ribeiro da f_.w;, Silveira · da. 
Motta, F~rraz. Araujo Lima, .Bretas,- Bt;usquo, 
Barbo~a da Cunha, Paula Fonseca, T~ixeira .de 
Souza, Ne bias, SouT.a L o.:to, Rodrig11e~ Silva,· 
bartlo •le Maroim. R·>cha, An~el·> Custolio, Can -. 
dido Mendes, :Wanderley,_ Bsllo; J J)sé Ascenso, 
Vasconc ellos, Çastello Bra11co e . Mir!lnda.· . . . 

estas minhas observnçõe.;;, · 
Mas, 'por isso mesmo que n. questiio é ·de 

maiori11 ou não maioria, de governo ou não go 
Ycmo, eu quo DU!lOO. vi o nobi·e dilputa.lo pela 
Bahia negar razão .a -seus· amigos políticos; on 
dat-a,. a. seus ndversnrios, nilo tenho remedio 
sen.ão ;,peznr·tla minha· simplicidade provinciana, 
duvidar do peso das eon~:idemções do - nobre 
deputado pelo Maranhiio nesta materia, quando 
aliás em outras· <!. tenho ~no maior: npreço. , · 

O ·su. · .Al'BlGIO: .;_ Jâ. estivemos jnntos, e então 
por vezes· tive occasiio de o contrariar e combater •. 

o sk. 'Atut:ro LtlU: - Qua.ndo- eu · ostive Ji.
gado ao nobre deputado, e mé afastnva d~s 
opiniões da maioria. talvez · 6 ''nobre depntado 
mo· combatesse; mas estando eu: ·de aec<;rdo 
COIJl .as opiniões da· mnioria •wa · n1inh" . m~mo• 
ria não f11lha, nunca o nobre deputado mo com: 
bateu .. (Risadas. ) · · · · · · · 
· o · Sn. · APIIlGio : ...:.. Porque ·tinha razão. . . 
. 0 S~t.' . F. Oci.i. YÍANÔ : ...:_ 0 nobre deputado 
pela BabiA ba pouco fez elogios ao Sr. senil.
âot. Alencar: como entíto . oão d~ razão a .seus 
adversarios 1 · · ' 

O Sa. Aa.\\Jlo r...ou. : - Ahi ha .. ealculo . . (Ri· 
sa~.) : . . •... 

Sr. presiãente, nada. mais dir.li n respeito da 
questão que se discute ; acredito que tenho mo
tivado. o voto que dou nes ta m~~oLerin, f! pe~o :í. 
Cdm~m que nio descnJpe se no progresso ila diS· 
cussão· e:nitti ldéns ·que · talvez niiG sojito 'do seu 
a grádo; 'porque se o. fiz' _fui · a i sso obrigado. 
Entretanto; entend.o quo esta' discu~$ilo', · npei:ar 
de long~ · como tom sido, não se· põde·'·dizer 
perdidn ou· i nu til (apoi<!'dos), .p orque .. el!a encerra 
grandes pt-rigos.....na cninba -opinião ; vai · cs~be· 
lecer pNcedenles, vai firma1· princípios qlle mais 
dias ·menos dias serll:o .invocados, e não de fazer 
ainda uinis saliente o desequí!ibrio com q1111 as 
diversas partes do imperio inter>êm na direcção 
dos negócios do estado. (Apoiados.) · Tenho ll<lD· 
cluido. 
. A: disc.l18são fica : adiada pela. hora. 
o· Sn. J. A. DE Muu.:>t>A, . obtendo . a palavra . 

-pela ordem, pede ao Sr. pre~idente que liaja de 
nomear um membro para: a .eotnmissiio de po
deres, pois que, tendo essa commissão de dar o 
seu parecer. Bobre: ne~ocio.llrgenLe •.. os .dou mem~ 
bros que exis~ní _'se achão d\v~rgeotes. · . 

O :Sn. ' PKEStDBl\TE ríoaiêa· o Sr. ' Bello~ 
M!lfca-5e a· ordem' do· diá <i ie.vant!\:Sa a sessão 

ás .s :b(!l'as . · . . 

Comparec-~m depois da chamada os S1·s. PAra.óa~raá 
Taq11es,Góes Slqueir~, Fleury, Luiz (.1arlos, Ribe•ro, 
F luza, Allueidll e Albuquerq,lle, Rego B arros, Mendes 

· da Obsta, Tit{lra, . VerSIQiú, · .Pacbeco e ·Zac:ha-
riK . . . . , 

A's onze horas menos oito min11tos • . bavendo 
numero. legal, o Sr. prcsiden'te declara. .. ab~rta 
a sessão. · · · · · , · · · · . : . · · · · 

L ida, e approvadn, a . acta. <la .antecedente ·. o 
Sr. 1° secretario dá ·eollta .do, segninte . .. . 

EXI>Et lENTE . 

·U m offiel'o do Sr. minlstro da guerr~ dandô 
as informações .por esta c:nDuu·a solic•tadas·ácet'1:3 
dos rortuerimento~ do .alteres . de .1•. linha Eu • 
eebio ·José Gonzaga, da 1• tenante JoRé Joaquim 
Pereira Gnimarõ:ee, ·do tenente-coronel·~tl-aduado 
Jonquim de . Souza ·Guimarâ<!a OananeB', todos 
reCormados, , e dos · oftieiaes do corpo ·do aaudo 
do exercito.-A. _quem fe:z: a requh içi[o. 

Do do imperio, enviando, acompanhado do um 
oflic.io .d.~ pre.sidcnta. ,da província do~ .S. Pedro 
do Sul, o requerimên~ 'dG bacharel ,I~:oacio JoA
quim d~ l:!aiva.· Freire . ·de.· A'l·dr.a.de, auditor dei 
~u~rra na .di~ ·.P.ro>vincia, pll\ti.ndo um~ •nedidl\ 
l~g1slatlva qo.e, d•ssolva n.dllVida , em. qu:l e~ nchl\ 
<> supremo tnbunal de JUstiça, se .devJ Insere· 
vtil·o n& relação dos magistrados, devida á. falta 
de lei · que eone·eae ·tal "caepgoria .aos . individuas 
!}119. e2C_~!cürem e~niissão de 
Jâ.Sttça · etvTI~ 

9 

• - -~: -~. ' · 

: • • • • • o' 

A.PIU:SENTAÇÃO JlE. raon:CTO$ 

: s~ jlllgados ·ol:>jeetos de ·detiberaçlio, e vão n 
imprimir par'! entrar na ordem dos trabalhos 
os seguintes projectos : · . 

·" A com missão de fazenda o:r:amlaoll .a repre· 
sentação janla do Rev. bispo de GoYU. remet· 

' tida ,pelo go'l'erno em 23 de ·t illho de 1850. em 
que.; pede · a c~>neéssio ' ·de ditai! loterias ex.tra· 
hldas ne-sta ' córte''\)VIl ' ser . seu . product.o · appll
cado á recoustrucçáo : da c.athoclral de aua dio
cese, visto· achar· se ar.Ttiinada . e .não -'ar a wo
vinela reenrsos par .. . essa obra; o . que' foi eon· 
firmado pelo presidente da provineia. em sua 
inCormaçào de ;!8 d e '-M-lio C:e 1800: ·e aehalido 

.jnsta.a sua petição, oflereee ir. eo~ider~o · <ta 
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SESSÃO-"EM--·26 -DE .AGOSTO, DE-is-53 34.1: 
eamara dos Sra. . dep11tados . a seguiqte reso-

. Iução: · • 
· « A assemblâa geral legislativa resolve' 
" Arti~;q unico. Concede·so a extt·n.eção de 

duns lote ri na ·nesta c6rte, pelo plano das qua 
se cxtrohecn IÍ. favor do monte-pio- gernl dns 
servidor~s do .. estado, para · ser o seu produeto 
npplieado á construcção w' cnlb.edr.\l da ptovin-
cin · dé Goyaz. · ·· . 

Rio de J'llneiro,: 25 de Agosto de ls;)S. -
Ribeiro.-Li.sõoa Serra. » . 

« A coonnissão .de fazenda .examinou as pe· 
tições ·dá irmandade do -Nossa $enhora Mili 
do Povo da povoação · de Jaraguã, no. província 
das Alagõas, pedind;l permidSdo parll lldquirir 
bens de raiz alé .. o valor . ne 00:00011·; da ir-. 
ma'ndáde d6 Nossa .Stl11hora .. do Rosario da .ci
d~de de. Maeeió~ fazen1o igual pedido; . e da 
irmandade do "Santíssimo Sacramento dn matriz 
d11 Boa-V.ish. da ciJO:de. do Recite, pr~tendeud.o 
o mesmo favor 11lé a q11antie. de 15():000fi000: 
e a. exemplo do q~e a outfas se tam concedido 
é de pal'ccer que se adopt6 a.seguin. te resolução. 

·« Artigo uoico. Ficiio aut.orise.dns a adguirir·bens 
do raiz. as irmandades de .. Nossa .iicnhora Mãi 
do PoN .da pilvoaçilo de J:araguá, do Nossa Se
nhora do · Rosario · da ci.dade de MacEió, o. do 
l:lan tissimo Sacramento da · mlltriz do. Boa . Vistl\ 
da _cidààe. d~ ;Br.cife, , cada lima dns. duas pri
meiras ate o valõr de· SO:OOOS,•a ultima até o de. 
150:000$, sendo pot·êm obrigadas n eonvertõl-os 
em ·· apolle&S ·dn di1'ida pai:Jlica no prazo ·qu~ ·'fór 
mnreado pelo respectivo juiz provedor de c:a-· 
palias.. .· .· . . , .. · · 
-' «Paço da eamatll · dos -deputados, 25 ·de· Agosto 
de .1853.-Ri(leiro.-Lisõoa Se.Ta. ». 

« A' ·eommiasão do 1a%enda .. foi presente um 
requerimento da , aascmbléa legislativa da pró
vincil\ do Rio Grando do Norte, pedindo que Sé 
eoneediio dez Joteria~t a bem do.< reparos das 
1no.trizes da mesma provinclo e da au~~o decen· 
cin, pois os tenuea rec11rsos do cofre provincial 
não permlllom a c.ccorr~l-.os, como se Caz!~ In· 
dispensavel, parA manutençilo do culto externo. 

" E ·~rque SUQ. representQçlio pareça . digna 
de attonçiio e -de!ilrlment.o, eomo a outras se tem 
drulo, n cominlsaiio do fazanda olfereca o seguinte 
projeetó de resoluçlo : · .• 

« A aS&Jm~l<la..;gera\ legiali\Un reaolv.e : 
« Arligo unieo. ' Sio · eoncedida. duas lot.Crias; 

iguaes lts dR a:\lltll CJ1sa da· mieerlcordia, qao se· 
rilo e:ttrahldas nem .. córte-, p·ua ser o san ·Jlro
dueto .Hquido étnJll:~~ndo no· rep~ro das matri!es 
da pro.vineia- . de> . Rio Grand$ ·do Norte, · e ·nos 
objeetos ·indispensaveis ao .ealt.o divino. · 
·,quo ~e8-Janciro~ I.7 -~a Agost\) d~ ,I&~li,~R_i~e.ir,Q, 
-L~boa_ .. ~rra,. " ·.. .. . . · .. 

" A coro missão de fuzenda, .. tendo em . vista o 
requerimento junto · da irmandade de Nossa Se
nhora das Dóres, da cidade de·.Porto-Alegro, em 
que pede licen~ _para adquirir bens de ra'z até 
ao .:valor de OO:OOQS.- com clljo rendimen&Q. possa 
occorrer .as suas detspezas, é de porecer. qne· ·se 
.adopte a seguinte resolução : · ·-

" A assev1b1én' gerallegisiativa ·resolve: 

<t A eommtssão d~ fazenda, tendo . em vista . o 
requerimento · -do· Rev. vig-trio ·da· fregilézia do 
.E;mbnú, sita no munieipio de Lorena da provlh.· 
e1tt de· S. : l'âulo,- e· do ·subdelegado ·e juiz· de t~az 
do districLo, pedindo uma ·Joteria·: pára a 'eonti< 
nuação . ela obt";\ da nova igrt>ja matri:t, otreMee 
á deliberação desta augusta tomara o -seguillt.l 
projecto de resolução : _ 

~ · A a~sembléa g~ral legislativa ·rasolve ; 
« Artigo unico. O g-.>vet·no Cará extrahir nesta 

eõrte uma ·Loteri11 pdo plano daa eoneediclà.~· â 
aanle. casa da míseriwrdia, 8 · mandRrá np-plicat' 
o seu producto liquido li. obra· d:~. nova matru: d11 
froguezla do Embati. da provlncia de S. Paulo. 

« Rio, 21 de Agost.o do I8ii3.-Rille:ti·o'-Lisboa 
Sm'l'<t.)) . . . • .·. ' 

•< Foi pt·e$ente 6. commissiio do instrucçiio ·.pu· 
bliea o reqU~l'imento .do . b"charel em letras .Tos é 
Mari11 do Couto, que allega ·C prova ter con.· 
clu1do o -lo anno d11 eseola de medicina;, e quo 
nilo ten!lo . ·podido por moi estias . matricular-se 
em tempo no ú• nnno • . precisa d~ · medida.legis' 
latlva que O : admiLta .ã matricula do 5• anno., 
que tem frequentadó como. ouviy:tte ; e -vetil\cando 
n c.>mmissiio ,que .o supplicnnte l•lgo . no prioci· 
pio de Muço npresentou· se para a .matricula, 
e qu-3 não fut a(lmitt.ido a ella por se ter en· 
·~rrado 1\0 fim . de ,Fevereiro, tendo o sup-p!lcante . 
<~do impedido por .molestin gravt>, . é de . pa

recei' .quo seja o . supplicante artmittido a .. !lssa 
mafl'iCJlla, pois que . ~Oal. ·61\ta m.edida . apenas 
se conced~ ao . . supplicaote uma_n:.atricula. ,poucos · 
cil\s antes eneerrndt., não resultando_ d.llhi. ,nem 
fa.ha . de fr~uencia, que. .n euppll~nnte _proVQU, 
nem relaxação· c)e disciplina· da ·escola. .E· por~ 
tanto o1r~rcce á consideniçtto ·d.i · enmaia ·o se, 
guinte projecto dE! lei : · · . .. · . 

u A !1-Sseaibtéa geral lsgiSlatira: reaolve : · 
« Artigo. unieo . .. O governo fte& autoris~do para 

ndmittir â :natrioula do õ• anno da esc:ol& d<l 
modicina d esta eõrte, .e ao ncoo desse anno, ao 
estudante José l!.larla do Couto, provando este 
perante a respectiva faculdade a rreqneneia eld• 
gida pelos estatutos. Revogndlls aa leis em co11· 
tr.ario. _ · . · . 

. «: Paço da eamara dos deput&dos; !l5 do Agosto 
de 18õ-~.- Sil!)c:il•a da Motca,- SU"a Fer rtu. » 

E' tambem julg1do objeeto dd dallbar~tçio o 
remettldo à eommiuão do negocloa E!COleaia•· 
tieos, a pedido do Sr. viseondo do Baepondy, o 
~Jeguinte Pr~Jcct.o : , . . 

a A as11embléa geral legislativa resolve ' 
" Art.. t .• · l<'ica credo no mu.nieipio da córte 

mais. umG ·freg11e:zia com a denominação de 
No88a Senhora. do Soceorl1) d;~S .. Cbristovil:o, a 
qual· co.m(lnlhended o_ tllrritorio que·: O' . governo 

- déi!mem~rar -da freg:uezia .de S. Francisco Xa • 
vier do · Engenho .Vélh.,, ouvido . o bispo dio· 
cesa·no~" · 

«. Art. 2.• Ficão revogadas u dispe>siç.ões em 
contrario. 

u Paço da caniara dos dep11tados, 26 do ~goato 
de 1853. --' Visconde de Baepenilv.- ]). T. · de 
Ma~do. - Pe•Lreira. - Baffeto Pedroso; -F. 
Ocla~>iono. --CQndido B01·g~. -J. A. ãe'Mi· 
ron®.-PerrirtJ da Silm~~ " ' · ·· 

.. ; 
• Artigo uiue~. 'silo:. dispellS'ldas as ·leis . àe 

amortí~çio .a !ávor .. da :irmandade de Nos$& Se
·nbota · da! Dóres , da ~idade> de · PortQ-ACegre, 
parA po4cr. adquirir .. bens 'dfl rai1; n&é .O val_Oij de. 
~;0001, ficando ôbrtgada a :coavertêl-os om .ap4:>- Sio approvadO$ os seguintes- parecere li ·: • -.· · 
lieaif da divida publica no pruo q~te ' tór mar~do 

1
. :«A commiuão 'dé fucn·<Jã;- ·par~ dar· o &~it'pa, 

pelo juiz dt) capellllt!. · · · · . i:eeer áeetc:a· . dll. petição ·.-aa·: eaniara'' 'inaniclpal da 
<i Rio, de J'aneiro, 9~. de Agosto de 1853. -/li· ' -rilla 'Vi~tosa da pro_vincia .' do C<lerâ, ' ven11odó 
~iro,-,l,isõoa S~ra. " . · . · l}obra ~- CQn~o qe qma' JIOavlO $1 •tetras 
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para "seu' patrimonio, prec.isa d.e . ill~ormà~ãq .de> 
ge>verno: ·. · _-- , _ - -_ 
_ ., E requer que .:a dite: petiÇão lho. sdja . ~c~ 
met.tída para· inlormar, , devcn.do vir deelarllda. a 
e:deuüo e brgurtt desa:l$ terras, ainda que seja 
approximadamente, quando niiO se pe>Ssa: obter 
com exactidão o tamanho oie sua superlicie.-. 

" Rio, 25 de Agosto de 16•>-3.-Ribeiro;-L!s~oa 
Serra." . 

« A commissão. de. foizenda tendo ex.ami.aado a 
demo~st_r~ão gaul do pro paro , n ssignatu.ra. e 
subshtutçao _dq papohmoeda da. curte c muni· 
cipio do Rio de . .T11neiro a cargo .d11 junta ad
mmistrativa da · caiXI\ da amortí:z:açào, -desde 24 
de Dezembro de 1835 ·até 33 d~ Junho deSte 
armo. E' do parecer que se archive esse do-
·cument.o. - · -_ . · · ·- · 

: «Rio, 2~ de Ago>sto dJ -185.3. '""".Ribeiro. - .L. 
Se,-,.a. » · . ._ . _ 

· '!' A irmandade .de S. B~nedícl,, da cidade -de 
Itü pede autorisação pnra adquirir bens de raiz 
atá !0:000~, . inclusive duas peq uenns cnsas que 
lhe foriio doadas, ·de cuja possa · es't{l. privada. 
por_ fuiLA ·de licença para pos~uil-a ~ legalmente, 
8 . d1z· que, no -COSO de favor.wel defo:rimento, Se. 
·fõr com a clttusula de. ·con·versão dos- mesmos 
bens om apollces da divida 'publica; se· lhe 
reservo uma casa-com quin~l para t·esidencia 
d·> zelador do seu eemiterio ; o que tudo consta 
do tequeriml!nto junto ; -assign.ado pelo Dr. Ri
cardo--Gilmbhton·Daunt, que se· -di-z procurador 
da irmendade. . - . -

~ A -Íl<imÔl.issão ·de fazenda é ,de pnrocer que 
a. .!rmandade prove q_ue . está leg•\lmente consti
tulda, e que lhe fot fe1ta cssll . doação, vindo 
seu requerimento . assignado por · ella ou por 
quem a repreeente, na conformidade . a a lei. · · 
· a Rio, 2J. de Agosto -de lSSS.-Ri~lro • ...:.Listoa 
Serra.» -- _. . c:. _, _ 

• .. CastodiQ de Sonn Guimarães. proD6z de
manda ã fazenda !Jublica parn.lhe pagar 910 lbs.. s t. 
3 s. 9 d. de urna .let.ra sacada a sou favor .'em 
16 · do .Fevorelro de 1'82-~ ·sobre -- -os· agentes do 
banco do Brazil em Londres, depe>~1carlo • das 
ooo,oro lbs at. que o governo ingíez pelo . tra
tado de Vionna se ·obrigâra a dar c:ómo · indem
n!saçiio doa . prejudicados em a.presamDnto~ feitos 
na. costa da Afdca, entro os quaes ao· contilva 
o dito O~imarllos, quo pot isso qbtevo esS!I. 
letn. cujo _pagamento não se r_ealisou t:~or ter 
o governe> portDiU~Z feito retir.1r estes fundos 
do poder ãos •gentes do banco; e decabindo d.a 
aeção requereu à camara _doa· Sr!. deputados etn 
1811 uma providencia_ <tUe reparasse ,a injus tiÇll 
qua d~ia ter-lhe sid? . f<~ita pelo_ JX>der.jodiciario, 
requer1mento indelertdo . em U _ .i:le Setembro ·de 
l~U; depois -do que ·{)ropõ;r;_ uma .a~iio . _resciso
na da sentença que o Julgára careeedor ·da-acção, 
pretextando ter sido -p!'o(erida contra direit.o - e~
presso, e o resultado foi· igual ao da pri_meira, 
negando·lbe tambem revista o snpremo tribunal 
de justiça. Agora se apresentà<> D. Maria. Isna· 
cia de Sou:z:a e Jolto de S<luza Guimarães, v1uva 
-e fi~bo do .. te ferido Custodio de Souza Guima
rães; pe_dindo esse pagamento:. JL ·exemplÔ do_que 
so_ p~ttco~ • <;om B.aymundo José. . de Menezes 
Froy, -por senten~ do poder judici.ario-; com Sa
:muel Philips o · Comp. e 'Francisco de Paula da 
SiiT!' ;_ · :f!Or decisão: .~do . goyemo , sen'do _elles 
çess&onanos da --- ourros - credores da mesma 
orige~;,· _. ; . ,. : _ .. _ ... - __ , . ..- ... · '; .. _ 
_ «; O q~o tudo, .. bem . vi~ e euminado . p_c\a 
-~mi~ de _ faunda, ._e r esultando da expe>si
ÇILO que acaba de apreaentar, fiel transumpto da 
petic_ãe> l.untõl; .lO.: que do,as vezes foi esta ·prc
tençao JUlgada Improcedente pelo poder ·jt,~di-

ciario; 2•, qae igualmente_ o -foi pela cama r~ 
?•1s ~rs. deput:ldo$; 3•, quo! nenhuma obrigjlção · 
Jámats ·c.;teve inherenlo ao tbesouro ·nacional de 
pagar ,es;a divid1. toda do governo - portaguez, 
quo em seu provetto convel't.eu o rema.n·cscente 
dJis 300,000 lbs. st. inenciona·las; ao- q11e -ae
cresce esLar pre~rípta a p1·etendlda dívida·:·-
··• E;' ·a oommis~iiQ de -parecer ·que nada ha que 

defenr. · ·- · · _ 
« Sala das commissões, 4 do Agosto de 18õ3. 

-Riõeil·o.-Liil,boa Sel'l'a, » · 

· << A conimissiio . de fazenda· e:t:iminou a pel.iÇ:io 
de Esperança Lutza da Conceição, em que soli
cit:t do corpc> legislativo disren;;t\ 114 - lei de 

. prescripç:to· para'-' ser page. de :38711 ·que 'deixou 
do roceber por ·descuido· de ·seus- proeuradol-es, 
quando asupplicallto ·ostava fóra do impario, pro
cedendo) essa qnanti!\ de um\ pens~o m~nsal de 
Gli que lbe .competl3; e .n_iio foi recebida pela 
raziio acima -dita. tendo ontendid \ ·o -tbesouTo 
publico, á face da legisluçiio vi.-.ante, · que só 
competill á anppUc:1nte rccebJr o 

0
Voneido de HJ 

da· Abral de :li:!W em diante. - ·. 
" E . porque " O descuid<> dos procut'a·Jores da 

supplicante nàe> é mottvci - .qtu~ possa jusLilicnr 
uma ~i~n~O. .. I)I\ lei A_ue se1·vio. de fundamento 
á dectsno ·· do tiiesouro, a com!Tfissito entende 
que t ão tem lugar· n ' prcten ção ·da ·supplicar'l'tc.' 

« Rio,· ~"de Ãg.>sto 'de 1833.~RWei?•o • ..:...:Lisboa 
Se1·ra. » - : · - ... · - - _ . _ : · . . - _ -.. 
' - o- ~"'· sitvelrm , _d.::&: :!>I:o'tta -{pela .or,lcm) : 
---,. Desejay.a_ saber .ss já vierito. ai 'iní<>rinações 
que foriio pedidas a requerimento _ do ilobree .. ,M· 
ptltado li.Ot' S. Paulo, St_lbro llCQntec!a,ento>s rela, 
tivos ã época elei_torii!. ·E~!:, aguai'J:riva.·: a oi:c&;si'âo 
em que · essns Jnformaçoe>" tlves3om "de··v•r á 
camara . para fàier .um' ot!tro requo~:imeo1to sobre 
ruita. ma~ria; por isso desejava q11o V. Ex. me 
informasse se acaso o g()verno jú respondeu a 
essa requisição da camara. · · · · -
· O SR. ·PnEsiOE!ITE : --Estas inwrmaç'õos ainda 

nõo · forio iemettida9 ·á -easa. · (Pausa.j· > 
· :A. :camura. estará lembr-ada do 1ncid?nte • que 

teve 'hontem -lugar, ·quando se tratava dl) ·reqtie
rimer..to ·do · nm-Sr. -depu~o por> s. Panlo pa-ra 
que se completasie a commiuiO d•. cone,ituiçiio 
e poduu,- visto:q11e se acbavo. al&eente pol' mo,los
tia um dos seu~ membros. Hoje;l&ndoJ o h!•wrico 
desse façto no Jornal do Comm:,•cio, ·deparei com 
um 11part$ proferidl) po: : um digno depu~ado por 
Pernn'lnbuco · que -tem asseat.o na· reláçllo, ·e que 
havia ·-sido anteriormenta ·· ehef.,. · d~ policia- na 
~Mama -provinci.-, concebido nestes twmos : «Não 
é bastante- A· . opinião do Sr. V~cell011 é 
s~bida ; por co11eequencia ó um -tmlo de proti;lar 
á decirio de\ta nagoei.o. »-- - . . • :_ ·-. :,- -.- -

Niio .ouvLesa.e· aparte; se- o . tivease· (lllvido 
nào- deiuria passar sem :r o paro. -ou :nnte!Csem 
~ontestaçio formal e categorlCil. ·. A éamara, mes
mo; o·paiz, e. atol ·•· O'· · interes<~·ado, · craio •l{Ue ·com
prehen.iem perfei~en~ a ·circumspecçâ<> e a reeti
dão com qno procedo nestes · ncgocios ; devo 
pois declarar .. ao s~. deputado, em·. resposta ao 
seu·•apat~; qtie. ·o men. ·proeedilnilnto :roi·· ·intei
ramente·· pautado pelos ·"astylos d~~'; cl!lll ·e pelo 
regimento , : ( Numero~o$ apoiadllJ::· j·: .Tàmbé'iD pe
diro~i :1,3 _ Sr. ~l!Pll~do, · qne.~ tll!lt!IS - .vezes,:_ tem 
exercido autortda·de e · ·nem·· s·empre tem estado 
a · abrigo do · ·censiuas 'injustas·; -q,n-e seja ' m'ai<~ 
cir.:~ií)s~. , ~ais- ~llP!ll~ •. ( ·Beclamaçlles. 
ApOUJd_os: e tt® • .::i_pouzdOs;J.: · · _ · . • - . • 

<i ·sa,. Fl!i·q&r~ o'E M&:w'(com.for~} : ...:.Não 
admiUõ a reprehensiio ;·. V. E:t •. •ridci est.ú. Auto
risado para nos rllprekender,..!..itpQiado.r.~-
.mrl"O.) _ _ · .. . .. 

O Sn.. PnES[Dii\!\"l'.E: - Ordem ! O Sr. ~epu~do 
não tem a. palavra •.• 
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O Sn •. FicOEIB~ DI:: M'ELLO : ~ Mas devo rc
pellir ·o -· insulto~ 

. O -~.: PaEilo&.-.'ro::- Não co~tumo empr•gar 
esMs. meios; esses· nr.iil; q~ o Sr. deputado 
pare~u suppõr, quando tl-àto ".ie cumprir os 
meus .. de vçres... · ... - .. ·· 

O Sn. FJGc&In.L ·l>t.: Mat.Lo:- Ma$ V. Ex. nlii> 
pôde mo dar rcprehensõos. ( Ha. divet·So~ . apa•~ 
tes, agitaçllo. ) _ . _· . · 

o Sa~ GoÍlES RmEHI.O ! - lst~ é COU$:1 que se 
faç11?! · . 

O Slt. · FJGIJElRA nE l\!Etto : - Ptiço · · à pala vr:l . 
O S.ll. Pru.stDENTE:- 'la~· -~~ palavra. ' : . 
o s .... FJQ:uel:o-~ d.c · :r.teu~ ; --'sr; presi-

dente;· nunca foi da-minh>~ -iotençiio . injuriar a ·:v. 
Ex. dando o parte que dei ; mas · c.:. mo V. ·Ex. tra
tou agora de o t•lpellir pela: -maneira po_rqu.~ 
aesba· de o fazer, · -dev& ·dec!alllr -a . V.· E."t. :que 
O SS': proee!iimentO -tambom- nav -·: flli regala-r 
( apotado$ e tuio apoiadiJs ), ' por_-·is.;o: que o ·$r. 
deputada VnscooceUos -Ü-vin decla: ado ne;:c•s" 
quo se ncbnvn em divergencia com• o · nobre de· 
putado, e Sr. Miranda... . · _ · 
. o sn. !>BESiDEliT&·:. - o sr. :vaseôniÍelros ·ae, 

clarou isto_-_-no 11m da sessiio- . - . ' . . . . . 

o sn. F;GO~B.\ -DE: Miu.r..o: - Perdôe-~o . v. 
E:t., ·essa declaração - foi feita no principio da 
llessão, e consta atá do , se~ . _ proprio di !!Curso 
que ·se · neha' públicndo; .tillvea V. Ei . . níio .ou· 
'\'fSse l!ntiiO, ·e meSTno Clt tenh~ ' notado (jll'e' Jiem 
sempre ''V. E:o:. ouve _tudo qit~o·to se drz ' 'll.esta 
cas~. ·e · por· con~equeileia podia tei: dei:o:ado de 
raparar nas palllvrtls do nobru·· d'eputado. 

AiOrtlo quanto li reprahansao on ceneur.a ... 
O Sri. PnE:si:oE~l'E; ~ Nã~ .dei repr~bensiio, 

nem nz aensura alguma. , , . . · . 
.o Sa. l<'lGOJ:IM nit Mii:t.LO :- ... niio~ a ad

mitto, porque o St·. presidente nio se acha 
nutoris.do pelo re11imento para dllr reprehen· 
sões o. .ningiMm ( {apoiados ), -eatá - autoriaado 
un!eamonle para _ manter , o . regimento • . . Dtade 
já ®claro ~uo ue:n .aenipro· Laubo achado ~ 
parte d11 V. Ex. aquelln imporeialidade ( n~ 
apoiadQt) ctuo de:v., t~r para -com oa mombr.la 
da opposlcito. ·E · so acaso oa como deputadp 
por Pernambueo o oa 1uous n!:bl'IJS colle~.s d 1 
oppoelc!o, · nem · aempro ~mos contealado .. as 
pro~!çõét, 011 reclaln~o contra a maneira· por 
que. V.- Ex. · dirige ·os · trabalhos ·4a·. :eaaa, · é 
pela deferoacla. qu& V.: Elt. sempre nos, tem -me· 
recidO. ·(Apo~.) . - .- . _ .... 

o sr. :R.n)elro do Anctr4d.e' ·-Ell :eeat . .a 
palavra pelo1 ordem uniea.anente ptl.t(i saber ·de'V'.~ • 
so j~.:Jra solu.;io $Obre & . indu:a~ão .que'.·. oft"t~reei 
e "ile :l\a qnalto .dill.s foi \)ara a commisSió .·de 
conatitwçoo .·. e .. poderes.· v. Es:;, áttl!ria~dó · A 
dE:c\araçíio ,do nobre depui!Wo por Minas , de 
quo se . ~hava etn dissiclenci& com -·~ -Oil~ro no
bre meal)bro 4a commissão,- nom_eouo hontem, ter. 
cciro momllró psra· eua·. Julgo poiS quo havi.a 
t~mpo de ser tomada em consideração n .minha 
i tldieaçii.o, e tl()r \$SO desejó _saber se jã' exista 
S'lbM a .-J?I~.!Iil o p!trecer· respectivo; Se_ não ·_~i8te .• 
e1\ me d!YIJO ' a V. E!'t; par;l'que.b&ja de · l!!Uibrnr 
á nob!'e 'comml$são· qno ·dê ·com à' possivel ·.b·re·
-vidado ·um parecer qualquer .. sobre tal .objectó• ,: 

O Sn. Pa'P.'It~>l':NTE;-o membro que: devía -11ui;. 
stituir ao Sr: 1hncteit'a de Mello já foi tiomeadQ, 
peço a commi~~ito qne. dê o seu parecer quant'o 
antes. E:date U.mbelll sobre: - a: :m~ uma .ouh:a 
indicação que vai ser . lida . . 

,E' lida e . rametl.ida 1\ 1:ommissãil· de .poderes 
n seguinte indic:açii? --do : Sr. Siq~eira ~eiro~: 

·c Indico que. :sejão - ebamados . os sup!)tentea 
p:ll'a 'snbstitalr _as -Vllglli. dos .Srs. · Seãra depu
tado ·. pela· provinci~ . de Pernambueo·; Wllkens 
pela. -éll) _Alto'-J\.UUlzonss; e Aasis - Uoeha . pela 
<!_a P;arahybo.,~~iq~~·r~ Ql'eir().;,_ » · 

ORDEM Do DIA 

'AtlGlf&NTO -~~ Íl~.\ç:i:o I>~ !"-ru'.IS Pé:o~C~'"!i 
C,mtinú'l 8 terceira diS'CUS3iiO do project0 . qit'e 

B!Jil:monta . .as.':depataçiin de di'versaiJ_ · provln• 
CI8S,· . ' . .. , 

· O . Ss: SÍQtlJ;:!JI~ QUEU!O:". (pela ·.ordell!) .~·- .~ue 
tendo . sido O ptO)~Cto eU\Uln~d.o quanto . é .pOS
siVel, crê que 8 SIZS maleria teai . Sido bast'an~ 
t.eli\eute dl$C'i:iti1a, por isso pede -o encerr·amento 
da discussão. · · ' 
- ConsuHada -a camara, approva o encerramuto 
e pr<~~:ede-~ :á :Y'>taçio. · ·. · · · · · · · : 

Posto· a votos o projectó .11ubs~tutivo o.lrere
eldo pelo Sr •. Lisboa Serra, é mais - 26 ,Srs . .. ae·· 
Jlllt&dos, ~ t.~pro-.:a·lo e:hilm assim ·o!!' .additivos 
iJg .Sr • . Nobuls, _ ·_que - augmenta. com:- mais ·1\'m 
mell)bl'<! a deputação. de ·s . -Paa\ó, o a do Sr. 
P!!~naguá, ~- oa.t.ros, . dan!lo .. 1\ .\JfO\'ineia rio 
P1auliy mnili nm deputado ; .reié.itadOs oa olfe. 
recfd.•s · pelos :Srs. Vinat?, _ Paes Ba.ireiO, P •lula 
B_aptl~ta _e Al_rn:ei~-t Alb_·uqJJergil~ Julitadós, prej11di.· 
W:es . ~~ lld~ltl':i'OS dos !i! r !I. Crll% l{aéh'ldo, .~end~s 
de Aimeidà, e outros:; e - b~m· ·assi..IQ · .4ea ' pre~ll
dicado' o '{n'ojéet'o ··em · ·aisenssão; ·deéidindo-se 
qil,!l' as ' P':O'Vínefn$ 'do JliG de.Ja11eiri>: Q. Sergipe 
darão mats:·dous· il~atado11, ·e: wnis uni _ as pro. 
vincra:r' de'<S.-'·Paillo. e· Piâuh ; ' ij ' mais~ )im .'.tó~. 
das ·aq!le11,;t8 qne àctuali:iieilto· dlo u:n .Só :difputüdo 

Assill), repellindo a ee.nsqa ·quo V. E:t, ·neuba 
d.e· fn:tcr-mo por uma maneira tllo acre, .: qaândo 
V. Ex. ··não . . está-1lutorisado pru:a_ isso .pelo · r.~ 
~t~mento; -· nem .nesta: casa· se adopta- o: ~tylo·.da 
lnglatet"ra. devo dilclamr _ tambem' que nem . sem· 
pre V.· E:t. -tem si-do impnrcial como ·.dev~ :'ser

. {.tl poiad<l.t o nl!o apoiado.t.j · .· - : . ' · · ·<· , 

· o . ~roje~to:. ~8\~ .. ~-c~~d·d~ '',é_ · âd.~p~d~- , :e 
' rQJJietttclo _á. commasllâo de . 1:e<iaeça.o. . . . ,. , 

.· ~ : . 
0. S~ PBRstDENT~ :. :..._,;· De~ o. dizer .. dÚ!l!l': pal lt· ' 

:vras ll.carea du· observaç<laa do Sr. deputadil,.qll~ 
parecem ter promovido si~aes . de- appra,vaolio. da 
pal'te di:r , alguM . senhores. _ Não ael onde ba · 
censàra .- .n&li .palav.ras qae proferi, , q!14J1do ali_âll · 
revli!lti ;essas . ~vras .de . wnarogatr\'a,_ {Ap_~aa- . 
dos.) Q.i .. termos .de. quo .. :use!_ f<~rilo· • . .Jllafa . . ou 
meooe, _(!l;tea: • Peço ·.ao.Sr, , dépu~:qliJI .!IIlln- . 
do hou'\'er de eeus11ral' O:t actos da P!o'elfdenc:la 

· ou. de. q1_aa~uer -·~~idade,' .o · faça· eom: ·mai• · 
eacrupul~ar<:~~- -vl~to~~ 
mo tem 'ildo vldfma ·de eenaurM lojiHtas.·• Nato 
!oi e11não ~ f9gaU-va que tn. · 
-· (:rs~ c&uz _ 'M.ciu)~ ·: :.=- E~ }leç~ :que -s:e· _p~ · 
à ordem do d1a, - · .... · " -- ·- -- • 

~ . . 

ESTilA'!>AS 'llE . F~1l0 D_e ;l>:EIIlÇUtlnlCO E·.PA DAlilA 
· .· . : 

. ~!lt1-a em ·2· .. di.ocussiO o -seguinte · projeeto 
llllCIOdO DO ' senado: -. ' -• . · . · · · ·, 
·a Art. !.o Fi~uútoriíia-io o gov~~ô :-~~i-3 mo

dift~~ 0.9 e_ô~diçoos qae ' l.leompllnbio . o . d• 
ereto do .7. de·_._Agosto de. ~851. o qua.\..,.eonçodeu 
.a EdUArdn:·de'llornoy,'e Alueao d11. Moraay~ _-pr.i'\'l· 
·teglo ·e::r.eluaivo· pilril a cbns\nl~õ de'í:utii eat.rildn 
d erro J\ll provinci3 de Pernambuco, . deide a · el· 

·-do·-Relife-até · a povollçi0 ~4i( AJ!m •t>'reb, 
om i)rdem a -que ·eua empresa· ·pom ·.'fiu 'kfida 
:o. etrdto:·- ' -_, _ ,,._. -'' ,, ·•- · __ , _ · ·. ,,,,·;:-;.. · , .. , ' ' ·. 
::·.c '.atit~ 2.•--F' ':tàmliem 'aatoriaa4 ··:·-- .. ... '··· .. 
parà coiíceder~ediliritii' .:o· ·· 'privireJ~ \!u=~ 
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3.u. SESSÃO EM ·!6 DE ACOSTO DE 1853 
do dito delll'eto d<) 7 de Ag<>!'to de · 1~; appro
. .,ado pelo de 11 de Setembro do mesmO'· nn'l<', 
uos empresatios de que . trata o artigo· anteç~
d()nte , ou 1\ companhia q•te p~ra e.ssQ fim for· 
:marem, a continuação da mesma. ·estrada até o 
rio tle g, Francisco, acima da eaehoeil'll. · de 
Paulo Affonso, sob as eondiç\'ies da··lei 'de 26 
·de Junho de: 1852, m~>nos 11 eond ieçiio · ll• do 
11rl. 1• delta, relativa ao juro do cnpital empre
gado na eonstrucçüo da mesm:\ estrflda. · 

«·Art. 3.• Fica igualmente nutorisado· o gover· 
:no para conceder a .. qualquer empresano ou 
companhi'n qu.e se organisar a construcçlio de 

'uma estrada de ferro desde o .litoral da· Bahi(l 
ate a villa do JoJ~Zeiro, ou 'C>u~ro · p_orito _ q_ue 
se julgar mais convénionf.e dJ. margem ·d1re1t~ 
do rio de S. Franel;eo, Sl.lb a$ condições da mes· 
ma lei de 2G de Junoo de lffi~, eomtD,nto que 
a . garantia do minimo do j1u·o seja sómentc 
p!lra ns primeiras vinte leguas. . 

o: Art. 4.• Fieão revogàdas as disPQsições· em 
contrario, · · · 

" Paço do senado, em 22 de Agosto de 185iJ,
Candido Jose de Antujo Vittnna; p~esldente -
José .da Silt:a Ml;t,f;•a, -1• secretal'io.-'Manoel' dos 
.Sat1tos Mal:! ins Va!!asgues, 4• se~:reta1•io. )l' · 

Sem debate sito approvados· todos os nrtigós, 
e o projecto passa para a ·terceira discussão. 

O Sn. AuGUSTo DE Or.rvmu-~. Cpelo. orJ'ern} : -
VistQ que este projecto· . passou 1;em n menor 
impugnação, eu me animo a pedir ã camara 
dispensa de interstieios, ·para quo elle ·possa ser 
dado ~manhã para a ordem do dia. • • . 

O Sa. PAULA. CANDII>O:- Hoje po1·que não'? 
O SR. AuausTo t));: Oi.tvru:M.: -Conte~to-mo que 

s~ja. dado para ·amanhã. · 
.. O Sn. PAES B.lt>&li:To ·(pela ordem]:- O nobre 
depuhdo pcdio a dispen~!l de intersLiciotJ piU'a 
est.l projeeto ser d11do para a ordem do dia do 
·nmanhu1 talve~ por julgn1· qu& uilo 6 po~~lvel 
entrar nojo mesmo no projecto em dlscussilo ; 
maa corno isw ó. ptlSSivtol, visto qno pelo regi
mento podem CIS projectos ter duas discussões 
no mesmo dln, eu peço a V. E1t. que .:onault.tl 
A casa se co!lsen~J que ea~ projccto outro j/1 
. em torc~ira àiiiCU118:lo, 

O !;n. V!sco),'tlll n~ Bt.EI'E:-1[)\':- Nilo õ pos
alvel que o projocto s~ja dlae~lhlo j&; ha uma 
decbilo· da c&vn om que ae dewrtnlna quo nilo 
ll1l poSSll fazer nmbns as dlscusaue11 no mestM 
dia, qu:\ndo o pro1ecto tem npana11 duns dls· 
cnssões. Essa doe1slio se tomott quando se dis· 
cntia um projccro viodo do senaão, ~oneedendo 
lote1·ias au ·hospil41 do S- Pedro do Alcant.o.rn 
em Goyo.z. Assim entendo, q 11e a ·1iispensa do 

·intcrstlcio deve·· se~ por· fôrma que a díscuss1io 
do project.o tenha !ugnr amanhã. 

0 .Sn. Pli"'sti>JJ:N'l'E:-:0 reghneuto. é muÚ,o 'ex
presso. a e~te ·respe'itQ ; n~o perinitte 'q~e haja 
tres d!SCllSsoes no mesmo dta, mlls. nutor1sa que 
hnjiio ·duas. Não sei se ·n camara tvmou algu
ma. decisão contr:uifl a isto, .mas se tomou, .me 
-parece . quo esta decisão riiio t'lstá d~ i:tceordo 
com o regimento, que nesta parte ·é e:~:presso .• ; 
· 0 SB.. VIsc·cmnE DE B.UPE..'iDY:-Ha decisfiÚ 'â:& 

easa.·· · 
. ' O Sa.. Pnssxoli:~:i:E:-Acredito ~~e haja o pre· 
cedente nllegado pelo Sr. deput 1do, mas é- um 
preçellente. 1oiíit.o ísolado, _e tllll. todo o, caso me 

, !Jiltece _que·. ·es.e .pi·ecedente. não e~tcí de accordo 
com, o regU:nento., . .. . . . . , 
.. o ·reqtieritlle to o r~d<Jw• Sr. P.1es.Barret.. 

~-+-a .. ; en ~ lJOT. coo.sa~ueoeia o projecto 
~::n ~~::~~~ em que .t:un'Dem ê. appJ,"ovádo 

I 
I 

l 
·X.\"Il~A.ÇAO Á V<\Pon E:N'l'BÉ A cõntl'\-~ 

. S.Ul1'A C4THA.lUli.l. 

Segue-se. a 1• discussão do -seguinte projecto: •. 
que· .ê approvado ·sem debate. e,· passa para··· a 
segu:nda; 

« A ·assembléa g~ral legisloLiva resoive ·, 
« .Art. 1." Fica· approvadn. a con~~essão 4° d.a 

condição 7• , a que se 1·efere o decreto n; 1,006 
de ·1.3 de ·Novombro de 18õ2,c dando uma sul>ven· 
ção de :J0011 mcns~lmente pela conducçâo- (duas 
vezes. por me;!:) . . d~. malas. _do porto desta _córto 
para o de Santos, e daquelle para este, gozando 
t:lm bem .o gove~no da;i ·vantagens nesta carreira 
de que tratll. 11 oondiçê:o 3.• 

" Art. 2;q :Fica igualmente approvada n eon· 
dlção 5•, a que se. refere o decreto da· que 
trata o artigo an~cedente, isentnndo ·do paga
mento ·do. quaesquer direitos ·na· aequisiçi!o e 
matricula dos vapores dostiondos psrs as via· 
gcns contractadas, . 

_« Art. s:o Ficã_o l'evogndas qtiaesquer •tisposi· 
çoes ·em· contrarto. . . . 

« Paço da camara dos deputado~. em lS de· 
:Agosto :de 1853.- -Freà:~l·ico: !le A lYMid4· e Albu
qtterq-ue.-Vi>·iato Bandei,•a Duarte. ,; 

NAv:Eo:O.çio no aro F~'<A!l~a.~. 

. O Sn. P"RAN.I.GU.í, ob.tcn lo a p~lava·•l. J)ela or
dem, Jernbra ilo Sr. presi.tenle que estando na 
ordem .do dia o projecto n._ 3! de 1S:í0; _ro~se posto 
agot't\ em dis~ussã.o, vista ~ importancia d~ SU<4 
materio., e ter sido já revista por uma commi.s-
siio da llllSII; · . . 

O S~. PnESlD:ENTli declara que· essa ·mesma ern 
a sua llllençil.o~ -

EnLra portl\nto em 2•· discossiio o projecto n. $1 
do. 1850 ·aurol'i&ando ·o go.,erno a contrsl.llr com 
qualquer compnnbia n~cional ou estrangeira a 
n11vegaçao a varor do rio Parnllhyba •. 

Lê-se, e depois de apoiado entra é in â iscus
siio eonjunetamente, o projoctG substitutivo olta
a-ecid o pela commis~ito de com rnorc!o, industl'ia " 
artes . 

o Sr. Para na.~~: uó. : - Sr. pt•esldente, nuo 
jlllgo preciso encarecer a importanctta do projee~o 
om di QCllssiio ; para mostra l-a basto. declarar o Geu 
objeeto. Este projeeto trata det. ns,vegaçi!.o do rio 
p,\r1u1.hyba, e o substitutivo oft'erecido pela com· 
m issiio .!e commGI'cio, industria e 11rtes. l!ÕO só 
autorisa o governo a promover a organisa,çiio do 
uma ou m~i~ companhias .para eatabelt'Cel' ~a 
ntlvet;ação, · seniio tlltnbem. parll angmentar a S!lb· 
''ençiio de que trata o o.rt. Sq da . lei de lB de 
Dezembro .de 1851, ndrn d,e $e poder effectuat a na
yegação entre _o- üe11rá. e .Maranbií_o, e igl!lllm.eote 
parti. melhorar a .naveg~no do 1'10 Itap1cu.ru, .da 
pro'vincia do Mo1ránbão. . · . . . . . . 

As empresas quo ultimamente se tê~ estabe" 
lecido para faCilitar os meioS" de tommunicação 
diminuindo o .tempo e os custos .de transportes, 
o espirito de nssocinção e de progresso material 
que cso desenvoln. na maior parto dtlS' pr~in'cins 
do irnperio, justi.6.cão eS>~es- aulillios ,-otacl.os pelo 
corpo legislativo para ·a reali•a<iitO ·do tão legi• 
timas aspirações das mesmas províncias • 
· Não preeiaarei pois<inl!isLir sobre a j~Lioa com 
que pl"<l~ederli. a u.mat'n ·votando a le1 que se 
discllte; a -sua utilidade é manlft~sta, e me pa
rece: g,ue qnaado ·eo -trnt.a de· objectoa de. tonta. 
mllgmtl14e, e ·em·· geral de melhoramentos mate
rlaes q'lle lntere88ilo igu.atmente.a:· ordem pllbUc:t 
Q o bem-est.ar do .pa11:, todos dnemos esta't .tle 
IICCQrdo·, que é dever d<,. represent:inte à8 nação 
auxiliar o govetn'>. no empenbo ile fa:~:er o bem 
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do pAiz ; hnbilital•o:e·c}evnr-a t-fMtó, :se alio • todos 
no menos aquelle!' benelki<!S· ~e que mais preci$~ 
o palz, 9 que _ll:l? . comrnuvets : ~lll os recursos 
de ~ue pód(}·d1spor .•. ·- .· -:. · . · . ·'· : .· . 

S'lo•·.com etreito innum~r:a cs ne-cessidades deste 
ge11eto qM temos n oecorrer, mas seguramente niio 
cabe nos nossos recursos provi!iencinr. todos no 
mcst;no"t€mpo; dev_elllns it·:portanto Slltisfando-ns 
pnr . porti!s;•porque Jfl.:que aao podemos·obtel' eitnul· 

· tall91\ttlcnte totlo~ •os ·melhe>rnmeJl1ns; cto·· mãnos 
dcv~nló~ ·condjuvar : Qo governo para ir fazendo · ús 
·pr:lviné\as os ·b.:ncfi.ciQS' qne '!Jlois nrge.ntemente 
reelamito;·•Entl'e este~· h~nefictos me parece que 
do:vo· ··. OCCtl]l1lr _o· l'l1rneuo lugar ~quellcs que 
t llndem -n · fRzer • · ~esappat·eeer · "!'" dtstlmcias· quo . 
entre nõs acanbao .sohremnneu·a todas ·as 'l'e' 
luções · qtte. ~ons~ituc_u~ a _ ·vidn. social, toJas ~s 
Nlações eocu•es,- po11llc:~s . o cominercines; .,con
s e r 'l\'ando-uos em um ~stado :quasi se'!li ·barlJal·o ~ 
J n lgo, '·por · consequcncla , 9ue nunca. s•J,~:ão. p_erdi· 

. d~•s. os esforços qUi) l?· -palZ . :!Jzer · --n~~ ' . sou Ud.,_. 
F All7._menfe ns tenilonctss; dn ep~'l esl!k>. bem;pt'O· 
llU!J.Cl~d·lS pAl'n os · m~lhornmcnios dcst:l ordem· 
é' ·nmn· 7fece5sidnde-'·~eilil ! qllo··_·se uchn ·sü·fficicn:· 
temçnté co.roctcl'isndo.;- e feli zmcute· vai' sendo''-be1n 
GOm!)l'_e_l~<!'ndiila -~lo:. pâli, qtte,,;<feJxando :do? parte 
os· ·oihos. p?ovenrcmtes t.las lutas pol iticaa·-de, quo 
Sllhlo' triumphante' _ ·O· }>rincipio-. da ' autorid:ldo 
voltn·sil · com vigor 'para· ·os melhoramentos ma: 
tet•itt!!S ;_ fe!~zmente o. ar~ot· ,com .que. os pot·tiJos 
se· c~mbatwo · aclnt·s~ mteu·all)(>_nto. a trQfllCiLlo. 
E p_O)S, _ Vl;)ltnnd~ · dns - ubstraeçoes ·dn -p(>Utica, 

. vtl·se.:quc o . espaítcl <l~ associaÇJ.'io so,deaenvolve 

. para . ·a: ·r~nlisnç:io: üas empresas. que · tcan-.de dar 

. ~m ~ inc.t:o111 ento cottsidet·nvel ás .fo1'ças .'Pl'ooucti· 
Vll8 U:J:, SOCicdnd.c; e e.$ta tend('DCÍA fnVOtAVe) que 
eu entendo qne o_ govet·no. ~evo aproveitar, dan

. .. do-Utq uma.~ ; recç:~ e$c.lat·e.ctda a p_rudento '(c.poiQ· 
· dot); pot-qne· eom·1sto teremog do melhonr muito 

COI'l) menor dispcnt.lio e 'l!rande, rnphlc%; o aosso 
cMndo · social c politico, que com e/feito - nnn so 
pMe ·_,Lixar de· t·cc:o·ohec~t· que n~ha·t;o om ·um 
est'ldo_ aimla pouco van~'ljoso·. . . . 
· Quom toni- ntttlnJo ·pelo i~oterior, poloa nD91'0il 
Bcrtôeg; niio p:óde deiX•ll" 'do notQr grnntlo <lifTo~ · 
reuçn l iOSI costtlm~• ·-e r.os hobltos doa indiviJuoll 
11ue OI! · b'nbitll(('rélntivnm~n:o nos ind lvlduóa ·quo 
ltnbltl'lo · ntJ · e1~nd.:a · .do ·lttoral; o .ess" gmnde 
dif!'ui'onçn q uo so n~.~ta nlio l.en\ c•ntrn ~ll tiSII sonlln 
11 't!H!iouldl\de 'ciOfl· moi~ elo colnmlluicaç(lo. Da 
sor~, · senhores, -que- a · loglslnçilo-· aendo uma. o 
devendc IISSOIIW prinçlpCllnlCDto·IIObro 08 IRCSIÍ\Od 
costumea .e os meiil1)ba llabitos., ni'io póle deixar 
de encontrnr mu~tos ioC<Jnvenicnles .na · pratjcll 
9._u11ndo_ tem do s 0r !lPPlicÃda n umn populnçiio 
tiio pouco :hclllogcnet.r· em soas hnbltoe o eni suns 
,maneu·as: ·o esta..Jo . . ~o · civilisaç:io·dos indiV'idMs 
:que · hnbttdo os. ~- gr~iides ·centros ·do pop';'laç«o 
quo se ucllão ~ uo lltoral · é ·. muito dl(ferente d11 
t:ivillsação dnqueUes" quc ·h.nbitão os nos.•os ser· 

.'tões~ . Mo {>OrQ,llO a· estas fMlta igual . nptit!'ilO,-ln&!l 
'pela' defimcnctn 'de rec!lrsos; ,. o··: então ·torna-se 
jnttenta' .a razão do!; · inconveni<lntes pt)l ticos . de 
que f4ll'ol: · . · .. .. · ,_._' '· · . ·. ·' ·'· . · ·. 

Assim; pois, devemos eonnrgir todos. os· nos~os 
'esforços para melhorar ·lll! ·· ,vias de communica· 
' !tli<S •quo têm ·de fa~er·desapp87ecel' as distancias , 
·e · pór·nós--em.•ttm eontacto mais -immedillto com 
·os,-põ:vos · do .luterier, fa%.endo · CGm que ·a ac-;ão · 
'do- governo pos::a-.. chegar.· a·-·eSS11S ·lugnrllS,· como 
·tamliillri pnl'll · ·<lnr· uma; probee~;ão . mais .e.lfl.caz ~os 

· •intet'el!lle>!' .. re1te11 do· psit:. -A. agri,cuUura;:- ;por . 
· :exemplo·; dc\'0 ·receber um ·eonsiJeravol deáenvol· 
' viulonto com' : os :·mcios -:d!J eommun iençlu . . o; de 

-:transporto· que--hoje qti~i qtte : nilO -exi~~ ;"d o 
·~rte ·que _as .. grandes · rtquer.ss--Jlniufat!ll : q_ue .lm 
·no': ·lntcti~ . do nosso paiz esUo- completairi.ento 

.,·ue:saproveitl\das, não:-pO<tem-se_r oonven.en_te!Jierite 
·· :1:1tllisad.ns, )iorqu!il · ·os ,_. enst..s :e · os' :.,nc~go8. da 
-produc9io, em · quo: -80 -«ev& .. contempls~: a 4e&· 

TOliO 4. ,, 

1
: Jleza-;d(l_,,b:anspo~te •. _clá iio po~; ;,ta! ,31)r~e o,pre;.o 

dos·,._geueroll . q11e 1l><o, fa:~: cout01 Ct)Jldllz.ilfos -~
rnereados ,do litot~al. : . . .: · : . ·.: ·:, .-, · .. 
· f'o.r.t.anto, se- ha mn nteio,llffica~ ·u·e 'dii.r -üiú\ 
verlladeiJ'& pt·otecç.1o aos in~és~e.S do plliz·,,.::, 
agr!eullt\l:a - e ·co . commercto, e .· . sem · d u vi .la 
aqnelle. quo .rer-es.tc-se _da ~rma dG inelhor!lmc,nio 
das· .vlna do:. ,eommumcnçao, devendo ter· prefe · 
ron,cih · n . UII\'Cg!lçi.'io .. ·fluvial, como bas~ de \l·m 
systema . de comunuticaçã.o wais natural e mais 
c~onoroi"co. . · · · · ' · 

Q.u:andO Jra;tarrnos'' de· ·cstill:ie~cer um · 5Jshm111 
dé .commutJicações;·o· q~·c m_ê JHn·ece ' ''ilrgentl!, 
~h vem()~ to.m:1r. como· base_ P.r~nclpal :a ·. lln!1a :: dn 
J:!llV~g_t\~:<0. U~ lt~Ornl,_ e. COl'!_o' • l'!lmifiC!l~;rg dcSsi\ 
g:ande tn-tert:l 'tlo.' cJrculnçao, que: ha ' d'o ·dar 
Vld_n no cormmcrcto _entre os d.ift'erentc·s·<-po·rtós · 
d ev.:·se cuillat-: da: navegaÇão ·. 'dos gm_ndes ··Tios: 
q.u~ uatur:~lmente S!l pr~n·tem :ao jDosmo ·s)·s· t.emn. · ·· · · · ' · ·- · . 

. o govcrng_ pareci!.. c;ompê_netí·ailô · uéitn· ne-éessi~ 
dado··danJo:. execuçao:. á. ,-le1.: de -.18 -: de: Setcmbt·o 
d e 1$51'; poréin ·a s -suas vi.st:ts bcne1i.~l!· .riiio' 
pod!ll'lt() : pro !luzi•· ~odo:i- os. seus ·· bon:o cffdtQs ss 
vor :V,çilt_ut'a ·~o 'tt:utarmos tlíi 'itllveg•(iiQ··Iluyial. 
· O Sn. PnF.StoEtoo"T.E:.:.... Peço ~~-Sr. de.Putad~ qne 
teuha.n bontlnde· de ínterromP.Cr ,o aeu di~lll'eo 
PP1'9o .. so"' le~ , o a_u.togt!lll:ho. . · d:~. ~e i .- lU-te .vai subi!: 
á saneçno 1 Btpel:ll~l. .. . . . . . , . . . · 

0 ._Sn. lo . ·SttcRETAIUO f>IZ ft · leitura da lei que 
eleva o. coma'l'en de C.1titiba á ca\egorio: · do~ !)~o
vineia com a den<'>minMitl) de provmcia•do .Pa• 
raná, · e sendo e~1tre::ile ·ao3 ~cmbr~s.'.da' tle~
tnç!!o, o Sr •. pt·esJdente os conVIdá· a ·d,rl·gJ·rem-se 
no. pn~o imperial · para o· desempei1ho' Je" ·sn-a 
mtssno. . · .. · · . -·. ,_ 

·oqntinús. a di~cn.ssii:o inlerrompida, 
O. Sn. PAnA~AGU.l:- Dizia. eti, Sr.• p;·esit.lante 

qne j-ulgava llr~;ente. . necup:u·sol. o ·S•WCTllO d~ 
t11rmllr um . syatemn de eomtnunica~a, . e .que 
como baae . pTlncipal deaao ayat.e~n~~ dovla·se tomar 
ll llnhn. ·tl11 nRvu~,oaçdo do ·nouo litoral ·de· ·que 
trAta n •lei de 11:1 do Setemb1·o d~ 1~1, que tem 
sido <•ltecutada om grRndc 'P"rto, o comu l'nmi
llc~a ·d~tn grcmde Unb« cuidaaaemo~ da n•wo
~~1\o do. grcmdo~ rios que wrl.iio o aoaao Ler· 
rHol'io om -dlvcrena dlr~:eçüea. . · · . . 

E ' eom efTulto do laatlm11r -q uo o~ ~randos 
rio. de quo abtmda -o palz oatsjd<~ -desa{orovei
t.adod, om um complotll nbo..Wono, quan<lo. 11s 
vias do eommunieaçüo :J;l<lr m11io .. da ·-uaveguçã u 
devem ~r .. de prc!ereno:t·\ .adaptadas ~llJII . bUO 
cre um . verdrtdell'!l. systema ~obre . ~te .. obj~c~, 
por . serem .. os _mats . eeonouueas, aquellaa ~que 
depeudom de .meios .mais fáceis . . para aetem 
eon~onicntementa t·ealisadi\s, ;fendo alem :.disto 

.a vantagem -,de c-croar:relações;' :uovas,.· ~nsolidar 
<>~ · iot~re~;es.: de::~ivefSIIS prov~n_c~, · àe_n:i~~o 
mesmo·· para !amhtar o. ;com mercw -.!la .. tJ;al:lsiL.o. 
Apcnns notn· se il. navegação em ·alguns . 'ji~que" 
nos rio~. • na,·egação ·. que . tem;,· sid(F· (»'~.qo:vida 

·!'elas respectiva~ provi neia.s ~ ' mas os rios ·que 
p'ertcllcem ~ administrllçíio g<)ral..;do !!stnd<>, CO'u:to 
·é· o d<l"P .trnahyba, ·tem estado até :O-: P:f~aentc 
11eni ' ·prestnr aq_u.eli.M 'V~ntageus a -, que ·Bà.Q d~-
tlnndos. · ··: 1 --' .. 

Agora· c que ·o governo, compJ•eltendendo··:me
lhor: -os ·· vet·tladeiros interes.;c.,·do.- paiz,;::pnrece 
volver ns suas vtet'la para um asaumpto :. de 
t.an~ .import!Lncia, e en faço ·votoa:.pna:a .que elle 
em ·'um"-cmpenho' tão· JoUVa'\'el : ache; ll.' · co~u 
-r'aç:to .:do ,torpo . legisJI\tivo;-· poyqa_e : 91laA&' .:ao 

, tra.ta · de objectoe des~ ___ i:ordelit: -.~ ,-que G.!l 

nobres deputados não ~ ·tntere~~!>- : !JI~lto;_'llldo 
P-- 'l!_le nli<J Ji~ . r6pcíto._ ã -pnlitJc_ a · o· .a · recdini
.nãções ma pàreêe ·q,1,ú!~ :.niW . ,é _ ·$tij!iCl~~~- -~~ 
:despe~tar a; a~nçdo Aos ,•.nem~~li,o co~)l\7 
gislAU\'O; entretanto JlÜgÔ 'lU.~ 'ratan~-~ 4:• . t4. 
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obj'ecios. ~esta otdeUl todos nõs. de~emos pres·' 
t.:tr a mars ae •rada . nttençiio, e.fi.m .. de que as· 
~edidas de utilidad~. publica sejào eon'9'enlente.: 
'O'lente· examinaàlls· e uiscutidns·: ·quando·-!idv.>--· 
gamos os ·intet·esses do paiz é indispen,;o•:el a 
nttençllo dnquelles que devem deliberar. · ·- · 

Um s\•stena de eommunicaçõet>' quG · nccéler~ 
as reln~\ies · eou\mcrcines c.:~s mulliplii}UO, como 
é reclamada pelos interesses da ngr1cliltura e 
ua iudustria do poiz, qne nllo pod.~ui vatrijosa
ment.e de~>envolve.·-~e sem um f~wentl) 'poderoso, 
corno é a protecçiio consistente uo melhoratueuto 
dtu via& de eonununicação, no aperfeiçoamettto 
dtlS cstradM, na Abet·tura. de .eo,naes, e '11n na· 
vegnçM :ftuvial, 6 sem duvida a nulior nece.>si· 
dade do paiz . . 

Uvl. Voz:- E :da ~ut~nda7tcio. de . brnço~. 
o sn: P.uu..>:AGU-' ' :.:.... 'A abundimcia. ou sup~ 

primenta de lm1ços tlo qlle f11lla. o nob'rc. <.1~ 
puto do . ho.· de ser m~vido .ilfficnzenf.6 pc.·r inci03 
aos_ mclboramentos materinos co1i1 que 'devemos 
dotar o pait; ent.:1o uppar~cerá ·a eolonisação 
espontal)ca, que é t.nlve:t a u!lica capaz de sup· 
prn· o grande . vaC:uo qu!l nos ba de deixar a 
e::~ttincçi\o do trniiM da. ~seravnturn. . 

Se quizennos ·cuidnl" d"s verdadeiros interes
ses· do f1niz, se ·q11\zetml)8 · attenuar- os e !leitos 
da. . grande crise que nos ameaça • . certamente 
devemos .convergir todos os nossos esforços ~ara 
os melhoramentvs mnterinas, que ·hiio. 'de erenr 
n_?vos recurs~s n~•gtnentri!14o a força . d~ p~oduc
çao • . ~- c:oloUJsa~ao subs1d1nda por· SI so uão 
võde sntt$fazcr as n_ccessidadcs da agrieultut·n, 
à 11penns um ·estimulo· ou um meio dd ct·eor 
nncl~os · de popúlaçLio cstrangeir,,, quo pode1·6. 
medtnnte o concurso de outl·os meios ·altraliir 
ao. Bmzil estraúgciros que se aebão ctn seus . 
pa1zes sem meios .do snbsi;;tencía, e. que Oi. viio 
procur'!_l" em outr~.s: p:~ize" -pel \ -informações ·que 
lbes sno transmltlttlas por erni.,rodos quo . -I& 
enCQntrli.rl10 hospitaliJa..le . c segurança. Tratemos 
do --P':'>Sr!SSO. moral c 1naterial d(L palz •. que a 
eolomaaçao. espo.utanea ::viro depois.:eomo cftc!ito 
que ·SO segue à . causa~ ·-,.,,-. . : : . -
. Toni!ldà a. _lia~ · nti'~tiral,' · poderi o : t~yst.ema -do 
eom_nlunleaço.es· · -t~r o · tlesem•olviinento conve
vementc, ·umml~sc os· grandes · vall~e -quo · exia· 
tem, ou por me10 de cs_tradas op::rldíçoad•s, • ou 
!le aberturas · de cana~s. especinlmeBte o · va\lo 
ao Pnrnahyba, ·que é aouelle de que trato, nMo 
ser ll~p~~ ao~ vnl.les quo o eerci\o; pôde fueil· 
mente llg&r·~ aos porLos do litoral por melo 
da l>nvegneio do rio, _Pnrn11tybo, que percon·o 
uma extensão de mats de ~ 1~ quasi toda 
nave~ovel; tern ·eato i'!lporlnntc no um nftl.uente 
na . dart>cção do Tocnn tm.:~ que pôde olftrecer um 
aneao faca! d~ c:om·muuicação com nquelle grapde 
valle que vlu lrgar•so 1ao ~ma~oons ; · póde t,.m. 
~m. I~t!a . -~uena distancia em-:qne so aclul do 
rt(). ltai)tenru, prestar ' s_e -· 11 uma -corilmunieação 
f&t!l pela · co~st.·ue~~ de um canal que . não terá 
mnlol" extellsuo de . lO ·leguas.· A ligai;ào do meam-> 
vsll~. -dp ·. P~rahyba .COilt o ·extenso nlle do· ~i o 
d~t ·S. J! tllnctsco nnt?-mlme•lto} se bn cde ··elfeetuar 
aproveitando-se. o no 'Piuuby, on 'Urussuby. -Di!fO 
U~nssuhY, · .po~~e as_ vertentes, deste rio ·a·no 
sendo multa!'\ ' ' lég~Utar · ilcstante tlo rio :Preto; um 
doa· uftl..uentes nanjl"aveia do · rio s : ·I•'runeisco é 
1latural . ·que; cstilbeleeida a nilveg11çtio at<l o rio 
Uruseuby; qu~ tem !11nd,o su!iciente, dahi parta 
um.a eatrad-l aperfeiçoada en\ diree~ ao rio Pr~to, 
u_nmdo oa dous ~alll!ll dependelttes do s. Fran
CISCO · e PatDIIhyba • . 

Dtaenvolvida a nivegaçito do ri" Paruallyba e 
~u• amuentes, vlat.o çonío aquelle rlo nlio 110 
uclt11 leolallo~-v~na 116 llilo> do eateqder 
n ou~ra 'pt·ovlnclu; a do Maraltbllo, aepuada 
ao 1'1nuhy em tooa sua exteoei!o pe!o ri11 Po.r· 

nabyb~, p:~otUc\pa com tguald:1de ·d~·- mesmos 
benefietvs: · · · · · '·. 
Snb~;l>_e que o tt;ineipal geRero · a -qae se~pplícà. · 

a popnla~ito do • inuby J a ercaçiio do gad.o,-nã.<l 
J)Orqtte. os terrenos da provi neta. s,e· ·não prelltem 
i. · culturo. _rnas pelB· f,,lta dos -meio:l ·d11 trans- . 
porto, · e lot:t·> que elles !<e ~beleçào,-: 11 eul- : 
turn que até o pres~nte dà prejuízo, assim que 
excedll":ÍI, necessidades de um consumo limlt·td•} 
ha ·do V4r a tornar-se lucrativa. .. . .. . . ·· . 

As margens do Parnahyba e de seus·aftl.uent..s 
p•estiio,se · muito t\ cultura do aii(Odào ,. e do 
fumo, .que dizem ser ~ melhor qualidade; t&m
bom siió · apropriados aqu~lles-· terrenos 6 · cu1L111;& 
da c&1lnn, e quando_ se puder. cetllbelec(u· ·as 
xarqneadus, sem duvu.la alguma a riqueza da 
provin'cia ha de .reee't>er- consideravel ougruento. 

Tendo o rio Parnabyba uma MQV<!gaçiio de mais 
d~. 200..Je::uas, admira qo.~ tttio. se· teub' tratado 
eonventenLemcnte ·de· promOV<!I·a: l)Orém bem 
consiuim1dAS nlgüine.s cireuti\Stancias Mpeciaes 
me pauce· qun nada ba mal!!'. natural ; sabe• se 
que n~o havendo até' bem· pou.co tempo nma po
voaç:lo J!'lport:xnt~. um' ·centro · de - opopttlação. e 
corntMrcto nas margen,; do Parnabyba, nio hnv io. 
um in-centi-vo· basto.tttc fot· te .para· se euidar d'\ 
suo. navegaçiio; . ma~ logo q\u; .o digno. ex-presi
dente do.'lttelln provmein, ·que :tem-assento nesta.. 
casa, comprebenilcn ·o3 verdadt!it·os 'intiire.nes da 
provinch -que .administroll ·éom tanta prude.ncia 
c . tino,-·. a · tratou ··'de -- tr:mi!erlr para · tt· margem 
do 1·ic'i .a séde ·da capital, . a:. navegação . subio de 
impartaocio., e tornou-58 : ·u ·na .-necessioladr,, · e 
desde :entii~ ' !H vistas da -pr->vineia -:~o ·dírigirilo 
para . e&so ponto'. ·: ; - " · .. --, ·· :· .·.·· - .. . ... ,<::." 
· Dl~gindo-se o vresidente .. d:t provin·cin do.Ma
nanhao . ao· honrado ex-pr~td«~nte de ·quenl ncilbo 
de f;tllàr, a a·espelto dil' o n~vegaçfio •-:projectada 
eutre os.· por~ do CeaN.: o· .~. Luiz. Cio. M ara
n~ão,_ com. eScala por um . do3 pottos •m&i! pro
xu"nos·~a -clda-Je da _Pnrnabybn·,· ~sse <'X·pt·est<h.tJHII, 
q!le .nno se :des~mdava d_os ... mtereu88 da . pro· 
VlllCta, dando-lhe as .. prectsas ·iutor·mações apru" 
_veitou·"s(). ' d~ opportunidadd •para ver se era ,pos
sivcl organ1s:1r-se ·uma :companhia para· a--ullve
gaçdo do rio· ·Parnnhybw;: dirigia-se por tllelo · d<l 
u.tllfl eiNulnr a div~no.J _prop:rietnrí<Ja da J)J'<JVill· 
cta, e com'lUilnlo> nlio .t11resse. tempo .de outer .. a 
resposta:: de t<ldotl, comtud" umu . grjindo par to 
lbe respondeu . rc~voro.velmente, e .esse digno "ex
prcaidoutJl: est' çonveueid<J. ele que . ti à .provjncia 
se poderll orgl_ln i~nt• umn companhili que prcisno~a 
a navegAção ~.., Pnrnkhybr.. ,. . . · · 

O Sn. SAn.\IVA_: - E' verJa<.lc. _ 
o _Sn. P.U<"-'lAOÚ.t::- Peço à . caiuarll: 'que mo 

purmma pbulltu· ~r 11m _ponco dll sua pacienéla, 
l<,t•~<lo-llae . u circulal". dü:1gi~a. pillo .'dig!lo ex-pr~ 
dldente, A· qual se acln c:onecúi.ta .IIOS -seguinte~ 
termos. !Le.J_, · ·. . . .· · ; . " . . ,- , .' . , :. . 
· ,Com<!.-Já ·d~SS:J , J)e_bs res~~s,:_quo" p~Lev:e, o 
dtgno ex-pustddnh c"tã persuadul'o: •do .que muitos 
ftropríeLnrio>s n~o .. ~-llY.idnd'l() __ tomar acÇões para 
e~nr·ee .. a eft"~tto. u_mo . e_m_p.r~sa de · _tanta Yan• · 
ta.,eop .. . ... , . . . , . .. 

Se~tliores,;c~cio que i\iio duviilâr~is que S<l. púd!l 
. levar-a cffcuto .. <.:.sLe .. gra,nd(! · beJU!,Úcto,. o · melliora

mento o')S;, me• os . 'de. comm_unicaçi\o. da· pr,ovínci~ 
.qne ropresp1~to, . 9':1e.r .s.e ·_ att~nc!a· -aos. c apitao~, 
quel·.A\•~avc:g!llJilidad6 .f!o:." J·io .. Pa'rnahyba; o 
digo~ .• ~;~>resu.te~te ... l!-- q11e!l'l . .me t.on!lo. ieferido, 
telljio· ,-.u~v~o. ·. !lm · gr&lld~ paxte : -aquellê .:tio, 

-~~jc;acgural", lt. .camnra' ~.qu_e ·acabt;~ ~a .nlflr-
0!&1". ~lélll de, qu~ • . tellbo ··oqul. pre&elltl um í.eu 

, olllc:io ~riAido· . · ao .min. isterit;! :do·nnf~rio em d•~ 
de lG de D~zombro de 1800,.' no 't'lil se encóntra 
o iLenerario _do uma vlagom.:.. qúe !~Lera at6 6 
'filbi do Puty, para oudo t'oLdepoi.s · dluo trllJll· 
!drld:a ~ aé-,te da eapitaJ. .. dá província; neeaa 
Ltenernuo !16 demonatra com toda a evldeneia a 
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na~regabilidade do J•io ·Parnahyba, encontrando-se : de ser.dirninuido· ·a~ueüe fundo n(dim da• :1gÚas, 
apenas- nlgumas uífficnldad's ,que .todavia __ nàQ _, .e._.-R.J,tes !J.Uil _os vet~tos <'- ns ultimas enchentes 
se JIÕJe -eonsidt:rar obsta_·culos li n~víig.J.çAo, dif·. i bajáo apn:ifundudo . o canal · qqe ' Utc devo ·'dar 
ncmdade11 ()llC-Di'iO $âD UO. grand0 imporlancia, ! f;~Sage_rri ra.pidl; tCinpo--no : '•qulJl· _ se~-~~nc(}ut~ão 
porqu". coo.sis.tem em. pedras disperd.Ol'> em u.ma . ugares que apenas dão um · tundo ile ~- palm·os 
ou -outra, parte ·do leito do l'io, em bai;~;ias de e· 4..1/2. . . . . _- . _ : · : ·._ -·. ·. ·: 
atêJ, q!lc <>fié_recem niio ob$tante um fuudG d() · "s~ .o que via e presenciava produ~ia em rnini 
-i a :) pé;; de 3JlUa, nssim com~ a cot·renteza um a rulmlt"1l~<i:o que notei, eu {lrccura\•a por isso 
pouco -IDIIii, fo-.;te:-em -algumn p~ragem. . lliesnto estudar· as enu·sas· que -conrorri:'.o pai'Q. 
· Orn, essas difliculd·Bde" são tão pouco impor· niio exis~ir mna nil.vega')'lo cre;~eiúa em um rit> 

tautes que sem mui~o. dis'(l<luúio- ~so podem remo~ tão n~ve::àvel, tn!vez o .-io do .Brazil de nave-
ver.· E:uslo. ·mt>i~ \ltn'\ outra, diffi~uldad~ _que são ga.ção mat~ !acil em Ulna grand<J extensão. » · 
as baa·.ras. do mellmo rio, porque, como "8 .sabe, Lerei mais e~tc trecho d<) . m~smo relatodo : 
ello se -lattça,no· Occmmo -l?elaa barras da TutQia, 
da- Amarração c das O~na~:aas. A barnl- d& Tutoia, « Se· fossemos tão felizes QWI pudessemos rea.· 
que· · deaagua p~ r•l o _ lado do M'arailhão, não lisar como eonvém n --ul\ vegà~o . completa d·e 
ofi'l!rece- difficuldade algumll, ·a não ·se considerar tl:nJo o rio Pa\·nabyba, a pró:;peridade.'das d11as 
como. tal- a, maiof extensão 'e a- corren~za. das províncias se tornal·ia tlio. ~e.liento•: qtíe esta 
D.gue.s; as bArras da- Amarraç.iio e do.- Cauntla$ parte dQ -itnp~ri,> nune:;~. M te1·ia .. de- ntrepQndet 
algumas difficuldade$ <>ff<!te~ntj mas oom O SOC• ila. slia :nova ~ituaçiio, . e luci'M·ieo eilraor.diOil• 
corro -·<la· vraticos alli . entriio e . sahem navioil rinrnepte todos_ ·cs lugares que· es~ivessem· pro• 
de grand_e lctõlçoo, c ·os sinistc~s qil~ ,Mo.appn· 1 ximos do mesmo Pamahyba. Cilxias lJoi-<;· em 
reeído: tem ·sido -por !alta óu pcl~ imperícia dos 1 m inlia ; ft'e.ca· ·opiiliào, . está ligada· á sorte d.o 
prntícos. Po~·tantc., s.; algnmas. díftieul!Jad~a, pr~: 1 P.iauby, e nn actual\_dn<ie ·o governo: do ·Mara
stnte•nMJte existem não podem-se consta.ert11· cómo j n·hi\o deve. es~ar identifieodo · !=ow o do .- Piauhy 
.obstlieulos, e e13saa mesmas. diffi\\nldadeil-: exis~em ~ pnra cuidar · dô .futuro d~ a,rob~~ · as cidadw: » 

. sem . da vida · porque· o_ .ge>ve~no --!linda. ,niio; ~'fO . L8-sa ·:ronis . adiátlÍa ·no mesmo relatOtio. o: se• 
tempo- de- conve1·gi~ . 0$ ,s~us,esfol·ças. p;Jia ~·emo, ·nt -- · · 
:vel-as.; :mas logo. qu~- ís~~~ fór-.. possi~~l.esl._'!1l ce1to gtu_ e : · - _ . . _ · 
.que se:-ba- diL·prorno.ve~ eom,, va.nt'lp;ero 11 nave· I ·_«.V. Ex. :sabe que _ é~ta capital está c_ollocada 
.gacão .. d~quelle imporlat~t~ 1·ioAo . wperio; que u 7Q.leguas,. pouco mn1s ou rnengs, ~CJI!I~. das 
ate .. o -presente . tem ·estado: em .. a\uridono~ :. · I l!arr.1s do. Panlllhy'ba, o •tnc esse rao sobe :~andi& 

As mínho.s u$er~ões, !lenho1'es;. 11ão são des- e_ percomi · uma IJlCtensiió d e ·mais·. de 201) le-
tituidas de Ju.ndamento, e pot·a· que a .camara: SQ --.. 1 guns de fac.ilanimgaçiio. v._-Edx. sab_el. que . esta. 
convença. de que falJo. sem eltllgél'SçàQ advo~ capital dista ri c~xias, . s~jpm (J ·uns 4 leguas. 
gando os intcress_e g da minha provincia,. e não o .segundo outros '1!:!, .c· que ha.' eSpcntiças· ·dt> 
tome~o - qae.digo como motivaâ.o·-pela .. nffeição, 10er roduzid,a estll'distanci!'- :aiQ.-.Teguas,· com 

. oa._ , .po~ informações. inex.nctas, aó me_ .· servil·e.í a abertura da estra~~-_pri:íj octad;~ pelo. Exrri_~: Sr • 
. da· di>cumentos oftlcines,- como aq11elle qua li ·1la 1 Machado. " · - · · . · · · 
póuCô, -para. pco\·ar e.s. minhas proposiçõc~- . P~uta.tlto, da. lGit~m,· d~sse · d~eumcnto insu$. 
- Pa~Wo a ler nlguns k>picos do re!af.Orlo !lo -I p'eit.o; vê a camara. que não exísta'. obsta.culo 

-hoore.do: ;ex,presi~ente. do Pir.uby quan.do te~e I algum invencível. ·-qae : se oppan1lll á navego~ção 
de. po.&lllll: -a •tdtllwist.raçAo :10 actual_ vace:presl· • do rio Parnabyba, não. ha obstaeulos .que: em: 
dente;_ .e ju.tgo -que . por esda leitura ._a cmna.ra barguem .a. navega<;ão, o sea. des~nvolviment:o 
se ba· oonvencer --llinda mais· <la :verdade ·do. que tear Ulll gra.o:de ruturo ;: e so até agora não -Sll 

- tenho.-dito a J·espeito da navegação .. do l'ÍO .Pat·· tem émprehend~úo ~ semelbante .. naveg~ção, re.· 
nnbyba ;-os topico"' _.11ão 1>':. aa~uintes: _ I movendo jllgumas diffieuldades, 'é pela: fulta que 

· .,_ · havia- dJ-um centro, d~.,popal,~~-e eommereio 
tt Ne.ste estt\do de ·csphito, q conbeeenuv cn 1 nas. margens .do .l'io, ·c ... mo, netiWmente: existe 

qne · minha·'A~hillnistraça() devia' TIICITchat do. llC· , dépOis da Jliu~ança da capito.\;.c; ~rtârit~·-.e- de 
cordo coni o futuro 11 que nesse• futuro· e•t. ea· I urgente .naces,td~e .. que aa poderes do estado 
XEii'g&VIl ll teallitçi'\O d:\· nlUdnnçA· da·t:aJIIUll, ol}iem, par:& _11quella·· naveg~o; tl~m ue fa_~et 
propu:t·me ao est_inlo 'd4 __ cxe~taibltfdall(): <loesa desenvolver. os ~:1Lcrooses . a~ncolsa .. da$ ·l'ro~~n-
mudança·, no mesmt> tempo que·proe\travn o~\n· cins a qqe eu.,,mter~. B_so a. mmb~ provm7 dnr outro~ ramos do :l~TViço publieo, Empl'c· eia tem. esl.ado abaudoo ·Jdll 11t~ o pr(jsoo~. c 
11~ndl pDi~ a minha t)!ime\ra viagetu, o dêscendo - -- d · · ·· ·· ·tu 1 · ,a 
palo .. rto,Pal·~l_\hyl:m cheguei 11 lS'I\vil!a velha rlo Ulll" razao c meus ._para que. n_c. a mcm,.., pro-
l'uty;•'q_ue·'flc;a I~S~Z.:L 11 -~nein nbai:co desta ci· , cure-se tiral·a do cs.taJo du ai.JatmJento li. que. 11 

dlldc. · Nesto tlÍljecto ·cu. ·:ádinirava a fu.cilidoúc li _ 1:~~~~:~~1:1, tah•e~ soja cl~a nt~1a das pro\·in6tàs 
·danav4 gaçno do Pan'liihyiJit, pon.tne só vi<t~co~llo .. quo ~nbll sido ·mois .desíàvorilcida. n<> . quinhàv 
obstaeulo p,ra · SOit desenvolvuntlni.O-· raptdO- n 1 do~ ~n~t)Cios :rom .q~te. só._tenl "dotad·J M ou.~; 
força . das_ c_orreol.es, __ que siio hoje· 'comba·tf<his. 1_ . pa-,:t!)s ào, iQipin·i~ ;; e."~m · ~go_a_. 0 gigo iofe· 
pelo vap?~;:. q~ndo os ";Onf:os -ns _:n.iio pôde -facil· 1 l\zma11te ,roi. eU:,~ .. co~lietvada_ por roa_ls_ .de . v.tn!a 
mente dtmtnulr,· .. · · ·· · ! annO$ . debaixo da:-v-erg& .~_rca; dó .. d~spotismo, 
.. 1• Ad.ro~ra,;á !>obrei !ido ·ç tiimaritio :uas' ·:g_~barr.as 1 quando as proviucíás. i.~mã.S; !lózavão. dos wnta· 
l)nc o subião â força de remos, e·· sem ·· a~tf!lrem 1· gens · constituelonae~, ·e ·a. .·essa . ·con$ideraçiio, e 
~m toda a. <;lXt-ll!lS:~o dclle outm _obstae1.1to ·além. I -~- .outt'ai. qu,e fó~~ ... tlolÍJrpso re~r~~i·, ~se .Qevc 
<b r.,rça __ dils ~o~r.e!ite_s _. qu~' jh not<li,-- ~- ·nm)\ou · , a~trib)lir .. o .. e~ta~o depl~rll-Y!->L em . que ~-1..-.0\l_ .• -r~ot 
·o,~~ra: :pedra,, ~_!l.DdC , 1\e~e OU n:lllll~lle _-la!l/? d,> Í .muit~ - tem~.; o nc!U!b\\lll~!'llD _de., ~)~a!l-!':8 ~Qft5 
tla, .ql.le ·.o!lng!l·.o~ ·na.vcgantes a .P!lf.ldllf'E.'tll p~r' ~ - r~_·laÇo_e_s_ ~~B.~,_-_c_ollll ___ . ne_rc_laos _ ___ .. ,<:. po-_l .. !t_!~.s_.:_~_·e __ : ,,_d .. evo · o{ higare:~ 'Un•x~s, ··e -a_. ~ncontraretn ·ãs· veZjs B ,_e~se. dfl!l>QliSUlO,_- pot'<)Ue -.nadJI. m&ss_,empece,_o 
q!latro·:ou etneo· palml)s_ ne· aglla~_-Admirav& qne .. Msenvoh-i~I~.ento. !le um po,v~·a_Q _que ,.~m.a_ .!)~t· 
á· r~vcgaÇão _não ·.e·ll_ttv~~e··m!lil! de~envólvtda_ l---~i~t.roçà.• C\ue·se- fQnoa •:.o,f~~;ror, <l!IEl., ~u. __ nlu~
até · éSta. cid•ldc; qua~ldo o· rio· até · ·aqui: eon·e 1 Jl~do .~ , $!, ·~-• lõYI?lPA~~~ p!lb_U~. '\.~m. ~-, #m~
I!Õmcnte sobre ll!'fl le1t0, de. arê&'; e ape~nr ·da r lllstT&l;aO, MJtipoiia d<> progl".!SSO _;_.o Unta tal aam,l· 
tnuito se •1argar; eon!l4lna ~mpre na mais·_rí- \ n_i~~-a. ç:to_ foi __ cou_serva.Ja -_na_ ~-,D.W. lliJ~,.prov_i·n· Cta._ ::;~r 
.gt~,·osa aeceâ um _eal\al lau-go -~ mll.ito long11 eo•n maJS. de ~ -annoa l. ~Qrta~tto, ~~~ ,eu. . qtn:&~sse 
maia J~ : · A:itico. palmos de agrta. . · . _· · proeu'radoda.s as· causas· ·do "-atraso' . da_ minha 

«-Admirava . . de ver que se rne apreseutiva I proviD-Cia eu .etía. nete8$arl~e,n'te· de. reroa~ttat 
eomo ~r11udo Ji!li~;ulda<lo rla. ttavc,~l(l"lu· o faclu • a êll_&li. ~{l<IC•t_ ~_eplor~vt~l,··:é;lll ,q~c_.~l~a'fvi_,gover-
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nada por unt llom•m que dclla di&pltnha como 
de um fundo seu. . 

CliA. Voz : ~ Eilc não qn~rin nem que b oU· 
vcsscm <:oJTeio~. 

O Sn. P.\ll.I.~.I.GC.i. : -E muito menos ouvir 
tratar da navega~:'i.o do rio P~mal.ayua, porque 
sauil que!, promovidfl clJa, o progresso c , as. 
idéos do tempo se ilttt·oduziriiío nn provineitt, c 
havillo de fazer cauir de sua. administra~ílo o 
individuo qt\e nãG se achuva colloaado n p1n- de 
seus i-nteresses 

F.' pois. ehe~,ula a lipoca, senhores, de se tM 
Íllgtuna complneencia para llliHl província QttOl 
tilo desprezado t.lm sido pelo parlau1~nto e pelas 
administt·ilções passados durante longos annos; 
e notni, ·scnhGr~s que o beneficio resultante dn 
medida consignada no meu projecto, ou no pro
jccto subslitutivo que envolve a mesu1a iLiêa, 
não se devo considerar como unt beneficio feito 
unicamente :10 Pjauby, wis que ç!le !la de l"e
vertor em favor tamben1 de algumas outt·as 
pro\·incias, corno a d<l Mara'!lhào, que ·.n ij:lual· 
•nente. ióterellsadn ; e, nlcm de;ta "' p •·ovinei:i d<• 
Ceará t<ombcm J'Cc<:berii. com essa navegaçno eou
sideraveis beneficios ; portanto na adapçiio de 
medidas. des.ta ordem )la um~> certil solldnrledade · 
de irlteresses entro as diQ"erentes províncias, o. 
quo deve fazer co•n .fltte o_ project.o que- se c;iis· 
cuto mere<:a· toda a attençao .ia eamarn: . 

·A província do Pinuby. parLicularmente tcn1 de 
receber niio pequono beuelic1o •. se se atlendcr á dis
poslçiio dos .municipios da.p1·o.vincia em relnçiio 
a.o. l'IO· Parnahyba: Quasi toa.os esses municlp!os 
toe~ o 4 m-argem do l'io, <>n ficão pouco distant~~ ; 
ul~;umas; povoaçõ<!ls acanhadas que uctualm~<nte 
ox.~s.toin. nas prox.i1nidades do mesmn 1·lo. hão de 
sem· duvida rccebe1· um considcravel .incremento 
com o estabelecimento da n wt>gaçiio , a pop:u
lação ba de rnuito di:scn\'olver·sc, c com a po· 
pnlnçilo hn de anf}llltmtn•· a produc~llo , Mo d l'! 
a .•son\·olver-se as ·rdéas e 08 enpitacs • pot•que 
sabemos qll<l 31! vias · de communitn~ã 1 , eõsns 
m·terias qne espnlhão n ' 'ida e " visor b:t so· 
cied'nd·o, sen·om nlio só para a circulnçiio dos h.>
mrns, sen'llo tambom .dos produetos, daR idéas e 
dos capitaes. E' pois um· poderoso fomento qne 
se ~em de estabelecer pnrn o desenvolvimento a->· 
oial, iutelkotual o matél'iul de toda vro1•iueía a 
navegação do Pntnnhybn. 

:Sete ou. oito municípios tém· de participu di· 
rcctamcr:te deste bencllcio · são os muni pios de 
Parnabyba, Piracuraca • Barras, Campo-Maior , 
Thcreslna, S. Gon.calo, Jernmenhn a Pnra.n-.guA. . . 
Ficiin mais dist.antell, e pot• isao IIÕ indirectnmcnte 
têlll de participar ·do mesmo betleficiro, oa lnuni
cipioa de Marvão; Principe Imperial, Vnlenç:l 
e S. Uaymundo Nonato. Do mesmo beneficio hílo 
tio ~proveitor-sc as/o\'oaçücs do 1\tnranhi\o I'[Ue 
~r. ach!io situadas margem esquerda do Par· 
nabvba. • 
A~sim .a. na~ef:nçllo d~st·~ "i o é d<! um . fttt Ul'(l 

innne11so ; os sMrificios que houvercin do s~r fci
Ü'S .pelo estado na conces!lii"O ·do .llm:l· _subvençn.., 
ou .de onttos quaesquer favores corn que ha de 
promover a organisação de nma compal\bi!\ qno 
estabeleça a nnvegl'lç:1ç_ d<~ P.n·nahyba seriio. ·!lO· 
bejnmeute compens,dos pelos bctreficios qn;, têm 
de : provir immedlatarnente plira qunsi· todos os 
Utunicipios dn minha '()rovincin, e· pnra a provin·
eja . viz111ha, f•c:ilitandó. a eonduct"iiu o.ks seus pro
duetos · paa·a os grandcá mercados do litoral do 
Ccarli o !tfaranhao; quo tém t!c vrr crt>scer s uas 
rel • ~:õea commerciaes, <:ffoctuanifo-sc novaa trans
. a~õel!', o em muito mnior numero. Traf.anJo-se 
portanto do u.·11 beuefleio· der;IA ·ordnm, en co11to 
p:tr:\ n adopç.lo do projedo com as luzes o bond4dc 
da cnmara. 

Ora. ~ntre os Jiversos meios do e.slabclccer unu~ 
çm[•re.:a desta nnturezn, wmos a g·mmtín du .ml-

nimo do ju~o, ieu1os a sub\•en~;.ão, temo:s· o em
pa·estinlo com ou sem juro , e . umos .. tambem o 
conettrso de gove•·no tornando ac<;õe.; .da eompa· 
panbia, mdio. cs~e que n ão t<ltn .aio.lo .a<loptado 
até J10je entre nós, mas ·quo é do prefe~e.ncia 
nc.l•lpl.a<lo por nl~ú.ns. paiz~s adiantados oo.s ·me · · 
lltoramcnto::~ materiaes, especialn1euto pclvs E~til· 
dos-Cnídos. • · 

Entt•,.Ltmt~ o meio mais vantajoso, nqnello quo 
olferecu lllCnos sact·ifi~io a?s cvft·es pul>lieos, 1na 
parece !Ser O .d3 garauti.a UO_minirnn d~j!li'O, o.tÍ Jo 
lamentar quo um me1o. tao p.ouco · d1spendaoso, · 
porque o governo não faz outra co usa mais que 
emprestar o seu credito, não. teuha ~i<.lo ndoptado 
de nreferencia, e _<]Ue na execução d., içi de · S(l· 
t~m1>ro tle 18,;1, deix:ant.h.t-se, 110 govel'no ·n . nlter •. 
na ti v a ou .do presL.no· .>1iubve11ções ios diversas com· 
nhilli que canp,·ehendl!Sse•n n · g•·aa~Jc linh!' . do 
litocul, ou de pres~:tr-lhe> n gm·antta do mtnonlo 
do jur,,, fosSe unicamente auupt.ado o p rimeiro 
meio, desvreznndo-s~ o segundo, que me parece 
o 111ai<~ vantojoS(),. porque ao -mesmo tem.,Po que 
gnrnnte as companhias .tlos pre.íu.izos, nno tmz 
gntvame aos cofres . publicas. F~ço vot9:> . par.1 
que o g\.lvcrno. ad\.lpW - ~e pl'<;feren~oa este ~;cgun.do 
meio em relaçiio á emp1·esn .de que se. tr.tta. · 

Desej nndo porém·: <leixu uma. a.;ç;i.o ma\s nm· 
pia 110 ~()Verno, nfim -<1~ quo . poss~ .levar n !lfl'tll t•> 
uma empresa quo ligo tão. grande 1mportonc1a, no 
meú pa·oJecto .autoris11va não só a Cflneessão de uma 
subvançiio, son:1o ·nuua gat·a!ttia .lo , ll}inimo, .po· 
dendo :~et· .adopt"<lo um ou out·ro metO. A DJ)bN 
commids,io adoploll o mesmo systcma; t irando 
són1ente o limite da sllbvelll''i:o, po~·que nij.o .hot
viiio dados precisos parn calcnlar o q.uantum, . 
autori~ando a., go\'erno, ou .pnra p rc.stnr uma. sub- . 
''cnç~o, ou dnr orna gamntia rle juro . eo~respim
dento no maxímo :i.·sornma que o governo Jnlgnsso 
convenient~ dar como subven~. . .. . . 
M~s ou ou uilo entendo esta pa.rlo da· ~monda 

. sub$tituliva, ou ano parece quocl1>1 não plide preen
cher ns vistas benefieas ·da nobt·o commissllo. 
Aqui niió ha uma vcrdadeir~ altemcti\'&.·1 o mi
nimo do juro qae se autorisa ao g<>verno para 
ga1 antit·, sendll . eotTe;;pon<lollta no .mo.ximo da 
subvenção quo · o · mesmu g<>:verno jul:;ar cota ve
uienw dar, ndo é outra c:ousa mais . que n mesma 
subvançito debaix o .de u•na Júnna diver:sn • . . 

Ot·n, .se devemos habiül.llr o govc)rno com J_if· 
r.mmtes meio:3 para qu.e so possn lc\'llr a elr!)llo 
uma c.ulpre..a do tanta i111portancio., ane,. p;lrcco 
que essa disposição ô it.tciramenlc illusoria·,. não 
o!Io!recó em .. ultimo ~esultndó seni\o um . meio 
!lnico; . porque a sub-ven~ilo ou a garanhn do 
JUro VCill a S()r neste cnso mnn e a anesmn cous11, 
pois q_uo a g 11'1tnlio. do jnro nestas termos niio 
poJeru jãmnis sct· .aceita vot· qunlquot• çon1po.· 
uhía que haja do emprehendca· a 11nvegaç:io pro
jcçtadtt, por i~o que oon·espondeodo no m<~ximo 
dn mesma .subv~n~ã·'· nfio. haverá algllem . tilo 
nescio que d~sconlleçn t~nto seus interesses que 
prqlira. a gnranlin , do . juro, qu.: . não é outrll 
COilSR mais que ll mesma $ubvençii1.1 dada por 
parte~. de um modo. mais .-· coatingente e rneuos 
proveitoso. ~âo ha "!lmn clternnti\•a, não h~ 
esses meio~ àiverr:;os dados ao governo para. 
habiliiAl·o a. levar úvante uma semelhante em· 
presa, On n nobru comiuiss1io devia surp•i mir ll 
gal'1;lntia do mínimo. do juro, poa· . isso que atti 
no presento niio tam produzido <•ll eft'dtos quo 
so des~j·•vào, ou P.ntiiO devia. cunser.va.t· n mesmo. 
garan~ia 'do. ju1·o que: se: . .acba eslabeleciol•• ua 
lei de· 18. dO· Sel.emba·o de J851, • o niio roduzil-a 
a estes ~qnos, .isto é. ã niesma suuvenção de· 
baixo de nova .rõrma; .. mais incert" · o precaria. 

A· gamntia du juro não deve tomar por baB& 
Oll. estar em rd:to;àt; unicamente com a snbv en
ç~o ; a gan mtia <lo juro ó om reln~•'io ao capi
tal deapcn<lido o uiio á subv!OUÇio q'lle o IJ•Weruo 
jotl:;a conveniente <lu. -l.ój:o qqo a gar,au Lill llQ 
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juro. é deslocada !la sua base nntural, longe ele 
pode r produzir · um ell'eito qualquer, toma-so 
completilmcnte íllusoria; não hnerá eompiuihia 
que n~ nlt~t·nntí,vn _pr~fira a St\n~ntia · do juro 
eonecl.u<Ja nos t 'lrmos · em que aqu1 cslá ·h sub· 
venç!io que O· g<>ve1•no fi.ca nutorisnúo a conec
dct· . . : ·Portonto, Nplt~>, ou. a ·nobl'c com1nissão 
devia sttpprim!r i11tcíra!Olente a ga1·antta · do juro 
( "o que ate C('rta · ponto eu tne ínclinavo,. tnM 
depot~ cons idcrand•J mellJm·; vi que não n devia 
inteirnmente supprlmír), ou cntilo · devia altemr 
os termos ern quo ac acha· C<JJlecbida a · emenda 
s':!l.>slituth·a. ne~ta parte. 

l'anto nQ p1·ojccto como no sub~titutivo garao
te·se tnmbem um privilc~:rio. No projecto pri· 
mitivo gara.ntia·&e . um pnvilegio por 30 tlnnos ; 
tnl\s . considerando cu ·depois .QS inconvenientes 
quo dabi podiiio u s ult.u·, dnbot·ei um pt·ojecto 
substitu.tivo qu.o pretendia· , off'el·ece•·, . nD qu al 
red~1:io o privíl<>gio t1 20 omnvs:. T endo sido l!Uli· 
mettidos á eousidtm rçâo .da nol>l'O· cornmi~S.'ii) 
tanto o . proje.~to como 11. emenda substituUvn, 
teve clla de tirat· inteir3mentc a limitação 110 
privilegio, dci~cu n.csla par~& ampla . . fa ctllJilde 
no governo. Nno se1 se sen;~: · c~>nven1ente ·con
ceder-se tnmnnh ~ nutorísMão ; a •·espeito da 
subvenção- concordo, porque nii:o ba .dados . 'posi· 
t i..-os quo· autorise um calculo a · s emelhante rcs· 
'pcitl> ;:. mns ql!a nto ao privilegio, ercio 'que era 
cousn que podia .a prio1•i ser astabelcchla, podin 
o seu 'proces so · Sl!r lixado marcando se rin lei à 
max.irno, que põde· ser o mesmó da lei de 18 
de Setembro de 181>1; · · · · 
. Sendo o pt·ivilegi o ' 11m meio exccpc tonal· de 

quo n1io se deve Innçar mno seni!o em ·ultimo 
reeurso, porquu as compdnl~ins pt·ivilegiadlls de 
ordinario fazem mal o setv1ço a. quo do des · 
tínadBB, .cuidando ·mnis dos se11S interesses !1uo 
do publico, o privilegio niio deve ser ooneedtdo 
6enã o. quando não ha um outro meio de. promo· 
ver 11' organieaçiio de· um11 companhia. Nu l"nl!O · 
-vcrt~11to pnt·cce-mo que podiamoa logo detat'oll, 
nnr o tompo do privilegto, r~duzil-o a 20 !Jun_os
.como cu pretendia . !al.er nl\ emendo. subsbtutwa 
n quo me refcl'i. · . 

PareCCl· me quo o prazo de 30 nnnos .ouo se 
acha no pi'Q)e<:to prio1itivo é txtrnoráinario. 
Consldcrando 4 fncilidado da nove:;a~mo do Par- · 
nahybn, conaldcrcndo que a companhia não tem 
oio emp1·~sar grnndes ~apit.aes · para rerno\·et• 
obst.aculos que por venturn e:~tistlo 11flm do le· 
,.ar a ctrclto a navegaç.lto, 6 o\~dente qne nllo 
devemo!! concod~r um prlvlle~:io lào grande. 
Quando se tem do Vf!ncer granOles dlfficuldadcs 
Jlllr& ·a navE"gaçilu dG um rio, quandn eo tem de 
emprepr llr&n.Jc& eapltaoa p11ra· o ~ornar na\'c · . 
gavel, ont"l> bem; os capltoos ompr<'gados por 
ttma companbia ou individuo ljiiO 110 tltirn. o. 
uma cmprcea desta ordem, com.o~ 
tlireito do pr~>priedndo, ju>~titieiio ale certo ponto 
o cxcJn,;ivo, porque sfim o ··emprego desses ca· 
pit:te:l não era . possível utilisar-se a navegação, 
.c tornando-se ua'!egavel um ·rio que nãó c_sta'l'a 
.. nM ç,>ntliçõe~ d11 o ,;er, tem a compnnh1a ~n 

individuo qoo .isso coJJseguie como quo se 
apropriado tlc uma cousn ·qUe _não cstav_a ao . 
alcance .. do ·qualquer. Em ~ cn·~mst~UC!113 o 
privilegio : mais amp_lo é. Just;fieavel; ma..s ~e 
obstneulos nnturaes .. nao .ex1stem qna se opponhao 
á ·nave~sçito . do Pnrnahyba, m~ parece que ns 
dlffi.caldadqs com -qu• tem de lut.qr uma:cmpresa. 
nova p1>dom justificar um privilegio. meu.or, . 

Obstnculo:~ · existem ao ..dt1as ordens :. ob~tacu 
los n11tnnes que tor1!ilo smposslv~l uma nave: · 
gaç:i~, qu11 para vcueel· . o$ é pt-eelSO o e111prego 
de grandes cnpitaes: ou: .. obstaculos _da ordem 
aeto.al d~!! CXousaa, proventenl.ea. ·dr. cs~eusnsl.all· 
cír.s espeeio&S ; ' eet.es sem duv1da . c~IStem f!8 
navegaç«o do Parnilhyba, . . pc,rqne . a compan.hsa 
que houver do ·cmpreheuder essa navegn~iio dc\·e 

crea"C' int.eres~ novos, deve ·desenvolver outro!' 
pnrn poder pôr-se em estado de sustentar com 
vant.l\gem a nav~gnç5o. :Un portanto razões que 
jnstificiio a concessd~ de um privj!egio, mas· nilo 
.tão -amplo çcm-u se concedia nQ projecto pri• 
initívo, um privil~gio mnis restricto.. . 

A nohrc commissão pnrece-mo quo niio con
sultou bem o futuro daqudla nav~gaçiio quando 
tirou todti a limitação no ptivil<>~io de que 
s i} tratll, E' . \·im.lad~ que pela conJiitmça que 
tenho uo governo ~ctua!, pela direc<;fio escl~re
c1tla que noto 11a marcha dos negocws. pu.bhcos 
niio t enho duvida nlgumn de que os mteresses 
do . p~it serão neSta. oecasii\1> complftprnente 
><ttcnd•dos. Tendo, po1s, toda a ·confiança. u a 
admlnistt·nçiio, ni'io duvidiii'CÍ TOlar n~.s.ta p,nrte 
P"lo p~ojcct.o se . por ventura n coJ1!1nissllço · nllo 
entender conveniente limltnl-n, o que jul_go mais 
prudente. Nem nas fn!vnn.a~ões que forno .tr~n~· 
mlttidas á catnnra se ·pcd10 a faculdade tlhm1• 
tadn da conceder um privilegio, o que se pedi.o 
foi que so niio puzessem limite.çiio 4 ~ubvon,iío 
porque aclunlmcnto niio havia m eio de cnleulal-a . 
A commissilo fvi além, lllio sô a r sspeit" dil sub· 
veMçi'io, sen1i'o tau•bern a respeito do privilegiO) . 

Se a nobre commlss110, attendendo a estas re" 
ftexões, houver d e mandar alguma ·emenda ·neste 
~ntido, eu a .a'dopCarci de bom grado ; no con
trario, talvez na l:• discussão, se não me rc
solvet· ni!sle n1omento , terei do ·otr<!rcect uina: 
emenda 11 esta p~s· te do projecto. 

Julgo, S r •. presiden(e, que n camara .de muito 
boa vontade · me auxíliaru ·na adopÇ:I:o destl! pro· 
jecto, certa ile que não poderá achar npplicaçiio 
mo.is pt·oduetiva d os recursos · do-estado do ·quo 

' em em prezas · desta úrJe'm; e de que n~ ·distri
buiçl\1> dos .beneficios pela3 provluc!ns, con'!~nne 
disse. um QOJJrado mombr1> ptlla Dalua, as ult1mn~ 
dc\·em ser as primeiras; (Apoiados.) . ; . · 

Q S~. Vuacon.oeUo• (pelaordeinl: -Adt· 
. putnçíio enc:arregadn de npr~>eentnr a S. M. o .Im • 
pero.dor o autograph<;> dn propos!çiio quo. «;Jleva á 
categoria do· provlncta ~ comnrea de Curitiba em 
S. · Paulo f->l t·eceb!da nn \'IIÇG com as Corn1ali· 
dad~s do esty!o; o S. M. 5e dignou rospo~der 
quo naminnt·ta a proposlçno. 

o Sa. Pnl!:SIPE!."TE: :_A 1·espoa~ do·Impet:ador 
ó reeebid:t eonl muito cspecinl ngrado. 

Continfta a dis.:ussã:o ào p1·ojccta. · 
Ndo bnver.do · qne:n quGii·a rallar ~abro a IIIR· 

terln, v11i ee procoder t\ volaç:\o qn~ so nilo VO• 
rUica por nlio hal'&l' casa. · . 

O Sa. Pnuto~<:NTit mo.nd.~o fuor !1. .-hamada o 
lovan ta 01 scsdo às 2 horas du t.a•·do. 

· ~O'Al;M•o 

PaESlDS!fCLI. DO 5'8; li.I.CJ:EL l!Oli'l'.l!ô.IRO · . ' ' 

A's 11 bor~~;, estando preson.teS .os Srs. Maciel 
'Monteiro, Paulo. Candido, Aguiar,:D<llfort, Angelo 
Custodio, Ribeiro, Santos o Almeida, Dutra 
Roello Pe.u\a So.ot.os, Lee.l, Nebias, Bezena Ca· 
v&lenntl, Macedo,_ Lisl.roa_ Serra, Aprigio,, &!lo, 
l)Iarcellino de :Bnto, ;b<~i"U~ de :Maro1~ .•. v1~condo 
de 'Baepen.Jy, .Henr:sques, Pacbe.:o, ·lhben•• · de 
Andrada Gll..s Siqueira, Jansen, Siqueira Qu.eiroz, · 
Paule FÓnseca, V lls'concellos, . E!U.ebi<), · Fel'l'az, 
Pimenta de M~~galbiies,;Li.vramcnto, oLnlz A~ujo, 
!.lendes da COsta, TcP.elfa ·de Souza,: .. T1t_àt11, 
A11glisto· · de Oliveira.,- . Virlato. l'au.la .~Ptssta, 
Leão, Fcmandes."Vieira, ·Rolgo Uarros, Cruz Sêeto, 
G<Javêa, Zacharias, Mendes. do .. Almeida, "-"an-
derlev, Fiuza, Horta e Pedreml. . ' · .. 

o Sn. PI)'Íi:slO~'J·~ dci:la~ . não ha'\-er se~}io 
J.lOÍ' · so 11ii0 tçr reunido 11\lmero legal, . 
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. À'« tllaora~ estando pi'o1sent.es os Sa·s. Maciel 
Monteiro, Paula Candldo, Cruz Mae~do •. Rtbeiro 
de J,.udn~da, Almeida e A.lbnquerque, ·Rochn, 
Teixeira de Sonza, Ribeiro da. Luz, Bretas, ''i· 
gario Silva, Horta, Jord:io, Fen·eiro de Abreu, 
b:~rão de Maroim, Brusque, A_gu~ar, Paula 'B\
~tista; Fu,usto, ?.fncedo , . T.mz ·Carlos, Pauln 
santos, Nnbuee>, I , ima e Silv~t, Pimenta de. MA· 
galhâes," P11ra~aguã, · Ferraz, Machado, Vaseon· 
cellos, ~uiz Araujo, Vil'iato, Corre-a dns Neves, 
Ribeiro~ l.lendes, .couego ~eal, AnS!elo Cu5todio, 
Apri~>io, Theophilo,· Fernãndes Vieil·a, Leão, 
Wanderi!D', Do~ingu_es Silva, Mendés de Aln1oi~a. 
:K'~bias, Henriques, · Dutra · Rocha, LivrarocntQ, 
Santos e AI moi,\ a, Fiuza; Belfort, Gou,·ea, : Fo· 
tla-~ira, · Paul:\ Fonsecn, R~p•JSO do. Camaro.·; Góçs 
Siqueira e llello. · · · · · · .. · · · 

O Sn. PatsWE:STB . declara não hiL\'Gl" sessio 
. por se Jlâo .t~ reuaoido _numero le~;al • . 

~-·--

Sessão em 30 · ele A.f;e~to . 

. PJIESIDI!:Ncl-' DO Sft, .l\UCIEto lkiO.:O."TBIRO 

Suli!>~AI!Jo.- Ea:pedient~.- Ot•dem do dia.:...;, C/ia.• · 
· mada ·de :mpplentes.- Discursos doi S•·s. Ri
beiro de A1tdrada, Olim~ira Bello, Pacheco, 
Patdà. Fcnseca; lJra.r.diJo, · Candido - Borges e 
Be;:;er.ra Ccwalcanli. · .. . ·. · , ·. 

·.· A's ·,10 horas .feita :a· chnmada, acluio-se pré
sentes os Sa-s. Maciel Monteiro, Paula . Candhlo, 
Macedo, Magalbãcs Castro, Luiz ·Arnujo, Mendes 

. da Coat.a. Angelo Custodio, .Aprigio, Pacheco, 
:Ribeiro, BarbOSa . da·. Cunha; ViscoJJdo de Bae· 
pendy, coMgo L~al, Aguiar, .FerJ·oz, Wa,nder·ley, 
Paes B~rreto, Sá e Albuquerque, Belfort, Queiroz, 
barão do Ynroim, Bello,· Snntos e Almeida,.. SU
''eir.l da Moua, Candido Bor~es, PnulA-·Santos, 
Octnviano Costa Moreira, vJgnrlo Silva, José 

"1\[athia.q, Bretas, Vnilconcell!)B, Almeill.a_, e Albl.!· 
.querque, Dutra Rocllo, Banelo Pl!dros(l, Mnrtim 
Francisco, Teix.eira de SollZa, T.nq ues, ·PAranaguà , 
l\larcellino de Brilo, Pcdreiru. Viriato, Paula 

· Baptista, Líndolpho, padre Campo9, Nebhia, Ca
sado, Souza Lalio, Jordlio, Gomes Ribeiro, Heit
ríquea, Uaposo do Camara, Fernandes · Vieir~, 
!>aula Fonseca,. Caudido Mendes, Bnn·lilo, -Sil· . 
v~rlo, Saraiv., Plment.a de Magalbàel, Cruz Ma
chado, ·rheophilo Pereira Jofl;e; Gouvea, Lívrn· 
1neuto, Lima c Stfva, Costa Macuado, Albuquerqu~. 
l3rusque, l''austo, Junsen e Macllndo. 

A's onze hoa·as menos .um quo.r~, havendo llU· 
lnero legal, .. o · Sr. presidente doc.lara aberta a 
sessão. 

Lidas · e Rppro-.adas : ru~ netas das anteeedenks• 
o Sr, l• secretario dã. conta do s~guinto 

EXPF.PUC:."flt 

Um • <tfttçio ·do Sr. ~i~istro do ímpea·io, en
,.hando os actés ._IegisJativ&?S da liss~naiJJéa pro

. vindal &e S •. Paulo, de&to =. DllDO, e a co.tl5Uila 
da ·.secçllo . dos . negocias <to .unperio do conselho 
de ~stado declarando .exorbitantes . de . suas .riuri

. btiiçõcs alg uns de:.tc!Í .. aetos,' atiu\ de qnc~ . pela 
camara. seja tomado n~ dt~vida consiJcr•1çiio.
A' commii!tntó do · aascmbléas·· provincit~ts. 

Do Sr. ministro da jutiça, env_iando o dccNto 
pelo QUA\ e apoacntado DO l11$18r de descrnbar· 
gadol' d:a relação do Rio de .Jillleiro o Jcacm· 
bargador da llleam:1 Gaul'ic:l l!cmke dllS ::ian\u:i, 

com o vencimento nnnual de metllde do rus. 
j>edctivo ord~na.do.-:-.A' cvmutiss~ _de ~~sõ~ e 
or enado. · ... · . . . ·. 

Do 1nesmo, euvinn.l" o eccrGto: peli> qual !oi 
ap!)sentado no lugnt de jui_z, de direito d~ ~o
marca· de Marvao, ora d~nomanada do- Prmctpê 
·Iníperial -!UI provi~ia do Piauhy. -o Dr. · Luiz 
Paulíno da Costa Lol>o, com o ordenado nnnnal 
iio · 720$000, comprcltendida nestt\ qu11ntia a pen
são de 6008000 q u~ lhe foi concedida por decreto 
de ·13 de· ·Maio de 1811, atim de que possa mo 
rccer ·a aipprO\~ÇÜO do Cvrpo legishat~VO na ~arfe 
-relativa ao augmento . q_ae teve.- A eommtssao 
de pensões e OI'denados. . · · · 

Do- éla razendà, 1·emettendo -o l"ehtt<Jrlo da junta 
·admillistrativa . da caixa ll<& nmortizaçllo concc.·· 
nente ao anno financeiro 'de 18.J2 a 18-:>.'1.-A' cvm· 
missão da -fazenda. · . · 

DOus officios' .do Sr. ·1o ~ce~tario· do senado, 
commu.nicnndo · qne o senado ·.a.dopt.ou o yai ~1-
rigir {I :;nu~çiloi _ im·perínl v:arla_s re_solu~lles. -Frea 
a · camnra 1nteuada . 
. DÕlU ·do ~mosmi>, e;1viando urna proposição do 

scnnJo que lhttorisn :aD ~ovcr .. no. a. crenr .n·o. mu· 
nicípio . da c~rte , um. _,collegio de educ~ção dos 
filhos doli nulitares; •e outm · que &lltorua o g•l· 
venio · a · realizai' · ·o· nugmouto da · dMpezn · que 
[ór= neee-ssaria-· pl'ta a eJ~ecuçiio .pr_ovisoria . dos 
novos estatuto.s -das -(a.ctildadês ' de ., liireito · ll , de 
medicina: ..,.. v ào 'a . :ili'iprituir" aos. propos içües prua 
entrar nn ordem dos tl'nbnlllos • ."· . . . . 

· · Ih 'P\'e8idente . da . pr.-.':ineia . ~ó . P.iauby, -e·n· 
viamJo a"coll~ das leiS · proVuJCUl88 · promul. 
gadas em 18~. ,- A': commis;lio de: .a_ssembléao; 
provineiaes. ·. -' -... , ·. · · ' ·' ' 

Uin iequerirnen~o · · dã · eama~a: ·~mltnicipa~ . da 
Tilla do ·Patrocimo , da provtnl:!a · -de 'Mmas· 

· Geraes, 11cdindo a · cre.ação de. um · ~llegio· elei
. torat · n·a freguezéa de Santo Antona,· dos Patos, 
munic'iP.io da mçsma "illn.- A' comm!ssiio du 
estatistioa. . 

Da inestna, pedindo· 'lue seja a· J'OVóaçiili 'dn 
Bagnnem a aMe da nova provineia,-e npontn. ndo 
os· limil.t>s q_un molfaor con'l'ir6. (p, . nová provlnciR. 
-'-A' eommassiio·· de ·cstntisticn; · . . 

Dou.s dos subditos .po1·tríg~cze.e ,M:ariocl Pinto 
(I~ Castr<.~ e do padre AnLomo Maria de Masc t · 
i·euhns·, ~diu<l? s_creu} _ naturalis:l~o( ·. Eiull.d.ioa 
brazi\ciros.~ A:- eown:asao de coosl.it•ltçno , c .PO· 
dc:t'U, • . . 

E' .11pprovad.1 n rcllac.;ão •lo ptojcc:to .IJLIC ~tl· 
galle.s\ta o nurncro d.J .dopul.nllos; e V~t . n _ mt
prioJir, . para a 3• dtseuud~, o prOJ~W .qt4e 
1~enta do . imposto do 8 % d1 von~as loton~,-- : · 

I . ' ~ · • 

. . ~ 
Sio t~p:>rovallos os seguintes par~l'vs·:'· 
« A commissõ:o de ~maràs mnnidpaes depll· 

r ou em . sua · -pustri eóm -o omeio -do"' ~vemo de 
·26 de '· Abril 'deste ' ann·o, cobrindo ·o· de oo ·de 
Nonmbro ·do_ anno·· pro::tímn·· paslmdo, -~m o qual 
a çamna-a· 'muníci'p<tl ·: d&· cida-te de J..ara·ngorras 

. dn·provlnciií ão sergipe" ·rem~t~ a --_eópia authen-_ 
1.ie'\" d1l acta·da ' ele1çi'i•l · de ")Ul%es de t>az: é ' ca
mara municipal a qne ahi' ·s&=•procedero\ em 7 
de Setembro de 185~. confil'r-oan<io a dita enmarn 
o quanto· ropre!$então ·'os olti~reli e · -sopplentes 
d~ frfgue;:i~ do Santíssimo: · C<i~açio de .T1lSas da 
mesma . crd:t.de, nio .só . no . t!Kuito . de mostr<Jren\ 
·a roY-ii.O p<>r qüe '&:erl\o ·· a eleiç:in nfl · fa'egn@:~:la 
do Ro8ado da mesma freguezi:1, que uilo na pro· 
prin matriz, como pnra (jU&ix•renl•se das .':io
lenclaa que dizem ...,rrr~r1lo da parto de •nmaa 
autorldadCI, AI quaea; a~lllllo aftlrrn!o, pro
cudri>O \Olhcr a Uvro oaanireal.açlo dot vutua 
du~ chh•tliloa, emtlfogllbdo o · rllrç" nrml&tla, Jlro· 
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cedendo a pri~ões, e fnzcmdo outras semelhantes 
violencias contl"a cidadãos quo üuhão do con
~orrer á eleição. 

« A commissão observa, em la lugar, que ama te 
ria de que se trata pertence mt.is ~opriamento 
no exame da commissao de constituiçãoe poderes, 
â qual incumbe tambem o exame das iofracções dns 
leis; miiS !!'emlo el'idente, segundo o diS\J<)Sto ll<i 
art. 118 da lei de 19 de Agosw de 18l6, que ao 
governa. compete conhecer das irregularfllades 
commettidns D!l.S eleições das camaras munici
pa~s e juizes de paz, o que portanto ao me5Ulo 
~verno cabe tomar conhecimento não só das 
uregularidades que t.enbiio commettido as anto
ridaâes accusado..'l, para quo ~jão '(IUDidu na 
conformidado das leis, é de parecer: 

. « Que ao governo se devolva o omcio da cn
mara municipal du cidaile de Larnngeiras da nro· 
v incia do Sergipe, e representação dos ele itores 
e aupplPutes d& frcguezia 'do Sautissimo Coraçiío 
de Jesus da mesma cidade, que o acompanhuu; 
áeerea da eleiç:io de í do Setembro de 18fl2. 
afim de que proceda a respeito como fôr de 
direito. 

• Paço da camata ·dos deputados; 29 de Agosto 
de 1853. -Tei~im de Macedo.-Candid() Borges ... 

n A "''iuva o herdeiros de Joaquim José :Bar
bosa, da província do Cear6, pedem pagamento 
de GOOS, . que julgio irrecusavel, J?IIT& se com
pletar a quantil\ de 2:4009 do subsid•o que vl"ncell 
sen mBrido e pai, como deputado na _sr.ssiio do 
1800, a !legando que a lei <la 2 de Setembro de 
lSiô, . n. ll96, no art. 17, mandou pagar-lho 
1:4868500, no prcsupposto de te•· elle recebido 
9138500 por conlo. desse subsidio, quando provão 
por documentos que elle só recebêra 313R540, 
aonde se segue que n lei devia tor 4Utodsado 
o pagamento de 2:08GS500, a não ser es11o engano 
que houve a respeito d'l q uanti.& rece~ida. 

« O finado marido e pai dos supplicantes tendo 
requerido à thcsouraria do Cearâ que inclulssc 
essa divida n~ ..-,;lação dos que haviilo de p..-ecisar 
de :~ut.>risnçio paro. seu pagamento, por serem 
de exercicio~ finilos, niio obteve defcrilricuto fa · 
Tomvel por diztt aqnelln rl!pnrtiçiio que n iio Jbe 
compeUa tomD.r conhecimento do direito que elle 
snppunha ter á percepçiio doa GOOS; e por isso 
os supplicantes, como seus reJlre~enlantes, e in
teressados no pagamento, se dirigirão ao podor 
legislativo pam o autori:sar. 

• A commissiio de fuenda é de voto que so 
remetta esta pretençiio ao governo, pois quo so 
trata de urna divida de e~ercicios findos, cuja 
liq11idaçiio e aprecinçào lbo compete na confo~r• 
m idade da legislnçiio vigente, e cooseguíotemeutG 
o deferimento que lhe parecer justo. 

« Sala (las commissões, 26 de Agosto de 1853. 
-Ribeiro.-Lisb~ Serra. • 

« A. camara municipal da cidade do Recife, em 
1850, pedio ao podEr legislativo qu.l lhe conco-· 
desse n renda procedente de~ imposto de llegll8, 
e pem assim a dos fôro• de marinhas, 80:0008 
para um cemiterio e 60:0008 para um mat'ldouro 
publico, tirados dos 300;0008 qnc forão empresta· 
dos ao cofre provincial. 

· « A resJI&ito do imposto de seges nada. ha 
que de!eru á vista da loi do orçtmento de ~ 
-1853. 

~ Sobre os fóros de m~rinhas, na sesdo do! 
185:) houve nm parecer d~sfavora-yel â ca
de Nitb.clrohy, que ficou adiado. 

c · A distracção de rendas geraes para- os cofres 
provinciaes e mlUiicipaes, e a coóU!IISão de 140:0001 
â catnara do Recifcl, são objécl.os de muita im~ 
portancia, que têm immedista re1açio com as 
11.na~ do paiz, mõrmante porque a c:.')Dcasio 

feita a uma prGvincia ou municipalidade-não póde 
negar-se a outras. 

• Entende pois ~ commissão de fuenda que 
não é do sua competencia tomar coobeeimento 
da petição jun~. o ê de parecer qlle seja ella 
remottida á nobro eommissão de orç&mento. 

" Rio, 25 de Ago$to da 1853.-Ril>riro.- Li3f.ooa 
Serra . » 

« A .eommissiio de fazenda examinou a con
sulta da secção de fazenda do conselho de es
tado de 7 d'l Abril de 1&9, que veio para a 
cnmora dos Srs. deputados com o aviso de 8 da 
Ja11eiro de 1850, . relativa á emissão de notns 
efl'ectuada pelo governo em 18i5 e 18~ para 
serem indemuisados com notaa de 20S e 10011 da 
2• estampil, que et1tão se mandon substituir, e 
subrA o meio ·le retirar da circwaçào aomma 
equivalente â difl'areoça entre o valor das assirn 
emiltidas e o das sub$tituidas que se achou ser 
de t,-l35:0J.õSOOO. 

cc' Talvez se possa. eotandcr que a l<~i de 31 de 
Maio do 185a s..nccionoa a actnalidade, e só pre
"Tenio emissões futnras. 

" E porque no caso coatrario seja preciso ha
bilitar o governo para o r~gata dessa emissilo, 
é a commissão de fazenda de parec;er que se 
remetiA a dita cousultn á iltustre commissão de 
orçamento, por ser a competente para indicar os 
meios de r ealisur essa operação. 

« Rin, 25 de A.goF;to de 1853.- Ribei1'o.- Lisb~ 
Sel-.·a. » 

" A c:~mara munici~n.l da cidade de S. Jose 
do Mipibú, da proviuc1a do Rio Grande do Norte, 
1·epresenta a esta ang11sta camaN contra o acto 
do presidente e d<L as3emblcla legislativa da mesma 
província que mandárão arrecadar pela nova 
camara muDJcipal da povoação <lo Pa~;~ari, de~
me•nbrada do torriic;rio daquelle municiplo, a parte 
do seu antigo patrimonio compreheodida no novo 
município, a qual aquella camara se julga com 
direito d~:~ continuar a arr~cadar, por lho ter 
sido doado por cartA régia de 3 de MarçO 
de rms. 

ft A commissiio de eamaras munieipaes, a quem 
foi commettido o eJtame desta representoç~o, para 
poder dar a rêspeiw o sea parecer reqacr que 
se ~ão infonn~ções ao governo. 

• Paco da caauú-a dos deputados, · 29 de Agosto 
de 18õ3. - Teiuú',. de Souza.- Candido Bol·· 
ges. " 

E' julgado object.o de deliberação e v:1i t\ im· 
primir o seguinte : 

ú A eamara munici~l da cidade da Victoria 
pede que lhe !!6]4 ced1do, pam nella eatabelecer 
uma pra~a de mercado, o telbeiru que outr'ora 
sorvia para a arrecadação do diúmo do peixe, 
e o seu pec.ido é de utilidad~:~ publica, sogillldo 
as ioformnçi'ies juntas. 

• Por isso a commissilo de fazenda o jlllga 
Attandivel, e é de parecer que ae determine a 
cessão na !órma requerida, como se tem l)rati
cado com outras pretenções semelhantes; ofl'ere
Cti!ndo paro. isso a sesninf.e resoluçito : 

• Artigo uuico. Fica pertencendo 4 camara mu
nicipal âa cidad~:~ da Victoria, C3pital , da ~~~ 
vincia do Espírito Santo, o telbeiro que ontr'ora 
aênio para arreéadaçiio do dizimo do peixe, 
afim de estabelecer nelle uma praça de mer
cado. 

11 Rio. 25 de Ago>St.l de 18;;3. -Riõriro.-Lisõocr. 
Serra. » 

E' approvado o sego.Unte requerimento : 
« A primeira· eommissão de ·orçamento, para 

poder dar aen pareceT sobre a preteoçio do paüe 
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35.2 sEs'sl6 EM ao DE A.Gos'ro' n:E 1d53 
Leontndo Ant.Ínos Meir•l Henri~ues, neccssiln, 1 de J~pu.tlldos, mareados n:~. lo;;islaçllo vlga~r~e; 
que a respeito se poção informacões ao goveru..... · J•Oi3' (Jue às votsçõ~s -pelO n11mero de met~ 

«' 'Paço <lo cam:uii •los depntad!>s, em <,ri ·ac e mais um são factos cxeepeiohaes)~ eo:n: quB 
Agosto de l&'í'3. ~J. M. Wat~derle!(. _ Silt:a , fund·unento húje a cnmo.ra.. ha de ·se apra•eHtar 
Jt'erNr!::. , , f!a~t·an.tetnimt~ ·contradictori~t negando .usento · a 

ORDEJI! DO DIA 

CIIAll.\ ~A . DE su PPL~l<TES 
Entra em ·dtseussiio o s~~ninte pnrecer: 
" For5o presentes A commi~i'io' ile consUttliçilll 

e poderell 1\B indicntões d os 51'$, depUtPtlO$ RJ' ' 
beiro de Andrada, Barreto Petlroso e Siqueira 
Q11eiroz, pam serem ellautnd<>s os supplent~s 
pelas· provmcias de I\1in~s em lugar d o Sr, ~!eira 
do Mn~d.s que consL·\ se Tj!tirára, de ·Peroambuco 
na va;;á do Sr .. Soora, daP>1.rabyba no. do Sr. Assis 
Rochll, do Rio· Gt·anüc uo Sul ha dos 'Sr.;: Jacin~ 
tho de Mendonça e Sayã.o, e do ·Ain~Uêinas na do 
Sr. Wilke'ros. ·A CQmmissão de .constituição· e po: 
deres, attendendo,. além de outi'Os fundainen tos, 
que a. sessão legislativa est.l: pToxill\a a seli .Lermoj 
e. qu.<l ha .na casa mais de 100 Srs. de'putados.. El 
de parecer .: .· . .. . . . .. 

u ~ue n:to tem lugar ·a corivocação dos sup-
plcntes. na. fõnnn. inilicnda. . ' , · • · 
· "Pal;o 'da enrimr11 dos deputados,~; de Agosto 
de 1853.-F. IJ. ·Pe,·ei..a de Va.sconceUos.~?Jli· 
vcil'<t Bello. » · 

; este· eiaadlEo q1te e o supplentc· ilnmediatl), quando 
de.ll assento a outros que ·· se acha'Ç'ilo·em peiONS 
eir~umstt.ncia.~ ?. Pois a cnmlll'a·tem · uma> cspccio 
do escara pela · qn:11 mede os ·dias em qne · os 
supplentes podem to~ar assent>'l' Qual é n 
condiçiio do -consUtulç:'!o estabelecida n c~te -rcs · 
peito? Quero ·mesmo que ·n il111stre commissfto 
dl! ' cóiistitu içiio me· dIga em que dados se e a tri bli 
para· n11irmar ·que não tenha de · haver · ·urnl\ 
prorogaç.'io qualquer, quatldo é certo quo a ·lei 
do orçntnento ·a.inlla o.gor.\ · com'lça a ~er discutida 
no- s.:nado, e qng esLu. dh;cussão so • ter~' d!l 
~emora•·, e quaudo nlgumtis cmend~ · que por 
ver1tura se .!l~erem. : deveráõ· Vllltal•" a es~a Ct:l· 
nuira? · Gomo:~; senhore,;,· .. que debllilt•) .: do ·futil 
pr.!texto de ·.qttc fultii.o· aP"nns · algun~ dlaa para 
se .:oncerrnr .o. :sessi\o .. ordmaria ·Se qu&r n&Jar o 
dir<'ito·. n estoo supplentos quando :te •tem dado 
asa&nto a· ouLros em . peio1·as circumstancias• :do 
que o Sr. Mello.Fx:aneo, e mesmo nlguns OJh•os 
sn pplentell do- que · trata .o paTece•· ?l .. 
· ~enhoi'es, tanto o 11ensameuto ·do: nO'Ssa legis

laçi'Co foi ·. que os ·supplentes, semp1:e gue ·í,ese 
wssivel, viessem preencher as vagas .dos depu· 
tàdos que a lei de 19 de ·Ago$to de 18.!:1 tomou 
tod~~- ·a&. providencias para _qu9 se pudesse -sabe1· 
períeiLaménte a ordem · da votação dos _supP.lentes, 

o Sr. Rlb.-h·o do . .. ~.:ndr'&d.a : -lgoorava. orJcna11do: .que :se fizesse· U11l·l· rela?n!l• . éiv~ VO • 
eu, Sr. pr~sidente, 9ue o ·. maior ott . menor . es.· tado;;. e do nume,·o de v:otos q11~· ouL1Vesscm, · o 
paço · de tempo ·em qua se tivesse de êxercer um tudo i.,;to. ·se·· meaciona.-;se na actl\ ·. respeetiv1r, 
di•·cito·· pudesse a!tCl'O.t· ·a ,:atareza . do . me,;mo doutrina ·. Gsta ·. qu& ·-se·. ncha· exarada .lto . art. 7tj 
direito;· tirasse-o a q11em o tinha, ou -desse-o--a da ' lei citada, providenci·,, ost" que tem · por ·1ln1 
quem não o. tinha 1 .·.r' ui .a · mustre ·commi5silo tornar Cl'C<]uivd 11. substituição em rela~ilo ·v 
de poderes · que· :1 mim, -igno•·•m!e . conto sou, e~sa ·Ordem de votaQão . . 
veio · ei\Sit~~r esta theori~ n.avisshna, q11e U1o Além. dldto,..o · art . .. S:l ·dll citada ·lei esi.Gbeldco 
deve ser ag.·adeci,lo. _ porq~te.- é . sobren:od<> . ori· os c:asos em' que as eamarns municipac~ po!lr.m 
ginal. · e devem enviat diplo'inas =aos supplen!oa,. mar· 
· senhores, ou os supplentes pnra qr1em $C pos- cruido ' dn&.& ccitegorins dift~a·ontes-fAita abào1ut4 
tulla um osscnto tlestn cwm ·tem airilito a este ou: ·impedimento temporario. Ot'a, nesta segunda 
assento (e é certo que a assemblêa 0 tem d~tilo catego1'i l.\ ê ju3tameute aonde t:stá contida n c l· 
a inclividnos que 3 e .. acllão, uns · uas' mesmas pecic de que se Lril.ta pi·csentemente, e eil en• 
drcumstanci~s daquell~s de , quem· SA . ~t!l, : e t endo ·que . parte da duutrjna · do!~le . art. · SJ c! 
on:trcs · em· clrcumstAnc\:\s· menos r woran1s), · ou mais applicavel âs occa.siões . em· . que o corpo 
esses indivíduos niio tom. semelhante direito~ legislativo não eetã aiuda· definitivamente. orga· 
no to caso tlevia n illustrc · co~utnissão concluir llisado, porque entllo os . precedent~s adoptAdO$ 
que. cumpria ter . tQJa 11 cont~mplação para ~s tê•n dado mesmo ao ci>rpu legisl::tivo o . dire.ito 
direitos c.tas~"s suppleutes; e 110 2• caso .. deVl.J. de cluunar <.lirectamente os supple_ntes para preen~ 
da1· um p:trecor deJhutivamente contrario. baseado cl1ar· as va~as dos · deputados~ lsto tem acente· 
em outros · ltrguuiantos, que pudessem procedet, cido p ::lr d•!lerentcA veze~. · 
nunen porém aUegando 0 futi! pretexto que · Que o Sr. deputado por Minas, em cuja · raltm 
allegou. eu · pedi ·.que · fos3e convocado o ·4• ·SU!'Pie·nte, o 

A ques tão do tempo. n l10 póJe . inJJuir de mn· ·sy-. ·Mello Franco, · se auseutoa · ptn· lóll& ··pN· 
vlncia, creio que nfio põJe ha"er queirtão .. alguma. 

neh'll alguma· sob1'0 n força do · díl'<!ito quo a.'i· Ao . principioJ se atfirmou ·.;que esse Sr. deputado 
siste a estes cidall:ios. Pois, senhores, · porque s e achllo:a ·em Petrop~;--· 
-faltiio quntro ou ciuco di~ · pa~a .se encerrar ma.s sendo as communieações êittre .a cõrto do Rio 
a sessiiQ, segue-se que niio.baja direito <In parto de Janeiro e Petropolin t.ilo fa<:l'is e at~ di~lOJI, 
dos : supr-}entes. de . s ubl!tituir as vagns q11e- se não podia deixar de 'Çbegar ao conh~citnento desse 
d3~ .em consequoncia .de se terern retirado al· ·S'i·. deputlldo :\ questão que se ventii&\"Q"nll· ca·· 
guns Srs. deput:Ldos? E ' o que eu . não posso m:lra a ~;eu respeito;·· ·e, pois,' se· elte !.!e achasse 

.COJI!prel!ender. · · · ' · · ·em· :Petropoli~,. e niio' tive5se'tençiio .fcita de 'ansen· 
RelativAmente, senhores, ã , minha •· indicação, ·tnr ·se ·para ·sua· p·~o~iri~ia, · jã leriA · !em~ do . ·ter 

hn !' · eit·cumstancin .espccialissimll de qutt o voltado pa1-a este recmto, ou· <.rflillJO.do · {l"&itleM-
.Sr .. Mello· Fraoeo, hoje nesta ~idade. é · o · sup- bléa· cotmr.unicaDdo que · voltaria breve ;.: devo 
pleate immedlpto .áquellll quo já : está coDl ns - notar. que · já·;pass:U'ào 'J ·dias · d~pc:Hs .:qria apre· 
sento nestA casa, o· Sr. Li mil e Silva, ·pela voga sentei a . · minb&· lo•dicação. Julgo, portanto· qtte 
de -um. Sr. deput·uio dn província. da ·Minas .; é está provad<V sutlici'llltemente. q~R> o Sr. ·.JepU:-
!JQi>~ ao Sr. Mello F1·nnco qu.J compete eviden.· t,a<~o .·a quer,n !11& ·Tefir~J .. estll em . viagem .para B 

. t~n1ente substituJ.r. n . f.J.!t-.4 pela ar.t:;enchl. · c.lo sua provmc1a, .e não . pretende _maia.::volt.llr â ca· 
Sr. deputado Vteu-a de · lllat.bs. E se a as· mara durante " presentJ se.WM,. . . 
:~cmbléà tem <~• j§. assento ao 7• supplente · · E' :verdade que não · ha· um regS~tro do qaal 
·da deputução ·. dQ :Ceará.: ·o. Sr. Albuquerque, eonste a ~ sua o.use~ia: mM ·eu: ~mpponho ·que 
~·n teJ: con\·ceado os -mais votado~ {nfio .laQÇo l ·4·de- llummlt dUiicaldadé apreseirtar-so·prova at· 

·1st-o em rosto á eamara por entender qno a gutna a este . respeito • . a; · n&o se't qn.e os SN. d.
·theoria constitucional·~ que haja· o namoro total 'putados qilciriio qne ec·a1e eaearrtgasae de fazer 
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Utnll justificaçiio judieínria, o ')llO por som d oi
vida fôra diftieil,· o tn!.,.0!7. moi n1o ln@rios curinl. 

·Assim· pois t\ falta ti$ qualq11or pa•iieiraçno do 
·s r. deputado Vieira do Mattos· do q11e o s eu 
i mpedimento sejA tempore.l'!o, pro'l!l cvldonto 
m cnte qo1e e:;se· ,senhor nito pretondc voltar dt~.
·rante Reta sessilo. Me.s, senhor~s,. o que ó admi
ravel · é que esses eserupulos por purte dn nobre 
·commissào de poderes ·só · apperecessoll! depois 
que· se prupôz n entrada d,H:>r. Mello Frnnco 
nesta cn~tl, roia qu P. antes haviiio tnmodo a'lSent;l) 
·G ou 7. s uppientes sem que nenhuma duv.ida s e 
suscitasse a C$te respeito, ·. e forão dados os 
res~ctivos pareceres n os . mesmos dias em que 
as moções forãD npi·e:;cntadns , enLretanto que 
':'tcercn <lo Sr. Mello Fr11:1Co seguio-se o·systemll 
ui!une\rnltl\ente ·opposto, de mornndo O par~Cet• 6 
;ort 7 dius · para diminuir-se o toinpo qM esse 
Dosso ··distincto correligionario podia ter Msento 

·Da .cnsa, c · dP.pois de tauta' detnonl aprosont.ou n 
u obre .:ommls.s,lo' U<n p n\·ecer eonclu lndo que os 
supplente~ nilo UnhM· diNlto n vire m conoljti· 
'VI\r·n.os por· faltarom···npenlf!l 3 ou 4 dias para 
se-• encerrar 11 ses~~o I :, c .~ - : : . 
· .lulgavn -en. · senhores,"quô es~nehhnenlo l.rll· 
tnuuo-se '·do St·~ :Mello.I<-'1-nneo, q11t~ :a tne1t ver, 
ó um ciúaclão qttO" p)'e~tl · relevn•1tu1 Mrvl~t>~ 
·no pniz de nunciando ao·j~ôverno conr.tt'ltiõos 'JU.o 
f,n·iio provatl~e •. • · · ·' • · .. , . · .. , · ··· 

.o SR." Goluls R1onaô,::~~polo.do,; · .. · 
O S n . · llllll-:IHC Dli: :A.~oo~v4:: . -:-.; .••pol!J. q.te~o 

acto do.govGrllol da11dor uQI4 .. dem4utlo •m . nJB9sn 
·a · empregados .. do artlanaL ve' ·gt16rrn , rolo men~s 
-prova . qu~· tinha grave;-·depeonl\ançn de" Cl!~ .. a 
.maiori11 .llesses . empregadOl' :eqa ·.çoncllUtooOlls :: 
tr••ta11<lo·se, digo, 1111 'mil~ 6uaolillo doote5 "qlle''>jâ 

,tinhn .dO:IIo ·mostras :· <\e •. tAnta,, cor~m civica 
.eomportandv-se cnm: a,. llllljor ... dignídadaí,..,aeV.ia.··sll 
.pelo menos s<>guil' os•pttte&d~ ·da .. ~,·•; e 
nii•J commet.ter uma M!i!t·:l'llicçào flllgranta .. ;alt• 
mente . r~pi'Ovada, .e ql\lh·,oõ.te . ebnmor .sobre: ella 
.a. censur•\ tia opínino pnpliu ,(apoiados) ; pocq~e:, 
senbvr'!s, como. h •l dc ~n - c ·llllJUR por urnn.mer.a 
.que;ltão de t(\rnpt> negal' ·o ' dlroit.o que assista·.a 
u m inilividuo, dir.clto ,_qne ella: jli tem eoncedi_ll!J 
o. ouJro~ .. c•~ ~it.~l't'll circumstandas?. (Apoiaáos.) 
· Aoui piu·o · nn!l . minhas 'observações, e como 
'sou ··autor ' de u ·ollt 'indic'tiçi'i.o n este re~peito, 
·creio que: ·poderei 'fallar }~gnnd~ ·vez,- c • en~~ 
procurat'e t re~ponder aos .. · ·nrgnmento.s que ' os 
lllustrcs · memb1·os ~ da' · cmntni!lsi'io. 011 qun8'Jqncr 
mo~mbros· da maic>rio, &ll d ignarem pr oduzi\' em 
sustento~llo do p'li'CCel' ·quo om so discuto. · 

St·$. <lcpttlo<lo• , e nem todo~ os ditos supplcntes . 
csUo neste ·caso, ettm,,. pOr exemplo ·as·· da · pro-
v inda do Rio-Grande do Sul. · · '' ' ' · 

EnLendeu mais 11 ct>mm issão . quo, falt.ando 
:~pen!lll trl).~ · ort · qtia.tr·o · dins 'pnr&. serem encer· 
rndos os trnbalhos legis1ntivos da pr~sen to.scssiio,; 
nem h r. tempo de ehamar em-se ·os supplen tes 
immadintos, que ostfio nas pro.vincias, nem ha. 
necessidade de tlor-sc assento na camnra a. s up
plcntes, vi,to que estflo presentes mais · de cem 
Srs. deputados, e não se · dá o risCo · do: serctu 
interrompidos ou pRrnll·sodos os nossos trRIJnlhQ.; 
por f•tltli ele membros. . · 
· Além disto, . nm dvs . Srs. Jt>puLados. qno~ M 

nusentáriio,. o da província .. do Amozon3~;·-niio · 
tem supplentc: ~lgum rltl e<)rte. . " . :· .. 

O .nobre deputado c;tabeleeeu um·. pl'inCipi:o 
· quo eu ·lhe pedirei licença 'pcira combater, : e· ii 
_que· os snpplent~s tem d\reito _a . se• cbamlid<'s 
desde. q tre · h a vaga de . olguns "deputados effd·. 
ctivos:· N•'lo p~sso . concordar cam ; est& principio . 
em ta.nta. genornlidl\dc: em minha · opinião só.teur 
~ireito. a : s:e"· t:bnmado· uquelle supprefll.il.: que· 11, 
1mmcdrato em· VJtcos. quand,, s •i': dã: - a vaga· de· 
um· deputado ·que · morre, .ou' ·que -é escolhíd•i se·
nndot" ; ma;; para os impedimentos teni'porarios 
dos membros da camara, c 11 não. recónheçoc lei 
nem regra alguma. que dio· direito .. -aos supplentes 
de l.ómnrem assento) nesta Clisa . .. Se ellps:, .tivcs~ 
som ll>Sé direito seriào n<imiLtirtos -.logo qw: s·~ 
desse!!' as: vng,ts, independente· de ·urp · çhamadó 
espectal da camat·a. . . . . ~· ·· :, · .. ·.! 

Fórn dMquellcs dous Cl\oOs a sllpp~.n.çi:J (i ~ó: 
mente •Jm recurso· de qa!i· ·se; ·!'Ne: son•iç,.,a ,;,,, 

. m,tra quond" o 'julgar necessario. ·.. •, . . '· · ·. . 
·: Nio tendo os supplen~cs. .. o .dir\lit-o ,qu~ ,,Q,;l\on
rndo deputado lhes nttribllé, o quo e qM:· '>6 
d•we ~onsultar quando st. tr!JtS. _M .cb:~mnl-o~? 
.E' se ·n .·cawara · tem .?u riito)\c1;~ss'!.d,ttf.ft~~ d;e, '~!t; 
i<•ilcntar. ·o· numero . de seUS' ·'ihel'(\br,~r l . · . sem~-~~ 
Orn, •?sto nece,;sidade não se ' dk"P'f~s nterlienll), 
-p·ot· isstl . que , restiio sõommto a· Otr .. ~ <lias o rdc 
sessão, o estilo na eórte eom assent<> <t!:l ' ca-mm·:t 
mnh do cem membros,· cont.ldos :os ,;ttnpleratc'! 
quo jã fllrào chanrndos. Pol't.e.nt<i-.par~~eu-ia com· 
miss:l'o> que .niio serh t·egutar .neste .caso que so 
chamassem supri entes, e·. ·nem . a C;ltnQl'8, centenr 
d~ndo-<1 tatnbo:\1 ' nssim, commetterlt:.uma .eontrll• 
di~ão, COil.\O julgou o n obt•e : de putado, pol'. tu 
chamado ha um me;z:, ou ha mcz e m eio,.alguus 
supplentes. 

O SR • . Rn!Etno I>E · AxoaAnA: - Nem · h a ·ninola 
um lliOZ, · hll · apenai · 15 dias talvez.- . 

O SR. Ot.tv&InA. ·B&I;Lo :- E .• u1o t \nhiio' ol i! con'· 
tinuo.r os · h·ãbalhos da catl'lara ainda por muito 

· _.o ·Sr.: Ollvolro . Bo llo : - Sr. preaitlcnte, tempo. · 
smtl.> qu~ o nobre deputado que acaba do o_~UpiiL' - · 0 Sa RlBElR~ DR ANDRADA ·-Qit l\l é a )e<>i:i· 

. ALGUlL\ 11 .VozE$: -1\fui~o . bom. 

a 11tteo·çao da call\lira ·no ·· !.liuJI do IIOI.l ·d•scuNO -· .. 1 - · · .t · l · 'J 
--reeorrcs~~-·a constdernçoes peoJSoao5. parn ~tAcar ,~çau. que ~arca o empo pnr-a s~t·em c 1ama os. 
~ parece•· · da c<:-Jn•misj!W;), ·· depQis thl o lraver (b suj>plentes ? .. , . . .. . . . . . 
'combalido u principio com argulDeDto:f lll:lia rol~ O ·S:t. OLIVF.tM. BeLw:- Niill ha legislaç~o a 
gula•:es. · · . . .. . este respeito, ·6 'VerJ a•i c ;· mas tnm~?êr))· não ha 

A commis si.íO uüo · ·teve om · consideraçúo nem lei alguma que dó direi'tv a os suppleu'tes n terem 
:11 ·t>pi.oiolt.l politíca,-,. llem o!:carRcte~ peoiSoal_ .<le as_s':nto no 'cn:mnra no ca.•o de · q-qe se trat:: 
nen hum dos supplentes cUJO chamameniiO íol';Wr entno.erA·poss,vcl quo por qualqncr crrc •unstanc1a 
(jicadn . 4 . ç,t lllP.I'II · Pela m inhn parte asseguro npp31>eCe3se a necessidllu<l de c$tar · <Xlmpleto o 
que se pude$o .Mtenuet- t\s c:<'nsideraÇõus pessoas, numero d~ membros ·da cnmara, -.•_qne .a ctual-
· o.~eria .inclinado 11 votot' para qu~ "e désse assento> mPntc se não darâ, ·p.>rque faltão. apenas tros 
·na.. co.man\ a .. todos esses sup,,Jentes;. porgue dias para o· encerramento dos"nMs~s -t~a~~hoso 
·entre elles so Bclllio .dous pelo · provincín do· Rto- não se· devendo argnmentar com a . · possll.<ihdad~ 
.'Grande do Sul, n: que tevll~ · a hon,ra . de . . ~r· ou. pro~bilidade de · prorog.11çii~, P.orq•e;.:'.eon~ti• 
tencer, coai' os quaes ... me •cho nu melhores ~u1ndo et>ta um :~so e~traorduu~rto-: · Aao. .. póde 
r elaçüea, ., 11 cujo enractev ft~~o a devida j us,lçll. f11ndar r eg:r:ll!: p ara .- os . easos >!•·dUl~rtOS . . :· . ' 
. A , C:omtuissâo entend~u que· não · e1·a regu\pr . A. comnu!lsao .:ntendeu que. se nu.o ·de..,•a· .. atar; 
cham8l'em·se os·tlupplent•s ·indic:ados pa'-a p~u· nos preeedentes; porqna u. ~a(!l:u:a .. desgraça,l,a: 
·cher u ·'l'agas dos :SI'K. deputados que se auo111n• mente oa Lem eatabelet:ido . . ema.grande numeru, 
.1.iJrão, ·porque acba ,que oeaupplentoe que 4evem e ai'nda os ~aia éontniaictoi-ios.. E ' pnr& .laàlCri~ 
ser · cbam;ldoa_ ·aão, aqúelli!S quo SI! SCRUirem lm- ~r que _d~poJ!' de tantos · annos. da P.ar1of!leutó 

:mediatamen~ n:l · ord~m dl\ vot.açl\o n apn atnda .n:J.O baJa · um precedente lixo; ·mv.arnvl!l, 
·. TOlfô' .... ·- I , ~:) .. ; ,. 

: ~ 
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sobro um assumpto que se reproduz tll<los os 
annos : e para lamentar mesmo que a c:amara 
~e tenha de$viãd, da rcgril. estabeleci.J,\ tanto na 
lei l"eguloment.llr de eleições, cumo 110 se11 regi
mento! 

PelO: lei regulamentar de eleições se estabclc.· 
eeu\ os caso~ em que devem ser chamados o~ 
snppleutes, e o modo como isto deve sar feito. 
Diz es•a lei que quando algum Sr. deputado 
estiver l~gitimamente impedido, ou por ·ausencia, 
ou por mulestia · prolongnLia, ou por ter sido no· 
meado sen 1d..,1·, a cumara mu<licipal da çnpital 
da respectiva provincia expediu\ diploma no 
supplento que se segnir immediatameote n'l or· 
dem da '\"Otaçilo para vir tomar as:.cnto na Cll· 
marA, cum a 'deelaraçãD de que o f11rã temporn
riamer.te, ou por toda a legislatura, coulorme 
fór o . caso. 

O no~su rcJ>ulamenw .estabelece que - quando 
houver necessliiade de· sE> champt· alguua supplente 
a camora se dirija so goven1o para qua· este 
ordene ·â eamnrn respectiva que expeça djploma 
ao snpplente n quem competir ·para vir t.Omnr 
nssent.o: e é só qullndo o aupplente t.em em 
l>Ulls miios o ·diploma quo eu lbe poderei reco· 
nbCC{>r o direito que lhe attribue o · nobre de
putado •lc tomar assentei entre nôs. . · 

Aindà, senhores, notei nas ir..dica~ões que f.,rão 
pres~nt~s ã cóO'imissão· de podere·s.- uma· irregn· 
laridade; que procedo· do quererem os nbbres 
~epntados siguattuios uessas. indicnçêes, 'que -se
jão ·chamados :os supplcutcs que estdo n11 Çórte, 
embora uõ:o sejào ellcs ·os immediatos em vows 
aos · deputados qtlc se ausentârfio. • ·Nito po~so 
comprehcuder a Iegit1midnde de semelh:tntc prin· 
clpio'. · ' ' , . 
.. O Sn • . R'uiErno nE ÀNDIUDA:- Já. ·se. tem cl.ta· 
modo .. alguns em identidade de circilmstagcías, e 
outros em peiores. - · . 

O Sa: OLrvemA B.r,;r..r.o: - Eu jâ declarei que 
l~menLo ·que a cam11m blljt1 cst-.belecido wntoe 
pree6dcntes contmdictorio3: mas pela. minha ·part~ 
declaro quo não tenho ·contorl'ido l'nra · clles com 
o mett vuto, -e ·menos ainda com o meu: parecer ; 
por.1uc · ·ha· sóm4'ntc tres dias ,que cu · tenho n 
honra de · f ater :parte da nobre commidl!âo d9 po
deres; ·Conseguimemente eu · niio· era obriga~o a 
fater abstrocçii:o da mioha opinii'io. . : 

O sa. RlliErno DE A.'IDJUDA. :-No. emtanlo vo· 
tou-se silcneioS4meotc sobre esses. pareceroR ; 
nttorn quanto. n esses suppleote é que lia duvida! 
E' a b_ulla . das cire .. wstancias. . 

O Sn. Or.tVEiltA BELLO:- Perdõe: o uobro de~ 
pntado niü:, tem o tJireito de dizer que me. re
gulo pela· bulia. das eit·cumst:mci!ls. Com a mqsma 
lo~!cn com que qu~t·cm os nobres di!pntados que 
SCJtiO chamados os s11pplentes que ae :aclliio na 
cc\t'le, embora não sejào ·os m li:i' "Yotados. ; ;. · 
. o s'n'. RlBEI!\0 l>E A~DJ:Í,~'DA. ':- . o Sr. !!ello 

Franco é o mais votado_. . 
O. SR: OuvF.mA BELLO: - Eu trntarei depois 

da mdu:açilo -do nobr~ depntado ~specialment~. 
Com , A mesma logica coctl que querem Q~ nobre~ 

deputados que so· cban\em os aupplo:nte" 1111e 
estio na cõrte, não sondo oll~s os mais vut.ados, 
e . t!ndo por·~•ypoLIJ.,so un; ,SQ ou 1'1) votos, d~· 
'VlSIIO ser chamados (JUtro.s-.quaesquolt' que tives· 
11em apeuas . l-·ou 2 ·-votos, quaudo ufio eDsiiflsem 
outros mais votados na. côrte ; :seria isto regulllr? 
. · O Ss;. RJDEliW m:· ANDRADA:- Não vélo '·Írrc· 
~utarid~de alguma. Pdá·:_provincie. <lo ' E spirfto· 
:santl) Jà · se · cbamou _nm _ >ttpplcnte· · que tinha 
apenas nm· voto~ foi ellf.! · que nãQ qni% tomar 
assem C'. · · - · · · 

·.· o . ·Sa~ .ÜLI\'ElRA BELLO ~- E;~e era o legitimo 
supplente <!o deputado des$a provincil!., vist:> quo 

niio IHl'l'ia ouf.r,l, e o deputado tinha .morrido: 
Se~!!ndo os principil);; dos . nobr<?s dcpnhdos . po· 
de1'1no. se~ c~!l'ado.>• á eame.l'a p~rt. representarem 
o . pa.tz ·mdJvtdnos. que representassem· . u:lo· a 
o~.mlào da maioria do mesmo pai:~.:, maa·. n opi
nui:o d~ uma insignificante minoria. Prescindiu do 
das considerações eo1_11 q o e cu poderia . . pz:ovar 
QUu semelhnnto prattea oJJende os prme1pios 
car<lcncs do systema rep!·~;;entativo, e11 seno, so · 
nhor~s. qu~ seriA mu.ito irregular cllamar-se um 
supplenta .que tivesse apenas !l ou · 8 votos :só 
pelo facto de . estnr na cvrt.e , . co:n pl'eter\çito 
daqu.ello que tivesse, por exemplo, 200 .voto~ 011 
mafs, por estar na sna provincia. · .. . 

C.m1 A mesauLlogica, dirlj. ainda,- com que os 
nobres deputados querem·que so chamem snpp!0 ,1• 
tes faltando .3 . dins pam ·o enenramen~ das 
eamaras legisltltjvos; deveria esta camàt·a chamar 
na vespea·a · do. encerramentD· um supplente para 
pre.en<!hcr .a vag~ de uua -,d~putado ql;lo so ti v esse 
ret1rndo .nesse 1.ha:; e ssto seria regular? Não 
põdc, p_ortanto, or conunissão esquecer to<h.'l estas 
razões dando parecer pam:q_u_e não fossem cb'lma· 
dos supplentes quan.to fe.ltão apenas 3 dias pllra o 
eneerraU\eoto .a,, camai'A, e ainda.S$ ac'tào . pre-
sentes tnais de l OO Srs • . deputadas . .-. . · 

.A camara niio commelterã contr-.dieçiio deix tndo 
de cltnmar snp_plentes hoje ,. tendo chamado al·· 
gan_!! hl! um rn~z, pouco mais 011 menos, porque 
eu~M trnh:1 rnmtos tr:~balho.i a· elnbor&r; e hoje 
os .Lrabalhos. legislativos • est·i·-' a lindnr. Have.ad.o 
est~.diff~rença da rru:ão,- não p6Je 'Q . c~mora 'Ser 
a~01mada.do col!lm~ettcr nm'\ _ contradicçlio ·; .e -menos 
amds · n comm1ssao, porque o:~. ruembros:que :as~í· 
gnárão o parecer que se acl!a em discu.ssào;. óunca 
derão um .p ·u·ecer corftrario. . , . ..... 

Q11e i_mporta, .senho~es,. qnc o suppleot<J .: pela 
prov~nc1~ d~ Mtnm; que .o· honr~do membro · em 
s\18. m~;cnçi\o propôz qoe f<?SSe chamado ·seja ·O 
irnmeJwto em- votos·? Nada unp;)rta ·· porque esta 
circ~;~m~tancia n_iio in6.rm•l do modo algum · os 
mott~os,. :'UI ·ra!o.)S, os principi~s . porqu·e a ·e<om
mi~são se ·oppoc ·a Ql\0 ·ello suJa' chantado. ··Dc
ma!s_, a com missão não em · vista as opiniões 
pollttc.as do . Sr .. McllD FrAnco. . · · : 
: . o Sn. PAcHf:~o : .;_;,TGdos etiiilrgão o contrario. 
: O si\. Ox.iv . .Eia.\ B~ib ; :::.;.:o · :h~nra'd~ · membro 
_pódc CI!XCl'g:lr o que .q__nizet:".: o . que .lliio p.Xid .é 
emprcstna·_ · :\. eo:nmi66."\<>. pensam.ontos que nlio 
.teve : nco•mar n :commíssão de. má fé ••. (Apoia-
clcs.} . . . ·. . · . · 

Vozt:; :-Ninguem a ·aeeo$s ·cte m~ fé. 
O.Sn. Ot.in;ttt-.\ BEr.Lo :,.:_S1 a; opiniõ.:~ pÓii

~i.C(\S do. St-. !(e~loFranco inftui.si~m n".cama•·a 
para ser _ou . n~, chamado. pai-a te.: · 1\Sl<ent.O: ·n~ll", 
$em duvula os honr.ados deputa<).,s n:lo . t.eríão 
.tido ~ssonto ... ·· · · 

· 0 Sa, ~DI!IRO 'DE ·Á~DlUBA.:~ -'-lolgllrii~-llOll 
m enos p3rtgosos do·que o St·. ,y~n_, Franco . .. 
, 0 Sf:, A~lUGIO :;-Niio. se rebaixe. . 
O . Sn. · Rtno:tno DE ANna•v.a. :-Niio fizemos 

ainda revelações. . . . · 

.o. ~n- ·ou~~~ B~Lo ::7'Scnhor~s,. tendo .'e·x.~ 
pe1,1ihJo os motavos porque a comn11ss1lo ·e)abo· 
r~u '"o ·~arecer 'que se. <ii~cutc, e . principia'uifo·· ·a 
dtscussno a VCl"Silr sobre · cqnsidera~ões· · pés· 
soael!, : eu, 'para· ·rurtar-nie ·a ~sta diseussiio ·irre
glilar., . iaijn~ta o · dt~grn~a'iel.' terminar,eOiqu'f o 
m,en dtsçurso . (Apota~dDs, 'muLto bem.) · · · 

.o s~;.: ·~~~b.~o :~Q~and;, .Sr. pt~sideAte, 
o ~&l.t ·lltustre am1go e collega._ por s.,. Paulo fez 
a u!dt~o . parO\ ser cha.rtlado o Sr. lllanoel. de 
Mello Fnmeo, na. !alta .qus, se dá e.~m 11 retir•ula 
d•l . nobre .. deputadD por MJaa~ . o Sr. Vieira ·, 4e 
Ma.ttos, ouvi log.> dizer q!le essa indicação. não 
sena approvada pela cauuua porque o governo 
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não desej;JV:l nella a presença do illuslro mi
neiro ; que por essa mesmn razlio, ba mezos, se 
SOplziemàr.l a. demi,;são do> M'ISO honrrulo eollcga 
o ·Sr.· ·Lima· .e Silva Sobrinho, porque recoiava·~e 
que: at11 s~hor recusasse eomparP-~r. o que thl

:riadugar.. a . que :vio,;se o :Sr •. Mello l•' raneo- E 
com edeito o .. Sr. Limrt fot ~OJH'idado a t.omar 
assento . nesta · cu.Sa . quando já não bavla tempo 
de set· sub11tituido pelo Sr. Mello ~'ranco. dado 
o .c;aso de hnpedim-'ntõ do mesmo St·· Lima. . 

Disse-se tnmbem · nesta ·c •sa que o Sr.: MilHo 
.Franco: uào t :>maria a~P.nto porqne a commissno 
se lhe oppol"i11, c c.>mo prova allcgou·sc o ·hcto 
'(!a nomençiio ·do Sr. Bdlo, feita pelu nosso im-. 
parcial . presid·lnte. E CObl effo:ito o . s.·. Bello 
ahi está npresentando-sc reform 1dor do prece
dentes tantes ·v~ repetidos 'De$ta 11Jes1na · ses· 
são.! .. · · . ·. ·· ·. 

Apezar porém · disto que s6 disse nnnea me 
persuadi que a eommissiio; composta de cidadãos 
de ~a11t0 lJ181'élcimentn, se anima;M a ·apa·csentnr 
esse parecer em extremo· injusto, . e .contrario· a 
todos o.; pt·cced~ntas ~ p'll'ecet·.-qno se Cõr nppro· 
vado ba· Je ·feri I' a Ji~nidade da camara; ~tirar~ 
lhe a força moral. (Apotados clta oppo$içáo·.) Chamo, 
pois, ·a · nttenção ·da maioria ·para· · esto· ·parll{:et·.; 
peço·lhe que o ~ejeHe . não s!> em·'nttençiío ·().jUS' 
tira, .:omOJ pot· 2elo ··do seil proprio credito" · • · 

·E' · verd•1de ·que :no t'~meutn -ni\o. ha< di~po;i. 
ção-·e:s:pressa a este respeito; e ·nem:·em possivel 
qqe o ·regimento tiv~'So : pre'<isto ·te do!! os casos 
·espeeiacs: qtl\) : .re~tida~ente. ·se· dão n~· : !1Rrh1· 
mento; : ~ast!l :porem ·o dt:ip03tção que I'Xl8t·e;-ptln · 

-qual n camara·:p6de· na falia ou: Uo ·lmpedimenlo 
de. qualquer de ·seus membros·, ou ·cliamar'. logo 

·sup()lentcs ... para: tomarem assento, .ou convidBt' 
os. depu'tados· que · nài>·.:·têm eompil.recido n que 
venhão quanto antes. Este· ecmvite; que é admi~· 

.sivel . no prlncipío·.das sc~õcs. não o :ó egor~. 
pol' f-•lta de tempo·<l pelo abandono que: o Sr. Vieira 
d e Mattos .. tez âo .lugar.. · · · · · 
· · Se · .é e.1rlo · que. esse·' nobre depnt.ado ' r etirou-se 

·para sua província (o que ainda. niio vL .por 
ninguem ·.eonte.stndo);· é. consequencia nalu>:tl. e 
logica ' QU~ o supplente deve s ur adroiUido.nesta 

·.casa. .. .. . . 
A razão que a illust r<> eomoaissiio d4 ·é de 

1;1enb.u!" .. peso; não póde pro.c~der; nilo de.ve ser 
· atülndrda p~la: eamara. Esta rn:tlio Ut·e. · su~ força 
do. lJOUco .. t'empo que- reata·dn -silssiio : trias por 

·ventara :esta mesma r Azão não proc:OOeria hn 8 
~ias, • quando se :déu assento : nesta casa· ao n·obre 
deputado .aupplenle ·pelo Cear&..? Se · vale a es·· 
tt'eiteza do tempo, tanto fazem para o caso 4 como 
10 dias. E:~ta ruio .quo h oje se invoca pa.rn um 
caso ~special, 'taotbem há poucos dws d~veria 
S<lr .invoea•la:· qú;uido ~ adniitti·o sem nenhumi& 
'opposiçíio; t•nt.o da ·piate da· maioria eou1o tla 
opposiçào; a es.<e· ··sr.: dep[Lt,tlo s upplento pelo 
(.)eari,· . . . . . . . . . 

Ct·eio que de\·emos semp1·e faze r esforços para 
. mostrari!D-nos eo~er.olntl$ com oa preeedent.!s que 
temos silinpre· segaido ; par">\ delles . nos ,apartar
mos- c••mpre quG hnjn. motivo muito forte, mo
tiv_o multo jnstillcavel, pena ae incorrermos na 
pecha de .levianos, na censura: bem merecid11 
de. bo•i•cns pouco escrupulosos, ·.'pouco just.i-
ccn·os. . . . . • · . : · 
.·Dem11is, não .ncs Jruta tão:· (IGUco tempo eomo 

par.eee ., . illu~tce"couuniSsii,o; nõs :Wo . anbemos 
. se. hav~nl. . ou: tl!lo 'prórogaçi'i(). aJitoll tuc!o indica· 
q11e ha · de 'haver, e tti,lv.n : longa.;. apenaaf .foi . 
encatada a dlsi:u~~o .do. orçamento. .do. fmwri!l ' 
no senado, e se · o mmimtio não quizer Jiênr · 
sem lei d~ orçamcilto bA de Corço~Jtmte pro
rogar as camantli.· Este f:aeto tl' ·muil!Qs' 'ontros 
no~ lovão a :'amdltar que ba · de.' hswer · ~!'oro· 

. ·gaçào, e· bavet~do; cabe por ter.ra·~aae Jragd ru.n
'··dament•l · d<>· parecer. : Mas· ·s(lppoaiha-se .qll'l ' o 
: :;;r. ·)1tllu· '1.-ranco' •!liiltàs · CSL~ ~'Qvniosco . 'lu~tlr<> 

d!as; porque .a .:aessi.; se eoeerr.1, qu., ineo'nve
naantll ha? Se n~ora vic~o qu:\lqu:•r de!JuLado 
quo f&ltu, .niio ll&e .Jar iamos · nós a;~euto .Por
que a sellSiio· ao· devo. encerrar ·11 S. do Se·tcmoro 1 

Senhores·, o.s -t~t·ece&.lentes .a ci;~é . res~Ho tén1 
sido. in.v.ariaveis1 . quer nesta ses;nc>, qúer nô:f 
ou~ros annos. Heeortlo-mc 'l"C em 1811, j~. d.e, 
JlOLS ·d e Wr &ido prorogaJn a . . õcSSllo . um.ll ou 
dua,s, v~ e~. ' tenu~ cit me ·i·etirado p4rll .. S.l;'aulo, 
por niio poder de·morai'' inin!Jn estada nesta .'cõt:te, 
nil .. o. tendo feito .. partic•.·pação .al.g_ama á ca.maro., 
f<>t ~h~mad<) o .. Sr • .ro~é .Riear:do un Costa: Aguia~, 
q~e ."ao era p lmtnediato . cul , votos, ·para., sub, 
stJt!llf·me, e el)tiio nini;luem achou· que ;est9 p(O' 
eedtmcnto fossn . ..irregnl~r. E . nolo . o . hon~·ado 
mc!nbl''! .que su~.le11.tou o , ·p;~rce.er ,que o. ~~pb 
le_gHll~tlvo. ao. acb(!yo. q118$l c,ompl!lto ; . quo o mi: 
nlfiterJo . ltnba mmono, como . bOJO . Lelll ;· entre' 
tan~ julgou·se. q11e p. rcpr~seittaçdo dli provintif:l 
devJa estar completa. · · · · · . · . · . 

.Mas .se a illust1·~ .commis:;(io,. ~evada .Jielas lu
mwosas razões d<> · ~tomado membro qo.~ quer 
agora nós ::fins · d'!! . sessão reformar ' precedent~s. 
prete!lile reformar· ~~te, porque ·não. fez acompn

·DÍlllr seu, pal'ecer: de um· projoet:r em . que · se 
tomasse uma medida .. geral~ . umtt n~rnia reZ.ala·• 
uor:,t. d~.st.a : aüiterln!: Ainda . nssim·; cs~a · no~IÍI!' 
devta. regular para o. futuro, e n ão · para o. caso 
e3pecial de qne 'trf\tamos. .· · · · . ; · :·' ·· 

A illusb·e eômmissão:··&via t:iii1biHn at~eó.der 
ás. cireumstnncias especiaes ·que ao dão . em : c· 
laçâo . ao Sr. Mello. Franco. l!:sse cid.'\ddo é da· 
ta:do de .uuui.inimit.avel c.oragem civi.l, .que \lPSta 
casa o fór.:x . delta todos..lbe . reconhecem. Con· 
fes:;o quo eu.· nno · a ~enbo ; · ei creio que muit~ 
gente a · invejará., p(lrque · ella • é mais · difiic!l 
mesmo . do qne a coragem . militar ·;. nelll todos: 
podem ter a . ·anergin, a f.m~tt· d'almti ncccssaria 
paro comprometter·se ; a w ragem civil é aquell& 
que sobrepuja todas as consideraç'ões pessoaes, 
wusa q·ue : na ·época actual ê ·muito ·•·ara.'·(Apoia
àcs. ) · ·· · . 
. Quando nlngu~m. ousavtt aff'rontar essas con

sideraç~.s, _q~lai.do . ningaem q11eria- cça~pràmet
ter-se, ~sso cida·liio . ergueu-se e fez aqu1 rovela
çõe.~, dcnuneiotl ·f~<cto!>. que,. ao principio negados, 
for il:o . . lfepnis ~nCessadGs e. ·Comprovados 1 .. o go
verno procnrou def&llder-se deates fàeto&, a maio
l'ía tem .declarado . qao o julga immune ode culpa 
e .assim a~irn . à face desse cidallil:o o ·labéo ae 
cnlumni<~dor, · on ·Ie'vhno •. ·E á nes~· cireums· 
t.anc!ns. que so .lhe <;{e\'e negar a~ento ? 

Seuhore·s,' refleltional um paucn; peça-vos q11e 
attendak melhOT ' pa.l'll' ·,_ quc15liió. Se pés.1rilés 
bern eStas cireumsta:ncias · j ulgo que não · ha~ila· 
reis e m abrirdes a esse cidadão as· I)OIÜS desta 
ea>nal'II. •E'. d <: VOSsO· deYer, d:\ .'voss& houra tneS · 

·D101 d11r ·entra•Ja. a esse · ciJadào pata melhor 
mostrat·des que· .eltc .. nii.o t.ev<l. r~fio. · .· : 
. Admira quo a illn.~tre commillsãD, composta de 

.membros ·.de ·.tonto jn.izo, subscrevesse um tal 
parecer, nega ndo zíe,;tas: ·· circwnstaoeias assento 
oesta casa . ao Sr. Mdlo Franco. 

O Ss..SIQOE&IIA Qot;;lRO:t. :-~s~ê des~nccituandu 
a U>iD oria 1 

o ;sa. PACHECo :-Nil opioi?lv do nobre depu
tado ·eu es.tarei . -de~eonooitua>ado .a .minoria,. mas 

'DB opinião· publica · espero. pelo ·· eontrarjo~ ,que 
ilHa: se conceitue a, se fortaleça. ía~dos do.op
posíçilo) · ~mpre qua sustentar. ~ J11Zio .e .a ·jus
tiça, c<>tno· eu o.ea,tou fazend<l.- · . . :. . . .· · .. . · 
.• ·~ .. hores, dispamo-nos , po.-:. um: momento., do 
~pinto. 4e. p~<rlidn; cxaminetG"?&· esl& questão 
.d.-pai~o~d~men.te, () • q~e . l!a d~ di~~r,. p :pu
\lUCO .ql;ll,lO!l:o .. so le~l;Jrar_ da di~CJI~O q!U). ~OU\'0 

·.o ,nono : ,p~~o, d,lS~ao ... !l!J.~ .. fo .. L. é.nceti!-da e 
's11aten~4:t ~. ~ : ·nm, pelo Sr~ ... ~ollo · Frat;~co • 
'lll:lnW aos negocios ·.ro atunal ii•· {;WI.n'1\. '1 
Qu~111 niio julgar;\ puu.:u ge.ilero.>so ll~a~· ->~c·lhe 
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agora entrada 11esta ~as ... ? N';'io parecer.!. que ô Lima e Silva S11bdnbo; é que deveonos !er est.& 
... werno e a maiot'ia tenl\l que es<e Silnhor ve- duvida quando se ka!4 do Sr. Mello Fl'Bllco! 
~ba oscbrcee1· mcll1ar esses i teto~ ? Qu'! tem quo Apre>~ente-·se uma reforma · do regimen&o , a·.este 
<·Uo venha · fazer novas accu~nções t SB forem respeito, mas emquanto esro rcf<JrmCI não exist..l 
ju:;tn~, ganhnri' .a causa pul>lic~; se injusbl~, !ligamos o q••e- temos até aqui adoj'ltado, vot.ewo5 
maio1· será o lnumpho da ma10na; franquetu- p·•ra que se · dti assenlo· an Sr. :Mello }'rnneo. 
lbr. por consequtJncia ds portss de~ta casa, tende Neste sentido passarei a •'<ltftlrecer uma etncnua; 
n bondade de ouvil-o. Não tendes o dire-ito de 0 sr. Paul« Fon>icen , _Admiro>· me da 
r.::sponder-lhe 'J . racilidde eolll que () nobre deputado pcl11 pró; 

Se os p1·ecedcnics fossem · outro~. acredite· a vinéia · ·u.e ~- P~ulo ·pudo ·c~tondor-so tnnto em 
camara que cu não iaria ol,lservacões·, qne en uma q'ucstio tiio simpleS, c ·chamar ·po.a·a· _ella 
não instaria pela admissão do Sr. Mello Franco ; rnt.;)es inte iramente estranha; e ate paixões mes-
ma.~ sendo os precedentes a seu favor. é a meu quinbas. · · · · · 
ver singnlar que ·se bns'luc ·um pretexto para Niio . se trata, senhores, sonã:o de uma intcl· 
embaraçnr sua entrada. Qual é ·a grande razão ligencia u<~ regiirientQ d:-L ·casa.: n questão <) 
<le utilidade publica que m11v& nesta occasiiio a muito s imples. c (;u entendo mc!lmo quo· os prc-
tJObre commi11sào para :H"red<ll'· Sc da 11\'archa ·por eedentcs uüo dev:lm ser cluunndos para :o.lli, · por-
todos seguida1 Que poder te'l"c o Sr. deputado qne unl preccdo11tu Ahst1rdo não· pódc. nutons<tr 
Jlelo Rio-Grande do Sul, desejoso de reformar outro absurdo. A cauiara estA seUJpre em tempo 
precedentes, para induzir . ao honrado . . membro de arJ"epeuuvr·se d~ . qualqnc r voto (nl~nos pcn~ 
pol'. Min~s 11 nssignar este IJ&recel'?- · · · sado) que po1· veJ1tura te nhll dado. . . 

O Sn. -0uvEita B~::r.Lo:- Nã o ap;\iado.. . .Ainda o outro Jia V . . E:t. vi•l que, Üt!pois üe 
o Sn. p,~.0m:;ço : :.... Note-so qntJ , nobre depll· ~o ter votaJo quasi unttnimeul~nt.e . o encerra-

indo pelo· Rio de Janeiro, 0 Sr. Miranda, m.:m· monto de uma di~cussào, pela considenLçilo ue 
bro 'importante da commíssão, uno se · acha ns- que essa · -vot~çiio · ot·a .absut·da a .. cs.mar n voltou. 
·sígnndo. no parecer ·; · po1_·qu~?... . sobre seus passos, desvotou llquillQ que :icnbav~\ 

de vetar. Seria uecessario , para se a•·gu.mentar 
O Sn. Ouvt1.uu.BEI.LO:-_N!io estnvn ill·ese_,",le. com precedentes b:o.vido.i nesta .s essão ou .!:nl 
O SR. PAC!IECO:- . !!:(.pticnu·nos :\ commissno oaüra • . que se p~ovasse q~e a camu~a tinha yo-

se porventura com· .: ·esse nobro deputa<lo . tndo com a· . .Jevadn nlteoçllo ; quo t1nbn bav•do 
com ns Tazões della ·1 .._r.t, . quandp· se vê este discussão que .clospertasse. as ntl<•nções , copiO 
resaltado, não pare~"erzi. que afgnina ra?.ão J1ouve ~ · agoa·a vai havc!•dq ; e l'..rineipa!. ~n!J 'l~e . _que . (l 
para·qne fosse esquecido ·-o o<>ma <lo··Sr. J?erraz , maioria nas di\·ersas se:sso~s d1nnas e1·a nbso-
qtie ja tinba· servido interinnmentu na commis- lut..<tmente sempte . a mesm~ . qU:aa to · nô seu pos-
.são? E todas estas circumstnocías não farão sonl; som o l}ue ntlo adm•~to .. precedentes. . 
:acreditar qna h<luve um cone,erto para se eon- A actunl. commissilo de podercs,isto ·li, os dons 
seguir um parecer neste sentado!· senhores _qo.e assJgnàrão o. par~r 'cm: discussão, 

.o sn .. Al' tu<uo; _ Niio apoiado; ~ão se póde não s ão r4lspo1133\'11ÍS : por ·· pareceres ' .que oiio 
aitribuir isto ao Sr. presidente. derào e em que se fund~rão oa nobres de\)uta

dos que agora combatem o paree<~r. : O meu hon-
0 Sn . . PACHEC.o:- Não faço injuria ncillllltna r<\dO colle~:a por ... Minas não tem·· a~siguado um 

. ao Sr. pre.5ideote, creio que cll•l pode{i& assenti.! só parecer parn introducção .de· supplentes. nes-
aos c)esejos da govuno s em 1ica1· u~soh·ado. Os tas .cireumstancias, e o h onrado mCIJibro . pel<J 
presidentes das camtnas\ sendo feitura ·da maio- Rio Grrnde <lo Sul . tambem não os t•lm as&~-
ria, entendem~e · maravi bosamente .com · esta, . e Rnado : ., Sr.· Joiio Antoaüo. ·de Mirauo.Ja, que os 

.:mesmo com o governo, que1· .para a~ . ordens do tem assi~n1\Jo, niio está :na· ca:;a. Po1· . cons~· 
-dia, quer para. ns .nomonçõ~s. · En!.l'etanto, 1uio quencia· n~o ·põde a comtl)is·siill actnal ser tar;ad.a 

.. disse q11e .bouve esse concerto; , uno f•aço. disto de contradietorlo; ·antes ê .e lla muito cohtsrenlc 
culpiPr alguma ao Sr. presidente... . . . com os princípios que. devem . vogar neste · e<Uil) . 

O sa·: OLI)'&TIU. BEL LO :'-Nilo solicitei · a .no· · Eu -vou provnr com· ·o espirito · do retrimenlu, 
meaçiio, ne111 a estime_ i. q•le é· o ·mesmo ·eapirito d1\ lei'de &leiço es, que 

uuncA. devem · ser chamndos supplentes mcno~ 
· O Sn: PA<:uEco ~ - Podia-lhe pedir, podia-se-lltc V\ltados ~m lugar · dos mais votados; · que 
· nponllir a · nomeação .do Sa·. ·· &!11(), se m qu~ o jàmais dc"'e"' .sea· .cbamo.dos supplentcs p11ra 
:Sr. presidente fosse entrado <lm plano algum; · substituir deputados q_ue nã o tenhll:o ·apresea-
não $ envenene pois minha expressão. O nobre tado 11111& escua lec;itim·\ <lo ·;seu t~lto ·~ 001;11-
ueputalo pareoou doer-se de · um aparte meu; a pou·ecimento, porquo o eontrano sor1a. ar· ~an· 
Jc outro pro!~rido por mea co'IIeg•l de S. Paulo, wh·amente contt'll o voto llO · povo, contra<. os 
quandc · n~ refedmoii a convenieocias. 'Nisto ni\o .verdadeiros caneteres que dev41m_ existir no··.Ie-
lhe fizemos injuria. Ha hômens qlle cntenden1 gitimo reprcsoiltantc ·,do JltUz; s;,ria favoreçer 
que n convenieucia politieà, quo o bem do s eu taetioaa que uão devemos 'favorecer. ·E' por·isao 
partido deve estar ~·n prillieir<> lugar ; ha outros que o regín1ellto no art.. 10. quando trata da 
que· .iinteildem que· a jn$tiÇa· dcv.i antepor-se n -verUicaçilo dos ~deree dos membros deeta ç_ae&, 
tudo; são as duns escolas · em que o mundo diz: .-'OJ deputados · gue . não pudea·em compare
·politieo · se acha dividido!· O nobr11 , depntado ·eer. mandaráõ co•ntuõo apresentar . os ··&l!Us di· 
JIÕde ·pertencer á primeira e ser homem lloncsw, plom:u<, e a exposi~ll:o por escript'o dG-< ~eus 

· põde entender que f1 ' bem df) ,artido a que per- impedimentos; ·- <l o · art. · 11 . qn<!r' ·<CJ.ue· •essa · es-
·tencc 'exi:ge ·que•nãQ se di! assento ao Sr. Mello· casa ·e exl)osiç:\o por .~é:ripto de'·arnpedim~nto 
Franco, ·e· fechar · 'os o\hos M rigm· do~ direito. sejào Nlmcttida' â commisSJ\o d6'· poderes para 
Todos os di11s se :esta dizeaitlo , · • A ·eonveDlen- dar sobre cllas : ó seu· -parecer.·.A~int.,· nif> basta 
·iia dó•'pattiJo o i'lxigt~." qa<> ·o deputado $e ·escuse, n~·bastu.· çne . elle 

Nesta .. ·questâo· a ·uraiea rozlló' qoe pode'ria 'me- · apre!rente uma .exposição por escriptG -do · seu 
· r~cér attenção é o ' nio· ser o Sr.· Mello •'ranco.' impedimento; qaer . aiDda <> -Ngimento qae ·essl\ 

O ímmediato -ria' ordeii'Í da V•>tatáO. E'' :verd;.de,- . · l'XpO>~içâo · ·sP.ja 'submettlda- a& cAdinho·; da COIU· 
·é. ei>ta uma ' qu~tão sobre a qn11t' · dc~cmos cha- J1\iss1i.o; ·a·-ver seai•l'-ou nii.o attemivds tt., ca usas 
·m,,r oplY.lrtunaincn'to ·a noss a :~ttet içâo ; m-as->~t!UI do. não 'comparecimento ; se forem, ordenar·~·h&. 
eircatnst.incias ' aefu!H!S, quo.ndo niio houve du~ ;\ camara ~u.nlclpal .. que o ~n-voque o supplente 

· vida rtlguma ein sált.ar sobro! a ··· rdem <la vota·· ·que t.em. d1re1to ~e slib~ti\lllr , o -.es-:asadO: e 11e 
<;âo pnra clJamar·Sc o nosso uourc collega u· Sr. n ;\o for em, a camnra dirü nu mesmo represen-
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taute: • Cumpareeei, visto· que vós é que sois OvTIIA .V<•z :- 'A escllS& 'do .S•·· Jasuaribe e:tiste· 
o legitimo representante d~ vo;;Sll · P!ovin.:i<t; os nA ·.sabida pu.blieac;la no J'.,O:.,al. · , ' · _.. ; _ . 
impediiJl~mtos qt\9 Oft'oltecels nilo sao · bastantes O Sn. Piur..l FoNSECA • - Jl.fuito bam dill . . o 
pari\ que ~ej>lis. dispenslldo." · · nobre deputado , e enl igllO.l cnso não está . o · 

Ora, e.starll e8to e!lpirito do regimflttto no~; PN· Sr. Vieit·s· de Mattos, o qual eu affinno llo hon· 
ce'ien,~.s q_nc tem lí~vid.o de ehamar-se _supple•\·_ rado Jeput.ndu ·ce-- ni\o. t.enho . interesse algum 'llDl 
tes pelo ·s1mples· f3cto ' M esLare m na curte, em· faltar · 4 verdade) {apoiadO$) que não se despediD, 
bora- tenhlio .minga:ld~ _v,tação ·? Se•·á coherente ncn1 de mim. nem de algum -dos membros da po· 
com os pdncipi6~ do _systP.ma representativo, quo pulação de Mina.s (apoiados], e nem . de 11enhum 
exige a mnioría.-•J!'s sufi'rngios p~t·a se pode~· dos ·nossos collegas . com os quae3 tem entretido 
representar _convenientemente. o . P!"'z nesta C!lsa estreitas relações de . :omizadl!. (Apoiados.)-
quc lome a~JScnto nella um 1nd1vtduo pelo SlDl · O Sr . . V1eír•& Je Mattos nadn. no>~ participou, 
ples facto de ter um voto 1 Pois c_r~ _o ·quo s~ e . é - isso .·que uill leva n não votar pela chamada 
seguiria se . fosse .adoptada un.a opmmo C'lntr<'·. do , Sr. Mello Franco. E' coto senbor na .verdado 
ria· seda . cl~amar·se, por ex:em(llo, o ·:Sõ. B•>rg~~- o 'supplont<l. que deva tomar nssento S6 a casa-
da 'Fou>e<-a para dllp)ltado p ela provincht da l'c;;olver .. a chamada de um supplente ; ,, mas a 
PaTabyba com um só voto, pelo simples fact., eseusa. do. propri~J..\I'io não existe, a nr)S não .po-
de se ncbnr .nctuatmcnt.! na eórta. . de~ vot-Jr contra · a~ .Ictro expressa . do ·regi • 

sr. presidente, cu "devo> declarar que da minlla mento . 
. pllrte não tenho o m~M~ receio .:t"e tome as. · :ô s~. - ' ri.lb'ol_r;o · .teo Andrada :-Sr. pr_c ·' 
sento na cns1 o S•·· .1\lello Franco; devo declarm·, sldente, a primeira : v.;z rflle tive o· praze•····le 
em nome de todos os· deputados P0~ Minas, 'JUe impugnar o parecer q11e se diac11t.!, eompromet-
nüo receinmo.;· a discussão com esse senh(lr. ti·D:~e _4 ~ar seglJ.•tJa.. vez- d)l palavra ·: ))ara com: 
(Apoiadot.) ·. bater •. o!'· q11alq11er d~3 · no~ras _men!bros · ~·"" 

o Sn. RosEin~ .. ~.B . A~ll!IA.DJ.:-Por · isso co o- cornm~.>s!JIO de. pou~res que. com o cego e. parc1al 
t,.,lllos com " aua votação. · . · · . . · amor de pai se encarregas~~· da tar~re; ingloria, 

· mas s obremodo difficil, · de pugnar · pelo fragil 
O Sri. PAGLA Fo!1.-5EcA.:.:.. Os · ·actos da ·llx-pre- edilieio de suas coucep~ões', ou qualqller dll1> inem· 

· sídcncin de Minos, dó. ;n_etua.l Si·. :mi.uis.t.ro> . . da bros da. maioria que t.:.ml\.l•.o de enLbnsilisrno 
justiça, fo~il.~ tão eonsentaneoe eom n~ · l~1~,- cOm pela f~rrea ·act.lllllidáde empte~:endesse P.sle tra~ 
a .eorisLit111çn:~, com ~s· v:~rd~del~os pru~cop10s dn bnfho ·herculeo. : 
gowcruo represcntahvo, que . l\:\0 L'ece10 que o Sou, .senhores, daquell~s · que ontendem qoe 
:)r. l\!ello J:l'raneo tenha de · dizer da ex·presi- uru.a pr<>mcssn qualquer é um ·çemprotnisso ss' 
deneía de 1\iiinns. . . . ' grndo ao qual ncn ligaJo aqttelle -que a fei, e 

o" Sr. Mello-' F "ranco. é : ná prl)vineia. de "Mi·J'!M pois vor1bo . desemponlillr este compl'omisso .que 
Geraes um dos prl!ic•ps.e.-< _ 1·~d~ctoros .do nn•ço contrahl para com a. eas•\ e cllamac .- o ver da~ 
orgão dn imprens11 · d'\ op_pnstç!l.O, e o que· dtz deiro juiz d.Js nossos •1ctos, a opiniãu publica, 
esse ,periodiço .:tualqUe':_ p_óde ler. :Não_ s_e npre· para dooidir eàtc11 mim o os· nobres membro:> 
sent.ilo factos que. possao o~~ndor il jttsttÇtL e a da maioria . quo sua_tentii,> este_ paril!l.e.r; e · 'parn 
moralidade aos netos do ~:overno doJ min_!t,&_plo· o rozcr, senlior~s, soa Cllrçar.lo a soJettnr a· -un1a 

· vincia · ahi- s{i'trata·se ·dc factos mesquinhos, ·de analyse Bellradn as divereas proposlçõe~ . cmitti· 
cousns' pequc.ni'ilas, 'de_ intrigas proviuciMs, não a11s na casa pelo membro di\ commis!\iio que 

:obstante .a libei-liotde illimitnda. com quo a im· funclamento11 tu eonclliaões do parecer; asl!im 
preasa costuma a a!.a~:Cll' o governo · no 110s~o .como· u ·proposições do nobre membro da m11ío
. paiz. Por coasegui~tc. nós · nã9 temos por eSl!o ria quo u ir,enmi>io da ine1111a .tai'<!f:l. 
lado 'inedo ·.da .discussão; teremos porén1 reei:! lO o nobra membrl) . da coznmis~ão a · quom· tenho 

· da discusaiio de nego-cios · re1attvame'nt.l ·ó · P"li- 11 he•n·.• de responder,- e q11e com a :cegueira 
t.iea geral do ionperio? 'ramb_om nesse ponto de . pa.i detendeu -o .-pe_1•ecer o {l&roeer · quo _tem 

., nada recelamoe ..... · · . . .. . . . ·• . . . por Jlm oxcl~ir . dest~, Ncinto ao 11l11atre deputad? 
- Quanto ·aos · . .!l.çt.c>s do arsenal de .guerra, o 11_el11 provlncu~:de ~tniLS Gorne~ Manoel _de ~ell,o 

paiz .~io a maneira pt~la qual o g->vorno proe.edeu Frnnc:o (n4o · apo.ados e apo14dos) , d1sso ·que 
neste negociQ,. D]lse!an?o veri;ftcar o~, Cectoa. -!l_D- nil:o havia ofrensa algulli \ d'é direitos, nem-dCJJto 
meou uma comm1ssuo msllspelloa; da qual fazu~o aenb.or, e nem. dQ1 outros supplentes na dct~· 

. J?O.rlo .. membros .âA .OPp08iQI10 J. <I . :at~ O proprio> ! trina . 8 eonelu~iiO do _purecar d~ .eommi~sãó, 
l:ir.· . Meno 'J:I'raueo: Eu 'dcaejara . qt&o esso lion- · porque Oi supplentea nnu ténl du·e~t9 em ~easo 
rado, ,é:r;:dc;p~tado· cçntinuásso a._ p_reshr ·os_ ~eus · a!g111n de extgirem u•n 83S~nt.o> neste rec111td • 

. serviços, aeoznpanho.aso a comrn1ss~ · em s~us Ora, so•1horea, ae !o!IM v erddeiro es.se argu
fius· e uiio. se escusasse, como rcz eom _ns r.tzões ·mento do ·nobTe ~eputado, entilo. nu.nca haveria 

: que~ :-~qui ,noa· apre8ontou: porâm· a sua cscuia meio de completar-~.•e o corpo tegtSiauvo •. (Apa"'-
nio nrre!eceu ~Oi 0111roa membros da· conunis· . da,..)· . . . : . . . 
são, c o_govemo· &omou "?das u 'p~:o:videnl)i&s que ' E' certo, ._8(lnbores, quo _quando- ae fi:r.au um 
podil!.. . . . . . . . . . . . . . !C•ll'to numero de .,deputados,. é _porque ~~. e.ne~· 

. . E. poi~ conto se-,po.tem trl!zer o~es, ~jltos .pa~a. deu 9.'l& esse numero co&uplet.o .ofi'ere~ta .mats 
• 116 .-dizer . quo teiUOS medo ~- d1sc~~iio .? ,Nuo garanL1as .do que U11J out.ro quo !be fosse. }ufe · 
· exiatelll .nn e&Sll d•>U.S membros multo .1ntelhgentea t:i!>T, ·e é mesmo princ!p~o ·reeonbec&do qu.ll qu!lnto 
. da -o_pposiçi0 -,nidieal, não, · _!:lia~em . tan_to~ D~~ros .mais numeroso f<lr um corpo deli.,.,rar..~; q11~nto 
. memoros <!e novA opooso<,;&o pnr<l eonwnu.arem melhor ace~·to é de pres•.lmir gue:exi!Jt& l)lt,l_su~s 
. na cureira eueetàda pelo . Sr. -Mel!(I,Flanco .rela· · ltelll)etações, e .se . , ess~ n.11mel'() ~e_ .n_lio .eleva 
. tivamente aos negoeios <lo , nr~en;ll? . · ·_. continllame~te é. porq!lÇ · se!l~o . -subs\d~o~. os 

. senho·rei!, não b& da .minba parte desejo algum . meml>ros dos cor,P.os legt_!!latl!OS em mu•tos .Pai
do que ~lié- .não vlltAI pela ·.introdueção nesle- re- zes, assim. como . no no~ •. aa ll(lbrecattegana ~e 
cinto do · Sr. Mello . Franco; o ... q11.e . e~ -. d!!aejo ._muita.s . desp~z~ _;to cst.~do coa~· JJ._m. t~ ,proce· 
'llnicamimLe ii que· se ·respeite o r~gimen.~.d" .'_ diment•>: : a.lem d& <j_Lte~ .so 1t:_ prim~~~ !Í'!I{!OSl-
ca~a · por isso pergunto , .u.iste sol;ire.~ a .mesa ção. que ·tivemos. a · tal respe.tto fixou .() :num'ltO 
atg1una escuu. do Sr. Vieira. de, ·M~tós? . .... - de·rd~ütaoos , e1u 10õ,· e· se · ·depois' foi'.eleváa.o 

. . ·., . ea9e nnmér<l :a: JlS, :ê :~üe se ~tit~eu ·· que 
. UaA· 'to;,:: -:- Esaste .nlgu~a-do Sr. laguanõ1L estll. tiumcro offerecin· mais ~ta!ll.i.s,- e qtraodo 
·.o Sn. P.luL~ F~NsEC.l~.- Não 'aceito ·este .iiro-: · não· é _póssivel ·q~e· aS. dollberliç~ ·~ eamara 
ced~u·te. · · 1 s~jüo ~otDadas pela tottdid·ldll de sous meiD.br<Js, 
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deve-se procurar que o seja eom inaior nnmet·o 
possível ; 11 tosse .o principio constitucional, e por 
conse.;uiate vé o nobre deputado que as pro
posiçoes por elle emittidas sobre oste t.opieo são 
completamente falsas e cont..-ari~ nos mnis co-· 
lllf>Sinhos p1·incipios de direito. (..tpoi4do.t. ~ 

Ha easo~ em que o supplente teril direito =de 
exigir ·a. sua entrada uo t•ccinto de'ta casa , por 
exemplo, no easô de u:_orte ... 

O Sa. OLn•~.:mA B~LL> :- J;so stlvei eu. 
0 Sn. "RIBEtllO .DE. A."'DRADA :-1'atnbem ha 

outros eas~s c :n que o supplente t~m direito 
estricto á. ~ntt·ada nesta casa, como seja quando 
appareee eseu.sa por parte do deput..'ldo qoe não 
qtter tomar 1'1Ssont<>; ·jai , • .; poi:> o nobre depu
tado que não é verJadcil•o o seu principio de 
que nuncil. ha direito estricto do supplente para 
tomar assento Dt\ camara temporaria. Demais, 
sabe o nobre deputado qu.~ no;; corpos delibe
rllntes quando a.. lei é omissa se aeeitão os 
pteceden).es, e no cnso vertente todqs os ~ prece
i.lentcs recentíssimos são favora\·~is .. A· ·admissão 
dos supplentes.:· , . . , . . . , ··. · ' · .. 

Disse o: nobre deputado que fuHão. naieamenté 
Quatro di~s . pai~\ ·, terminar·mos os . nossoS: . t'raba. 
lllos, e . (j,U6 -pnr iSSO C escUsad.iJ. . D chamada 
de suppleri~s; ·.mas de 4ue~n e .a. culpa._ do sp 
sa . trat!'r: da cl,l.a.mada, desse supplente agoral ? 
E' da co~nr.-liSsiio, . por!lue, jã.me.is teodo · dl.lràilte 
toda ·esta . sessiiq demorado ·mais de ·urn dia . o 
seu parecer sobre objecto · saiiiel!ian\~. d6nôrou 
1'?1!8~ _di~ 9 .seu. presente J?.ài;eeer.: . ~: pois 
~:mga.<{a, a e:~< p!lea.r es~ seu, _ eo~portar;nento d~s
usado, nunca vtsto ,nesta sessã!>- . ,. ·,. · . . · 
· 0 Sn •. OLIVeiRA ·Bii:LLO :-Depois que ftli llO· 
me~o só honve demora dl) um dia. . 

O , Sn ... R rBJI:IliO 11&. ÁNIHIAO.~ :-O nobre ·de· 
put.ado qu.er · ti•·ar. de .sims .. llCimbros , a .1·espon
~abüid:\de, e ulto ·, qaer carregar cvm a cruz; lou-
' o-lli~ a diligencia. . 
~enn?r~ deU•liC assen4J a um snpple~te em 

setimo lugar ..eu1 se hu ver convi.! Mo os ou.
tros; e como &e ha de negar. no Sr. Mello Franc?, 
que · ê o 4.• supplen:.e -por lllin11$ Geraea, o to
mar. LiSento neete recinto, quando o· .3• sup·
pl11nte por essa prnvineia ji. està com n~sento 
na cae-, e e a elle a quem com~te lupprir 
a falta do Sr. Vieira de Mattos?! , Ent.tlo para 
o que tem f57 votos a theoria· é favori\Vel, e 
para o que tem 400 e tantoa votos ó contra
:i.'ia? t Ma•, disse o nobro deputa lo. ae ae J eu 
&!Ise nto a esee supplente ó porqtN havln ne· 
cessida to. Porém, senhores, tem deixado da 
hav()_r senão dous dias por se R~ntlr a falta 
dos deputados que · tém 6abido, lclgo a att& 
t.he~l'i:l ó co.ntraprildue;ente • porque. ao entllo 
hav1a · neceSSidade, hoJe !la urgeucla perfeittl. 

Entan.de o nobre depntaclo que ae n1lo pódo 
chamar supP,Ientes senão por iutermedlo da. ca
mara munlctpal . .... 

O Sn. Oí.lv~o:IRA. B&LL~ :-,- Essa é a regra eon-
sigllada no r egimento. · 

O Sn. RIB&JR•) Dli: ANu!IA.DA :-O nobre d6-
put.ado comprehen~e perfeitamente que se deve 
interpt't>tar a lei de maneira que da ·sua . in· 
t~rpretcção niio resulte absurdo ; põr -cons eguinte 
se esse supplente está na córte, se esLt\ 1'\!conboeido 
qae elle.: ímmedlato em votos a um·outro que já 
~omou. assento, e que ha -um!\. nova falta a SJlpprir, 
panl" 'que essa fortilalí.iadede ·se man·tar .a .ca-
101\ra m11!licipal que o chame quando. nós · re
eonhecem_os. que . elle. é. o com~te:ate , par~ . t<:>mar 
assen.tot ljÃo rol'el=~ um. lã!. . procedhn~nt.n ·n(
me .iD.teuçãQ de V~-U' . as~· ~ul.ci a.o s·r.- Mello 
!"~, a 4espeito,dl!s siiincipiR3· mai.s comesfflhos 
de .)~atiça!. T~4~ Oii hol!"l~DS .· sellilato,i• et~xergaráõ 
u~stes t·opcutmos escwpul<Js uzu procca.lhuo.:z~t"' 

maehiavellco e jesuítico empregado para inuti· 
lis;&r COitlPl.elamente !l direil•> do Sr. Mdlc:i 
Franco. {Reclamaç~s e apoiados.)· · . 

D isse o nobrE( deputado qne ~c h,>uve~•e ' re-
. cccio em dllr·se ~ssento ao Sr. l!elb F r:nico 

niio· se teria da dl> ao meu nobrd collega ·do S. 
Paulo e nem a mim ; eu niio di~cuto,' senhores, 
se se ~(.meetleu como um fiVor · aqulllo a que PO\' 
proprla dignidad'e a a.ssemblén ·n:io poderia ne
gar-se porque .ara um acto de jus t[(:a, ·Jlorquanto 
acredlt-> qu·<! a nssemblf\a geral .. ni\o pôde fa:zel' 
f11vores, o só !azel' ou negar justiça ·:. e· se . o no
bte deputa•lo , enteada · qu" co:n·. jnstiçn-: temo_s 
assento ncstn casa, para :;,oe ha · do recordar, 
eottil! · qud ·· tonl3do · tlc t.ardio nrrcpcndimen~o. 
esse facto! · Ntlo quero de maneira alguma· llin" 
çar sobra ·t.oda a nobre Imlíorio\ a mesma :iecu. 
sação; mas parece-me: qlla nlguns dos membro.: 
Quo. a. ~ompoe:n j á .se arrependtrâo · desse acto 
d~ JUStiça. (N<To apotados.) , : 

Ut.s:A, Vo:~:· DA · t.s:.\.rom-A:.,-E' nma injústíça gra.-
tuita.que nos. ftlz o nobre deputado. · 
·o Sa. RroEiito DE Aso&.ID.\ :-:Ag·>ra; senbo.

rcs; tendo respondido perrunctoriamente 110 nobre 
depllta,:ll), pa~sarei á sel!"unda P'trt_o c_ió meu qls
ilnrso, 1sto é, .. responderet · ao · nobrE! membro do 
maioria··quc · cometou . !lcon~ell1ando ··â • maioria a 
RpplicaÇ/i9 da: dout~iDÍI ·coritida·. na maxjma latina 
sapõcn,is est• mu«zre" comilium: - . . . 

Disáe o noure dcp_u.(ado· ·quP.· 11. c:u'na.b havia 
err..-do, e-que agora devi&,·· clllcendar" seus · eri·os. 
1\[Qs ·po lia e de,•ia ~lle · argutne11tar assiin ~ Pó de 
e deve 11. camara acertar um· tal conselho?! Seria 
digno dasta casa decidir hoje de u ma inilnêil·a 
e ·l'manbã,.de outra? Deverá . ella ... sl.ljeitat:·se a 
que se julgM .quo seus netos nã.o sit\'. filli03. do 
di.t·eito . e , da ju.stiça, e .sim d o. cil:cumstanclas 
t ransltorlas? S.erá justo que a cam'nra se sujeite 
a insinuaçõ~il .tendentes a de.;virlu u• séuülctOs? 
Serà . couvilnienl•i gli.a . ella colloqtie ii opinHi.o 
publica rias circumstanCias . de di:l:er qtie · hoiá 
co:no iíe trata da · um . adver~nrio ilnportalita 
que tnm denunciado nesta casa f>IClos que· se 
ptaticã.riio par11 · nrgoalia do · paiz, debalXo ·d.a 
ncçi\o do .aeblal .govemo, · ó q·uo se nega ·a esile 
l!l~lv.idu.o . dírlljtos por elle poss!lidos, . o direitos 
qu~ em (lutrQ~ . ae lêm ·reconboetdo .da;1dn-se··lbcs 
1\I!I!'Ulo . nesta . cu a ? . · · · · 

U;u Yo11-Noto, porúm, quo os 1uppluutos do 
Rio GrauJe. do S11L niio ""o iuillllgo~J : tdo go· · 
verno. · 

O Sn. RnucJao · DE AxonA m. : ~ Shn,-· mi!J ós 
nobre{ doputadoe, scrviudo-mc de mn rlit·• \'Uigar, 
prereram tlrur llm clente 6811 Jl&rn tirarem d'cll.s 
alheios, por lsao · ê qu<l sa nll" '<h\ aasento a 
euea supp\entes· p~~ora se· nilo dar &tmliem 'as
sento oo Sr.' Mel~o· Franco. Comqiuinto eu·:.+ 
um p l)llco ·novo no ·pa.r!Rmento,_ co.nt u-:ID a ·msnlla 
tal ou qual' · in~lli~ncia comproh!litde· ·p~l"ffJi.L!
manto qWtl • ongem · dos nonsslmos esern~Iós 
da eómmlasllo c!e eonsti,ta'içi? e ' poderes . ··~ .,-:;" .. 
· Sr. presidente, eu sou ·de ·opinião que se trat e 
de epmplctat · sempre on · elevar -se·. ao. ·rn*il!.r ' zm
inero poss!ve'l ·a camara. temporrmot.: ··'mail como 
os Sr:i. · d~putados pod<lm ter· eser upulo : -ns · .vo
tll~tlo, ·· pode~ ·quer er v otar polo Srdlló~lri Franco 
e .niio :por outros, · eu · peç<>. a ' ·v~-,~. ··d esde já 
a · diYisiio ·da voi.açiio;... · ' ' · .• _. ,_ .. ..... .. , .. ·. · 

u lrl:.\ Voz :.,..Isto é. que , é e.stl~in. ~~- · : : 
. Üc-rRA ·voz :_:é, ~o~~ :-·.:~o.;af.· · ' .. · . 
ô · ·s.a. : . RmÉt~o Df: ' Aií>rU.i>~ ; ;;:_; .Ac:iblio de· di· 

zer~mtCqile . li~.· uri.!a ·· i:út.ep:õla ~ ' >)~i · 'l•te . . s~ . ~c lia 
compreheud•do c!:lte. meu pensa:nent-',· por 1ss·o 
·retiro ·,o· meu: peéiido;· ' ' ' . · ·. · ·· ., •··· · · · · 
.. Mas. disse o· JNbre. (leputi~ . po~ Mino"'' os 
precede11tes nilo valdDl por quo~ n'io houve: d is
ciissãó, Pcrmitlil·we~ o· il<Jbre dop11tadu .<Jue ~u 
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diga· que o Cncto dc-nri.(J ha..-er discussão 6 jus- tratar na eaníara. E' isto. o que ·;m n1iÓ po~so 
t.amente. uma raz.~o muit.O forte da justiça desse comprehende•·· · po~que o, n<.ibl"e ·deputadO· _sabe:·o 
acto, porque a a<'lllembiéa tão couvicta estava do pouco contacto, ou antes o nenhum eontllct.o em 
·direito dos sttpplentes que ninguem se levantou que os 11\embr.,s da mínoria vivem eoín il.quelles 
-para .eoatestár . esse direito, e niio sei quau.Jo que so n~hão l>O •governo do estado~· · . 
dando-se cs~e f•ctl'> se possa vir dizer q1.1e por Se pois .essas ob~érvações ou esses estigmtts 
tal motivo nilo são vRliosos "s precedentes quando do nobr<J ·deputado podem cahir sobre alguem, 
inju~tamento i~to é o que d.emonstra qne o~; pre· 6 certamente sobre os metnbros da 'maioria; que, 
ce_de_ntet:~ crão flnuadol! em ju:>;tio;a, e ue~c que mais relacioJ:I\dos com o governo, deviiló .estar 
nao houve quetn se atrevesse a. contestat-o~, é ma!hot· infounados .d~ssos e~e:1.ndalos. i.Jlpoiados.) 
nova maneira de se arg11mentar o atfirm!ll" q11e Mas eu quero faz~r !lOS meml>ros da mnioria. a 
R9ui_llo_justat!le••l.e que lhe~ dã. mais, força lhe> ~ustiç.i de. julgar que. el\ea .mesmos· ni'io estaviio 
dl~ll)llil .o v1go1' ; lsstimo sobremodo a P!lsiçã:o m!ormaJos .a tal tespeito, poís .que a nOSS(4 des-
errL q~e so :cullocou o nobre deputado, cuJO~ ta· s•~aça. é tanta que o propri0 governó declnralt 
lent,os .sou o primeiro a reconhece•·, mas que se que do nada sabia, tau.to quo até cant~$t<:iQ. os 
via. na dificuldade e•n qu~ ee vem 'todos quan· fac_t~H n-pre:>entados. ~()mquauf.o. depois . de os 
tos. de!tindem ,um'" _p~csim~· causa (Apoiàdos.) . . haver eonteetádo pela st\a eondt:lcta sub~ecmerite · 

E, M»liOtes, é tM dificll a tarefa· da. defcn· manifestasse a existencia del\es, demittinJ.o em 
der este p!ll'ecer, que um dos membros o:ln com· massn o~. empregados dv ·ar~!lnal. de. guerra. 
missão que assignou o parecer recuo·u ante. e !la (Apoiados.) . · : _. _ . · · . . · ·. 
(apoiaàos), e um outro membro muíto imp.•r- . 1.;otlsinta,, pois o , nob~e .• d!l_putado .. ~ti~ ·o. ·uão 
tantc niio nssiguou o lJS.t·cccr. Nem se di~a que acompanhe em a su'\ opmtao ·de . haver o I!CI-
foi por J1iio estar . n ... casa, . po1·q nc. hn ,6 dins "l'ern.o d9 paiz .Procedido. d_ignamen te ntlsta q ues' 
esta materi.a está sujeiLa á commissiio, e; eu sei t~o, :P?r.qu.anto nà<J qu~re~~o'atgnir de concuss 
.que a .. minha indic,~ão. já foi às, :(.lias desse Sl009,1.:10 o gpvemo, po~s g,ue a l!l'Dto não cliegão 
nosso collega a, que me. r~fit.o; 1\lgO, parece que ~- %n.has. crenças a tal~ \espe!to, q~ero. faz~r 
o. Jact9. delle .'li'ill ~ignar:o ,parecer demou~Lta Ja~t.ça Mil. memQros do mJ,msterw, de JUlgar que 
que a sua opinião é·eon.traria ás ®Uclusõesdo .n!to tiver_ão. parle nessas coneuilsões; me&lll.o para 
Ulesma. parece~, e qlie, . lllgu_ma defer~ncill.":pàra hon,·a do p1uz, todavia niio posso dizer que IH'O· 
com os c:wtros ~eus compe.nhe•~os,o obr1gou ·n.cs- cede de u~a. maneirll ·d,igna um go-verno qne 
colher um . proced-grnentu .. rnéuio entre .eonc·ordár se !l!Dslva >g!J.~r•u•t~ ·de:roubos escandalosos, de· 
com. ~llc .~ thr um parecer con.tr!lrio, o e.ntii9 niio monstrando o co~pl~t<> · delei11:o e incuria. com 
o .nsslg!IOtJ.,. •. . , . . . .· , , que procede ·no. f'-.:tani~ e .·~a fscnlisação: d\S 

O So:.· OLivEIRA B.,;x.L?; _o Sr; Mir\l.,da ·niio •·endas publicas. (Apoiados.) · 
·es\á.presente. O SJl. APRIGio:- Está em disc~io a iisc«li· 
:, O Sa. 'RmElllO o& A:mllAoA : -Mas. ha seis saçilo da$ renda> publicai 'f. 
dlss . q1te, ·o parecer foi .stfjeito ao e:s:am~ · da ·o S~t. Riall;l~o DE A~<~D:aAnA.•-- Nii\:1 sei; ell esto11 
.CJmm~~sit•>, e·,eu posS:o aflirmar que -.~ .·minha .i~: respondendo ao ·nobre deputado por Minua; ·a 
,d•caçflo esteve .. em poder do Sr •. Mmmda;:polS culr-a nii.o é mlnha, e ·sim de q11em trouxe esta 
tive a hMra de fallar con1 elle a este • res· rto~esti'lo á c11.sa. · 
p,eito~ .,: · ·. · . ·· . .. · :~ · , ·O ss: ·APruGla:..:.VQDlos .agorl\ ao S. Juaé dos 
. Sei)!\Or!J:S, é. tão rnt\ .1\ causa derend!d.:. .• pelo Pi11ha~s. · .. _ . ·. · 
noLre deputado po;~r Minns u quem estou ligora 
rcspón~endo, que .. elle . foi .bu~car ilo. ·regiaiênto, 
pai·a jlpplicur {l,bypolllcse vertente, dispoSiçõJs 
que nenhuma l'elaçao têm com CSi_a bypCl~hese. 
e sim unicil.ment9 se referem· ás sessões ·ptepa· 
rAtoriRs; é a díspnsiçil:o contida . no nrt. lil por 
e lle citad•,, só. re lo ti vn ás faltas que se dão nas 
~~~ssõ~s "OI'ep1U':<torias, o que nno póde ter .appli· 
cllÇ!io .. algum11 ás . c ir~ Luns~nelas em qua ·nos 

· aehSrnt>s, íato é, qtl.lUido so .nche jõ.. ~rgaoisl).do o 
ein'po .l~gi~hti vo. . . . . ·. · 

, O . .rioln·e ·deputado ~ntelidc q.uc . emqunnto nno 
ha !1~'1. ·e~c~ i!nvia_d~ 1l. co,mara pelo Aeput-ido 
propnl!lari<J 1mo se pude cbuutur suppiente. Per· 

.mittirâ o nobre deputado que eu sujeite á sua 
egpaid~ração . _o>l_ abSurdos .: qll~ r~!lll:ltã!) .da.: OP!, 

,ntllQ· q_u~. e~:rutt10 •. Se houv~r d•,gsJd€n~.•a .. . poli, : 
licn, C\)mo ._de .ordinario , aco.ut~ce, entre , o depu" , 

. lado . e o S\lpplente,, todo. nquelle ·menibro. : da , 

.camar~ ... qu~ udo· .'luu:er _que, _. o,,~up.plente. ~ame ' 
assento · pnra pr·eencher a saa vaga •. .uã.o: .,ma~ de 
oseusa; .e eis. llhi um procedimento ,.Jll&g!'L da 
pàrW do depu~do, i:uposslbiH._.Qã~l·o·s~:~ri!lente 

,de . toiJlar .assento, isto, é, uril · acto· illegâl/'t\· 
•·ando um direito, o quo sem. duvida e. n!lsllrlio. 
.(Apoia.dos.J , ' . · . ··· · · 

Senhnre~;· repo-rtnndo-s~. ao comJ)ortamcnt'> ·do 
Sr. Mell'ti'~'ranco , ucatl casa, a~:guio. o . no~r~.dv· 
'pulado JWr Minu.s a . este nosso distincto .co-reli· 
giona•·io d\) só ·lutver ,. f.:itO as s11Jl!l_ imporl~~tas 
revelaç~ll. a; respeil.i> dae conctissoes,, ~e:iitda
"lodas do arsenal :.itl gu~n·a q_uan.ro ·já · a -séss:\.0 i 
estava: qual!i. a ··finllar; ror outra, enteu~-e~'-:o : 
nobre dt!putada· q•te o Sr. · Mello 'FI'll1lco ile-v1a 
jtl. saber à 'PrJ,o1'i d~!lsaS .concu'!ll9!l!!: d_evh .. estar ; 
habilitado' deSde· o ·princtpi()· da· sessao COD1 as 
informações ofiiciaes ou extra-officiaes para delliiS 

Q S<t~ RtnEtao DE ANnllADJ. : -Tio lia o .direito 
de fallllr nos negocios de S. -José do& Pir.haei, 
porque tambem o nobre deputado G quem respondo 
iiiscU:tio o.q ui os negoeios de :l\i{inas· GeJaea ; -n1as 
niio que;o ·lov.ar nté este .. ponlo a Iolnha res· 
p<:>atn, por!:! na longa fóra ella, e eu receia can•ar 
a ·àitençàó da casa. (Nc!o ~~poiados.] · 

Aceito, senhotes, C:OIIlO conlissilo das .reluctau· 
eh111 que o aetual · ministerio enc:on~ra no paiz, a 
ingen11a conll.ssil l do nobré deputado de que do 
Pl'O(lrio sai•~ J" maiorin é que foriio fornecidos 
ao Sr. Mello Fr.meo AS info.-mações e os· d:ld~ 
quo lhe servh·ii<> de base .para denuncio:~ o o~ et~· 
ccmd;dos do arsen:tl ·de guerrll. da· .oort.a. do im· 
P.C'rio •. porq !le, . senhores, isto demo n!ltra q 11e . 11 o 
proprio P.u.rtido. da situaÇão. ha , bojo .uma rf"luc· 
't:lncio. bem ··n~ilifesta'c.!a cô~tra ·oi ríctos. do :~
verno; que elle se tem co lloclido eni uma"-posiçãó -
que· me:Smo·aqnelles ·prop1'ios'ijue por algum fempo 
illu-Jid<>& acompanhàrio 'a sua• bandeira, hoje l'e
eonheeendo que a ·lei do governo. é sõ o arbitrio. 
.(<~poiad.>s),. que ·a l:onst\tuição para ello é aó ,a 
sua ·:vonl.lide;: tem ·aberto ··os olhos p1rs estigma
tisar a3 seus actos, · e até fornecem : os 4ados 
pr~os para qne ·o paiZ- p0$,811 .. cotth.eeer o de~!· 
Jjre:ro -qne ·o g·lverno tern pam . com:· suas _ obri • 
Jtlliçôes, e. o . . esqo•eclmento .. dE! . ti>dos . ,os, .seus 
de"v'ai-es, que. ·plltentês ·dil\riam~te com espantoso 
'desembar-.ço.; . {A~iados ... <la .' mi~<wia.J ... : ... 
;,:.P ~'St:'"~·'n~C:a.:ndão ,;...,sr:>presidente, jâ • no 
p~i~clpio, :da_.,sessi'io ·deste· an~~o : eu ciil'e oecQião 
do: alçar a -. minha Craea : T<>Z nesta> •-CG.S& ·e~ 
'fa.v. ~r.d~ um.• ·bon:cm. ··da .• t!PllOSiçlio .. · ~l.ibera1;que 
a ma1on• dtn:amam·-entendeu· -d~\Jel' -.xcl-cur ·do 
11llU. ~~~. : . . . . . , .. . . • . - , . 
· Nessa occasiiio expimdi com franqueza as minhas 
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360 S~SÃO E~l _30 .DE .AGOST.O DE 1g53 
idi'.As a respeito, eomb11tl eom todas as minbas 1 mt••'r" .Nesta mesm!l s.essão, ha p_ou~os dias, forito 
forc;as •4 tal tendencia do excltt'Sivismo qo.e:~nt'in , c&.a ..... Jos-supplentes quando a eatunra.cont.tt ... a.~_asL_ 

· uot.'lva, dis~e quauw entendia n bem tto.Ju~~-''~- ~.Ao- -~embrlll~88"te!l·;- ~1l0Mlll"e-motrvo nno 
..d~stre~i~.~l"q"tTe--cin>gaE!Ilt· ~nvan· se ·l!!l de chamar hoje o S•·· Mello Franco? ·En.· 

- eer-nle ser ello · o verdadeiro· r epresentJinte da ~1Jo quo um tnl procedimento dett<lria· muito 
prvvineio, ·pela qual· Linha de comparecn no _pa~- contra o d~co•·o e cireumspeeção da eamara,- se 

' lum'lnt.Q. · H<>je ' mo neho colloMdo na ·mesma· Sl· el!a o prattc~J.sse. . 
. tuaçiio·. Supposto que ·11 l!_ypothese não seja e!ll ~·-verdade, .senhores, quo o ~- 2:1 da const.i-
. tudo · identiea t\ que então npp!!r<)ceu, todaVLa tulÇllO determ•ns qne se pos:~ao c~lebrar . as 
nutro n P.nn'l'icÇiio de ·que o mesmo espírito de sessões eom mehde e · maL1 um dos tnembt•os 
parcialidade qu6 prepon.derára . na primeira se que coitstitaem a c:o.mara d·lS Sra. deputados; 

·quer infiltrar "na que acttialmente nos oceupa, e ·mas· nem mesrno abi a com missão põdo encon· 
·que : ·eonseguintemente '' nobra conunis~iio trar um · apoio su!liciente pa1~ nclle fundar a 
·d o c'ons tituiç1io e podet·cs tem Sllllcciotu:tdo urna su:1. declsl'lo, para mostro.r que el\!l ·é ju';ta e 
'iniq:lidade · no sen parecer , qu .. ndo nlto · quer ra'ZoaveL· Qna•tdo a · constituição falia n'tquelles 
que . : ;,rja · ctiamado como - -s~Jlplente · pela termos tem · designado o minimum dos membi·os 

.- provincili do Mlnas ao illustre .S'!'. Mello ·Franco. qne devem constituir cas·t para poder a cam1n'a 
·· Procurei, Sr."· presidente; exannnar i'Sse parecer, funeciontu, m·•s isto não exclue o principio ca· 
•na ·-pe'rsuasüo d~ que nelle acharia eons•gn<ldas pital de qLto comptetB sõ se · acha elh. qua nJo 
ra_:z.õ~s pode!'osu que auto•jaassem a nobre COf!l- tem·· o numero de ' membros. correspondente às 
ro tssao a t•rar a conclust~o de que nito. devta deoutações· de todas as provlDCias. 
ser cl!amaao· o Sr. Mello Franco para nos njodar 0· S F . -..-.,. ·- · d 
·nos tri.tiatholl ·do · res\.0 du. pres-ente sessAo, mas n. ra_usta..l. DE ·~t.LO · A.pota o. 
perdi meu teonpn, porque ll't~da. encontrei qtie lfO Sn. BJUNDio:- Esta é q!Ie é a : ~egra que 
me · eon-vencessa t'et· sulo a ·1ueUe parecer · pro f c· deve ser · observa;ia; e se o nQ.O tem lltdo, para 
'rido "1le ' ronformidade· com . a jastiç"a. :-com os -i sw 111\ ·concorrido o governo, ·porqn~ lnnçll mão 
ritylos e t>rati~o. até hoje saguidos, o finalm~nte ·àos ·membros desta 'casa que são <Te s'tls' nlfei'çiio 
'com· o ·•regimento da casa. , Vr''<J.ue u~:>enas a P."'ro. ~mpre"gal-os em éommlssÕ€s, infiuíndo depois 
Hlttstro eommissão disse que niio conviob:i c~a:· para- qil.e . _n_iio ·sejlt_o chamados_ os ·!éS'peclivo·s s up· 
mar ·as· supplentes; porque f~lta.vno : poucos diW! p_lentl!s, · prmelpalmen~e se nao sao de sut~ ll_spe-

'de séss!t:o, e eu tão foi·lne Ct~etl conhecer l}•le· ell·t ClO.S' confiança · e predtlecçiio ; entl·eta.nto o • pnn-
'decidirll lniqua.mente, .pois ·que _redazi~a o' _negocio cipio .. !ler:tl , CO•l"'o dis~e, é -o · d11 que a ean1nra 
" :mara. . questt.o óo· tempo e de · dtRS, . qua_ndo 'dos ·Srs. deputados devo "conter ·.,. nnme.·o d·e 
clsramente se vê que se trata do umil quesflio todo~ o;; qlle sào eleitos ·polas proviucias ; ·e su 
de i!irelto e con~;~tjtueion:~l; '· .;.st,D ~ssim. é, ~nhores,, ~ o: f!U~ero cqrra.ip!)R· 

o Sn B&zRIUIA. C&.v&.u:Az-,1 :·-Apoia•lo. dente às J.eputaç(jcs d~ todas ad p~ovineias nõ.p 
• _ . . · . . . . . . . está completo, ~e faltao doputa~os P!lla de Minas 

O Sn . . BRA:>.'DA.O:-:- Sr. pr~s1dente,. eu ll!_shmo e. outro.s como na ca;;a ·s~ p~ovou, sem que bou-
quo deus homens nlltavels, quo · dous m_e!Dbros v·esse. ~~ _só membro -~a . ma.i~ria ··qu? :.ous~se 
que na .verdade merecem os . mens : respeltos c contestar eomQ teve · n 1llustro commlssiio- a co· 
'eonsiderneil;G escrevess~m c nssignnsse!'l es&e pll· t•ngem . d; dizer que: ni!o · devê ser_ clta'llado _o 
recc~. ~p1to, ~ q_uesLào nãll. é ·.de .. t!mpo n<lt\\ S1'.· Mel\oFrancd porque· raltão l.res· a;as:_pat·n Se 
de d•as, é de ·d•rctt.>, é de . cl?llst.i~utçuo;. e n~~e . encerrar n sessilo! Ainda digo que tlepJoro pró'--
tetTeno é que elh deve sex-dt~utt?a; ~tldo po!s fundamente ver 'lUe dous nobr·ls· deputados !l 

. q1tll ~~~.ror .ieto é a~surdo, e arb1trnn.o, é BJiti· qu~m ·tanto respeito assigno.ssem semelhante p~-
constttuclonll, . ê ma:)tfcsta•nent c - contrario aos recer. Se se tratasse ·do um outro uomem quo 

·precede-ntes estnbo1ectdos pela c:lmara. • a · no)lr~ commís3iio dn constituição c polieres 
E com llifdto. Diro set·i · um;t . extravagancia pretendés;;e · arr~dnr do,s banCils desia casa, s·erU~ 

cliz,er;~e, que porquo faltiio 8 ou -L dios de sessiio um injustiça notox-ia, urn·a. iniqu.idade p!llpit&nte, 
npanas . (ll po_ti•n\õ ía.lto.r a~é SO dla!l se o pod!r nuts. essa injustiça toma um earnctet· .ae . li;_o.ior 
co1npotenle JUlgar conyeUl~te prorogal·ll.J nno f!'t!IVIdada tratando-se do Sr. l\{ello Fr•1nco, d_oase 
se devo executar ~ !e1, nno su devo ehamnr eldadlio quo o pntz Mo l'cconbc~ qrte préstAra 
aq~ellea que tem ,d•rcrtll d_e ~epresentar os in te· lmporLimt.os serviços à nação, por haver l)dnun. 
:resscs .tos seus comprovtnctan;os nest~ . caill ? 'élailo fnctos quo outros niio snbiüo, ou nilo 
Sr . . pre.;i.pent.o, ."'u reconheço quo a província de linbiio cnr.lgell]_..p.-tnr.ilenu.neinr,- digo,"tratando-so 
~Iin"s· 6 uma daa mllis importantes do BrQZi!, da exclusi<V cfesse homem a injnstiça .to-rnB·~c 
e por iRso e11to11 ponua<!!do que, s~ppo.sto ella m~is tlagríiote; moia uotorln., mnis ,riipugn~ntc. 
tenha nosta c(lsO. repres~n~antea mu~to 1liuatr11s o Sn G< llES Rmmno • _ Mu'to bom · · 
que def~ndll.o r.s scu.s dtre1tos, todavtn. peln s un • ' · 1 .· .. • ., 
mi!Sma importaneia deve ter eompleu a depu· O Sa. B~t.~.Nn!o i - O que dir6 . o 1.' tiz ? Dirll, e 
taçno. que .u represonta .. , Port<Jnto . etit~nd9· qu~:~ com toda it raziio: •• Vós da .. ; ma•o•·ia tivestes 
exchur·se nas acttaes cn·cumstancias o Sr. Mello medo que se sentasse ·nlls bancos da camata um 

.F'ran~o impo~ta _o m~m.o que ferir·se os in te· homem -'}ue te'!l coragem-··para . d_enunciar os 
. re!Jlle~ . daquella -provmcta, e ruenoscalla1··se a ~busos o prevancaçõea do'·.governo n. qncm de-
. propría · <ligni~a<.le _!t~stn CD1llRr!l: _ . · · . fendeiJI~ ... · . . · 

_. .Se ! O _J!leno-' a -l~U!Itrc çommtssao· e~:c.ontrasse o se. B~zERn.l CAVALCANTI: _Apoiado. · 
nos ann!l"s dos ~~~~belllos da C!is~n. um pre~· , · . ·. _ . : ·. · · 

. ~ente .e.m que _.apC>tas~e a su.l de_cuoao,, se a..:basse ' O -Sn. BMlii>A.o·:- .... vó~ ni'io t1_vestes ' COl'll· 
no J;eg•ment;o u~a. d1sposiçiio que t ivesse affini- .ge~ de all'rontar um- aclvers,ano t.espettavel, adver· 
doJc com a mat~t111, se prod11zissc um argutDento san<J capaz de bater·se comvoJsco em todW! as 
Jo~co g~rido · niio dO: letl·a expressa do mesroo círewnstuncias. )) , . ~ • · . 
, x-eçtmento . ~u. d~ ~onstituiç~o. 11~ me~03. de ~!ma O Sn. DoTllA Roc :H.\ :·-Isto é um epigraml!l1l·á 
ou _out'-:11 · d1~pos1çao .anlll~a ao f!SSumpto, po- · ·minopa·. · -· · · · - ·. ·' · · 
derla d1zer : « Pense' a <sun t~utOIHada por mo- .. '- · . 
ti vos que me convencêriío da juati~ -de· ·minha :0 . Sa .. Dru.liDAO: - O nobre . d~put.Wo acba .em 
·deeisio, obedeci 6 razão · soberana da camara tudo ep;grnmma~.e~ nilo .nego a pesaoa algwna qao 
manifestada em outT8a oeeasiões. » ' · t&nba corageD), mas estou dlzenl.lo que o Sr. M.e1lo 
· · l\:(as, ~enhores; o contrario é ·o: que' tem ·aeon· Franco deu pr.ova~~ de que a tem. 
~ido; .. ~nunensoa · precedentes· elt.istem na· casa · · O •Sa.- Dc-rM<ROCJIA ·: '- E os eenbores uilo ' a 
_que desylrt.u_, :to e reststem a o·parecer·da nobr4 C'Om. t.êm-? · ·· ., 
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SESSÃO EM :Jo-nE AG<lsro nir is5a 
. O Se,--B,tAN'PAo: ..:··J:.únL>em no.se:io ol~ Wlinoria· 

actuHllla qu.tim tenha bastante eoraoem, e s,ja 
tll(laz :ue oll.ar itnpassi'7cl po.1a e·ssetQ<ÍO d11 mp_ioc 
r_ín,, , .mas n:lo se~ia ~ncon:veni~•ltd. <JlN vies~e 
muts 1!-nl. 

O SR- FlGUilm.~ or-: MeLLo:-- Apo:i-ádo. 
·o Sn .. BMN!JX.i;.- Se~ho~.;s. a telires~tltnçiio 

_Tinciomrl ·nunca perd~ semp1·4 q•le·cin scu g6emii>· 
nd~tte. uni· homem illllstrado, ·u·n hon1~.11.· que 
t~tn :c.,nhe'cimen~os c . . pdtiea dos negoeias _pnblic 
e os:_ Port.D:nto, brln. e_ qualquer dccisiió _·quo t.anc.l.e~· 
n ~xcluir de· !StlU seio um.eid:Lilão ttesti\s ci,·cunv 
st•n"c.~a:s <i iníqua;., ni'io_ p_Ôde achnr éC!wii.em apoio. 
llQ P!i'z~·Se a·ctl<n_llrn cst1vcsse pr~en<:lü:la, não illlvill 
i:)uest~o :· tn!).S _Iiiio s~rido. ns;iuí, _ G, achal'lM-. se o. 
S~ .. Mello Ft'anco no Ri•>" d" Janoi~o._ diúr:so que 
11':!0. COI1 17dm. que ~e cb_:1mem, s,ut'plcntc3 por,tlle 
fa1t11o. tres dn1.~ para se et)cet·rar 11 S•1Ss1io, é aven
tura.i·-se umn. propnsiç:'i.o'·' qrte ·n:tó pensei que 
dou~ homens ,uustl'ados pudess·cm ·enu.ncio.r! · 

Não teu do .assistido .110 da!Jate deaJe o se li pri"lr
ciplo, nii() sei ·qunes 'OJõào os. argumentos_ :~p_t·e·. 
!;entudos pelos . nil!Jres rlcputadçs que.sust!in.tárão, 
o·_ .P~i·t'l~(lí:·. da. comlili~s~o ; , 'li !I~ _ .. .I!le ,p~t·ócá, tpr. 
!l.llY_I~O,'diZet· que ,UIP; .. dell~:,;. sa b~seára_,np_.·regi; 
rnen\o,, d~. casa p_nr~ _n.fJI!t!lllr. q!le. em' .. fuea.: do 
mesmo nr.ô et·tl ,Milven~en't!l e_ :nem: .Qbri~íí!torro_ 
clu1mni·-se supplentc píir_a so.pprh·.a vagu. doil!us
trç dcputa.d'o .o"Sr._ 1\la~tcs .. quc i>1!--·n·tiron. :se
nh~•·es_, c•m:el .. c.s.sa _t·eg'llnento,"lêJe-o nrtigil. por . 
llt·trgo ,_ palavra por palavrn; e dizei .se encon. 
t~&.i~ .f\elle_ un:a. unic~ disposiçi'io onde, sa po~;sa. 
b~eBf )>, proced)ticutó _q;ue quer ter s. maio rio. da 
s;n~ Est()_u. ccrto_que aquGlios quo com.lmpnrc1ali
dn,Jc o ."dllm"inaJua p~lps ,p_rincipios. de' j ustiçll"lerom 
cuse·_regh)lento, dit'l!a:. « Nüo. lia aqui algr.lmn cousa 
entque se possa Íntl.,lar}> porec_er d~ nqbr~ eonilll.is· 
sdu do pod~•·es. ·»E poi.:; se. nem o·rogirnonto;·DOUl. 
o. eonstímição lltltol·is!lo o. conclm;ão. 'tirnda pela 
nobre' cnni111issno 1lo" pode}•es, _como ·<16s, senhurcs 
da liH•iorUI, lUlvois de votar. por sc1ilelbanta pa· 
l'ecor t Como voe tustifiCilreis? Como .Jire!s ao 
ptti~: • Votei· de confuxmido.dc com a lei c corn 'l1 
Dllnhm eonsciencin? )) . · . · . . 

Eu, n1\o que••o; ·.sr.:. presidente, nLtri'Juir· má 
vontade ll nobre commissiio, liiio Jlretilndo :-en·· 
;tcrgQr: n~ts seu :procedi~onto n tnflúmiein do. 
B_llstro,sa o t_~rrivel-d_o governo, p_orqu_o laçtl jus· 
uçn ·aos seu~- m<!utbr0s; .estou- per$uatlído •tlle 
clle~, "(lO sto que sustentem · com todliS as fot·ç11;' 
o rnhust.!d~ uctn~l, que .eu consid~1·a. omino;.o e 
fntal a.n tneu palz, ,~odnvi.a .. não c1J11gadli(l asa-. 
boruino\· suas co1~o~Ci enci.a-; .·á ncç:'io desregtnda 
do gllblrietc; lnAS deVO dizer qlle· 8. ~ogiCEI".da 
nobré· comntissi'io nestn po.rte foi Utnll logica .·i nex·. 
plica.ve/. 

O Sn. VmiÍ.T·J (t'Om 'ironia):"-U~ lo_g:ca: sili 
!Je•lBI'i.r. · · ·... • · · ' · - ' '' · 
. o si: nru..:No:tô: _:... Ai,·:\.teço·lhe. ri._ lem'ln:Ô.i\r;i; 

foi uu'laTogiea .l'úi ueael'is,· e· enLreW.nt() o ,l)obr!!: 
deputado qu.; rnc_den o ·op.-arte. ha,do. · :votar .pplo 
parecer I . . . • . . '· .. r •. _ .. ' 

O Sn. VmuTo : -ApDjndo. 
o sn. BRAKI>io: - Niiu 'éóncluírei, seilhor~s. as 

Jn\nltns· 'ob$et"VUÇÕ!S .Senr fuze"r. UÍTi~ "t\iffexáo,, ~
Ó est<t-: o· go_vern~· que-se ·teltl. ·nrrogado·:a:dircc._: 
çiio ab:soluta ·da·· sociedade·; esso · miuisterio :qnc;· 
no tnP.n 'entender, niio passa de liin" ' -pcsadello 
terrivel'que ·csmnga o Bmzil, t•·a~llndo·se· dê trina 
questão destas," não· diz uma palavra, mette-se 
entre $8 eort.inas. a com urnn_ velhocnriq, i'il/1:~11· 
li!icavel· espleita o· combate , llCeilanuo . 'tol~et. 
ll.queUM qtte o suste11tão ~ onv;;m~ (.-l.poiados ·~ta ; 
mino)"ía.) - · · · ·· · .. · • ~: ··:._. 

:O q~!l . ~ignH.).ca is~ J O no b~e .. 1niniS~ro di'nui. · 
nnba c.-<1<1 p.-asenre, !l~pu~nilo, c~mo c!. yu~c.m 
de tnlento, J~ vontade ~í: !erro, su'~. _na9: r~11:a . 

. 'te;l:.O 4 . • , 

diag_ts ·de." COUS"a -algtuna que 1-iiga resp;;iLÔ -4. :c"~ 
z~o· e.stende( a sua -.• utoriJ.atle·(apoi.a_d<ls), .. 4$11$; 
t~~ttac.-.. o ~~- p<>ucr, e a . torn,•r. elastu:a~ as atu\s 
l!ttribuiç.ões, n~m. u.o meno.. di?. , uma-. pala.vra 
qu~núo so trata .de admilJ,ir na . camara Ulll ho
lllem que S. Ex. ~~o ~~- <leíxat' dl3' 'r·eco .. !lecer 
qua é lllll-·: bJ'IU:tlcuo:r dísturct.o e not.avcl.;. '· .. 
. _U!olt. 'Vu"z :...:. Qno imprirtnnte quesV<o' pnrn $êr 
chamada• sobre ell11 o mlnisteri? .! • ' 
O Sa. '13ao~....,l)io: ~ Eln ' miuha h~'milde opi11iiio 

a q•ul~::.lK<> .é et\1 .vcr~aJe impo1:~ant~, . o l.'io un• 
P!lrtante qu.~ ncll11- rnurto se tJ;tU fá.lladó, .. c que h:~ .r> 
ou_(; diM. que. ea OLlv,ia dizer "pot divel·sa.; parte~! 
~~:~n;~~~l•\·· :le_.,:,er ,n;solv.hla. c~~~~~-a, o, St'; Me~~ 

VJ.t"' Voz' - Os.rraneos n1o·d~vem cntrat· nqui. 
(Rtsadas .) · ·. . · .. • · - . . · · ·· · : .. ---

OSn. BsAlwA':·> :·-: Di.<:ia_ou, S1·. p~csiJe~!~, qó.~ 
est~llnn:tv~ que o tlobro'miilistro 'da"mtt<·inb:à nii.o 
dis~ossc_. u~a--pala,;r,r; náo d;ésse sig·n:lf·de.vhl"ii 
nelita.:questi'io ;' p~rguiltrmli,_ainda :o ·que signi.: 
fica l,St•1. ?' )~~tan\~ ~·- _E:ceon~e!tCii:l•> que o, ~l".: 
Mello . . Frlllteo . Java \ltl . verJade. tornat á1;sen:to 
nesta .i:!Wt;··e ''todo..vi:l. ·~·1o. se ,.quet.manife~ti\i-"~' 

. n{io s·c, quer_ des~obrir. Jlarn' n.-::a desagt•ildat· a ."al-· 
g<lQm 1' UC. peotD· ctintr_ai-ici."S_ •. ~x;. e$~Qr•\'de'aJ;córdo. 
C<>tn :o ·pnrecer dQ 'nobre con'uilis~ão.? Eli. com'ef:. 
feito· des~jár~ ouvir .. S~ E~,,'a tat:r_e~peit~_; ; . .D).a,s. 
ou oll_a. s~ drgne d~saer_:·d~ qlta nt.til,()_sphcm •. em 

. qne .l?rra ·? seu. !llO.I_leta p:~l·~~--~ar -~ sn:f_ pPÍI)Í.iio, 
sob.re _a mater1•1. ".u: ~a•1ll· d1_g_~ .• ç_u cont1ymar~_1, a, 
sustent1t1· ·quo ó'o Sr. 'Mell_o Ft·nnco o vet·..t~dut~o 

· r>Jpl·esentt~nte u~t provineia·de 'Mín'as'rio -casó pre
sente, visto· com-.i. ll>i•>: apparcc•' nes·ta·s bancos Ull\ 

· outt'•> · dep<lt.tJo dessa' provinc[n. q\lé_'até lia-pou-
cas dias n r·eJ?reseutaYa •. :. . . .. :. · · . .:: :> . 

._U.1u. Vo:i!: -Taut!Je"l , d~va vü· ~l'epubÚ~, 
O S!l.. Ba"-J(n!o:Q.: ~N,io sé i 11 qijc vôin este' aparte'·;· 

s.a ·o~ 5enhores1•l~cm quogfli,) p,elo ~U.ll <li:úesp~it(l' 
a: Pemam b. ucu_ ·!a _mi!_l htt opinir'i. () é qull. o·I __ egitinio, _supo'. 
plente deve VJr; seJJI qtlem fõr, pms que enten:~o. 

, que s~1· deve rcapêitada n V<Jntadc d-is'cleitórós p"!J•·:: 
n<lmlluc·anos,· . n · q!Ul·m . Jov,, a· posiçn(l ·em q1te Jlill: 
u~. . . . . . -· . 
.:,Sr. ~residente,- conclu.ireL ag mirrbas_ 'obs·a!'V«· 

çocs úizendo ']Ue o Sr:·.Mell·l Frnnco deve· sel' 
chnt1r~~~ para_ preenebcr ·n _vaga .. ~eixRcl•1. p~lo 
Sr. -1\iatt•>·s,_ ·deptH!Ido por Mtw\s,, 11119 .a? po_r es-. 
tllr el)nveruwlo quo l'UG .tem dlrmt.o a 1~0. mns. 
t1nlb<1rtrpor<ttie dé:t~jlkra'ver' MS bnitco11 Jcstn_ca'lll 
e~~~~ 1\omern ll qttem ·ni•l eoúh()Ço~:e ~ q.uem cn• 
tcet•mb mnib resp~lto, p·•r estnr irititn'htnQfltÓ 

· perl!lladiJ.o do que· alle'prest,rll. 1Hl' ultima l"~i-s
, Jatnra nm sorviço importante ao sen pa.i:i. Voto· 

J><lrtant>>. contra o pneeer.- . · · · _. . · · . o s.:. c~n:~l<l<>. u :)~g~s : -: Sr. _pl·~-síJ;,n(o,· 
.- nãó cr.a mlr,llla íuten.ç~ ~tn~ ;p~I'L~ _; na di,;_cus0 

sãu: t.lo pat·cce~ .da, ;C'?!D:~!.;;s..io. ; __ 1Jl3~ .. Q.,.mu_'!h:o. 
d_eputndu· que acaba_.de s.mt!l-):,~e,. prete~tl!e_n4o,~u,s. 

· trliclll' o seu voto e telv.QZ: ·o . rle , !)u~ros. com , a 
, ç.,nJuel.ti qú.e teve ,quã.udó.aci tl'atoit · Jilsel·ifi(:,a. 
ç~o ~de IlodeNs.,içén~â" da reilra.S~tªçM Aapro 7 

, vmcta do .Pa1á.... · _ . . . 
o ·SR. B&.~.ll oi.o : - CG'm o qtÍEnuufto 'll9: hllnro~. 

. O ·sn ... CAXozoo 1'-Bona.-.:s: -- •• ." ~l'<l CQlloco~ :t)a 
Meessids~e do d1zer al,gu!W!- cQ.u~ a e.;_to_ .. ~elõ~. 
peito •. ·. . . . .. ·• ... ..... . . ._ "' " ' , ~-

. Fui $cínbro da-cómiuÍS$iO"d.) poJet:es.,.~ei; um 
:parecer f~tvorav~L .li ·umi' ç4nd~to .da-l)p_pQs~Ç$o~ 

1). c"mclíilllto 'nti4a.,·el; ~1eitooi -eo.m 0-iUl.U\tre ® •. 
, P-!1-~~o , d-eb8ix9. _d·a : nie~au.&, .'.b&ll~~;~~f!lt~lâato 
, ho~e v<.> to pelo .l'l\l'ecer .. d3, ·-C-9'!IUIW6&1!-Q_."'V~Qo 

ll_,!Jc, .scuhor~ p_olo patec;~·-~lidO,len~ .~.\'0-. 
; ~O ~ :~11!!11 ·o,l~. S~. ,§),~--Jl'rau~,,-aii;l, Só : Dli.~ 
· so11 ·coutcaltcton"• m:~s : tliJJ,CÚI. ,demon.st.rt>.-cvrden-. 
'. tcmeute. 'qne qualqu~r;.que seja a. diverg<!tü:ia em. 

-1G 
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princípios politíeos, não no~ deve clln inftui~ em~
~os .semclli!l.ut.cs (a.voiado), mas si111 o direito q11e 
nssiste a este ·ou áq11elle cida<I:io do tomar a<~· 
~nto Dllste r~emto ... {Apoiados.) · . I 

nos sua opiniio sobre a rn:1ter ia !-Se pols·S . . Ex~, 
como nffinna o nollrll deput.'lilv, nos não da :Suo 
opinilio, s~ n:io sa 9ner ingel'ir na questão, é 

· ehH·o que o ,JeJo do gov<!rno não andá lle<te 
neaoeio. (Apoiaà?s.) - · ' · O Sn. Ba.\~nlo ; - No mesmo éa~o e3tou ec: 

O Sn. C.\.~clo? B<>nGES: - TriliAVIl·$& de saber 
no principio desta sc~siio a quem cabia .uma. 
cadeira nestn c(lSa 'pr:!a província do Pará; mas 
por ventnr'\ trat~·se ngorlio do saber a quem com
pete o luga1· 1ü suppl()nte pch orovincu~ de Mi· 
nas? De certo qu~ não: trnta-se simplesmente • 
da saber se na fórmiL do nosso r egi monto ·o ~up· 
plente i:í conheciJo póJe Oll nllo tomar 11$S~nto 
na aetu:tlidlldt, isto é, se SI) dão piu·a isso as 
condições maTcada;s na lei. Orll, é justamente i5$:> 
qa.e contesto ao 11\ustre dep11hlo, é isto o qlle 
e1le não p1'ov.)u .. • (Apoiado$; cru:âo·se d.iD<II'sos 
l!partes.) 

O Sn. BSA.NoA.o : - Desejo ouvir muito n V. Ex. 
ncs te ter.-eno. 

O Sa; CA:-!DlDO DoaaES: - Em .todo o di~ureo 
do illustre Jeputado nutei. uma circumstancia que 
parece muito _. importante; e é que eUe tivesse 
u·nicamente tom!_!.J•! a peito demoualtAr que o' Sr-. 
Mello Fl'll.nM dev1n l<n·- n~sento uesta caso, ·sem 
dizer uroa · uníen palavr,l :leerca de outros sup-. 
plente3 de · qtie·iguul'mente se O<:eupa o parecer da 
com missão; (Muitos 11poiados. ). · .. 

Onde·-fi coll pois a . ilnparcialidndo .do illnstr.o 
dep!ltodo '! Por ventnta sõmente a upposição. tera: 
direito a soutar-sa nest.'l casa, . e aquelles que· re
presentiitl aopíuiiio d<uninaute não . terão o JPesmo 
<h·~it.o? Porque pt>i~ olvidou·so o nobre deputa;lo 
tifo completamente dos outros membro~? ... '· . 

o Sa •. BRANI)lo : - Disse quo viesse qn em ·foss<l. 
O Sa. CANOloO BoaoEs:- Sr. presidente, · 'no. 

correr da discu:lSào de· que nos Qeeupamos, -cçrno 
em outras, ténho obse-_rvado um rac~o constant~. 
e ó que s e busciio t oqos .os meios, nproveHii:o t?·· 
das as oppor~unlolades plU'a carregnr·se cQm- rjlào, 
íort.e _sobre aqu'dJes que .represe li tão o. opinião 
dominante' ••. (Appiiiãos . ê 7tll() ~,tpoia<Ws; crzuilo-se . 
,nuitos apar'te$.} · · 

O Snc'· Bno\Mo:to: ~-I-;so ~ o que V. Ex. e_n : . 
tende.·· · · ·· 

o sa; CA~Olt>O 'BORGES ; - Sim, ~ntendo 41~iÍio 
qne t<ldos nó~ entendemos, em todas .ru. discus-: 
aões deixa-.se de orJióario o objceto dP.llas, e o 
goveruo torna-se o al~r<> do censut·as até algnmas . 
V1!2011 da mQiOr (PCO)I venien~ía, , . . . 

(Cl·u:llo-se . nÜn'I6J'OSos apa?'Ci!s que colwem ·a 
~o: do orado1•. ) 
AwuM~s Vo:z:És: - Ouçio I ouçio l continuo I 

continue l . . 
o s~ CAliOlOO.BoR(U;:s . {con~ (o•·ça):. ~-~nho~es, . 

ou nito eomprehendo o . _sustu·•·o que . me i •t~r' . 
rompe.... perllôai-mo se me nã:o cur.\'o ã ' logiCa 
dos npartes; sei quo .é >LSsirn :que se abafa á. 
voz -de ~:m· owor, porém' eternnmente não é. 
nsslm ,que se .fn lrlumphar· n verdade. . 

Ulll.&. V_or. : ~. Ntio se queixe, porque assim P l'O· 
cede ' a ·maioria; '· · · · · ·- · · 

··o S~; (:.\l.i'oxno .BosGi:S: :_Dizia au, Sr. p:esi· 
dente, qne pará .. tl\d:lil as discu$11Ões se trn7.íll o 
gover:no, o· co_ rn ; ea:_ e_ i &o__ o. illustra. · de_ p~:.tado : qu_ e 
mo .procedeu na:. uibu~n , di-sse que iiern duvida 
j& neste · oegocio andAva a deLio do) çoverno, .que 
O go.v~rDO jã nelle 80 -havia . jllgl!ride<. e que ~I'· 
tal) to eslava j& · decidido· o Vlllll da. -maioria. En
trotAnto esse 111e&DIO - iUllStl'e. deputado . cahio na 
mais fiagraute :c4n~o, quaad~ clirigíndo-110 
1\0 Sr .. JPiJli81z.O '.da ~1\rinb!ll lbe 1J0t:gun~11 por
qne -S. E:t. oilo tomava pane no deoa~, porque 
aio descia de ·sua alta .stmo~pbera pa.rn dizer-

E por veutura n ques_tto que s~ Agita . é limn 
quesLâo mínist~rinl ?_ Por ventura o ministro teui 

· opinião melhor n est•l res~ito que qun\quer mem·· 
b1·o da casa? Quando ae trata de uma llisposiçiio 
do re!(imento, não sei qual ê n lmportancia:que so 
p oderia dar R qualquer p.\11\VI'Il do. Sr. mimstro ; 
ncrcdíto me,;:no que, se . o Sr. ministro _ ti~resse 
uma opiltirlo ·iujusta em :;emolh 'ntc matllria, n 
cnrMra ·terirt bastante · d ii\nid_ade para rej eitar 
su:t'· ópinião . (Apoiados.) A:cho, portnnto, de~me
~'!Stlritl que· o S(ml'rlistr~- emittn qa~l9uei opí~. 
~·1\0 n llste· t·espe1to; acho mesmo pohtlco, ucho 
conveniente que o não faça · ..•. . 

o·s[<.. BRAliOÃO: - M:lS ta ·nbe.n o ministro é 
deput11do, e póde bllli.r como tal. 

. . O 8&. C&'fDtOO Bo'll.oci .: ..:.. Sr . . prcsideate, a 
qaéstão é Ja .. maior simplicida•le ; o que cumpre 

: saber, o que qu.,rv qne ._os lllnstres deputaaos 
: que· .têm ·fRllado -Contra o- pareeer .··me provém, 
. mo dig•io, e-como é .que con-sta que ~ Sr. ·deJIU:~ 
· tadu ~por Minas se neha au.sante ··do Rio do · Jn~ 

neiro. Por ventura officioa elle ó. ·camar111 ? .' .-: 
. Un V o%::..:._ E 'os outros oliiciiÍr.iio 1 . . . 

Q s~. CA~ou>o ·&nciEs ; .,.,. Se p~ sem~lhanto 
pr~dente, nós . cahir.·mos em !rl'llVes inconve• 
uic1iii!s, porque -por falta de .Qilll\quer; deputado 

. se pqJen\ ~ba.uar . um Sl\I!Plente.- e ._ daste ' ~<>Jo, 
· desnjltura11sa•·-se~ble o g<i:o<~rno . rep1·esen.tahv.o ;· 
· pllrque a - opiniiin triump,l_\anto .'jlas. umns cniiQ. 
seri(l ;-. ~;ip~nilo . ~rin•nphanto na; _- camaril :dos.:dc! 
putados. E _p•·eclao qullo.p alz .seJII gov~l'nauo .t'O~~ 

: forme _clle _qner •• _.. __ : .• . :- · " -~ : : -- · ··, .· 
··O SR.· PACJLEGO:- Conl'o•·mé elle qné·r/ sim. ·: 
o:sn. CANi..roo BonriEi> ;...:·~ •.• · o ·a ' Pa,'iz ílc~\rt\ 

·. de s_Gr_ go\'eruad.t eonforme _qu.er de~le QU_e ' .~ 
a.imtt!u• u :a pl·cce<lcnte desta _orJem. Se os -'!1':1.!'·.: 

. trc~. depuln.Joa . m.o provare.~ que. -o ;- Sr.',.VIe!!;B'. 
do Mattos se nUS:entou do R•o ~e Janem:Ç q1,le nao.· 

. volta mais à ciuriilra. pódem co'iit~i:' com o .. seu ' 
voto. E' 'dE'sto · nlodo qne se respeita o'· regimento': 

O .illnslre -.deputado _p,,r' s~ : Piluto.:_.aúsl.audo·-&6 
l?llrf~itamente dll discttss\io, dirigio"Sc 'áo-goverocr, 
c disse : ·« ni'io se- · quer ll>lui 11m deputad•J · q11e 
venhn eselareeér o pa.iz, nii., - s~ quer um ·depu·· 
tad.:~ que v~nblL mostrar rumo viió ·os · ncgoeioli 
do _ai·senll de guerra. ~ s~~horell, até qn.a.ncio ·se 
bn de fallnr do3 .negoc1os dn t\\'81Ulal ·de : .:;r~term~·-

. Nil:o.IN trat•lu .aq11i já. Uellta .qu.estio'l · N ilo- con• 
vidaí. ~to~ .illustro!~ depu !.aLios;- r ,a,_.·. nccusnrom os
miui~ros e m r egra ? · Acc::_UiC111-:0 . Ulinistr.l, mos·.· tre•n · todos . as su&:S !altas, :Jna l· :niio:o.:S<J estej11., -a; 
fcrit· _a. ,honra e •·epul.a'ião·_;de . ·niR$110m.;. os· iUulÍ· 

: trt!s_ · depul:ld<>s, ape1.:a_r ~a sa.a lDViolabilldD.de~ 
não· têm semclhanto-d•retto. · . : 

Demais, se. o · fl.m do illw;tre deputado e e.sc14· 
1·ewr a opinião: d;, . p~lz; se o. q uo ell.e quer.'.' 11 
q~e . trinmpheni tod~s ,oaj11:tneipios .aãos- O·Jusfus, 
pcrg_unto.,.- o que faz elle n.:\ .C4tnara,. tllll?ratndo· 
com o clesem6oragó qu<~. lhe rc~~oce!rnl~ :1 Nli4• 
póda ~llu.:cer n · O!llaiito. d<l . pftiz t Não p6.Jo. 
aeeüai:o 1\linistro?.l\las o .illU&tr~. depPtado ~~
conye\u:i!lll. -olé. IJIIC_ e:~le : .é:''ulll meio. da,qua_ qullb 
quur men1bro du ,opp•>l!içiio pólo hnç~ mi.Q, o 
cu .estou Ç•>nvencJcl~ _quo h~ ·olltr~s. meaos quaudo 
<lovêrllll 80 q11ar _es.:Lilrecar a opm)ito pnl)l!e'\ .. 
· C;>:i(:luio o iUna.tro dep~do com · as seguintes 

P:&4L1:raa , « deii6JO que : '=onha p&ra ~sti& . caaa 
um_;:eidad4o qtM prelllou lln •o-<allo p~~Nad~ tdo 
lm~t~tes aorvlçtl$ no pcaiz • e eu &er•ninando 
~·ilb.ern o meu pequeno diac~:~r..,, _ dlrol : « dese•· 
J&rcj quo vanhll . para a carnara todo nquello quo 
pud<'r pro•t.u r 1eniço~ ~1;1 pai:, mas • sobretuda· 
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deSbjo que venhão aque~les qne ·ti vere~ · ~s~ · :~quilló . ~'~:no ·à · q~~ _· se não altcndeu qu; rid'Ó 
direito da fôrma detcrmtn:td~ pela eonstitu1çi\o so~ chamou o Sr. Lima e Silva? O que se ba de 
d ... :estndo ,. e leis ·cJJI'Vigor. • {Apoiados.) Voto· pen•~r-? .·.oomo aju.iu.rli <'! publíoo'l: OAiJe·so)iâ; 
pelo .parecer. . de ·_drtcr e que- para o Sr.: M~llo F~nco.ba·:um.a. 
· · .. · · d c · .lo,.rct· -especial e sin,.alar· ' · · _ · ·. · · · .. 
. . o ···sr.· ?a_().)• eco (para respon P.r) :- no~re . DeQ•Se ha poucos0 diail' assento neSta ca_· Sll ·p'éto· 

dcptTtndo que neaba ·ao sentar-se, a quem aluis · C 
muito .rcs;:.eito, mostrou-se bastaute .exnltndo nonta· enra . ao .. ,sr. : l\.lb11querque, qao poucos . . :Votos 
q-ilest.'io! . Acho que· não h.avía moth•o pat·a s. Elt. . . Cllnta na ordem .dos supplcntos , e a ra:r..'IOca quo 
parecei tão : irrit'\do, tão · ex~Uado, · ·qu'~ndo por ágora So'.t'Jtiei'lil!l 'soccorrer não .procedeu. eo·nb·~ 
pn~te· d~'\uel!es (jllo. combatêríio ·o parecer . não este_ senl1or.- E' só po_derosa agora contra o Sr. Mello: 
!o1 -.proferadll . !'f0POSIÇÕO .alguma· que devasso prO" . Franco~; ·o que ' :se :h~'d,<! pensar'? aeplto: ll<i'iis 
vocar ·indignação. - . - , "!lbres. deputadoi! · nlio têm, a:éccío algum; desse. 

· . - · · cldadão, . ~e estl'io convencidos _ ria.. )lo1 maçclla 
Como o· .illush·c da (lutado nas obscrv•çõ~s que . d~· adminlstrâção; s~. na ·sua opmiiio, o g_overn<i. 

dirigia ao meu.. illustre collega por S •. Pa"lo pro- pó~e'se defendc1·, que tom 'que o.' Sl": : ~eUo,Frànéó.' 
éurou ·_des'pertar srta coragem, aconselhando-o ·a venha insistir nns accusações; · 0 ·i11e.Sm::~ ,à'prc·, : 
qll<l · neeuliasso o· _governo em vez de . censu.~nl-o sent~ nóvas? E: mais·. u·••a oo:ea:sifici :que~ 'o~ ·noór~.s. 
por. êSsas · prcvoru:ações tant_as veze:> l'<lpelldtls, deputados · terão_ pnr:l ro>Spo~d-ere·n:t . snUsfactoila;: 
o. como· tàrubem .isto me toca, porque ·mais on · te d · b "Ih t;. • t · 'l" 
n'lellos f111lei' ·uo mcsino . ~entido, julgo quo me m"n -'· · po.r". arem maas. ~m n ·an 3 .. rrump .. lo . 
será permittido dar . uma. .b. revc resp· ostn, mes:no ao · governo: Procedendo daversamente; o . publico. 

julgnril que o governo nilo se acha assaz deferr.: 
para· rohabilitar-me na opinião do nobre depu, d!4o,_ qu~ ~em .Pll.~a. vll.~fleraveia qne . pGd&ril ser 
tudo. .. · .. : · ·. · : .. : · · · v1ctoriosamerite· ataco.dllS, o que por iastt.:não.o .6o: 

Se o. ,Sr. deputado. prcslaase. bastante attonÇdo quer que esse se,1hor tenha entrc\da nQsta cau 
ao .debate teria C<Hllpcelleudido , qull --não '50'-- Í~ · e· 'PQssa ·neUn: '-fázel- ouvir ' sn:l-· _yÕz; · · · · _c·:··. · · ,_ 
l\CCusaçiio. ao governo, . (.()rnando-o . cornpartici · · Não·: valê' a : pena' ·reap·~nilet· ·'a ' . cert.os : .. 'à'rgu.~ ' 
paota das concussões e de ·.todo esses .. fnctos ea,:- mentos que forao apresentados. 'Dlss'e'ncis- se : por: 
ca.nd1losoS: que · ao · paíz forno . denunciadoS: M· : exinnplr>; que· 'eu c outros. :~ne·.:'.nós __ -teai!)s_ p_ro:: 
triliUIIB e : .;a, Imprensa.; ap6nns :-indicAinos-o facto · nnnc1ado .:contra: o par~r noa :JU~Sa.?t~s . somen.o;;;_ 
de terem · eiJo.eases eseandolos denunciados nesta- ao: Sr. Mello ·Fr;mco em· coragom · ClVtl : Já ccn-. 
CftS!I por um . d~put?d() f anno pa~SII;dO, .para,con· . fessei que pOUCOS erâo OS homens· de' Veidadeirà: 
cluu·mos a convemencta ·de· ai.lmtlt1rmos lloJe no · coragem civil, ma'~ . não' farei · aos· meinbros · áa~ 
MIISQ- '~eio·. ElSSlV.mesmo homem Qlle '.08 denún· ' Of!P._OSiçiio ·a injnria· d~ Julgar,. qua . . ~lles nil:o, 
clât'a; .· . · ·--·., ' · ·: · · · : · · .. : : ' ter.ao n' . cor~gem. neces~ana,: que' elles n~'- des~:' 
Indi~aodo &Penas -. o · que · teve :_lu.gar . o _nnno_ pr.ezaráõ . considerações p&sSÇJae~, · sempre' <que' 

p:ias~O/!túizemos ' concl-ttír ·qüe crá da· honra da sejn .preciso.- fa_zer um ·· .gt.:ll!l...le _. serviç~f fí .Pil.~_ria: 
maforiâ, ··~a •:dignidado desta càsa e do governo- sempre que seJa ·necessat't<) aecu·~ar .o govern·o.: 
m'esmo '::{apoiali!!s dá ·mino1·ia) o· · facilita~ a eii-': (A-poi!ld?s 'da mimria.l ·· . · · .· · .. =·· .-: "' • 
tràda-· no -Sr,;-1\(cllo' Francó:; · queri'o.mos: mostrar : . _E qunnto ao . meu n_ol;lr,e , co!lega.; ppr, s. J'au~o 
qné .. a • admís&iõ.-:dest.e . se~hór não aó el'~ de ili~ . a ·quem 'se· didgio o 'uoõrc deputado .. ll quem 
reitô, como do , couven~enCJa e _ de decoro; enlen· estou· .responden•lli; :lique.-se: ·salleníip gu.e __ e~t!l. 
diamo~1 -_.qopJ1_eS(ie~ .. Q\1~ - . se .otier<~ci.a u.l!la oec~iào em · gua curta :más·-= nobre ·cart~l.tli publica; ' ji·· 
de tilr elle enLrad!l _nesta casa, -4 . dev1aanos fro.n- · tem datlo pro\l'as sobejas de ·set: ·eapaz· :.re·.acloii' 
quear ~ ~ bem ni~~~ da h.orrru d;i 1nnio_ria o do. · de <morgia. ,O<Jragem· tem alie para :accnsar àli' 
ggvcr~o:. ;E_nõl. veN.a~~. os .h_o!De.ns 9u~ ·.estlmão, goV'erno; mas· onde eotá que o · deputado: ·'d~T;i' 
qué· rcs(J9.ti~o~ a · optlli~Jl: pn~hca nao cleyem h~~ necnsar- e nàD ceusura.r1 A.ecu;;ar-,: -nas "acluae·s· 
sitlir em fne1htar · ~ - aaanl1ls1ío do Sr.' Mello Franco e~rcumstan~ia~ ·;· seria louc.ilra; · s~riÀ_ _ ~~{lo_: pec~-: 
Uellta ·-ca~. '{A_P.o~do.s _da ·minoi·ici) · ' d1do. A m•uona é do governo. Tt:remoa· nus eon~· · o sR. .'C&!oioioo BoaGEii :-.:,..Na. rímna-da lei:. . · tianC.l. no jniz LPs~.l o .OI!P.irit.Q .~$~- p_artido:: Dam 
· · · · · · ·. · seinpre 'doUS 4 · dous SIUl quatro; diant&:· dOJ." 
: O Sa. PA<:P.:l!:cb :..:.;; Se ca .'fóJsso' membro dn maio· lntercs~es _ df! .. pa.l'.U<io ~~- . accilailçõ~~ .. lls .. mata 
ris. :_pons:~ti~ do mesmo ·modo;'-8!' - e~tllv;e~sti con- · bem · provadas eab1ri1'io; aeria : 1).911 lOU!=Il_J:a, &eda. 
vene1i1o· da ·1unoeencla -do lf0'111!rl\O, eu darta nos te ~.amp<> J>érllido -~preilentar '·.uma aecttsaçil~ . . . _ · ~ : 
recinto: q O governo :11iio ·e rcspon~tavel poa· esses ·Qundo .· dommoa n ·· .tempos. outra· poij~J.()a. 
factos; · não ~e1n parto · algum~t .ne8$As. pt·evariea· tanl.lia censuras não 'lhe forilo !eüas : ll.e.Stil casa·! ' 
ções; m·a&, parA que nio parcÇ~t ::quo .:llo 'te~ e p.,rquo não forão IIÜusado's 'os, mlnis.tTOll t · ~A 'qU:P.· 
quo· ·taoa .nccuuções ae reproda:zlki . nesta eua, \Tem ag.<J_r'a 0 _ _ conselho? .)laja ·. ele1ção 11vta, · o 
sou · o· primeíro· a deaej~U- <1u.c çempare·ça entre então L~r·s~·ba algum reee1o de aceusaçoes. ·· 
llÓll ;quem os formutou. • Eta·aqui ' como elltdndo _ .~e _quer:eis, ~nhore<~,.,qu~. &_!faça . ~~c~ o. eap 
que ·<Jovc ser · 'O · pt'Medimcnto ' dos anetnbros .da- fõrana· ·.ao~ mlmstros·,_--votaa contra o part!ceri ,da,.. 
mni·oria; como· .msmbro da opposiçiio;: ' tui\i façli : coanmlss!io. Ao Sr. l\lello Franco é a q11em 'ili· 
mais' do· que lembr:lr aqulllo que a -maiorio.'dove: · c:.umoo: ·u~-;-- foi, eUe:qllean::dénili)i:iOlF-os ·fàctos 
pratica-,. ,-; · · ,-_, · ' ·· · ,. '· : · , . ... ·'''. ·. :' · oiW:dui:eu .. ncan ···o .- :-'mllll ··, nobre :eoltega-· lpôt·' 

Símhores, a qaestiio·: é'· ·êsta':·;_,uin ·homem. 'no · s. · Paulo.- Pela minha :·parte:.- --deeta'ro" · ;qM s~· · au·-
recinto · · de~tl . Clisa · denuÍiciou·,factQi· 'erl!iJiaosos tives~e . . feitO . essu-' ·_ ·aceu.saçõésc no-· governo 

, eom:meU.idas no árileóál .de ·gu_érrn :· 0888' bó(neiii nenbumtl : duvida . teria ; d~ a_ustentaliali, assim: 
te~tr &iJo· cillitestado;';'deixoil aa:_tor asséllto·actaal::· , ~e ria . o priUielro a. retiral·as· ae · mfl · collvimcéstló : 
:ro'cntetles~ can(nào-direl' ·eomo e11e !Ji·exctuido)'; · ila sua mnoceuci.a· · ·· · · \' · · 
taua ·urn '·m-crolno ·?<Ja. deputa~. , dlf ·lllinas, ·da • Não flif. ponl1n ·e~ ·qu~ tií'~~?\.n!iP ~~; 
qual clllH; o ·suppl,énte, · ~de· Se ·quo· ·enil falt.a : merilhei pois os factos; fo! _o . ~~- !4~llo :F:~ane_o 
seja .SLibstitntda, aerá, jt\ . n:lo 'digo · .:f ~l!rto, ·mas Q.U®l : os--~tudou,; :~ ,elle_ poa,; m.a!tr ~pe_c:ialme!J~&, . 
dEicoroa\J· nega"o~~e· asaento'. a es!!8.' ' nlila!J~o1_~!l . é ~t :~qu~~ ·~pe~. ou · or~co~~h.~eê1~ .~eo!".!f.·!n~ , 

:rE'~~::.r::~~~a.~jtU~--~~~G~~~~r!i ' ~~-~~~~:~s~;~~-:~~-~~~.1;~~f~~~;,~ 
~:t p 41ra . 'se dN assento ao Sr; . Lima · o : -O.ClMo ~~v- :na.) ~TiO- t!do ll!ltuat~a~· ~~ . 
Silva, que ~\>ta v a ·na. eôrte; dt:hti)U·se de :chtiroar 1: veraaçõet ' 'e.Ml! ' o. Sr • . ilrf;eU~ · 'F'r&.í'ICO. ~ ~-§o 'llp .• ~: 
0 sr. ·Aotúnea·- Corrêa por ·es_tar ati•oute;..,~ulli-· ollil tom11ndo - ~-- _ '!t<>;· ~11'1}. t~_.- ,ur ·aea.te. ,~d~umP.t<;i . 
dooa&·ao·- &. =··Lima o -:;r• -Mello · Fr.aaeu. Comó· nlo - t.h•e a mais -pcqll1!na: eeslftrQ_!lei.'l C9'm, ~Jle; 
pota: ee inv"~ :~1~ em ~elaçã<> • ette aeu~r a·· cate rotpeUo; ~·- atl~oc~ -~ ·~· a~mlllio·. u11 . ..... . . ' -
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é senão por ·espirito . de justlç:t _e de cohcrcn-
c!s. . 

Deixando . de p:11·te a qu.,stão do honi·a, do 
decoro · e de cohet·oncla, é pllrt\ tnit\i ch\ro q\\e 
n .chamada do S•·· Mello· Franco como snpptcnto 
não contraria. · nem o regimento, nem os prece· 
-dentes. os· nobre!< deputndos não citáriio, nem 
siio ciipnzes de eit.nr, um só artigo do regimento 
qu~ se opponba a essrl admissiio. Pelo l"cgimonto 
faltando · um deputado a camnra est·á no . dc•er 
de .re"iterar·lbe ·o convite, se pensn qu.e ellc o 
attendcrá; ou de Jogo· substiluil-o." A questão a 
ventilar é. wmcnte se a . falta e::~.iste. Se hn 
falta, se!;ue-se : vil" o supplcntc: Se n falta 
não e~iste, se o· oJeJ)utado niio ·se rctiJ'ou, então 
bem. Se a eotninlssil:o sabe po•· inforn\nções que 
esse dnputndo de quem so tratll •1no se· retirou 
dcclare·o no seu parecer; diga·o francamente. 
Ella não o f<!z, e nem o farn, porquP. é not.orio. 
que o Sr. ·Vieira de Matt.>s retirou-se ·pal'1\ a 
sun provincin; · 

Qna11to "'aQ tem·po, a . questão e muito· · pequena . 
o só poderin ser nttendida ~ó o supplcntc qú•l 
s~ qmzesse chnmRJ" est!v~sse em provinein Jon
gmqua; mas e o contl·nrto, porque esse supplentn 
se acba na. cõrte. c por · consegttinto devo -vir a 
p•·eencher ·a raltJ. que ta. na d9putaçi\o. . 
. Accrc3ce qr1e este pat·P.cer ê contral"io á- deli
bel'f1.~i!o geral tomada pela C{\mnra _quando dc
terau,no.1t quo se. completnsse•il as di1lorentes 
depüta~es - Como .. pol$. f:lltando ag.)ra u:n de
putatio, não· se ha · de- : mllrebat .·d.e n.ecord.'>. .com I 
casa d~liboração? Já no meu . primeira dtseütso. 
mo~tret que. em JS{l ·se deu commigo um · facto: 
houve . uma pro1·ogaç1io que . se- prolougou nté 
mead!)S de Outubr,1, assisti ate .o fim do Setem
bro, rotir~i-me" dn córtó por terr;l, ·e po~ eonsc
guin,tc _os j ornaes não der:lo minha ·partida; 
ma~. na o o_bsf:nnte, ·chamou-se ? S\·. Costa Aguiat· 
para subst,tulr-me. Como, po1s, uma eousa t :io 
comesinha •. e · qu~ so tem prnticndo. ~:.u todos os 
tcll!.Ws,_ só cncon~ra grnnde ot:>s~aculo. nesta oc~ 
C:\Sl"io.· .. . 

Pergunta:~e . si! "lHlt"á. con veliicnta que estejamos 
tod.os _ !)S · ~Jas. eb!lnranào supP.lentes ?_ Isto . é ·uma 
qucstao. !'~paradn, qt1C deve se1· tl"at.nda só mente . 
por: meio · de uma indicaç,ii<>. ;- "!as. quaodo.·8e 
cstabel~ça· uma_ normo, uma r<'gra contratilk .no 
qnb· se. ·tem praticndo, · serl'. para o futuro ·c 
u;;o p~rn regular um caso bojo occurrerlt.o'; o 
qual deve resolver· se pelo "regimento, c na. rartn 
dellc pnlos p_recedentcs. 

O nobre deputad_, a quem tenho a-honra do · 
r~sponder pro!erio uma proposiç"iio que muito 
mo f\gtndo\1: ello disse q no a naçiio . devo ~cr 
gO\'orna_da scgun·do clla quer. Est;, pr~pa$\çito 
mo· dann mnterla para uma larga dtsscrtaçiio. 
Prouvéra a De os que a n 1~il'"' · f«isse govcrnadn 
como_ olla quer; · qne par:t aqui vi~sscm as pes
soAA de sua con11ança. ··Mns será isto assim? 
Eu o eont_esto. (Apoiador de o1!JUt?.S · deputados 
dtt OPl'Os~o.) " . · · · · ·' . 

Eu v~jo a n11ç~o dirígidj\ e governada no in~ 
teresse. d!l am ·c1rcn.lo, de uma olygatcbla · que 
f112 os nltunos ~~CorÇos p_am c:onservnr-sc. [Apoia
dos de alg~r.s dep1ftados. da_ opposiçiio.) J<:mqn.anto· 
este monstro nno fór nfogndo; o ·descontenta
mento. J>,U]?lieo,. cresc:_er.l,_ e 1":ós ni\o pOderemos 
ter. f!lhÇ!IIad~ ;· a . n~çao nao sct·á governada eómo 
ella que1·: · · · · ·· · · · · 
. N•io· .. pro:seguír~l •. · . . s~·. prc:;ide"ntc a discorrrr 
SObr~ .esta' pr!)wl.~O .do ."nobre ~~putado; a 
quem P.~o nttl!:tho para · que no<!· aJude a hlar
cbnrmos" · p!i~a o ' grutíne fim . de. concordia "" "êla 
C()~cil!ação ·~ps .br~zileiros; Não. prose~u!rer' pois 
]>!>tQDe não . .:osé1o: at~ar mnt$ as· pa1xoos, .. n.\o 
que:· nzeda r ' 1úais .us .discnsiSOOlõ; · teilho· féito 
nm ~s{u~o p~rticula.t· pa~a ·. port'ai-me com · mo
deração . (apo~dol), . pam. ~nlio · faltar· .mc•mo ao 
4ccoro 'deVjdo llo" governo' de meu pai:~;; · O meu 

maior !l~sejo sllril\ '"cr oS" brazilciros reunidos 
em um pensamento commum. Se isto. não é 
possível, se não está nas MSS!lS mãos faze•· 
qne t •)di)S pensem u,) mosmo modo, nem pot· 
isso devemos deixllr de concorrer . panr qu<l 
o l>em dn ·sociedade em geml se ··~tlisc . por meíó 
de uma politic."l proteet.or.t dos üir<litos do t.o-los 
os eiJadàos. (Apoiados àa minoria.) E•n'lu ant0 
poróm nii!l fó1· d.;noend;• 11. olygarchia, ost~ t\111 
~e n;\o realísnrá, e mttito rnen·H a .nação ·se 
govemará co :no o li (L quer, por•JIIO o voto dos. ci
da<Jãos sel"á comprimido, pnr•\ que C$S8. · olyg·ar
cllia possa conseguir uma maioria. 

O S!\. Rmemo n.,: Axo&.\0\.: ~ Apoind?. 
o Sn. PA.CltEco:.: • ."Pneili.camonte, sem roNIU(';io, 

u•na IJO.Ç:lll nÜ() pôde mn.nif.,~Lill" o nto<lo p<~r 
quQ des .. ja sur govP.roada suni'i.o concoJ-rcnd<> li· 
vremcnte ás . urnas. Se en~rc nós Re usurpa ;). 
naç:\o. este .direito, pódc-se d iz~r q uc ella é go-

. vemad~. St'g.IIt"ldP que.r ?-! .•• · . · . 
Llonito-me .. a estas observ,tçoe.<. . 
Vào á mesa, o sendo apoiado~ c:1trão em dis· 

cussi'io, as seguintes crne,."ldas-: .. 
« Qu<J seja chamado. o St. Manoel dé M d lo 

Franco pnt•l substituir o ~r. Yiei~a. de 1\!;utos. 
-:.Pacheco.». · · · · 

« Se passar a eme:tda do sr: Paehoco, ehn
rnern-~e os sut>plenLos que se achão na côrte ·de 
deput.a.dos que _se auscntáriio~- ti. R.-Siqueil':t . 
Quefl·oz.li 

o sr. Brandão:- Sr. -presidente, ·rarei 
apenas ·algumas reftelCões . ~m . respGst~~; · no nobro 
dcput>dO pelo . RiCo de ·Jnnciro ·que se . . di~nou 
cont~stllr ns anteriores observ::.çõ r.~· -po:r' mim ·f~itns 
CO!Jtra o parecer . da eommissito de co nstituição e 
-po<l.ercs, e po-r .c>lll occasião dce1ikro· 'que. na ·ver
dade sinto dontro· u'alma que cs~e noõrc·athlct.1 , 
que outr'ora combatem · commig·l ··a ·· favor da 
admissi'i•) 'do Sr. Souza Franco. · hoje ·se· aeho em 
oprosi'çllo nos princip10s C"" illéas qua naquelle 
t~mpo· expcndera, e que 011 oontinúo. Q . svstentnr 
fl sustentarei J)Of tndo O decurso de · minhiÍ:··viâa 
publie:i ; ·mas é oss 1 : mesma· a· proenrio.da<lc .ã..ts 
co u sas · humanas! · . . · ·. ·" · -
· Sr. presidente, esse · nobre dopútnd.>~ â· qul!m 
m\l rell.t•o .f<~Z ·so carg~\ ··de ·deetinh" a'·r.rgumentn: 
çiio. _que •. e~ havia .. produzido _conL~~ o parecer 
da comtmssao ;·mas rog<'-lhe qu~ C(I!Jõllltl dlzc.r-lb o 
qu~ · elle ni'io nprcscntou uma só . raz.to · sumcten lo 
pnra levar ·no· ·meu espíritO uma convicç:to em 
coutrnrio da 'l•te tenho, não pmdu?.io -argumen
tos ·qnc ·mostrassem ·ter sido nqucllo P.nrecer · dn 
e01nmis$1i:'"' i:cd·igld•l do eollfórrn.i ilade coin os prin
cipios "de justiça que em "todo • . casli lbe devião 
ter ·se•-vido de ba~e. . · ·. · ·. · · 
. Principi')u o nobre. iiepotado pot; ~(zér . que eu 
o os honrados membrÇJs <IUe · ~mbatêriio) o: pare

·eeJ", Mmo que tinbamO& em -vist:R· dcs~rtnr odio
siJades, desenvolver rnrlcotes; quo eori,·.inbll • ·em 
todo .o caso abafa~, e extinguir por uma wz: O 
nobre deputado .llfio comprehendeu ·.bem a ·minha 
argilmeritaçii.o, · pot·que ·estQ)l certo·· q un se :t ti· _ 
vesse comprebe"ndido niio ·me r~rla ossa injust.ita, 
fl antes . SS . co.:l VCIICCI"ia. "<jue . ~U anb'!l~ do todo 
o meu co-.:açn\} que t~dos· c>& bnualelros ao 
abrácem, ·'lue fle~Lbeiu e"om · essa lnt•\ quo enfra
quece e aniquila o : paiz, e. quo. Jlnalmol"lte for
mem ·.um só co~:po, afim da· quo R noaaa pntría 
possà marehar· ·na ·c n·relrá de · pro&peridnde e 
grandeza de que é dig!U!-" {Apoiado,.} Em ve•·d11de, 
senbores·; .Mto.!ndo que a primeira 11ecessidade dos 
brnzile"iros- é ·<~ n.nillo, e que inimigo ·do. :Brazil 
é todo ·aquelle que assim não pensa (muít<> b.nn); 
t~nlio , iottaira · ·co':lvi_eçi'io áe· que· ·se1f1 ~esse · re
m~âio · moral: ulió .'-p.•der(>mos ser fehzes. nem 
"prl)gredir ness,, Cllrrei.ra :p rospera . que a Provi
denc'"a" parece huvar ·nos destinado {muito bem ; 
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muitos· apoiad&s); o qaom . pensa desl.a fórma 
não ·- pôde ·desejar desenvolver · odiosidadcs1 po~·· 
que ser ia .obrar em eontt·arío de sn:l consucn~io, 
o quo •nunca fiz, nem Deos ·p.:rmi i.ta. q<IC (açn 
em tempo algum. · 

Quando eu., St·. presidente; me pTOllllDClCI con· 
tra o pnrecer, f()i t•:mdo em vista o principiv de 
justiç.a distr!butivtl que eu entendo dever se1· a par· 
tilha ·de todos os cidadãos, ·pe;·tonçlto elll!a .· no 
credo politico q110 pertencerem. (Apoiados; muito 
bem.) · 

Senhores, sorin umn politica absurda, o IIÓ 
propria dos . estados do sultao, seria. ~ma poli
tíca ·evidentemente selvagem aquella 011e tivesso 
por fim não fnze;· jus~iç.a aos ndvers'ari'os (muitos 
ap(liados) ; cu n repillo com todas a~ · forças do 
meu .cspirito, . e , peço á _nr,bro maiol'ia qt1e não 
estranh e que orn toda a minha vida de deputado 
eu eontiJliZ<l a pensar assim. Se o meu adver
sario pô1ttieo tiver just_íça, e u sempre lh'a hei 
d o! fazer: nunca, meus senhores, hei de negar t) 

diteíto de p1lSSOa nlguma· por espirit.o de partido; 
iSSG é' uma id~ que me horroriss, ..•. • 

UliA. Voz :.:.. E' tambem çomo nós pens~mos. 
{.Apoiados.} · · . . . . · :, 
- () Slt. · B~uit>:to :- ..• pórtatll.o sa!ba: o· ·nobre 

d eputado .. que ett não quiz dcspcrta_r · odiosi_da- · 
des, enganar ou illaque.-.r a boa fe de pqssoa 
allluma quanll<> disse que o parecer da · cominis-
sii.o dev-eria ser rcjeit·1do. · · · . .. '_. · 

Disse .ainda ·o nobre deputado qu.o .niio' se -sabia 
se o Sr. Viei ra de Mattos (c me parece T.ct· s; do 
o ·:· unico argumento) tinha. ou .·nno so retirndo 
p~ra;, ~~:· província- de ·Minlls •. e que por consegu inte 
admltttr·eG o : Sr • .-!lfe!lo· Franco sena Q.nr·se ' Um 

. pat~so- mal . seguro. · . · 
0 Sn: ~~UL~·,Fo:t~SE~A(-:.: C~ntr:irioaO l'&glmento, 
. o: Sa.·.' BRANDÃ~;_: S~. • presi.iente, se:~ l'azlto 

do :· nobre. ·.deput.'\do · pre.valecesse, ·se ~lla fosse 
ba~taute .. pnza jU$tifi.car o parecer da commlssno, 
seguir-:se-hia -que.~ cnmnra .viria a -.acbar-se:pot· 
muitls vues subordinad;l . ãs eonsequcnciqs :de 
UJil grave absUJ·doi: A:OffiO cdemoDStl'IU'OÍ . 
· Sõlpponl!a,se qufl muitos depa.t.ados· retira vão-se, 

o .que niio .estando. -a .casa plena, JY.Irém uuicn
mentc com . metnde. e mais oito:> . da totalidade do 
seus mombros, ainda dei:r;avão · do comparecer 
sete. depu\adol'. quo ·. tendo igualmente se rtltirado 
para su•ts ' pl'oviucías -não .baviàci participado; o 
quo A:Umprin fazer\' Convinha .por vcntnra. •eruzar 
os braços, e nrto. chamnr os . ,ueplontu, porque 
oa doputadoa. quo se retit·árào nao. ftzeritol pllr tí
cipa.,;Ao '! E . isto · ni\o ·daria em -resultado dolxat· 
a camnra de -trab.-uharl' Certamonte quo sim ; 
seria . esta .portnnto. em muitas bypothcsea a con
&equencia âr doutrina que o uobrll deputado 
que:: estttbelcccr. . . .· . : .. , . . . ·. 
·. Q~te ., .Sr •. :Vicir~ do:.Mnttos se reti~·âra pa1·a . 
&· sua provincia é notorio .não. só . ó.a casa cowo, 
fóra de lia, pois que tenho. .QU v ido dízer . a. pes · . 
soas mui .. respaitAveis -que ha dias elle já~~ rilio; 
acha nesta cõl'te: e pots entendo ·que .nilo pódo: 
pre valecer o arg-umento do nobre. deputado polo 
Rio dor J anei ro, () t:lnt•> não .tom elle. forÇ t quo 
a commis..iio .. de constituição c . pod~re4 niio ·.so 
lembrou. de o exhibit·. .. , · ·· · . ·... . 

Sr. íJTesidente; -vej O-mil ainda - obrJgado a ·_dizor 
duas· p:1b1vrns ·r.m .relação ao parecet· oombi~&J!o. 
oom . (IUtr:ts . pr.:Jfertdas ·. pela -mesma · eom>msSA<J' 
para &cl·em admittidos iH'I'eTSos ·snpplon.tes-~ quo 
14 aol1l\o na eaaa •. . Fazendo~se a -.conlroul.a~o 
en\ro .ellea1 et1 ve sem· ~ men~r :difii.cul~ade ·,que. 
o que 111 alacute é parc1al e . 1r.1quo • . : ·· ' . . 

Slrn. e pereill, o para ·.o ·mos~r dlrel . que: 
qUIPd<~ 111 quer cottheeo.r que um 'jun:, que uma 
aai.Orldade qtt'\lquer _e ·pardal, · COI'IIbinlo-~ os 
NO& ae~. u ae por nc .. o ao eneontriio em duas 
hypotllhllll d• IIUUIIl' aa.t~areu o rc-,eatàdM de 

identicas eireltin~taneins, de~:isões ditT,.reÍttes diz se· 
co~ todo o fundnmento que o juiz, que á au· 
lo!'d~~;de pr?c~dêrão com pn~ci~hdude,- _poi~: -qu·o 
nt10 c admt~s.vel _q_ue ·em . u.m- ca.so prevaleça 
urnn .regm de jurhprudencia o em· o11tro. seme· 
lhnn ~" ·se nppliquem principios diff~rentcis ;· ó . isto> 
justamento o que . se <lã 11:1' especie .. ' vl>rteote, 
urna v~z que· tenthl a nobre conunissão. · dado 
nestEs ultimos dia.s diversos _pm·ceores pata ·so
rem . chamados supplentcs por outras provincial!; 
procodc a res~aiLo do Sr. ·Mel!o -F r,,nc:O de uan 
.modo inteiramente .contrario, e quo ó bastante 
pnm tornar evidente a ·sua p•u·cíalida.dc. · 

Direj Jlnaln1ente ao. 110bre deputado -pelo Rio 
do Janeiro, a qllelll· tribltto todo o respeito. que 
não csto11 em contradiccão. cor11o .-S.· Ex. suppllz, 
~ _que quandú · pedi ao Sr. rninistl·o .da marinha 
que _emittlsse a sttu opiniiio . sobre. este assumpto, 
que t·eputo importante, fui pensando . que . ~. Ex. 
com suas hucs, e como dep1,1tAdo . ue.-Uill&. pro
vincin importante, nos devn1 du( r.. COillrecer a 
Stla opín i:lo, .que ao menos p ara .. à miú!11ia deve 
ser d~ . muito peso; . l!lém d~! !JÍIC, qqand~ . e!ll. 
tl\atéru~s taes se ~x1g<l a op1moi<>;. ~o. ~1!1 - JU~iz; 
consulto como se d1z ·ser o · Sr. mmtstro da ID'\
ripba nnnca se procede zpo!. ; . (A.pQ_ialios.) .: . 
. ·o Sn. À'PiliG!O :-Enti'io ·.vote como elle ·votat'. 

O Sn. Btti.sDXo •-V. Eli.. · ja in'fncipht com os 
seus .apartes ; .. ·o ·sr. iníoi>itro ' lfiin o seu voto, 
Isto . é suflicie~>t~ ; em quanto ao me'ii, não é 'para 
ser dad.o ll uni ministcrio qc.e julgo fatal . ao. 
meu· p:11z. ·. · . • 
: 0 S11. A i'.niOtO: - Escapou-me- este invoJitr1ta· 

rlameilte. : · ·' .. - ·' . . ·-·' 
.6 sn: ·B11..u::o;\o: - Parcec quo n'iÓ ~e·''pó~e 

conter... . ·· · .. · .. · .. _. . · • 
· O Bn. ·APRIGio: ...., Ma>.i~to. é .u111 Íl.<:lj1lt.ôrio • 
(Risadtt s.j ·. · , . . . . . . . · 

0 Sn·. BB.A.."'olo: - En ·rejeito -o seu a1jlltorio. 
. d nobre dej)uta~o péto' nio ''do Janciro, _:· r:.r~ 
lnn,~o no t;cgimonto, disse, · so me · não ·. e11gano, 
quo, segu ndo .elle, O' Sr.· .Mt!llo.Frallco não dévlo. 
ser 'admittido; mas en ·quo pedi t\: case, ~ · par 
~·on·seguinte .ao riabre , deput~do , tamb~m, que mli 

. mostru.o. u.m :trtigâ . do mosmo .regtmen\~ _que 
obstasse es.'UL admis;iito, . ttiiu .vi que ~ sat.i>· 
flu!!so e~e pedido, . o quo .me .ra?J eoiivono·cl' 
que s. Ex . . niío .fallll do -regíll!onh que ~stA 
em ' vigor, ina~ : de ·o_utro qne . nã? ·exis.te, 
ou. do:. qne eu .. nãQ . ten!Jo conhoei1nonto ; mias 
qnondo mestno alguma .. disposiçl\o_. . honves~e ·,que. 
ao prO'ltllsse '(L .deci:sito .d•, __ commt~sio. _l)astavl'to 
os precedentes da co~a. a oeces-;idade quo. ella 
tem de 80 rno3trar cohercntd, e de . mante.r ·a· .sua 

: dignidade, pnra não caltir na cootradieção · de 
r&dmittir o_lltros supplentes, o do . excluir o S r. 

·. Melto Franco, mõt:mente .aendo> eUo seu· ad.v~r-
sa(i? . politieo. . . · . -. . · . . 

. ffiu estou, . senhores.- "nos ' mesmos princípios 
. quo · expendi na 'qnestão do Sr. Souza ·p~_anco , 

p rmaneço ns opllliiio · d<J que q11ando se · tem 
do sdministrar·jnstlo:a· a .um !J.nta.gonisto. tJOlilico 

. se deove ter muita oil-eumsJ:)P.oção, m<líta CRll,tel!l 

... muito saag11e-frio, muita dignidade, p~ra · q)IO 
.aqnelles qu~ Eln:l.lysi\.-, o npreci:io os : _oo~s 

. actos . nã() vejão. ·. nel\es 6 •:e>~ultlld.o · do , p1uõ~s 

. ignobeis,. de 'víngnn~ai torpe.;, · de · pe~gnições 

. detestave1S: este pensa•nento- t! •o da. tmnba· vida· 

. inteíra •. Jlrinci{lalmente · hoje:qite. peJa: eonf!ança c 

. generosii:fRde·' i:los· ~eU:s cono:i<!~dl\os · pho · ;~,ter· 
, ~~ _poli~ico ;. ,e V09. ~~f~ . ~\\O . : \ere~ ... ~,~· 
pli~-v:el . pnlzer .. ee- v1r que-.8'1~ ,_camara:: __ pwten• 
mente cOmpartilha os mesmos· -sentimentos; 
collocando-se na . present·! . qaes&ãu~ na . altlir& 
propria do -aoa -dignidade. -._- .. : . -' - · ·· · . '. 

. · SGnboros, se ou nito_ -tsuho·- r<!spoadiilo· ·a. ~tocha.: 
u - .observ~gõe1 do nobt'<! cteptttã<lo:_ po~lo Ri~ 4e 
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J~eiro, o3 porque ~ão to_mel !!Ota, · à_ j~ ·ri~Ó · 'dade ·q~e · jA· a eÜmara tantu vezes tem di$p~n
possuo uma memoru~ mu1to feliz, porem cre1o . sa.do , e a que renhnente. não deve estar.~Juicitp. ;. 
que ·hei . ·tocado .em todos os P!>ntos ee.pitàes- ~ refiro-me â e~pediçlio d·> <tQ:lo~n:'l' pe1a ·c :una~., . 
que fiztJriio n . summn de sen · ~!!Curso, ll por : municipal respoetiv.>. E~ta t .. ml1alidodo:. t.çm .sído. 
iBSD . aq•ti ... concluo ·esperando qu~ 1\ eamarn · ~os ' muitas vezes dispeo~sadn, o. (l(lrtnnto nã~ ' b!l, 
Srs :deputados. considerando · b.lm ellt:\ mnt~r,a; · rozitu s.t'rla pora se H1VOC1ll' esLe Qrgutnento. · .. 
e aücn!lendo . a . suo. importancia· ~lítica, decida : ·Sr. · pt·ellidente, quanto nos 011ttos supplentes. 
e'onforme OS precedentes ,esUlbelocidOS, não pro- ; de q11.0 trata. O parecer da C•ltJimÍSSih .relativa~ 
cedel)do de outra fôrma sen!lo daquella que está ' mente és provinc1aS .do Rio Grande ~Sul, 'I'er, 
do aecordo com os :seus deveres e. digmd~de. · nambuco· n Amnzonas, eu entendo que a upre-: 

sentaç.no das indicações respectivM não foi mais. 
O Sa. At>RtGlo :-Diz muito bem. . do que u ·na ·chicana engenhoso, ··um-a .. t.acti~. 
O Su. B!lA.imXo:-Muito obrigado.' ' muitu babil parn embaraçar ou m~mo' m,a_tar. o 
O. ~r •. :aez.erro.. co:~·at.CU:ntl ,_;5,;. pre- · d!reit·l .do Sr. llrtello Francn. A tdea; partiO CiJ. 

~ um iilustre advo$lado · do fóro dcst~ · córtll, do 
sidente, q,uando 'foi lido o P'>reccr que SG dis- . nobre deputado pela prol'ineia de Sergipe. · .. . . 
ente AI!. .unda · não est4va na ca~a, nem tamhem · 
o 86tivc no comeÇo' da discussão; cheguei nc O Sn •. StQUEtRA. Qu&moz:- Partio de um dopU· 
occasiíio em' · que fnllnva ,, ti obre deputado· pelo t4C:Io · · · ' · · 
Ri~Gmnde· .. d() ·Sul, memhro da commi~lliío, e .' o .SR. BÉzenxu. .CA~ . .\L~~;.'Tr:-Be·m; o . nob1;~·. 
portan~o _tom~rei a questão do· ponto em qu..e · · dep.utado é tambem .maitu hnbil advogado, lem
o ache.~ d1~cuttudo. · · . · . bnni-.~ . po.r ,eorto de . ú.m desses rocursos estra. o: .nobre deput.<Cdo ' ·hmêntava '.n·<lasa · óecasitio ; tegicos t1io abundnntes no fõro, O· que muitas 
que não hoo\vl'sse uma regt·a invarinvel pura- ·a vcr~:e> conçol'l'em. pnrn m~\llr o direito •.. 
admissão d_G .. ~llPPien;es, .o que : p~r, c~rto . dá o s~ Cor<~ DAS N~ve;;:- Que QeiÍ~ .elogio i 
~~:d~s: e ~~e~ ~~d~O:e~~/{~~rem~~~~:ã.~n~~':l".: o ' Sa. · BÚâRM . c.\v.~.Ú:ANT~-:~·E' .. · ô ,·elogio· .da 
Jiflcndas 'de · flai"eines,' OU diCtudM ··Peli> cspirifo · ~ inte~lige(l~íã;, da· pàb1Jid~4e : ,40 .~in~ com, .que _Se 
çte ·partid(!• ,-Eu; pois. o la~ento tnmbem, .e· do- : houve .o Mbro .deput4,lo qne apresentou .essa 1n· 
seja ria que "se !h·masse ess:\ regra, . po_rquo not~. : d"lcação • . · . .. .. · · . . . . · 
na verdadt~ que n falta de um prmc1p1o ·r egu· . -o étnr)enho dÓ n()tire depntnd'Ó pelo Rio. G'rande
lador nesta materia. d.n .. !ugar a abusos conetan· : do Sut em :combatér . a entMlda.· do. Sr • . Mello' 
f.c..á; vejo, pC.r . ex.emplo, que ~uitos d.epu~d~.s , Franco · nesta casa foi tal quo cheg<ou a neg>tl" 
se ·conservão · em . suas ,pro:vlncms, ou !lo . rettraQ ; um. factO ·q11e ,se , pa.$sou ~ n~llf.' casa, .. e .gu,e ,;deLI 
dtsul'··ciiSa -sem .. ' dingirerli a earmua partícípnção ' lugar a .,wná. seena_. v~rd~d&lf8tnen~ ·.estl'!)ndoil3.:; 
álg'oma, 'paJil qu~ OS ·respectivos ·suppt·C!JlCS n~o· . R!itiro,me .a ·declaraçilq fe~· . p~lQ · ItObr& ;depU,tlld()'; 
vc.nbão .. to!IIn.~ ·assent.ç como llrel! competE~; ve~o . do Rio ·dó · Janeiro, : membro :da,. ~mmissiio_ , ,de: 
qu~· ·o governo: c~nsena doputlldos. nas pt·est-. ; peidares, . qv- que niio IISt.llV& d~. )iccO)i-.4~ ~. ~n; 
dene;ías · djj prov11lola~! . ~n · os. empreg;'· ~m <>utc!IS : ~eu i:o1lliga da, ·eomiriissão: deputado .. por Mi.li.as·. 
c0111missõe~. ·sem· pedu- ã· ·ca:mara a lleeuçn d~· , q1;1arito - . A .'.admis.são .~ ~-J:···: :KeU9_.,Fr.~eo•· -(), 
yida; ... iuo· de' ·proposit.i:i pa:ra impedir que en: nobre! deputado_ pelo .. Rao de Jlln!'ltro.,.:. quando· 
trem nest" ·casa algilns supplentes; mlis o · qn~ · pedio que Cósse eornpletll!da . a cl)~lllill!!<lo ·de· po-; 
convém, o · qne urg~.n~ste ·c!l!!O é Q,!!D . o ,nobre \leres~ declarou da . trlbuJJfl. que não <lsta\>"a: .de 
qep'iltlLd_Q, " 'q'!e, tem ,tM ,bot!s ~.ueJOs~ e Q';ler .. ' ru:eorao .com. o outro. IJI8Jnbto .44- commi'!lã99 · dil·• 
umn · innova~ tão ·beneftca, tnic•o · uml\ . .medtd~ putiido~ ·por. Minas;. csta. .. :div,ecgeneia eutril , os 
para' res.u.lar · esta . mnterio, c· não ··queira. c.ml. aous mambros da c~mmi~$iio., fGi.C?: quo· do» .lugar . 
cs,tn~ ~ raz~es pe"\uadi_r ·a ca!'lllf~ a . tom_ ar nlli!~B . {1. itomaaçào do. nobre d()putado~ ~lO ,Jli,o .. Gti\Utltll 
qu·es.tno,- uma . ~e~1são d'oslliro.s1, eo:~trana. a · .Pr~: , · do S11l. :pan . c<lmple~r. , a .. Oo>Rjmus~.Q. : .os.te .tac~ 
ceaent~ ·inveterados, ·e ·sobretudo ll' ·precadentéri : !oi tão · noto rio qne . a camara. estará Iom brada' 
esta:1ielecidos nes~. llicsnia a11ssiio em ca:sos l)ua do. que ,dnhi se · originou e~ eh~xno.;)atrcl)lri?!IO• 
realmente·· não são tão · !avorecidos .. eom? e .o entra a .:presideneill dB casa. e ,,um: •Hu,tre 9-•pu~. 
caso do Sr. MQ1Jo Ft·aneo. Chamou-se um:· .sup- t.ado pa~ pi'•>vilié;ia do · -P!!rn~unbu~ .. âcet.c;a··4e: 
plenl.e pelo· :eenrã· o 'outro tJOla · Báhia ··em cir-.. uma observaçiio que -fa <\:186 ' honrndo, .membro: 
cumat.aDeias merios favoravets~ nno hs·portanto qu1nló [..,i o nolire ·deputatlo .nomq_ndo p11ra. com-· 
motivo fllllU$ÍVel P!lC3 qU:o' ~ . invoquo u princl" plot.ar a commlil5ão; lintre.t.anto o noui'O depJI· 
pio . restricto do regimento,· se por ventara o ta.<fo pe\o ·R to Grande d'O· Sal, sustentu11J11·~o : pa·' 
~~~~n~- o estabeleo6. 'âeerca do a~pplcnte (IOr ~:0~ ! ·que . ~s.i~no.u,. negou a ~xis~~-eia;.,;doste·· 

Tanto mais de~ejo um principio regúiador · e in- ·Eu pr~num:io-ma t.ambem ~m· .flijor• da oba•' 
variavel quanto observo .que. ali Qll~tõeo nitO !!o mada c1 :a. ·Silpplontes pelo RI() ·Grande ' do Sul, 
decidem· Ol!tre nós . peJas ~nsidc!a.çg~ ·.do. ~it·eito,: 11 espeeialmente do· S~.:...:. · ·: ·. 
e dtnp,le&mente_ ,pel,as . affe..ç~.l_ndiv~dnaell e po- ·- · -. · · · , · ... ,, . '····· •· • ·b .. ". 
litieas;: ou. por·~m novo··.eatechi&!llO .. !le co•lV:!l:.. .O ·sa., A'PRlGio:-:-E o, . q~e .·~~ :,a\~;9 ta luxo_ 
~icricias que eu· realm~nM ,nio .cqmpreheado., : na ordem "da vot.açiio. : . .. ,,· ., ... . : 
• A questão t!o tempo Já fo1 suffictentemento. d1s- O Sa. B&Zii:D.n.l. .GAv.u.o;.-~-rl:.,-Fui ínfobnado 
C!lti~a, e eu !~tio sei . que ella inflnll sobre o aqui do qw;i'o Se_. Cúltlre e lo•.í,1o é o 1° supplente ; 
dtrelto. · . .. :-... . . · · · . . tead<Mse pois rettrudo · dou ·oleputt.llos · vulo RI o 

Entenda que .aindn mesmo que faltasse. um ' Grande d, Sul o l-endo já aasent•) na 1:1184 o ·1• 
SÓ i:dh .. ~m ·O c·CJIOOrrarnento da IWlfoS8·>, liiDdl\ e O 2• sUppÍenleS prllOIIahondo 88 ' Tagns do 
aealm .nao · se .poderia. .deis.ar. do preencher nmP- outr<ls 411u.a tlepul.lldo• que .. n~ viorio l.llt;nO~ aa-
depotaçio~uelquer, .. ·porque nesse dia que íal- sento, u IDContett.nvol qlle tem ello ~hr111to a · 
iaseo· 88. eria klltal' cte uma quelltilo ~i&.al, 'C ontrar par10 Qtlta aaa. · 
uDi. sup~;~ en.te· que· toSM admíLtido poderio! apre· O SR •. As>nrGio ::.... O" Sr. ·· rrenh eal.! ~lma do 
sentar 1nterpeUaçõaa ·tão: . graves que · da eu a Sr. c11tJre e F ido nll .ord,:m cbs auppleo~il! . 
:f~~J:a.P~~~%~~ U:!'la ~Udlln.~_a COII:'~let:l 0 SR- Bsit:W CÁvÃ~IiTI:- ,t;"nt4c) VlltO .. tam-

Nao,· acho · lambem p8SO·:Algum em um nrgll- bem peh ll.dmãssiio· ~o. sr: Ir~nêq~, mn.s ~ha outr()!l 
menta do .nobre depu~do. ' qllalldo. e ntendeu q11e stlpplenles· ·d~ ·qu~ ' :trata .n _•nd~ Ao . n.o'liln~ 
para: tumarmos -.uma delibcraQio sobre· esta · mn.·· depnta,do por Sugtpe qu~ •t.a.o : e~~: ~e_!te ~ '·: 

·- ,. · al rk a ma · .furmllli~ ·1 O ob'eeto port~u~ ,~ ·~~vea:~· -~~Cl\We!! de~a · 
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ser ,consideraJo em. pareceres especiaes e não 
englobadamente como fez a i\lustre commissão 
àe poderes. Sejão po~·érn quaes _forem !IS razões 
que. !I respeito dos outros se possão alleg!lr, 
ellas não pod~m absolutamente prejudicar o di
reito do Sr. Mello Franco. 

Voltando á razão do tempo, em que se funda 
!I commissão, t•ccorre-me ainda perguntar-lhe se .. 
por ventura poderia ella influir tambem p:u·a o 
o caso da admissão do algum deputado effectivo 
que Jlgora se apresentasse a tomar assento? Dei
xaria de ser admittido porque f,ütão poucos dias 
para o encermmento da sessão? De certo que 
não, No mesmo caso •. pois, se aclm-o 03 supplén
tes legitimas. 

QLtanto á questão de regimento, como a es
tabeleceu o nobre deputado por Minas, eu pon
derarei sórnente á camap1 que não so trata 
simplesmente da observ;Lncia de uma disposição, 
que mesmo não existe para o caso, mas do 
estabelecer decisões cohereutes em assumpto da 
ordem deste, que envolve a honra e dignidade 
da · camara. -

O nobre deputado por Minas, defendenJo aos 
illustres membros da commissão ácerca dessa 
incoherencia argulda, disse que não são elles 
responsaveis porque não se tem pronunciado em 
sentido contrat.lictorio : e que pelo contrario o 
seu collega por Minas membro da commissão 
tem sempro impugnado a entrad:l de supplentes 
em casos taes. 

Mas, senhores, não se trata da opinião d, s 
nobres deputados, mas' da camara; sejã qnal 
fór ~ opiniáo individual deste ou daquel!e, a 
camara tem decidido pela admissão de supplen
tes em casos menos favorecidos, e por conse
guinte toma·se nécessal'io decidir da mesma 
fórma no caso vertent'e ; as suas decisões devem 
ser uniformes, e não modeladas por circum
stancias estranhas ao direito. 

Disse-se que chamar um supplente .menos 
votado para preencher uma vaga é contrariar o 
direito do voto, é desnatul':1r a representaç.üo 
nacional. Lembro-me de que este argumento 
foi invocado por um nobre deputado por Minas 
quando se tratou a primdra vez da admissão 
do Sr. Lima e. Silva ; nessa occasiào eu im
pugnei essa idéa, ella porém triumphou ; mas 
depois deixou de subsistir, quando de novo ap
pareceu uma segunda indicação para admissão 
de, Sr. Lima e Silva : entàó já deixou de ser 
ella contraria ao direito do voto ... 

O SR. CRuz MACHADO : -Não me referia ao 
Sr. Lima e Silva, 

0 SR. BEZERilA CAVALCANTI :-Tratava-se da 
admissão do 8r. Pacheco e do Sr Lima e Silva, 
e o nobre deputado disso que a admissão do 
Sr Lima e Silva, por nt1o ser e!le o primeiro 
supplente, e l!ão haver este ainda participado 
que não podia comparecer, importava desnaturar 
a representação nacional. .. 

O Sn. CRuz MAcHADO:- Não ha tal. 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI :_;Essa razão se deu 

nesta casa, mas não vigorou quando se tratou 
da 2• indicação ..• 

O SR. Cauz M1.cnwo :-Está muito máo his
toriador. 

0 Sa. BEZEilRA CAVALCANTI: -Os discursos 
correm impressos. 

O Sa. Cauz MàcHADo :-Para elles appello. 
O Sa. BEZERRA ÚAVA~CANTI :-Se isto é cJ n

trariar a representàção nacion:~l, desrwtural-a, a 
responsabilidade já pesa desde então subre a 
maioria que votou neste sentido. 
. Não posso deixar de estranhar o proceder da 
!llustrB deputação de Minas quando impugna a 

admissão do Sr. Mello Franco. Disse-nos ella: 
« não é porque tenhamos receLo do S1·. Mello 
Franco que impugnamos a sua admissão : pode
remos receiar a discussão passada ou futura? » 

O Sa. Cauz MACHADO:_: Está fantasiando: a 
deptüação de Minas não disse nada. 

O Sa. BEZERRA CAVALCANTI :-Disse-o o Sr. Paula 
Fonseca. E' natural que se receie a nova dis
cussão, a revelação de novos factos que o Sr. Melio 
Franco poderia trazer á consideração da casa; 
a discussão passada dir-se-ha que já foi dige
rida. Mas se a nobre deputação não receia a d is
cussão presente ou fLttura, por que razão impugna 
a admissão do Sr. Mello Franco? 

O SR. CRuz MAQHADO dá um aparte. 
0 S11. BEZERRA CAVALCANTI:- Disse-o :m: nobre 

deputado por Minas ; o parecer da <:ommissão é 
assignado· por outro nobre deputado por Minas, 
por consequencia podia enunciar-me ·como o 
fiz ... 

O SR. Cauz MACHADO:- A deputação de Minas 
não é de dous membros. 

0 SR. BEZERRA CAVALCA)'lTI :-Então OS nobres 
deputados votão contra est:1s idéas? Se não 
concordão Ctlm os seus collegas, devem vot!lr 
contra. 

O Sn. Cauz M~cnAbo :-Isto é outra questão. 
0 SR. BEZEilllA CAVALCANTI :-0 nobre deputado 

por Minas, no intuito de combnter a admissão 
do Sr. Mello Francu, foi além do parecer; ·este 
por certo não se referio a uma circumstancia 
que seria decisiva no caso de se poder affirmal-a ; 
ftülo da não retirada do Sr. Vieira de Mattos. 
Se por ventura se pudesse .affi.rmar que o Sr. Vieira 
de Mattos não partio para Minas, se !i illustre 
commissão dissesse isto, então ·o seu parecet' 
devia prevalecer ; mas nem jsso se pó de aílirmar, 
nem a illustre commissão trouxe mesmo em seu 
apoio a duvida do nobre deputado ou de algum 
outrtl; não poz em questão se por ventura o 
Sr. Vieir•t de Mattos partio ou não para Minas ; 
aceitou o facto incontestavel da ausencia desse 
nobre deputado, e portauto o de uma va"a legi
tima; não sei pois como se póde impu':rnar a 
admissão de um supplente em seu luga~·. 

Sr. presidente, não posso deixar de maravi
lhar-me ao ver qun ha poucos dias a illustm 
deputação d<J Minas se mostrou tão· afanosa pelo 
augmento ·de representação de sua provincía, 
quando se tratou desta questão, entendendo que 
tinha ella direito a ser representada por numero 
m_aior de deputados, entretanto que ãctualmente 
nao quer ao menos ter os seus 20 I 

Em outra occasião mostrava-se essa illust1·e 
deputação com direito a elevar a representação 
de sua província a 30 ou 40 membros; mas agllra 
está' tão repleta que não quer ter na casa o nu
mero que lhe compete I Parece que esta contra
dicção no seu proceder revela ou significa alguma 
co usa. 

E' tanibem de notar uma circumstancia em que 
se tem fallado, e é que a camara se tem pro
nunciado sempre contra a admissão de membros 
experimentados da opposição. Os nobre~ deputa
dos se têm soccorrido para defender-se desta 
arglllçao á admissão de alguns opposicionistas ; 
mas além de não estar em suas mãos neutrali
sar ou. destruir completamente o direito de alguns 
quo aqui têm sido admittidos, essa razão não 
poderià absolutamente resalval-os quanto á ar
guição que se lhos -fáz de excluírem svstemati
c~unente os membros tla OPIJOSição libci·al expe
mnentudos nas lutas parlamentares, como já foi 
excluído o Sr. Souza Franco, como actualmente 
se quer excluir o Sr. Mello Franco. 

Ha na camam uma opposiçl'to corajosa que tem 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 151011201 5 15 12- Página 1 ~e 15 

SESSÃO IE~ .. 3~ ,DE AGOSTO DE ~185;3 
. . -.. ·. ~ ... . . ' ... ··- ~ - . : .~.. . ·. . 

!' .disp<>siçlio precisa .pBra nccu~ar . o governo ·I, <lt> A lrnnlara d;\ -iolportaneia d~ l.otetias para 
sempre· que ·eutender quo o govemo merece ' ~ c· pag:unculo de seus credores.-Aarcuiv·ar-lrll.-:.·:' 
cll'53çit<l; .mas., t\lio lta .,.,. camau- senilo . . usu ·,,,u-, \' D_o .m,esmo, cnvi:mdo G au~grapbo iia .. ·r c::io-
c.u.tt:o·.· membrG da opp<>l>i~ão. ud\e~\~ e e ~ - e~te lru;ao . ..da - assemblé~ · gc1·al . legllllntavn,. n!\ ;qual 
respeitO. que se ·nota o procei!er da illustre maioria. S. ·M .. consente, elevando á categoria de ·provinóia 
combatendo .seinpre eontra , a · ndmissilo de mem- a comarca dll Cllrltiba.-A at·chlvat·-se • . , -
bros notaveis :.e . proemine"~8 .desse p!U'tido . .. , · . . Do _m .. esmo, or.vinndo : a 1'•lP~e>i~nt~,.2;o e m · ~,ue 

Eu tinba t.omad<> algumas not::l.S para responder ...-
OG -illustro tleputll.do pdo Rio de Janeiro, espe- A assembléa provinéio.l do Rio de Janeiro -peJe 
·l'ando ter a · palavra antes dos nobres deputados 0 augmento do .numel'o · de ·-seu11 .dcpuuuos.-
por s. Paulo c .PernP:nl>uco ; n~:~s .. eomo elles se A' comntissno de estatística. · . 
tJncnrr&gzirlio de t•espon.der ao aobro deputado, · D~'· mesmo, com'!'u~i~ndo qne :p1rticlpâra:ho 
eu terminarei aqui as. miubas obset·vações, dese.· prestdente ·da provmc1a do c~ará; . nfim:· do que 
jando· que & eanuu'l\ tonie unHl deliberação digna expe~;a as ot·dens e · oorumunicllçõcs neeessnr'ias. 
de si, coherente com os seus prcc~dentes, sobt·e· que ~sta eamara . julgou valida - o eleição.- • pri~ 
tudo' com o a precedentes desta sessilo ;_ e lem- maria feita na matrir., c presidida pelo ·juiz ·ao • 
brando que eontndicçõe..<1 desta ordem; que ,ião paz;mais votadu d•\·:freguezia · de Qnexeramoliim. 
escllpâo :10 bom ,;enso do paiz, niio .piXIem s er -,.F1ca a camara inleirudn • . · · 
explicadas senão em desabono. da ~aioria, .e por .. o·~"'· Go>ncs _:!Úbê~r? {~elll ordem e paii:.. 
conseguinte ,do gov~tno. · · . negocw urg~ntc) :-A :commtssno ele . pcnsõt?,s ~ 

· · voz"-~:.:: Votós \. voios 1 . ordánn~os encontra ulgu_mll tlítli.culdude ioa npr_e; 
Julga-se a . materia di~cutida, e.·é . appro~ado o ' sent:1çao do seus tralialbos por lhe f!Lltar ·un;~ 

parecer, lic:mdo prejudicadas .. as. cmeodns.; , ; · membro, .o · Sr: Sayão L ob ato;>qua só ··retirou 
O Sn. Pll~DENTE dâ.. a. ordem -do dia e levanta · Outro metl\bro da com missão, o Sr . Men'douÇn; 

n sessão 11.s .8 . horas da tarde. . O!\.. .P~r mo_lestia ou .r>or . ou trá qualquer ,cireum; 
!õ~a,oco!l;- ._nn.o te\ll .Vindo . á ~:asu,: · Eu, : pois, -olese: 

SetH:io em 3t de Agosto. : 
. . . . 

.:P!IE~DE~ClA. .DO Sn. :.!A.ClEL l!ONTEtnO , . 

'súi.i.M~iúo.::..E;pedi~~ie.-Pensao,~drdêin'do dia. 
..,-Emmd<ls . . do . senado á . lei de ~iio {las 
{Órças_ Je .·ten·a: Discursos d,os $rs. Mil•anda, 
Secc(!, ·. Silveil·a. (la Motta, · JJ,-usrtue, l"e•·•·a: e 
A t191.'Sto de Olit~<ira. · ' 

.• : .. . -.. 
A's 10 horas . feita ·a ··chamada· achii:o-:sa . pre

sentes os Srs. M!lciel Monteiro,. Pnl\lll. Can<fido, 
-"Macedo, ·Luiz Araújo, Aprigio~- J.ui.Z Onrlos, Múr
·cepino do.. Bt:i.~; . l''erraz,. Angeli>.. Custodio,J;lo_, 
.mmgues, ,Alnteida e. Ajbuqu~rque, Rib~iro, -vis
Cpl)de de. • Baop(l;ndv, coneg_o. Leal,- barão de Ma
roim, Silveira dn ,l{Qlta, Cnu41do Mendes, Mendes 
da Costa, - ~iq_ueit~ - Q.ueir~z., So11za Leiio, : Jfer
nantles Vic1ra, Mirandll, FlUZJ!., Santos e Ahn<Udll, 
Teixt1iin. de SQuza, R.ndrig11ell. Si!vll, D11hu Rocha, 
Dretns," · p~1·annguâ, Taques,· LindolphQ, Sara~vn, 
Seeco, ·· Mo.ehado, · · Delrort, . Ferreira · de Abréu, ·· 
Wanderley, - Pnes · Barreto; Sá o Albuquerque, 
Ca~did9 BorgM; Pimcnt~~o · Mngalhiics e Gomes 
_Ribeiro.. .- . . . . . . , · · . 

C4.lri:pareêom clejJois da cbamad \ o.;; S1·;; •. Góes · 
Si~ueira,~ QadN. Ctunpos, l:'~u~to, Jfre\t.us, Bar~ 
l>os.' dn C1,1nha, Octaviapq, ·.Fleur:r, ·. Theopllilo. 
Jos<l A.ssenso, Gouvêa, All>uqn!lt'qu~. i>auia Santos, 
.Ue~lsar~v,. viglldo .. Silva e Tltl~r\1. ; . · . · . 

·Sendo· :n · bor4ii; .Dlenos ... J()...urialltos,....·JJavendo 
-nliiilcro legal , ·o .sr. -prcsídentc deélana aberta a 
sessão. ;. ·. . - · ·· . 
· • Lida e · approvadn · a act11 da ses são nnteea~ 
d~nte, o Sr. 1• seet·etlil'io d& conla do sogu.i!lte 

l!.ltl'BDI'ENTE 

:um olnclo dtrSa·. ministro do hnperio, cn
viQIIdo U!>mpnnbndas . do um offir.io do vice
-presidente · dn pro,•incia do Minna~GerMs, duas 
rept'eaerrtações sobre aa tlltbnas ·aleiçõ.;s ·de elei
tores "dl1>4"· !rei!'Qe~iaa ·d& Prados " Conceiçilo do 
Rio 'Veroe.-A.' · e~m-miM.'to ~do pt~dcres . . · 
- -Do í:nésmo;' eniiarido ' ô'· nutograpbo. ' <l~t . r~so
lu~Ão d_., _nssemblea ,&E!rill ) _egislaüvà, na 'qual 
:S .. : ~. ··c<>Mente, •autor•sando : o governo u · sub· 
'Vê~Oil~ o.s es~c12los. da~ companhias lyrica 
o -ile·•baite · no -- tbeatro . Flummense; ·e ·a indem" 
"Pisal·;:a •extineh eJDpreza. ,do Uteatro de S."Pedro 

Java que,v;. Ex. llouvesso . . dó nomear um·.mcml>ro· 
pura. . essa einnmisslio. · · · · · 
·o osn: -PmmoliNrs":-Nomeio ·o :Sri ~enso~ 
Siio ·nclos e· apprqvados ·os · ~egoiintes par~ccres: 

, .. " A ~ommissiio_ de. fazen da _ó dil paroecr -que 
._se arcluvem · o,;· segumte<s· papo1s·., .. ~-: : --;_·":· . 
· « .Uma petiçiio · da· miseriwrltia·:da : chJa..ló -d() 
Itü para · auq •üdr: llen;s . de :raiz , .,por . ter si~o· de· 
.f~riáa pela lei do U de· s~tembro ·do .. IS.:iO ~ - · , ·· 

·«.Dita ''a Mmara mu-nie\pal. de --N\.lhe"t.Oiry.pa-rn 
sa. ·lhe conceder d~"· r enda; proeedente d., , intpostó' · 

··. de seges; ·· 110r quo - a .lei do·; orcame nto' de• ·185-2 
-a 1853· já conceaeu. essa .renda·.M-•provincins: 

... ·Aviso· ·do· mirlisterio·· cll>· fazendil dá ~Agoo;to · 
de 1800, enviando ·o ''relatórici ·'iJI\-·eaiia dil Qluor:: 
~isnçiio -neõmpanhado· dn b!Õl nuço· .de·· .18t9 a· if350 
co1,0 n observação o.lo movimento dos ftaml'o} pu+ 
blico!i no dito anuo; qtilldro· dss ·t1·ansncções do 
estabelecimento de:<de' ·ilua fnni.lnç:1o, ·o do pro~ 
paro,' a~sígnatur(l e sub_stituiçiio do · plipel nioodli 
até a() . do _Jnnho de 1850. . . . · ., 

• Um oni.cio ·.ia· mlseiicotdin de s. João (l'El-Rel: 
mos~rnndo o destino. de uma das duas JoterlnB · 
concodid'as · pela 'assen1 bléa gnral, e ngrlldecen-. 
do·lhe seus sentimentos · de piepada . . 

" Petiçl\•l do Custoilio 'do·· OUveira Limil; " b'li.r:-~ 
deito d~ D. -A.nn11 ·Luiza dn Si~:ra; · -viuvn ·de'Kn-"·· 
tonio· .José- dé - -Oiiveil'n· B irreíroif, :,di7.cudo~"~u~f'·'· 
este em · 18-~9 -pedira indemhisaçno ilos - "P.re.· ·· IQ\~ 
causados ·:pelo ·. tropa d o: ccmmni!Jo" ~e~"--'aé'i1to· 
.M.nnoel ·Ribeiro uo R.io-GrnudP.:· do' ·Sid~''-6.\<t~em:_ 
. :m-p~c-er:-dll. :-cGmmissm>: ·aejüsíiçA~ro,·pd~ 
r..spectivll· medida .geral~a. : qusl ' iium:a .. appa·· 
·rcccu.-A com missão de fazenda .•nada :póJe ·d e-· 
liberar por. niio jtUltar_q. sup;,licante documento 
a rgum ao· seu :·reqilerhnento. · _.. : .. · _ · · :-. . -·· 

« Ri.lpresent:}çi\o: .d·a ·· ime-mbléa ·p,ovi.illiiat do ~ 
.Rio d-e Janeiro pcril · so :Jrrêc&.chí. r :nó ' l:onsulado 
da cür~e o imposto do eoft•e dn·:,Provineia, e d<l' 
da .Minas e S. Paulo,·· porqWl essaã,:provineinll já · 
cltegàrol.l n wn aeeordo sobre ~B ' object.o.· ,.- .. ; 

" Rio, 2;1 -ila AgoB~o de 18;)8.,..-.Bibeü•o.-L'isr.ioa 
&n·a . ~> · . · . ··" · .. . · : :- · . .. 

a A eomtniaslt_o du . fazenda''" ó:.d<> pnrecer. quo 
!'e archiv&n'l as petições juntaS do .. Vi~1ite Jusé 
I<'ernan.des;· D. l'raiuiisi:a Joitqlii'lll do V.alla e 
James: <lc'"Dioger;· vers~ndo' ~obre· .~<lco: de ·.nota'\ 
de estampàS . retiradas da· :c:i~ctilaçio·; ·~isto q~a~, · 
r~m-11e lneh11das e!!l . um p u:M~r ·geral, \'naere- .. 
r_ando taes · pretençoesj .. e te o· já este anno &ido , 
•• • ' - . ·-· .... • • •• . *"". • ..... . . - l . 
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pel& 'ealiuim . ..iudeferidi.s outros :em eirc11mstancias· 
1deuticas. . . · 
: .. !'-~io, 27 de Agosto de 18.'>3.'---wt.oa' &rr.a.-
R•~I"O •. l> , • '·' ' · , .. ·. • . • . : • 

SiW t:lmbo~m àpl)rovados ·os · seguintes: :. ·· ' · · .. 
« Fui presente· 'à ~ommiss'ão· de ·'f&z·emla · o 

requerimento em que Jo~é ' llfalnquias B •ptist·l 
l!'ratreo·, _lo 'olft'cial'dá séer<lta-ria . .:lQ. · estàdo· ilps 
negocias. dn fazonda, .. p,·dc ·rj est" augtista ·camura 
n · grnça·.de eonced_er·lhe por.cmprest.imtr·11 quantia 
ne~c~sarut· pat·:~·· assegurar ·no· ·monte·pio' . :dos 
servidores ·do estado· a. pen~Jão · ·anniial de t~oo~:s 
n sua nunierosa l'amilía, cmnposfa de mãi e , ii 
lilh_os · !Jlonores;' sób ac condiçtêo. de·. ser' ena·· d~s
contada· ~epois pela: quint:J parte·'dos seus orae-· 
nados ntc co•l•ple!o embolso ·d11· fazenda·; enten" 
d•m~o. poré.in 1): uae~ma : commi~s;io:. · :11ue , este 
nogocw é· ela· compete·ITcia· da · illustre • 1• eom· 
misSão· M orÇauierit'o é à.e ' pa'recci.;.' qu~:lh'il ·seja· 
•:c·metLído o· ;r.ocjucritnentó 'do supplican'te. ' · · . • 
~ ~i<?•· e!ll 2r d~. Ãg.)sto de. í63a:-.,...Ltsbi.iá .Sei1:i.i. ;...;: 
R1.v~ro .. . ». ,. . 

· « Foi, presente Li .• 3• conunissão. de. orçamentv·' 
o ·aviso.;. 00: govérno •de ·18 :ile : Abril. desttl ·auno;: 
x:emett~ndo·, .um requerimento · do.~ -'guardas -da r 
escola militar, em qile p~dem .. meUtot-amento dos, 
seus. yencimeut,os, e ClllllO jó. f,,z-iio .nltt·ndi-!os 
os s'tipp!icall.te's):~ · prdjé~to · d~ lei 'do · orçriinen_to 
lrtt pouco · a ppl'() vado ··· nesta · ca/nara·~ ·é· a· com
ll\issàG- de pnreccr que sejão archi vudo~ a avi3o 
ref~rid<l e papeis· .que· c· acompaubíio: ·' .. ·- ·. 1 

· .« SaJa:das iommissões',-2!! :de Agosto de 1853.-
Co~didc Mendd- âe ·A:lm!ida.~ose· Antonio· de ~ 
Mogàlhi!é Castro. » · · · · 

, ~;Foi. presente 'á 3a. comllÚSSão .do · otçamento . 
mna pe~içtio dol!. leutes· dá ·escola ·militar e d:~. 
atad(ltriia ·d& -ma·rin!Ja; · soiidita~do augmento. de . 
ordenadoa ; .& julgando a· cc.mmisst'io • oonve11iente · 
que ncere11. de -tal· obje<lto eejn ouvido -o . go
vernu;• é de pnreeer ·que, remcttida· no. me~mo·. 
a· dita ·pe~i<;iiO, ee :lhe peção ne _neeessari-ts . 
mformaçõ~s;· - 1 • · · . 

.· « S~lu 'dns coinmiuões, 29 <\e. Ag~ato d~ 1~-· 
Can~·M Mend.e.r ae. Almeiàa~-.To$6 AntOIUO d8 . 
MagalMe~ Castro. 11 . • · • · 

« Fon'io presentea {p, 3• é:ommisSITo de orçunento' 
os avisos do gGverno.· de 21! ·de Junho, e de 29 
de J olho de 1830, ren1ettendo as petições tlo:~ 
empr~oa das pag.\doria~ militares das pro~vin· 
cias de Pern'nmlluco e- dn 'Bahin: 110Ucitlindo ·o·' 
au11menLo. de _seus ·ordenados, o havend., . sido 
exu'netás' .. eilrroe repartições, a·. pilai~ó ·.os s~ttS · 
empregafios,pai·a outru, é a CÓIIlll)iwio d'e. pare~er· 
qu!l. ndo .tenâ.o rnai~ . ,luli;Br:. provi.dO\lt:l,a ~l.f!Um&. 
a esti:i · réspeitd, ,.ejiió at·chl\>,ldes .qs av,isos .. e .. 
documentos referidoS- . · · · 
« S~ln: dM (l0mmissõc~.2:3do -~oàfo dó lS.JS::... 

Candido .Jfendes· de· Almeiàac .. '-1ose Antojlio de . 
Magallu%es C'asa·o·.:ii .. ·• . .'.' _,. --· ·· '•. · •: · 
·.-·Foi pres.,n-te· á S•'é:qmrnfss:ão:!lo ôi~me1tto ' 
o. ~~:vis~ : do g9ve•:no ;de 211 de: }larç'? · ~e' ~$56, · 
rexnetbinilo 'rllli\S pet•Ç3es de .,v:\rios -empç~~ .. 
do . &l'$Cnal dQ guerra d~· . córte, solieitá:liló · .õ 
melhoramento .. dos· '· sel!s·· cirtlenndos, ··e fiavilndo) 
sido nUendidi)S ·alguns.· dessas eínpregados.'ilo· 
pt·ojecto de ·lei· do"•orçauienro, -bo.poueo..appr~vado 
por ·o•ta en_R".a:a'B;que sa'acli!ivitO e!JI•.çire~ mstancj\18 
de m,;rec:er ~·IM! noticio,'~ a -commissiio.de"par.eeer-. 
que, indeferida ca. prc.tençno deis ·<1,118 não fotüo. 
c_o~~plados, ~ uo; di~ _pt'Oje_;:ip,_ ~e 1 ,arcbi.Y-<>11, _o 
av_lBo, ,u papel~.!l~e a; ac.o.~J>~]lll11f>-. · '): ; .· . . . 

<! ~a.dÍI.s•.CIII!UIÍSSOOB, 2-?:dc,A~llto .de.lS~-·· 
Ca1\didl) Mcmdas de~ Alme.ada_..,..Jozé' .>Lnumw ·de 
Mãgo.'l1l.lle~:·,ctútro.:io ..... ·.- , · .:: •..•. · ~ , , 

if.' F<>1 preteute 'i'l. ·~. eomnliss!io:1•:,1.,· õrç.arnl'ft't 1' 
a peliçio do. teltente reftmnaclo· !r!unoel. SO!II'el3 · 

TOMO 4, 

3()9 
de .. F igueiredo· sotieitando' o .p&ga:ne.nti:l! Íle I 2tt)t.: 
p~O\<enientes ·de :soldos all'azados qne.;eahlriio·,eor 

, exerci.eios find<l!! , quantia. que · o !Jnppllcante: 
aftl.cuaa. achar-~& Já. Uq uiJad 1. no: thqsou~o . pubtieo· 

. na.ciooal,ne~~itando a.penas quQ 'o., C.:ÍI'p<>,Jegis7; 
!ativo ·vote. os indispensa.veis -:fiUldoll; ,o·., oomQ
est.a petição não se acli11 instruída com documentos' 
alguns:que.eomp_rovemas asson;õas do supplieanre;· 
é a eommissão da . parecer · que se peçao no 
governo as ·\t!f<~I'IUil,ÇÕ4!S·. precisas •. , .. -. 1. . ,.;, , , 

«' Salfl ·daii comm:iasões, 29.de Agvato d~ -18:>;),'"':' 
Oandido Mertcla"de•· :A.lmf:ida';--Jost ::Antonio de• 
b!agal1wle's . Cast:l:o;· » · · · 
. a Foi, presente ' •6: com'missão· dos· h~gvciu;{ 

ecelesia,stico·s o projeeto n .. 'l$9 do .'eorcenfe arino, 
qu·~ totn.:por ' tlm ·_crear, 'n? mii~_~;íci_P.i_o·: aà. :' r.iõ#~.: 
mws um; I · fregnezla·eom a ilanommnçab de''Noss~ 

. se·nhora do :soco~ro ~i:lé · s,. : ph•·istóv~o. ·. coinP.r~~t: 
hendendo o · t~l'fltOrJO que· -.,e desme1nllrar de· 

l S.· Francisco Xavier ·.do Eit~riho·'··Véltt;;·, "o·'é· · s 
: ~esma ' ·com;missiio d'e par8cei·· que.seja ouvitlo' o 
! r~spectiv.o •. bispo dioceiauo; •· · --: . · :· ·c·: ."' · · ·• • : 
i , a .:5ala uas commilil!ões, 31 de. Agostll de 18ri3:~·, 
; Corrêa das N~vcs.-:-P~nto . . de Campas.- A~tonia: 
' Jasé àa SiltJa. » ' · . ·· ·. · · ·· 
' . a A>eommis.Íiio. do. J>ensõe<>'·e ordé~ad~s tequer. 
. que Sd . peçào,_ in[orrt:~ações M . go:vetno Acerca 
da pretenção de;J"oiio Heuriqu~ de Pâivil,~SP.qretarlo. 
!li\ aaademia d•l marinha, e de Luiz Jo>é úa 
Fvnsec&· Ramos, secretario d,\ eseolta · milita•'; 
qu~. pedem aUJ:l'mento 'dos orde!udos· .. qae .actual-, 
me•lte : vencem. ··· .:· · .. · .. ·.· ·: · •· · .. .. · ' 

u. Paç~ . d~ ·cainar~ dos.dapu'iâdo8; 3Ó díi=Agosto 
·de .l8()3.-Gomes RilJe~r.o--Costa. li'el';oeit'a.oJU· 
ni~l~. » .. . , .. , .. .. . 
E~ jlllgad•) objecto· de Jetibernçi\o e va·i · s· 

· ímpritrtir O' segaiute · pat·ecer~-: -· --.:: , ·, ' 

.. " FZ~i .• ' P,rese~te ;o.·: eómiJ!'is9iro ·-do. -.,!!n~ões · e: 
orden<ld<>s -~~- .regu.-:!•rnerit.) _q\10. n, e~.ta. ~august~. 
camarc. dfrtgto a vaaevndessa Ja.I:agun!a'J!Il4índo 
n approv~çilo.Ae. pen~ão: annnnl· ·d~ . 6fl()80)0, qu·e. 
lhe rora co·,runda .oor üccrot·) lle'2;! de N'ovemlír-• 
de 1839 eril ··remU.nêração · dM vali~sos' · ·se.rvi~os' 
presta Io11· ó. in lepe,ldenei•ltJ:>r 8illl'f!Íll6cidó'_lrlal'ldo 

. o visconde do .. me~mo nome.'' ... ,_ .. ,. , .. ,, ·· 
··~·A coril'missiO · 'IX.ImlnoJt com·dovida .attencilo 

.todO)~ os documento3. qae ·.·servil•no da . ba3a Li 
cooHleiHtto• desta ' mer~. 'e espoelalm~nle a fé· 'dtl' 
otRdu daquelle.falleeldu gt~nol'lll-mArido .. da • Pgl~-· 
Cl!\da; .d011dll. <lOllll~ que : desde l81ã ·fóra. eUe· 
ompr.-gado em. ditrerentes cotnmlaai)e.a cll!is fi' 
militares de grAnde -lmportaneia e ·risco; em pró_ 

. tia- illdop~o•do~ncia da itu~rio, sollrllsohindo -os 

. q L10. prest.ãra 'no com mando' do . eir.ei•eito . brá2lleiro. 
: eu1 operações no Rio Grande do SuJ, ue· que 
lbe. · ~ultà1-a perdér'·.Q·_.!'ID~lli~."uam"·eam. 
menãa que n • .., :.ttnha·sílfo•ooneedi:d~~em:Por~l 
em 'l:'Cmuneração · de• • serviços· ' por · dmi'S· vilbis·· 

' no. ·lmportancía da 1:60011 anu'uaes, in?eda ,fórte;' 
:pela. cirewnstaneia dot .• haver,. adher-iqq;, á. Cll\l_Sa 
i ·do.· B~a.ZU ;, hoj11 ,nil!éll) .. gllotl; a'. supplic)lllt,e -recorr;a,. 
; ll•l poder, pedinilo a e<~ufirmoi;ii.o, ,des~a .. mB!cé~ 
· de .. qu~ earee.11 pela {iet·d.~~o da .ma~~:, IJ~* ,de · 
. seus b.>ns em Montevidéó por oceasl,l!-!! da :su.etra 
·que ·por ·tantos· ~UJ?O!i ()evasW.IL,;!lqujttle_. ~iz, 
en tenJe a comm1ssno · que .. em ... cucnmst:aucm!l'. 
taes ·..não- podem' .. nein.. devem; -~·II«!UI!eidod< ,os .. 

· .seniços do.Jsllec!do., m!l'idQ:. d&. ]!!U:ppli<::,l.n~.;. ~ 
todas •. e.o.trJS. coll8lde.ra.ç.oes. ,.e, .por ._,anti::8.$ .... 1Jue·,. :a · 
commi,;siio . ·re~eor~~ .p~a.,:a~:d~.,;,e,u~n$!..;. 
:do'lve~ · otft~recer. 'á.. con.nderuçao dli camar~: 4 ~"· 
:guinte. rMOiaçdo.: : ·' ., ., ... :<.~- .,.·~ ~ -:: :. -ê.:· .. ; · , . 

«·A asseliiblea· ''geral': l~lãfiva'T ré&!.! ve·c: ;;, '· • 
. • .. ArÜRo · \niicCi: • ·-.m-d:··ajp~·.v.o:aa: ''n' ~en:Sl:t~an:· 

. no:.l."cd-e ·600/i' . conoecdida-. por: -iUoret.o. :J.el m•·.de 
' N9velfibro Ji!48'29 â -·viscondessa 'da. Lagua:ern· 

r-emuneração dos ~TVlÇOS prest IdOS poil S9lÍ-· fal
. 4.7 
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SESSÃO. EM 31 DE AGOSTO .DE .J853 ~71 
sid~r~Ção de. qu·e e dig.ro o 'senado: qu~ 9. d;s· :li e~~tij:~~ ~infeh~ \m qne fór saneeionada 
JY>!I'~,-~!).n~~a .J'In. e~c~d \. d~ "que .se trat.a· não a.}ei,,jl!J :~n., tJ:IO•nen"? . e~_ .. que .o .8~vcr;uo,, ~~e r 
!JÓJe nom .·deve s~r. at){lr<:~vilda péla camara· 'dos de .noml!&f. por ·col~ll\l~si'io ... os officlai)S de;.:gu,t~~~ 
~rs .. : d_eputados. (Apozatfds. )" E •o.bora cou te rilla naeiorull daq~IHI '[.roVincia :. suécêderi.'· e.n fãi(q)le 
es_s_a:"d•8posf~IIo apenae llln!l. ·autons~il·l d&ola. ao em ve~ .de .. sómente ·se· nomearem ofllcltie$ da 
·gover.'NS',:-é 'll'i&U ·selltir que ··nem··o go'l'lll"llD'<Ievé ~n:trdn naáonal •da::-pMwint:is.-dii Rfn-'-Grattde:·'do 
qtt~rer':·-uma:• libme\baute·''auLbrisaÇão ,-. nMn' :uós Sal p:1ra ·os esqu-~drõ~s ou r~ginii!ntns·exietente's 
-Jh'â'"dcvei'l'f(ls··;:eo'ncedl!r,-: ft. isto p<>i' honra. 'do unquella _província, ·se Jlom<~araõ;':~ambein, · nõ:o 
exercito e em manifesta. vantagem do -s~viçci; dig'' no mesmo··moment'l, porêm dia'IJ. ou mezes 
(..tp_oia.dos.) , .-:.· : : . . :' , ·. ,_, · .. ·• · depois, .:Oftleia<!S·'para os· ~dr~s estacionados 
· :P!l~eeowfl)e,. Sr .. Pl'll.Sid~te, ·que. não .•ha um. ~ll na córte c para. -6utros quaesquer corpos col· 

-lniht,ar- -qu-e tenha wm!ctencla de sua. nobre po- l;:.~.ados ·e montras' litovincias. ' ·. ... --: · · · · 
siçiío, . · q11e: çoul!eçl\ os direitos . e ··as · v_ontagens --Dada a eliisterieia .-de· ·dous--oú tr~ · esquadrõaa 
que: ltu~·:·sãG. 'gual!tidª~ · nas actuaes- .leis ·mili· rio RI(! Gínnds · do "Sul; dadiJ, •a·: n~ces!ridsde· ile 
tares,_ que -_não sa revoU6· contra -a. ,d_isposiçno se ·nomeàr~m'doi:!s, ·trBs; 'qnatro;.:' on. -efnco ·~om·. 
que, :tP-nho MSte. momont.o a. liberdade. (le im- ciaes 'p:lT!J 'esses -esqllild'rõe80: sa.tísfeíta.-'esta ne-: 
png•lar. ·A~ho. que o · princípio qu!l· s& pretende cessidade· M m'oLtúmtos,' poderà entende!::' o. go' 
canonisar em semelhatite omeilda Ídre. de .. m•>rte ve'nio {'JUil!ldO -r,.llo ·no ~ovetrlo,-·fl!llo'·fuil,ger.1l) 
as leis qll6 re.gtÜâo ; a. org&IIisaçíio do' exercito; que· a ·.l~pngnaçãO· gue' faço•~á "emen~. llà~ ·inl" 
otr:endo sem, Wll!lifesta utilidade •publica,- sem porta· JUlZO algum ··nem · contnl:o tnmtEtcno em 
necess.idade me<>tl11i. a -mais plausivel, . os brios geral, •.nem·· esse'llciltl'meitte cimt-ra ·o·' m·rnistro .qne 
o. pondunor .. d.a classfl. ll;lililar de, primeira Hnhn:, tdt-1\ ,.,.di{·cJ(écutiu· ·es.(a' !oh sa bé'se· •que · son. ànul!o 
e e~tabe!Jlce •uma dout,r-~1\a que -não , põde -aehnr mait<.>·isineero: ~db Sr. mini'<tro·.:aa guerra'.; ·,f11Hó 
apo1o ne~.nas l.eis·vmgentss, . nlllil nM,· con<~i~ port,~1\tô ein'p:erat;' nfur•me·Téfi~o a·:· f!l~·ni-st,·o; 'ne: 
dcrnções quo n~s d&YIUI! ~:de. -orie~tar ,-qu~~onJ~ nbum. 'Poàerà o governo· entend~r.- d1zia ··eu;-~ sa-
trntamos :le::lcgls,lar.: sobni o .. ex~r~>lt~lo- .. , . tisfcità;·jll um~ !"riece!I'Sidaãe,·.''qqe · é ·pracisõ ·Te· 
. Aliros de'. tudo .qa·.v.o ,declw:.ar .-1\,.casa. ,.'<lue eu mó'v.or da··proviilciil.;do·.'Rio ··Graitdo' do:·Sut:I,. 2i 

não, sei,· e: te$ o· .para -~ún ,qne ~ni~P.Ill·~~mbcm ou· ·tod•>s ·os esqlladrõe-s· ulli •existentes par8' m·an· 
o poda saber; o· q11e seJa; -cavaUann.Jldmha. da d 1l-os pari!. outro -~onto- do imperio (e e~ve11tcndo 
pwvincia do Rio Gi·ande· 'd·o ~,_,,, . ; e~:a cntidaJ!! qliO' convem·.!\: di6Ciplin~·- dol ··o:-tercit~, ao·ser'lti<:o· 
nno · eYiste· no·:. pai:zc·• (A'jioi<ii:k ' · .. ;:>Me lioir que qull delle :se- póde: .. e :devo·•ds·csperar;.qiiO :nun:e~ 
a f~tlta'qne' ' 'nô{o rui dislk!iirÇãO' com•Jn'rtn emooda esL·~jão, ·noni ee cot1sorvom: por mliito. :tempo o~ 
BE>ja .-npeliM · ·tub.a :da. redaeção ;. se -assim: .é, •Jne difl'erentes• corpos.· .de: que elle· .se.eompõe .• ~,l!ln · 
parece que •eabe :muil!l '!b&rn··na .. especie· vea.-tenl.e · utna -:o11. : outra tl!~CIIlidlde~:·á desloeaçiio~e; cssell· 
a .applieâçâc .. · do -dit~> d~~ •poeta -lalino-Ahgua7i.io· clalmo 11te nooessaria,: e ·er<~io . q i!. e :de,: aeeo t•do ·mnri 
õonus dormitllt Homei'U$, · · · · · e~to- ·prill):ipi•, .tem ·mat:ehailó·.c.O.-.actnal•.:Si.';,mi~-
:·Mas, se·rissim· ê, niio .nos competo a nós lan- niriti'O .. da :guerra)' Datla· •.pois. a. '.-ueces~id&do • d-e 
ÇR.r ·mtios profanas cgobro uma -peça de tanta Íl\'1, dostoear-~J6 :um ÓU.:lnais.esquQ.drõas :da· p~U!II'iueia· 
portllnóia, que segnt•amenl.e como'.ado ·de sabe- dL> ·:Rio .Graude •do -S111· par:a.qunlquer-: outtOc .po:nto 
do ria· e, de Jllus~raç~~ nos foi rem~ltid.a p~lo se· do· hnperio,~e ·do remover•psm aUi um- es~:~oadrão 
nado,;'lilf. 'nossas Juneções ·no caso nrtents c:on- ostaclonado.m~ córteou •em:qoatquer outro<ponto; 
si.stllni. apenaa1 em Tejeitar··ou admlt~lr:a emendá! O·. nppar&DeildO 11' necÇ~JSidade :decl'reencher,;os 
por cons~gn~nc:la. nenhuma -~ueatii'o relativA"t'!. postos·':vs.gos, ·:nesse::·esqO.adrã.,, ~deN. aind~'o 
redacçi'lo liell,a ·~õde 'llor·, dllicnbdl!.'"cotn va.·nta'getn goverllo, ,.-dec: conformidade :c:oom: ésta .·emenda;· 
nom· ofl'e-recel'· ·rMultado atsum que sfl•qa · ao6 Rl'lmeti.r.ofl\claes .. dll•RUarda ,aaeional para: p'ffleft.; 
n:ossos ·fins; · ·· · . · - · oher esses ·pCJStos; Assim um .. miuíiltro:·que tqUi· 

A ·cayallari•l, 'Sr. ~resid~nte, etinstitno· um'a das uaae, -po.dorltl. prllOncber.- .todoa. oa poatoa-,var;os· 
armas 'di! qne .•e ·crmpõo o· exercito; n eaval~ da ar;na,.:de .cavãllaria ,ife. lí!itra. com. o)Reüies.da· 
laris, parl·e ennstltuUv11 do.· exereit.l 'do' pnlz, guarda nncional; bastarin unieamente· re·movoc 
pcrL~nee a todo o hnperio;- ni'io ha lal alguma p_a~:l o-_ Rlo·Grar1de-~··di>'.Sil~·os ' ~sqiíad~es~--
qtte designe na nrma de cavallaria ·corpbs óu ~•orao.dos 'ept--.qultlql\el"llntro poollto-do•:IUipcrlo, 
destacamentos que tcnhto···o ·$eu 818entó o.'lpo· fazenao-oa: ' iUbatitu\r --\\queues·- que actualft\enw· 
eiahnente em urna ou ouh'a proviric:la do !m P<'· cxist&m-- n'à'luel~a pro'rincia.· PlliiS() •tnesmo. que 
rio': · 08 teglrn&ntus'. ·de eavalla'ia · actualmel!te sem •intenção 'd~liberada-da :pàrte dll um•mmi&Cro 
existentes nn. ·província !!o .Rio Gr11.ndi! do Snl I'Rte ·of-Leto·· llll·lJOdél'lil 'dar, .tomo r.on~aenoJ.a,'lfé 
tanllo· alio di!~sa pro'Vineia cOitlo"Bii'd · d•l cõi·tl'; ~e uma necessidade ·'q ~ 'áeonselhas•e'· (PgitVorm:l;:n • 
Pernambueo, &te. Se' ao ·ncflilo neste' mom<ento :na . nfisim .. obt'B.r;_:c:ede~d,o :~.cii:cul!'&~~ ~ ~d~
provincta· - ·,~fo · Rio· •fu;inde do_ ·Sul;_ pàdertió''3~i ve.sseín rezer."substitUir um· corpo· d'i! ·cavallàí:aa · 

---..!!~!1~h~ ·relllllvid~'-~tn cõr~:~--para_qtt:))qrier __ n9_.Ri9 :~.~ndl! :.:d~.íSul. -Pod~r-se·bi_a ~~ ~te 
provi nela do nol'tt;· .. pod~rlló :ser•· ~übstittw;los ·111~1do:~~lregat·" ·~:~to. "il!~::·!!ree,n;~r.', os:jJOStO~ 
pololi• :esqruldrõe$ :, tiU•'. -l'eglmenm .·ur~tes ·na vngo,s ·d~' tod•!S" pu ·de '] uut : todo~ .OSl·eorpOS: ~e. · 

~r!~ .~~~m~=~~~~~~',:~~~Ta1~: oa~~:Oi~vl~a~~: ·-~~~~·i~~n~~;~;:n; ··;~- ~~~~~~ 
valhi!lll· ·a,~ . provn~ola; ~o ; R!~ ~~a~d!l;·~tJ .SU..l: ~' se diseut!' .lliio .. pófQ•.--pa:sliltr,~Jil· porqu.~ eila. 
(Ãpoiliil~M.}, .. ,, · . . ,• ,;:- . . • -,.- , .. ,,·.... ·•mporta::tl ·.eEJatelidui ,l\& ,uma;~ntidade,qll'& geral· 
· He;ae·qu.er_etitim,d!!t' .. ~i: ;;ay;•lljli:ia,_de.;iinlni !Jlent~ s~ .~onbe~, já f'O~tl :·dando·~·lbe nma 

da· pr_ovíne~a· do Rto .Gran~e- do; ~!JI-nqD.e11~qiJ~ uLt!jli!_Rcnc~a,,~!l;ls: !Rvont,,eL :t:~ -~~~~··.,a ·oo~e·- · 
pre~e'ntementQ lá ex•ttte; ~~- nsslm6,.·_qntãó a qll(lllcaa .. alnda ~. a.:._m. SIS .. P_r9Jnd_r~t. .. porn . .u~, 
desvantage•n:··qtie ... 'ré'!iú1Ca dl!*te ": pensamentô, ~ longe ·de so · pT~r~m· .56m .. e~: ã:s.•;vag~l41l 

. olf.,nsa 9.ua se v,u raz&l' aail oftlçuies~~e·eavall:e.• um, dons on tres corpos··de Colval:lini•& exlstcntrs• 
riâ''dd· tiuhlF11iÍlrutiiOI:ie :-de· pl1ntb ~•será•ií , iiljdli- no ·Rio -G~<do Sizl>' ir-ae-:tlfa;.;por 'llma·eon. · 
uça:;~.!,~ante::.que-:11~ ''pc)derà··de ~i~Mteira. seqnencla natut'$11 <lu.coasà!i,. ~=~~Gs:<.~- 
algum~·Justllk;ar'' o•· :vo~ de>'cquem '· qiJeio·-qu -~" · ~-- IIG~·'1lllliti08. ~':r:co"P"a, ··-~ titl'l"..!z :•.•· 
que ·«p01ando.,~hli!iw:•n~l!Õluçio ·'111n!Ja. 1'1$1' • · ~ os 'c:Qr1lUII cJe·.-valtar•'d~ e~tercato.·:f.apow• 
e:ffi~dhlllrleUte. em . . TJ'sta :fllZ~r 11111, ·bem\ .~er,_·.ao t!DR:r~:::: • ''': ·;:·;, .:_.:.:;.....;•;_:, ;: ; · .':': "' ,,, .. ,,;;,,J . : .•. i···· 
~xélei&o, qu_a(-iqll~ll!' pal'te ,~o .Hn~~"'·· ., . ; .:~.. · :~lê!fl"'de&t.as:c-r~s. :.S•_ .. "· ·1!~.!-dG~•"1wmpre: 
··Sitppoobil-~ JjOrem.,.-.sr~ Di'e!tiaente-, que:é.!lro• ~n..m1nal"· ea ·::ests emenda:~.=Jill!tilicaii:Ia: por-.,_ 

C#s. nte : cst. · bltelli.g~n. :_el~ . ql\e }i .. iln_ fúr';~. _· ~~. 4u . .l pr.illdpl. · ·o -~ ... :::n-.!!li. d. sd. e·l o-.:. ·c ~d&::;ll!v_ iftn.~ ~' ntiié-
88' _djjn! 'aiH&iilotar a. oan'~tllnt'ia da 'P.rDrtllc!l~ · a.Q •d•&~~ ··lll:l~liel!• }!:u e~~~; ~~~;; -,qak ,~ • ~D-
~ó Q,_Dde dO Sul aquella pme d.o . e~er_eito que · . ~deJoiQ ~- OlréUms\a.ll~:.A(I . p.k 'WIIl._~ 
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372 SESSÃO·• EM.: 31· DE . AGOSTO ;DE · M!>i 
4rdiuariu,. quel' em circumsi:ulcias . extraordina~ 
:riu1. ia&()_.-é,-.qner A~~jamos·. em. .complctl) . pé de 
l)&Z,·1quer , nos ., achamos.- 'em estado .d•l .guerra, 

.. ilD.:Ontro.• nalei · que act.uabnente ,regula as ll'fo· 
moçõea ... !()dos ' os . remedios nueas:uios para .1111 

E!'~~-tu;~., ~s ~s.tos · va,gos n~ · arnia:, de . . ea'i~l~ 
l'endo· ·a · lei- ·~sitivament.G · dél.ermif!ado . que 

em cada nnn() haja .uma promoção geral, Cl go' 
verno ·não pode .d~brnr de verifiear. est& dispo~: 
!lição, ou seja· ·00 . • começo, .ou no . . mei·•· ou no 
fi1n de 'cRda um anno ; deve. fozer, ·a, promoção 
dentro ·do· ano o. À.o;~Jim, 66· ·por .. ventura n!l's :es
quadrões aetualmonte existentes no .. ~io Grande 
do · Sut houver . necessidade de preencher dous 
ou tros, ou mais ' poStos; esses posto;~ , deveráõ 
ser preenchidos, ·essa , nooesmd.Kde terá .. de Rer 
sàtisf~ita· por meio de uma. p·r.omoçào regulor. 

Se por acaso &e quiz:er argurnent,ar .contra est' 
minha consideração, . . partindo· do · prineiplo de. 
<ine talvez não seja :possivcl.· achar, nos . pôstos 
inferiores militares que tenltlio . .a .. antigu.idade. 
decret.ruia na lei pnra serem prv mcvi.i<is. :aos 
postos superiores; .ou o· m.e1·ecirneuto convenie.nte 
no . caso . em ·que .. l'lemclhanie . elemcnt,;l cntrQ .em 
concurrenc~a, eu .direi . qne aléin de. ·não ·: poder 
esta · argumentaçilo proeeder geralmente· em todas 
as hypotheses, pór~ua n lei foi bastante · previ· 
dente . . qnando ·decretou que am to,Jos os annos 
hou,•essem .promoções, o que <lemonstrn. a sua 
possibilidade, imJ>orta a idéa ·.de que nnnea po · 
dernõ deixar de haver .militarcs com os .qucsit)s 
contpeteutes, como · seja a .antiguidade decretada, 
ou o ·merecimento, . sccresee .que, se por .. ventara, 
contra a minha· intelligenci.a, e contra .. toda. a 
expectativa, não .. se puder por este ou. por .ou\ro 
qtullquer: -motivei .. dar.se lngar ... a· uma . p t·omo· 
;;io na .lórma ,da lei, ent.iio ao· farà .o. que ortli
nariantente. so pratica . . Nesse .ca;;o o . tenente puaam provisonamente. a exerceo· ·as , funcções 
de taP,ItiU> e o 4~<es·.-as .de temmto, e . em ul
timo recw-so ,temos. visto. que um nlferes,· alé1n 
de commandlll' . . uma sõ compa.nhia, contm11ndd 
uma, outra interina.mente, como .succedeu. lll'io h a 
muito,, tampo .em IIm .. dos corpos .dtl .'Jiizileiros 
nesta córta. ·E m . ultimo recurso, oíndo. -não sorá 
extraor.wnario .nern ;irreg~tlar que o 1 • .s arg.mto. 
eo•mmando ' uma . companfiu~o, . cuo . esta. que co
telldo~..poueas vezea. se. vocillco, .. o . p•)aso : com 
eeguraoça utabelecer que não so:.veriflcará jamnis 
se .por venbln. a. .lé.i tõr fielmente· executada, ·ra
zenüQo68 annualmcnt6 .a promoção· .na fôrma delbo, 
porque então ounea a . deflciencia de. ofticlaes 
será. tal · que se .dé a · nceessiíiado de· ser uma 
compauhinc .. eommnndada por sargc tl to; ou de se 
couser.varem duas .companbias commandadas pot· 
um Sllbaltern.ó~ . cto. .A..s lei '> po1-tanto.qnc nctual-_ 
mento .·l'<lgulão a ,.ma&eria oi:n questão n<>s e>ffe~:e 
cem ~& · meios e rec;ursos indispensa \'ois . para· ·se. 
preeucliereu~ · as, vagas que · se _derem .ila vma 
do .. ~v~llfli'!&· . · ..... o~· ' • • . . ·. • - • . . :.' : 

.Atnda J;llats: pelo· regulatnonto .. de: 3Lde Mar.;o 
de, 18jl, e~padidO . J!Ilrll 1\ ; execuçiio :da lei,' de: G 
de . S<!tem~ro d~ lSõO, . .que. regul11 as. promoçõos,. 
está .. p•~o.v•~eDCiaoie>. q!Ul,. cm.qua~to ·houverem .ofti·: 
cU~es · de. :Mgtlnda; classe . ba bilitatl•Js pnra prcen
cher. as y~,Q':'-6 se derem n:1 primeira, . !IUi\ca: 
se · faça ;o~~ uma .promoção. Assim . o go
Vj!r!l!\• .qu_an~ ,ti.vcr de providancra,· ·a . respeito, 
exnmmar.a, prtmelro.: .s~;.na segunda elasse ex.~
tem "os o.fliciaes ·.que· prooncàüo. os postos vogos. 
da,.p~í~eira.:,JSe estM.. oftio:i.aes é:tlstinlm .não .h4 verá 
noee.~~~i~: de . .QJDA .~promoçãó. S!!; .. ape.za:r desta 
provjd,eneiia; 41inda, .. Jaouvcr ·necessidade .de. só . 
el1;1 fàzer..: e --~·.por VP.otura ni'io .fõr possivel ·r,,. 
~L.,., por .fllt;l, dç,,:. o.fliciaes :qu.e tsnhiio:· '!·~· !i1tê· 
s1tos que a ... k1,.deeogna, :neste: .ca..;o ~rervnao 1ntc· 
i-~ente ~. ~;ubaltornoii . nos postos. attpertoros 
v~~· c~,.ta ,.· serã a ; ultim:" .. da~ .. h)· pothúscs, ·a 
mats improvavel · de :·~; .. ·..:.:;,: · · . ·. · · · 

Suppoilh&-~ .(e hÍvez: previna uma obj<~ão 
com esta idea) .que se . 611~ .ern tempo · do g.uerra, 
que estamos ~m o· inimigp en:1 frente; '. gu.c· :no~ 
&cbamos -em - uni .. acampamento etn . disposiçõ~ 
de ~tel·o; . . reapomie,ei : ~uell.e ~ ~im .. 1ne 
objcctar ·. qna IIO$te cas? os· recqnso.s ::omda .. _l!liio 
matares.· porQ.r,e o terupo · marcado_ pat:a ·a antí. 
guidade.-se reduz 4 metade ; . neste cuo o meril· 
cimento põdo a.ppjlrt!cer e brilhar com · toda 
a evidencia ; nest" caso se conquistito os p··st.os 
no . . campo da, batalha. P.O•· me•Q .. de .feitos . he· 
rooco.s, , de . acções de .. . cor11gem . tl . de ·, ba:avura. 
etc. ; · .por éonsegllinte;· . se es~'>; _neçe&sidades 
sobresalli~;em, e s? as. ct~cum.s~.ancias sé tor~a· 
r~m 1!-rgentes, tamiJ.em ~ ::.s reourso:; são .. maiores • . 
(ApOUid(IS.) ·. . ·.. , . · 

.Mns, Sr, presidente. suppon.ha-sc. gue, e5go·· 
tados tod<J$ CJ> recnr<Õos, ·quer em tempo de [lillr.", 
qu.cr em tempo do guerra, não ~é possível (o 
isto para. .. mim .serfa me:~mo u~ absurdo1 pre.:ln
chero.n-se . Oll posws vagos da ca..vaUa.rh\. do Rio 
Gr!lnlle .. do: S.ul, Q ~ue ser i~ nec~ario . chama· 
r<lm·sc officmes. de .fora de l tnlJa. . . A!guent du~i
dnrol. que o . goveru::» põde faz~r de>tacar neste 
cl\llo .a oftki.aes. da guarda .M~ionnl1 Algu~m · du-

. vid •t•ã · de _que .a,.gu;trda nac,lonal · póde ser :cha, 
· mada. para . ser.vir . em . corpo~ <i,cS:I4êados, ou · em 
: destac;\tnenf.?!I, . JJ.jtl~•n<..to :. a. fot~ . de· _IitlJ:lil? Al, 
' gneu\ · podena neçar ao. ,governo, ()tn . casos ur-

gentes e extrnordtnarios, a faeuhinue· de. cmpre· 
ga t' officiaes <la guar.la uaciuual? Não ; por 
c?nso~:uiute ·a dispvsição desta' e!'Jlenda, · .consi
derada pOr -todos: os :lados, niio póda. -ser · dig11a 
da approvação da ca.mara, p..orque; .alétu .ae . iu· 
jusli!icavel, ·· é· completamente ., dll3neces~ria,· . e 

· finalmchte in11til. . · . · . 
S l. por ventura, Sr.· prcsiue11t l, e- -não ... ob.stante. 

qusmto tenho sllogado, se enf.O)ndesse.·· que con· 
vinha fazer pa~sar . uma sem~lhnnt~ illapoaiçio, 
porque com ella · vária -a lucra\·· o IJei'VIÇO , .. por 
a•nor de llm, dows; ou Jros oftlciaes do · Ri<.~ Grande;· 

· eu ·diria quo a ·sa.tiernçilo ·do uma . .convenioucia 
nssim entendida n«o valcl'ill :a ·d'!llnntagen' de 
irmoa forir a susceptibilidades. alfrontar os ·brioa· 
da. om•:ialidade do l• . linha, n:to ·. valeria. fi ·.· pena 
de · irtnoe tranàtoo·n:n a ordem do~ · acccssos · a· 'Que: 
Ulm direito os ofticia!IS de 1• linha; elt -diria ii
nahnonte que tfto .pequena euusa ·ntio. valeriA · o, 
gravo inc:onveoiente de desoontenumrooll 1)1 hvn · 
rados o . bravos oftlciau -de 1• Unha. . : . · . 

Eltpr.imio·lo-me n~sim s·~a-nte licit•t obsonar 
11111.!to de pauagoin que a ilomeàçiio para a ·coin·. 

· miss:to <I·•S .otliciaos -da guarda. nacional pam-os 
corpos do .exercito. iria com ot'C11ito r etrogra<.lar,. 
ou pelo menos · e~tacionno· u .cxercieio do direito 
que têm os oftlclaes de t.a. linba :·a: saus aecessos. · 

:Se cs~es oftici~s, ;por exemplo, . 11e11do ,alf!ll'e!!',· 
depois · de 2 · antios .. de : antiguidad.e neSte: ·!lo&to· 
podem sel· prom'lvidos. a teoeiltes;·.'e "'•-depoh a: 
tapit.il'!J~,'' etc., é ÍOI!ispim~Ve.l Q~B; dC5d0 ·que &e· 

· derem· vagas .-11e fa.çao. as · z:cs~·:t\yas ' promoçõo3$.; 
se e1la.s. ·se não ;fizerem. on por: omisllào do l{•t-· 
veroo, : ·p que não e de esperur;· ou· pof ·-elf~•to . 
da . disposiçii" ·da· medida que· sa · ·discute,- :verão
os officiaes do 1• linha prmcl(1iar ·a deeo.rre.r o 
o . tellfro das :suas .. antiguidade11· .no.t: · postos em· 
qu~ .. sc ·ac,hal'cm, 3 Otl 4;"0U !J1Uito6, triéús,' de

. Jl!liS .do ·p.>ntn · 'ü· parti.la legal; ·•e 'hito:· ln.lluirá 
consideravelmente uo: sagrad<>. direito: quo-.ellos 
tà:n a ser. promovidos. .. . . .· · ·, .:,. , · .. · · 

Mae, Sr. l'rcs id11nte, co1no·pro~ria 9-'governo 
uo : mon1ento ~ :que tendo .o paiz -eolbid~;.rpuito 
bl)ns ser_\"içi)s doa .. r.metne:~ '·da. : lJu·arila : D•~eional 
do Ri~ Grande do Sali -:· cnjas 'b.abt~Uaç(iee <P.·"C&pa· 
cidndo .ea: fui ttm. dos -qne aqai 'muito .eonscic11~ 
closa!nen.te Pt:OClamarão; Oi tlvo$Se· de · .afastar 
t.lns ·&eiras ü• cavallaria de ' llnb-'l -quando che
~ •sso' :·.a ocea.•iiio do· fazer · a · devias promoção ? 
O: resultado seria quo par4 o· anDO, . ou daqui a. 
.2 em· 3 aunos. · se pretendci>so ·r..:aér · pa&Mr .. --, 
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uma. lei de .lixa&ão de ror~as nm principio qu() 
se~i~ . .çonsequencia. dest.l, ,dizendo-se: «Fica o 
gove~n~_autor~sado,a promoV!:l" ~!fectiva.tnen~ pa.t'a 
os. d!_1l',_ro,n~es, postos vngo& nn ~av~llaria de linha 
o .. :a_ted'gopl ... occupados. p~r .~ftlejMs da guarda 
n~~~o~a~: .. n<;~n!llle~ deste~ offic~aes . qu~ durante .a 
sua mtenntdade. se houverem mostrado. di<Tnos 
de Ullla semelh:lnte consideração ó dós postOs a 
qtie aspirl'io. » ' ISto irnpreterh·etrn·~nte -virf:~. a 
$UCCCd.er. (apoiad.Js), C concorreria pàrn. fazer ~X
pelJir da!l fileiras da ca\·allaria do exeréito muitos 
officiaés _que então seriiio preteridos·, qua 'se ·des~ 
gosta.rião,, e. que sa jUJ.gnriiio .real~ente injuria-
dos por um semelhante procedimento. ·. 
· . Além _de tlidil isto, Sr. presidente, amigo· como 
sou do Sr. ministro ·da guerra, sendo rorrio so1t 
ess~neisl~nentc governis~a, porque desojo ' quo 0 
governo tenh:l tod~~ os ·meios 'indispensa.vCis 
p~t·a~ b~rn desempenha~ o prograrnmà ·de sua 
Inl~eao, fazendo ao pai~ . o bem quo delle . se 
exige! eu._ Iíiio daria_, riem · dou. ~o governo uma 
sutorasaçno como esta, ,que o Irr•l· pôr em mani
festns collisões. em l!randissimos cnlbaraços.· 
(Apoiadas.) Como aquilataria o ·governo o· me
reci m en lo ·desses . <>fiiciaes da· "'uarda . nuei o 11111 · 
ein . quo· di~culdadcs. não se: ach~t·ia. elle em lúti~ 
para os despachar por ·cornlnis:siio,· dk _que. já 
se aclul. em grandes.·. embaraço-; : quando tmta. ·d·e 
fazer p1·omoç.ões- na ' .tropa_ do.linh•l>·aesdc " que 
tem de consrdernr os . uffic1aes ·por. seus mercci-
ment:~s ? . . · . · · ' . 

E11, Sr •. . presidente, não ·sei se· os'Eo11 em erro' 
raciocinando -como ·faço cont•·a a d'sposi_çã:o. que 
impugno, essenéialmente. porque l.endo lido .com 
a de-vida .. atten.cão as discussões do semido- em 
refer~ncí:l a· esta 1nater'ia, não achei nellas nrgu
mentCls, ,•.algnn·!\ que tendessem . n ei>i:larecet·me, 
e a produzh' .M\· minha consciencia um11 conv-ic-
ção contraria. . . ·. . · 

Alguns nobres deputados ·pe3irão a ·palavra, e 
e~trc élle!' um dig,ru 1:eprasentnot.e. pela Rrovin
Clll do. RlO Grande · do . Sul ; espero ou vJ.·os, · o 
so por "entura. as suus opiniões mo ·nàci d3aHi· 
Val'em da- maneira .de :pensar que· nctãàlmiú1te 
expendo, nowment« me ínscrevm·ei itllm de lhes 
oft' .. recea:- minhas respeito~;ns · obse1:v·açõe'! para 
que possamos chegar a ·um- 1·esultado · digno do 
assuu1pto quo nos occupa. (Apoiados.) : .. 

O Srt. \V ÀNDI':RLEY: -Disse muito beni,- disse 
tudo _quanto se podia dize1·; · · · -

.o sr.~.cr·u;. sô.;~o:~s~< presidcnt.é, v. Ex. 
sabe qua eu .mui _poucas .vezes, co&tumo tomar 
puta nas discussões, c assim . Pl'llccdo pel\l, l',o.: 
canhccimcnto que tenho. dos poueQ.s 1:ccnrsos do 
minha. intelligenei;l. (Não opoaadas.) Hoje .. poróm 
mo y,ejo , lo~çado, nl;'. quoUdade . do . r~prcaçntante 
da ··Pl'OVI.flCill ;do .R•o. Grande do Slll,·.a to.m11r. 
par~e: JlO· deba{~ .. r~latiTamente.' .. ,•f' eme·nca d.ó. s~
nado :que i 1\_Íitorisa O ~goverDO_.. , a, elnp_regáf'.D,:t ofll~ 
ciaes ·. rJa., ~q rda. 11aeto ual .daquella.. proYillela nos 
corpos. de cavallaria ~o ~ercito qu~· alli .estãO, 
!;ervin.:lo. Peco antçs ,':le t!!do, .<jue a. camàt'a .use 
commigo .:l.o t9~a , a bcne.volenc~~,.poi'_ isso .que 
e.u fui · :o. ,.prqpnç. <lltP.: c~ures~1 ... · qu(l l'O()SOS , l'e' 
cursos .tinha DI\ nunha .. ~~•ge~c!a •. •.. · .. · .. · , . · . 

C·>meçarei .respondendo ao nobl'e. oraà.o~: qu_e 
encetou· a .discussão,. e peço.,licença.para. dize· ... 
lhe .. Qu.é~ se~s .. 'ªrgu~entos · l')âo .tem tanta .. forc'.l 
quantasoppõz. · .......... ..... . 

O Mb~e . orad<>r-, <}()mbate_u' a,, e~e~~a .primeira
mente. dizen.do quo .. ella; Ma con_trarta A, .:llo.nm .e 
811~ brios ·.dos of!lciáe&)ip ,,!BxercitoJ ' o<quo·:_.ne'. 
nbuola , vantagem .-pr'?'fl!~ria.. , _a4i ," pai~. ):São;: ,sou 
ddtUI&. Qpiniic, J)em-Julgo que. ~sa ,1õer. ta. ;~i:!ld_o 
de :indecorosa . aos· officiana áe.. cavaUotia. :.de 
!inlia o -proeedimen~ .quo ·.tom Lido . o · .. actual 
Sr.· minis~ da ~a.erfa empregando .ofliciaes: ,,da 
gu&'tda.-11'>1lionai, uo. 2o ~- .4." .-corpo, ,de .cavallaria. 
p,ara ,abi .servire,w;. ne!Il .~ssQ '· tamb.e~ julgar. 

que .o nobre . Sr. marquez de Caxias, que com.
m!lndou o cxei'Cito do 8Ul,. e' q_ue: .tam bem- auto
ri sou i algumas destas commissoes, procedes.so. d41 
moneu·a que se enteuda·que atacou n honra--do 
éxérci\'J que ()9rnmandavn.· {Apoiados.) Da·. mesma 
fôrma nilQ _presumo que este. procediuumto s•ja 
deSvantajosa· ao' paiz, ·ao ·contrario peni!Q ·<)ue ·. ê 
OU) . gra1!d~ vaulngem delle, como posteriormente 
o i!cn]<instrarei. Mas o nobre orador julg<m. que 
tembem não devi~ pa55a~ a.e.~enda pela maneira 
porque . se .. acha . rcdigt_da, ent~ndendo que os 
corpos. de ca,•allaria de linha estaeionaàD>~ .na 
pro'?.inci11 ~o Rio· Grande do·. Sul não sa devlão 
c!>nsidea-~r . co.rpos pertencentes ã· pro-vineia, e 
s1m ao 1m peno. . · · · . . · . .. . •. ·. 

Não me occuparei em ·qúerer demonstrar que 
a redacção da emenda é a melhor quo podia ser; 
creio:perém qu<: ninguem poderà dar a ir.telligen
cin quo o nobre or.ador qui~ enxergar na :mancita 
J•or quc .eHa se achá· redigida, . isto é, ilioguern 
poderá entendat que ·os cot•pos de ca-vnllarhi de 
linha que estilo na proviniett. do. Rio G:·ande do 
l>ul · siio s.õ. privati,vos ~.essa provinÇia. l\n· con~ 
seguinte .n~e; pn.~cce . escusado l'e~pondel· · a esta 
patte da argDmen tação do no :>ré or'lidõt·. Se· a 
emet1da. em ver!lnde niEo està. ·bem redigida, 
obsen•arei que nã~i ' é sol,)re ·a l'Cdacçiio . q ti.e . nõs 
q\l.e,stionnmos,_ !!. s_ím sobre a idéa que nella se 
comp•·e!Jcndo.· . • . . . · - . _. · 
. Otss~ o nobro deputado cjue pelu· m·.ncira por 

qt\0 se ll.utorisava a· govel·u~ ·por esta ·medida 
não só iria c !lo ruem . d~ s proporções e si a be leci" 
das na lei' da.S pronioções, é'ltnCI · tambem n:'ío 
er.a i~. uf?a .medida ·ntcessaris; sendo d_e mais 
a mnis um : _pre~cn te . funesto -que· . so fazia· ao 
mmisterio. · · · · · · · 

A lei . de' promo~ões;' s~. presidente, autorisott 
o g;,verno •'n despachi'Lr _P.arn 0:3 poeL11s hnmeili-•
tos os officia_es. que tivessem .. certo tempo de 
set'Vivo nas-. p~tentes em que se achas som,. mas 
niio lliojmpôz ,oil:r-igaçllo, rigo-i'Qs'\ de· os · despa· 
chnr logo que tacs officlaQ~ . livossem conCluHlo 
esse tcc.lpo: . á. nc~cssario · pl'iriíairam~nte · q"'ue 
hnj'no v.>gns ·.no~ posto~ immcdia.los : ·e c'reanda, de íntiis um corpo ·ni'io devémo·a· nós ·acreditar. 
que so d11rá; ,a. nocc5~;idodo 'd,e m!'ior numer~ de 
officiaes? So o no.b1·e orado1· lesae a tabella qne 
anda llllDGXU. ao · i'Clntorio do Sr. -mtÍII$tro. da 
guerra veria quo vagas bique Mo··tõm P.,"dido 
srir preenchidas,. ,POl'')liO não cxistolll .. officiaes 
com o tempo proc1~o 11am ·poderem _11er promo· 
vidos a cll5es pos&os.. Esta neCf!aeidadc pois, 
augme!llrirá quando ao levar n effeito a ~:reaçflo 
do õo corpo ae cavallarln. , . . · 

Mos disso o nobre. orndor quo o incotwe!liente 
apontado .desnpP.arece desle o moment.,·. que se 
attender que a lei tem -providenciado· ll5 .· au'bati· 
ttiições, o que . assim quando liciavet,. fàlt& de 11nt 
caplt_iio .. coll)mli1Jdam. a confp~nbia' um tenente_· ou 
:.!feres, on.me~o .. um sargento. E:3te argumento 
mé . parece 'qúe' ·prova de mais' As va~l!. ãe'vem 

· existir por . po~co ~m.I?O, p~rqu.~_.logo' que,._ s~ja 
preciso <::OJl~.erva_r .uma· 6"0!Jl:P!lnh~ll·. ~mm~ndà_d;l 
por ·.um · ten(;nte.' ou · arteres, · c ISto , por · · mmto 
~em.pó, O ._ser.-v)ço . ~~t.·àni·e.li'tc. ~li. ci. .s. e. ,P,O J.ci'á' ~~~f .. 

. tão ·-bem como se fnria -se esttvessem ·preenclJ.idos 
' todos os p'osws; ·e· 8 'não .. se dar e'~ ta 'intelli'gél,l: 

cia têril!..moS. CJI!~ a lei Q!IC ,aSta~élé'çeu. 1!: .~0:: 
g9ria .~ns orftct~~ no~ · cC!_rJIOS lia . .r:::~~v~~~a. ~r~ 
completamente., tll.nW ;, na!)· h,li.YE!.r.ta_ , n~s•ã.ãde 
dei. .posto .dd~ eap.•tb~o •. -~~t;o_,~·qll_Jl_.;:o;,tl)_IOie.n.~e·:'?_u·;.:!'1;: 
ferss o po 1a sn st•tu•r. ; · · · · ··. · · .. ·• 
·.~:,·:~r!l .. !>: ~ó' ' ~!:.Ja!t#.~deJ)fficl~~-''~~~~}f~~~~~ 
~ue s~ d~ ll~~na-~çao .. :.~\l~:.gov.~!l() · P_Wf--:PJ:~n.
c 18T. as ·va$aa·: , este!J,, . IJ00:!-0~ ;2~01' .o . til_... ,ll 
guar!fa . n:IC!-Ol\.81 . ClJ!qlJ.!l!)'tô. •!?":' · ;p~dt:!re.m • ser 
p~;ee~tchid_dS.JlOT. o~c~~~'!· ~e. , ca~llar"l. .~e.l!n~a 

. snffieieMernen~.'· habU,tados•·.Nem· se · P?<Je ·. ãar 
outro. · intelUgetii:i.&.; · i'.M$im·' ve:se que à' 'medias. 
não ~ll'eiidc ;&os illrel~·s .dos· .olné:iaes 'de 'l"~li; 
. ~·:~ ; ·· · ,~~ _ ......... ~~ .·· ~:~·~ ·:~:·:· ~ .. 
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nhn, nem mesmo com clla adquir;\o os offici·H!S 
da ·guarda nacional que esLivet·cm em commis
são, eomo parec()n entender o nobre (lradot·, ·di
:-cito a scrom eonservados nesses. po3tos. 

A verdade, Sa·. presi<lente, e esta : tl:lS corpos 
j}e ·cavalhuio. _que ~stiio na proviucia do Rio:
Gronde do Sul sô podem servir conveniente
mente os ftlbos daquella província. Esta minhll 
opinião acha-se de confot·midadt~ coan a_do Sr.-mi
nistro da. guerra exarada no seu relatorao na parte 
em qo.e diz que, se. tinha augtnentado o numero 
dos recruta>~ qu(} devia dar a província do Rio
Grande·do Sul, era porque para a nrma de cavnl
lllria só podiito servir bem os filhos daquella 
província, e nno outros. 

Note-se, senhores, que tl medida em discussã,l 
é p1·ovisJria. Trata-se de formar o !jo .. corpll de 
cavallaria, o g0verno não t.cm offieine;~ habilitados 
para empregar t>cllo, c tanto isto ó exaet? que 
o mesmo· St·. ministro da guerra confessa, n"s 
tabellas annexas ao relataria, que pam esso corpo 
npeniH ti'nha nomeado um tenente, .e mandou 
addir as praç.ts ·de 'pret ao 2o e J• ~orpos de 
cav~ll!lda, a· que ninguem dira que seja a. rnai!eira 
o tnru.s regular. · . .· 

Demais, ~r.· prosidento, creio que ninguem po
derà contest<ll." os relevantes serviços pt·estados 
por muitos ncmo~ pela gunrda ·nacioll 1f da pro· 
vi ceia de S. Pedro (apoiados} ; foi n ella em 
grand4l parte 11 quem se deve, durnnte a lutn 
que infelizmente agitou aquella província, a iiJtu· 
gridnde do imperio, e a elln tambem se devem 
muito os resultados que obtivcutos na ultima 
campanha que teve lugnr em lS.jO , c em. que 
muito s6 distingnio .tarnbem a \~Op:t de hriha. 
llluitos dos officiaes que commo.ndão alli a gue~cla 
nacional tem, por assim di4er, um habito tal de 
sorviço militar qu·e já hoj~ se l!lchão in habilitados 
para· outro qunrquer genem de. vida,· e não devem 
se~ ' alnmdonados cidadãos tiio prestantes; quando 
sem ·offensa dos offieiaes do.lhiha, podem ser em
pregadas em utilidade cio paiz. 

Se eu quizesse orgume ntar com n lguns pt·cce
dentes que tem haviilo, ·poderia ·citar o exemplo 
do Sr. coronQL Propicio, que foi tirado da guarda 
nacional para commandar a 4,o. corpo ·de. cavd
laria. de linha, medida esta que ninguem segu
ramente dirá que niio foi vantajosa ao paiz, 
attento os relevantes serviços que este . bravo 
oltieial tem preetado. 

Quando passou essa autorisaçi\o ao govemo 
muito se fa\lou contra ella ; felizmente porem foi 
adopt.ada, e os resultados mo~>trilo que niio se 
enganárão Qquelles que votil.riio por semelhante 
medida julgando que seria de vactagem para o 
~L . 

Sr. pre$idente, tan1bam niio reputo, como o .. nobre 
o·rador r~otou, um p(csento . fun~sto ao. gl),•erno 
a di~posiçao contida na emenda de que se trnta, 
porque se· assim fosse, c. Sr. ministro da guerra 
nã!l o teria aceitado. . 

Finalmente farei umn.. breve considernção.. A 
camaMl ~atará lembrada. que·. no anuo pa9sedo 
foi·. votada uma auto1·isaçiio para o governo poder 
empreg:ar nos corpos de cavallaria a officine~ 
de ~nfantaria. EsLa medida ·entendo que é pre
judicial, não só ao serviço, mas mesmo aos o!ll
ciaes de cavallaria, por isso qua os mais !no
dernos. dos ofliciaes de infanteria pndiã.o te1· m~is 
annos de serviço do que os de .. cavallaria, e nssim 
preteri\-os na primeira promoção. Além do qui', re. 
pito, não. basta sõmente se\" officia 1 pari\ se :servir 
com vantagem· na arma:· de eavallaria, são neceasa
rios·out .. oaqaosi~s, qnositos que. reunem em si· os 
.filhos· da provincia do Rio-Grande do Sul. . 

Eu., Sr. presíden'te. entendo-que se esta emenda 
paasar scrã de · muita ntllidailc para· o serviço. 
Sou .como o n<tbre ·oradol', l!eloso tia bonl'l\ · e dos 
db:eitoa d()S officiaea .de linha ; já pot vezes. t<1Dho 
lev<~Ílt!Ula mirtha !r~ano~cm defesa desta ~istiuct.a 

classe, éHa pois não me podclt'á julgar suspeito 
quando fallo desta maneira, nem poderio. cntendea: 
quo cti. desej•J por qualquer fõrm•i preju,diéaha .; 
mas como disse, presumo que sa . póde···cOlieiliar 
o b.cm do sea·viço sem prejmzo da ·eJas~t'l· militar 
a quem muito tenho sempre r~'!!pelta.do, e · co:a~ 
seguintemcn.te voto· pelil emenda. · · 

o. s ... sÚvctra .Ia. l\:tott." :- Sf. presi· 
dente, abalanço-me a tomar nlg.um tempo á ca· 
marn coan cunsiderações mirilla:i n r!l.ipeito d 1 
ma teria em 'discu~siiD; porque julgo :de uma im
portancia immeusa e d•l grandes consequeneias 
pat·a o paiz a Rpprovaçiio da emenda do semlil.:~. 

Ellcarando, s~. presidJnto, a· questão que · IIOS 
oeémpa de m:~is alguma altura, ·vejo que essa 
emenda \em por fim desna~urar e dcsoa·ganisar 
inteia"IILnente o nosso exerctto, o recolrindo ess·~ 
eft"~ito é que eu. tec1h~ de combater semelhante 
idéa. · 

A meu ver, senhores, tod,t a idca qué tenha 
pot• fim t!~snntnrnr e desorg•lnisnt• 'inteiramente 
o nosso exercito ·é uma idéa. f•tal; julgo scnho
t•es, qu~- esta envolvida nn solução que a camarn 
bn de dat' a esu. quest i o u_ma oukn .. g•anife 
queslno de· quo- se occapão hOJe os ·matores ho· 
men-< de estado· quando contempliio a.; diversas 
instituições que devem servir para' gar .. mtir a 
conservaçãó, a ordem e. a litlerdade. 

Creio, Sr. prcsidenta ·;. que as idéas cóntidas 
nessa emenda contrastão inteiram·ente ao menos 
com a idéa quo terih!l . d~;~o necessidad~ da org a. 
nisação completa que· devem ter os exercitas per
manente~. Pala maJJeira pot·qnl con~idero O<lxer
cito, om relação ài' itlstitu.ições do. paiz, como 
uma das mnis es;ericiaes. J)at·a o 'bonY "ndnm~nto 
ç marcha dos negócios _publicas, !)RP: poss9 .dar 
o meu yoto n. q\tlllqaer itiéa que tenha de enfra
quecer esso o bjecto, quo e a i ulgo s-~r , substan. 
ch1lissinio. · 
. Pergun_to! para desenvo,lve1· a,miuho proposição, 

acaso a. ·a..tea da emo11d11 do sen11do não t&n<le 
dh·ectamel).te a ·tornar nito permanen~ a organl· 
sa~ilo do exercito, que t<Jdas ns leis torni\o pe!'· 
manente? Por certo que sim., vislo quo a 1d~a 
contida m~. emenda dosvi rtua essn permo.nencln. 
tirando: a desde que torna os p~sto11 m ilitllr6B de 
uma das armas do que se eompoo o nos11o exor· 
cito postos de eomnlissíio e de arbitr!•) do go· 
verno, j{l nn C<lneeu~o. jt\· na sub,tltuiçiln. 

Niio .é só pt.r os'o ·iaclo, senlwes, que cu en· 
eoro n emenda do senado como con~cndo um 
germcn d~sorgnnllllldor do nosso e:t•lrclto [moth•o 
porque a combato); julgo ainda, sonhoro.~. quo 
n idéa do postos de com:nlssiin no nosso ex•lrcito 
tende a coatral"illr t1dos os di~eito1 d~s•a ·cor
poraçiio brioda que ai-risca a SU'l. vida em dere~a 
da patria, e teni:le o tirur .os direi~o.s de!l~tl . çor
poração desde que dá ao governo o direito. ·de 
alterar a orgamsação do uoMo exercito; e dos 
quadros dos corpCJs de cavallaria,. "· g. prete
rindo por officiaes- de linha d<i ex-ercito que ficiio 
par esse facto feddoo no sell.. direito de t:lxercieio 
e de antiguidade quil.ndo . tiverem <!e subir a 
outros postos, ou q n11.ndo ti.ve~em do . ftcnr rõ r a 
de activ.idado,. pr ·f~riüdo-se officiaes de com
missão. , 

Niio só, sanhorcs, por. esse lado é f~rido o· 
direrto dos offieii cs de cs ;aliaria do ex e rei to, 
mas ainda J?Or outro. Nós sabemos· q~ a posiçiio 
de um officca! do e:tcreito- e diversa no exercito> 
em relação . a certns vantagens que rosuHii·l do 
serviço acth·o, .as gratiflençooa. ·.v. g.; e logo que 
o governo -est~ver 1\Ut~·ri!Ul.do .psra preeuehor os 
COl'pos com ofticiaes. de commissâ•l, aiahl& por 
essa lado so ferem o~ .. direit.!l~ denes ofticiaes, 
vigto que ·quando o governo entond"r que os 
offieiae,. de commjasão siio Jlreferiveia parA preen
eber e58!!S postos, deixará (1. m:~rgcm os 'tlffieiaes 
do e:lf;oreito1 quQ ticiio prel.eridoll, QQO !SQ em 
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prest!!r; seryjços, corno rncsmo eD1 vantagens p~ 
cun!ar1as . . · · · · 
· · -~~b.~~;~s., quem ll:i qU.~ d!!sconheçn <i."uo o Rio 
Grande do Su~ tem fotncctdl) ao nossn e:tercitO os 
mais bravos· iiampcõos p:u·n defe:~:a da légalidac.le 
e da integridade dv hnperio? Ninguem o dúyidá .. , 
(Apoiadós). · 
. UYA. Voz : - E' exnct"-
·o sa: $ILVE1M DA MoTTa.:..,...Mas a · ques~i\o 

ni'io é ltp~oveitaa· os serviços de$SCS bravos guar
das-. nacícnaes .que no Rio Grande do Súl l<lm 
defendido a. legalidnJe e n integridade do iinpel:io, 
p••l'que. o g.wern.:> tem a sua di~<posição multns 
lia.cios :de ·.os premiar e. . de : os empregar: Hil 
guot·da:s ~n~ionaes, como n111itos que nós. 'éonhe~ 
eemos,. c cujos ·nomes sel'in muito honroso· com~ 
mcmorar, que se ncaso o governo quizer· galnr.· 
do~r· os seus serviços teo1ã. sua 4isposiçiio mujtos 
ln~ l (!S . ' . 
~-u sei . muito btm . q~e a "ocaçãó pel_o vi<b 

zpll_ttar e. ql,l!) o · P.t;ltr!• t ;smo de .muitos n o-gran
denses os tem chamndo para o Sel'VÍÇO ordinario 
dos destacame:Jt.os da guarda nacional, . ~ . qiic 
elles têttJ·S(> desviado · de . suas industrins. e têm 
meliD\0 _perdido o pe11dor para a vida . civil, . e se 
têm dedieo.d.o ás _aa'IJlas (a~$) , e ·que .'.iiCiio 
sujeito<~ a .. serem despedidos do_ serviço,' e .idita · 
J;'l!lll 'sóm,eii~f _çom. ~~ ~yat_elit:c·~.- que ~êm. :. mas, 
senhores, .o governo . 'riao pôde s1n: . . nçcus~do d~ 
desleal, qunnd6. ellcs voltarem ·a sells !!ires, ' por 
cjnc na occ:isiiio em que · eJles e.npullharno· ns 
nrmo.s já sabiiio quP, oxtincta a lllta, -quer ·civil;· 

· que~· . intcrnac~o11al, tinhão de fi.cnr- . t:lll _gunrdn 
Jlacaonfl~_; e ,pois., p~r esse ;a:CJo _nós. não .Po.demos 
d~sc.obnr lltna. razao sufficae11to .P•u-o se cousigunr 
nà .lei .. de J!:u~ão de for~ns um principio que 
d esm·oralisa a ·orgnnisaç1io do no~so · ex•Jrcito '<le 
llnlan: _. , , . , . . . · .• . · 

O. uoQre deputado pela proviilcia.:do Rio .Grnnde 
do Sul, c·uja voz . ~e cluvou em defes.~ .. dessa .hléa 
(o . que louvo, . porque nüo po~o comprehender 
q~e unt deputo.do po~sa. deixar. do -~star · compe· 
uet.i-tú)o . dos ·v o los, e até.'. das . veHeidodes da S. lU\ 
p rovíncia,) pn1·eceu ap<>ilU' a einenda .<jlo senado, 
l ulgando·.a ser uma . garanthl aos ~ iute1:esses . dn 
tllturn dcfcsn . do · imperio; mns o govcn1o nfio 
csl.lí prfvnda, embora uão _._passo ess:1 . e~n.da, 
de em caso· do neee:l:!idllde uppel!or. pnt:a o pn
triotismo: -d s · rio·grnnden;es,-.: e aproveitar <•& 
~ eus serviços, tP.ndo por lei, . como· tem, autori· 
saçl'lo pan1 eontinu~or a de-.;Ulcnr· os ofti~iaoa ·da 
gll'lrd~a llncional : o tanto <> governo tem · feito 
isro, que na u:timn guerra o · dis tincto. general 
mltl'qu~.z de .Cnxias mnndo11 addir ao .4• corpo de 
cavallaria . do : Rio ·Gt·iinde. do ·Sul d.úas. · compa
nhias. da · guarda· nacional da mesma arma. · o 

·empr~~o't!- ll).~~mo. _cxl.roor.dinnrie.~ente e~ COr{>Os 
de ·ltnba ·alg.ün.R · ofllc•a~s ·da guarda nae•onol. · 
· Sénhoi-e~, ~-preciSo ~()nsidei·a_i<so ,o · quo ~- (::l-
verno.·:tclJ1 ._-feJ~,, o. . atlt:)nder: :pnrn ·.esse ·. sysw'!':t 
que em dlfferentcs . époc·1s tem stdo ndopt;ado 
P..el 9 e~r~'legi}lrttivo qu'an:ao concôrre o_ e.~rcito 
e _a, gu~rd~ .. nacional, ~-- des~e . sy:;~~m" . dp;ven~os 
'Vlit• ·que é · a . ~gra que' -o 'govcruo õeve:·8egtl_t r. 
O gov!)rno tem .. s~guido sempre n _regra d!l· su]J_or· 
dinnr a guarda nacionat·ao ·commanâo dos corpo~ 
. do linba, o nunca . o:~ corpos de linho · aoy co1n. 
rilnildô d~ '. gúarda· naci.qn·ll, salvos. os ):asos ext~" 
ord}n11i-!os~ que--~ónsUtuem a~ e~cepç~s: ; ·~ assim 
como· ~- Vê ~" lef da-. resrgan:Sayf!O a"~Uftrll$ na• 
clunad~ onde se estAbeleceu . . que oa m orea ·e·aju
da~ith d~s··e ·r.PO~-. da gó.nrd~ miclo_n:al· oáadin Ura· 
dos da tro_p~ de.1iqb,A; e -~&Ja--.e. tam~:ol ·-que. om 
dl!fore~te,. · ~p,óeas Jral!sitorias;_ ·.e, de : pengo .I'"· 
bllc(l1_ o _ _go_y_e~,n~ ~en1 .std~ ~~.ru~ado p_el_ll . c:o::po 
~~~!!ltJ~<! pllr:a. f.azar . ço~mani:ln~ IJ1terlnem_eli~ 
:'i corpos ile· guardas IULCIIlD w~ de~tncndos .PQr · 
commauda11tas · :íJc- ·~rpos de. lipha. · Por · ~ses 
netos r( c:u~:u-a p~e -~onhccer qual é. o sysLema 

segniJo nté hoje a esse res_peíto, Isto .é, .. _ te,n-~ 
QUe1·iilo uproveitaa· a . exper1encill . e · o.. dí~plina. 
UvS_ t;Ointnandilntes da trOpfl de linha para COCII~ 
m nn<lar cru·pos· da gul\tda uaciot.tal. ( Ha ,..~m 
a~>·tej Nã_o estou . enganado, · a conseq~IJ-Cil' 
que · quero tu·ar e que o systema que. o govern~ 
t"iri ildoptado é ·~proveitar a ~xperíélieia ·c a dis
ei!Jii na dos commandantes de tropa de linha an\ 
pt·ov'eilo do · serviço da guarda nacional des
tii.caCin. E pois -niio vejo razão nlguma pará .s~ 
:>.ba,ad onar ef!8~ · system a e E'ntrcgaa--se as ool.u.Ul-~ 
na~. d<> ex~rcllo a commandantes da. . ·{!uarda 
nnc.10nal. E perguntarei qual é a gara11tu~ que 
pôde ter o nosso exercito •• , · 

. ( H " um apa>·te. l . · 
Não duvido concordar com os nobres deputados 

n_os -r elevantes ser!iços· q_ue . pl'OStàriio. ?S ofll· 
cu\es da ·guarda nac:tonal,- Já na . guer~ll · c:tvil ·do 
Rio Grande do Sul, o jol ·na intei'V:enção . nas · 
qucstQ'l's do ·-Es~do Oriental : mos . niio. co11ftin··. 
darn(!S as· questões. (Ha out>·o . <tparte.) · . . · 
s~nhores; · eu dedazi o sysl.ema.--e .deduzi das 

nossns leis a raz:io do systema até hoje. seguiúo -: 
e não posso invalidar . o systema com e:tce()tõ,es· 

. que a elle · se tem fei tn · em ·certas . occasiões,' 
porque nellas ·não ha .. systema, . ·porque . quando· 
o exercito c~'tâ fazendo evoluçõe.s. é impoa~ivel 
que · em· um ou outro movimento por intere5se 
da . disposição das forÇIIS mi!it_ares S~ , sigP. seJri.' 
pre .o mesmo systema; assim como l!iio se. póde_ 
s •gmr quando algu•na vez tenha· de . opemr um 
eot·Jlo · de linha. com outm do ,gttarJn . .ililcion.a!; 
sendo o commandante dssta a·e pataate superjoa: 
ao d:~:quel!e; e ·quo por isso .tenhn a .. : pateJltG 
infer[ot· de subordinar-se : quando isso . é · im· 
posto pelas círcum~tancias. o pela. occasiiio. o · sys
temn ·nca salvo; e o systoma sempr<! seguido ~ 
Sllbordinor a gunrda nacional ao .. com mando & 
di~ciplina d!Llropa de linha, e nem : sei que,. ci 
govet·no possa ·se· sujeitar n outt•o systema seu>: 
g•nve inconveniente" . . . .. . . . . . . 

. lias,. como dizia, senl1ores, niio sei que' garan· 
tia. póde t~r o nosso exercito desde ·que s~ dcç 
a ·um minietro o arbitrio . immeneo de dat'por.tos 
na arp-~11 da cnvallaria pol' commijlslio<· ": . · • 

.A emend>l está concebida. em uma generalidade 
tal ·.que o ministro . Jl6de pOr á margem todos 
os officiMs do exerc1to pertencentes A a tma :de 
cavniiDrio, e pr_ovcr· e>~Se~ corpos com officiallll 
do commissiio ; Jsto é um _ponto dcsorganlsa~or 
do noaao exercito, e niio posso ccnceoor· quo a 
cnmnro dê sUJJ nnnuoncifl· a semclht.ate ·1déa . 
(Apoiidos.). · · .. . . · 

Nilo ~sso conceber, senhol'e!S, que um olll.eia~ 
de cav•tllat·ia po11sa olhnr cnm eonlhnça_piu-a. o 
sou fu~uro de5de que elle .vê na pasto do ... mi~ 
nistro ·-da guerra uma alternativa que ·o .. -Poll.•. 
tergue, · e o 'ponha li mnr.rem. e .pctn, quaL-.se 
I h c pódc negar o sc11 direito" .dcc effeotiRdade. ·e 
de o•i.tig!!idude·: ' · .. , ·. ;- ""'' ;' : .. , .:.', ;:·.~. 
· Aléin: d1sso; senhores,' conSlderm·e• ' ·a emenda 

por o'utro· lado. Nelta.: apenai se diz qlijj ' ·o . gU• 
ve·rnó' fica autol'isadO a. enipregar .oGs corpos:de 
cavalla'ria ,do P.io•Gronde do Sul os otiieía.lli' .4a
guarâa' nacional dto wesma arma dimdo-se~~ 
postos ~e ccmm_~; entidadé e:sta· .nov-~ lia -~or •. 
gl!-nisa_çaG do exeN:!1.? ; . JU!Ls ,. senl1o~es~ 'l:llllU~ 
o · leg1slador q~er -Juntar .. ii. ·. orgarusa~.:·deft~ 
niti\'4 do eurcato uma .1dila· :nova., -é · - ~clap 
que essa idéil ~>eja eompleta-; . porém: .. :a. .nsé!\ 
consignada -na' emenda·. cst4· 'lllanc3. e : -indeD.ul:da. 
Ulz-.ae s~meute '@e o l!!inistro podcfA:.â~-~ 
(\ftlcta.os da :1;uaraa nnetonal PIU'!' corpos.'i.(bi_,,._, 
vDllario. ; ·'11l_ns, p~gnnto, · os. õffi~':~.- de_sp_s~o~ 
eom· que direi&O ~ en1 :x~~- ll-:$1~: ~~ 
l~çâo ao · e.'o:er~to. e · e~n_: tel~-~~~- ~~-~ ~ 
cu~cs?. Além · daa(o.; .pergunto, : a,& .. ~.:d~,a!Mlr 
-vinm.·atguns ~io5 ·noa·.pos10s: de;c:Omm~; ~ 
pode'n1. obter q~e se conte 11 suo __ an':iguid!•de, ~ 
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sejão . comparados eom ofliciaes dÓ ex~r'cito! Orn, 
precisa-se définir isso, e se por acaso· niio se ll~<·~ 
conc~em estas vautngens, e se. fieii.t> éireum: 
seriptos unica c eternamente no p11sto de com·· 
missão, então direi que a. emenda. é inutil e 
des\•antajosa n .. esses olllciaes, · porque o!licial 
nlg11in jtlmnis quererá neeít •ll' o po~to . de com
m•ssão, ·qu e lhe não o!fereee um futuril . Mas se 
os nobres deputados eoncorl!iio qu() o alcance da 
emenda é dar vantaA'ens ·aos postos de ·com· 
missão, entito· essa ·idéa é fatalissima . e dosorg'• 
ni~dora, e mata todas as briosa~ aspirnções do 
nosso exercito, .. e eu · niio sei qaem quererá. mais 
ter drngouas do official de linlln dcsdll que e lias 
fid\o :\ merc.:: de preferencins dos postos de com· 
missão, que um ministro pôde dar pur mero ar. 
bitrio . . • 

A emenda a inda é íncompleln po1· outro lado: 
A sorte do ollleial do commi~são não esta regu
lada; porque el!e ·não sabe Se tem d e servir no 

·mesmo posto sempre ou se têm direito li pro-· 
moção. como .os ofi\ciaes do exercito ; além de 
que, niio sabe se terà dil•eito a uma reforma, e 
com que condições lhe S<!rá c !la concedida; aceYes· 
r.endo · ·a isso não stber se sua famili\ ·pódc 
contar com a~ mesmas vantagens com que contiío 
ils f~milins dos offtciaes · do exercito. · · 
· Por e:'itas considerações vejo> senhores, que· a 
emenda :pôde ser nLacadn por todos os lados, 
porque, ainda querendo cll:l retribuir os sewiços 
dos officiaes dll guarJa nnci<:>nul LI e eu vnllnr:ia 
com esses posto;; de commiasão, uii.o garnntio a 
sorte desses officiács, n em definia os . seus <li· 
reitos, e . os collocn na posição de ampll ibicis, 
porq~e são ·do exercito o são tnmbem da guarua 
nacional : sito tlo exercilo porquo t em lugnr em 
um corpQ que está no qu11dro do exercito, mns 
siio dn i:unrda nacilnal · pm·que t ém posto de 
commissih. Por isso niio sei, senhores, se os 
oftieiaea da ~:uarJa m1ci~nal de que t. Atnmos, c 
R que m o nobro J ddlltlldo qucl' f"ur esse prc· 
sente, o poclcráu 11grndccer. E11 no menos n:'lo 
lhe agtadec~rinaondo official d11 guarda.nacionlll, 
porque os 11eus dlreíLos !'iio o~ mesmos quo se 
fosse l.lestncntlo. . 

ScnhorCil, d11vo alntln accL·escontal· uma cousi· 
Jern-w•lo •\• que t••nho feito contrn n emenda. do 
Ronndo, Noatl\ cnmarn foi disculicln li flxnç•1o dd 
ftJrçns do teyrrn, niio nppat·eutt emcndn · algum o 
ncsto aimUd<l ; o pl'Ojccto {oi Temcttido p:u·n o 
senado, u noa volltJU com umn emenda, á qunt 
eu nito sei "u o govm·no dutl umn annnencla 
rormnl, ott no meno~ Ltlo !oL·mnl quanto serin 
necesaario pnra que a ~ma•·n lovnsse em conln 
R nnnuenciA do governo a tal medidn. VJjo 
porém . nos e:oc.tructos do. J'líl'nal do Gommercio, 
unndo-so conta dn tliseussiio dn lei d<\ llxaçiio 
de fo1·Ças de terra, qu Cl QWindo o Sr. senado~ 
pelo Rio-Grtmd~ do ::>ui offo:recen essa emenda 
o '!}obre ministro d& guerrn· dis>cra que {>:ela mn
nelrll porque a emenda estav:\ concebada não' 
teria · duvida d e a anuir o · ella : ~s~ · ser.hores, 
fez~me alguma· mossn, poi:que tu ·procurand~ no 
jorn"'l ·que· especínlme ntc public:l os t'rll.balhos do 
senado ·o discurso do nobre ministro da· guer na · 
não athei ahi .a nnnucncin'd o ·que' ra.z m~nçao' ·~· 
exb11eto· do Johtaf do Comme1·cio; e eu eriteildo 
que ··pãra votar-se· uma emenda na lei que !iahio 
dtf C311\!lra ·dos depotados sobre fixação de forç1s 
de terra · sem · esse ·· pensnmento seria. nccessurio 
que. o Sr. · ministr.:~ nos e:o:pu~esa·o muito clar11· 
mente ·a Liecessidade .qn.e reclamd 'essn medida. · 

a lgum para quo conclunmos . qui!' es~. medída, 
tem ucql4ieseenc:in do governo. . · · .. . 
. E, senl10res, ninda me,~mo que.· o govemQ lbe. 

tivesse dailo 11ma annuencia· fonnal, declaro que 
eu !arin uma distincci'io. S~ o nobre m in istro pe
disse . esta ·medida e'm ··cireumstan'eias extraordi· 
narias; se acaso ello @:otp ondo-nos o ·estado 'do 
qaadro do exercito nos eonveriees,;o. da neeessi· 
dada .. momentanea .de preencher. os corpos de 
e a vallarin, se estivcssemos ~ a braço~ com o In i·. 
migo ._e fosse preciso. atTrontal-o; .e : !!PrOV'!itar o 
b~aço, vrilcroso dos no,.grnnde~ses, nno ter~a. du.· 
v1da de uar um voto iic · confiança para Qllll o 
mi!listro pudesse fazer face :\s. eventual.id~des ~.o 
momento ; otns conH~ uma . me~ida permanente 
d·l organisnçno. do exercito, · 'declat·o francámente 
que negaria no Sr . .'minislro da 'gllen.a tal nrbi· 
trio, pot·que .entendo gne nEm de todos os arbi:. 
trios se põde fazer presente ao ·governo sem que 
d a h i resultf!m lllllles superiora:> ; e este Reg:urn·· 
méute, como 1iledidn de org.nnis1çào.l 'defiottiva, 
permanente do Cltel'Clto, .seria. um presente muito 
funest~. :. .. . . , . 

UM.\ Voz.: - E ' medidn· tt·ansi toria. · 
O Srl; SrLvEIRA. DA Mon.&.:- Nã:o, a .. 'cme1ida 

ni\o diz quo é uiedlt.la transitOria, diz que o ·gq
vcrno fica autorisado> ' para· dnr postos de· com·. 
missão aos officiaes da · guarda nacional do Rio· 
Grttnde do Sul. .. ·. · 

O Stt. AoousTo D& OLIVEIRA.:- A. c'omm.iSSlio é 
transitaria. · · · · 

O S11. SILVEm~ ,\ DA MOTTA: - A com missão não· 
se ·defiQe, couJo jll. disse. N aid posso ·pois .dar o 
meu voto a estn medida se se considera como· 

· permanente, porque rí.fio vejo que se possa ·tocnr 
na organisaeão do nosso ex.ercíto· JHila maneita 
porque o faz est.\ emenda sem que 11 meSina· 
orgnuísação corra o perigo ' de trazer gi·andes 
inconveniente~ ; c como eu encaro· o exercit,l 
como uma instituição que é preciso . organisar 
com caracteres muito pormunen~es; .. 11i\0 q11ero: 
daa· o· me11 voto para que se llie ·tire esse ca-
muter de permanencia.. . · 

Eu v ejo, :Sr. prcsi-:lente, . que todos o.; dias a . 
opposição chamada liberal necommette os go .. 
vemos COI\S&rvado~s. porque ()jz :·que •elles ·fllzem 
consistir no· emprego di\ força, no emprego ·da 
violencla,. no emprego·: mesmo do exercito, os 
meio~ · de sua . ctJnse• vaçi\o ; e qunudo ess,. oppo>· 
siçitn queixa-se de · qu~ o governo cbamn e1n 
suu apoio ns 1U~iras do exarei to, e ató as em· 
pre~;a nos manejos . eleitoraes, eu vejo ainda 
maior perigo .. em toca1• no . orgnnisn~;t.> · do · exer
cito de alguma maneiro\ que lhe possa tirar as 
condiÇVel> <le vida o de duroçi40• : · ' ·. · ·. .. · 

Se ó CXel'ciÍO, orgnnisad·') como estA; tení pres~· 
tado ao governo, .à ordem · publictL·á .inomirebia 
cunstitucional tão ·relevantes ·servlços:.n iW sõti sfl 
acaso nó.; 'tomariilos· hoje ' óutr.i ··éominlio o qui: 
2CrtnOS 'tllcar na . ÓTgn>d~açno · iJo: CXCreitÕ de mOdo· 
que · ofi'eud.amos ·~os . 1>eiis .; bfios, ,q_u~ otT~nda~t~o~. 
os son~r' Jiroltos. ·e seus: legatimos ·tnteresses, não 
S!!Í 'se : pode~·emi)s Cónf.ar"_qu,e _9 uereitó C.i>ntiJÍU!!. 
a:pr~r t.à!) .. bons serv1ços ·coli).O t?·m presta1o. 
ale .hoJe;· · ·: .. · . . · · · ··" . .' ~ · · · . . 
· E u entendo, senhores, ,qno se . tem· atmad!J ·n. 
est~ · ·,grande · in~titúiçíio díft'ere'nte.s . laços; . ·um· 
delle.{ tem 'sido . crea'r 'ou· e'X.eittir -as a;asc.eptibi·: 

. Por~m· 'quando .o St·. ministro ditrailte as dis· 
eussões d:1. ·c.uu3ra nã'O nos inC.•rmou ·da grando 

-.neeesaulado <le contempllll'-110-qUBdro dos co1·po~ 
de· cavnllarin os o1ftciaes da guatda "nacional do 
Rio-Gmnde do Sul, niio vejo qne tenhnmos .razltc. 
paTa: j'~~gar, à vista · do sileo,cia,do . .. n!)bre mini .. tro 
nesta e!ÚI;I, da abstei•~ ·do 11presentaçiio dé 
emenda · em tal sentido; não vejo f~tndamenlo· · 

I!dad~s · dn cla::se militar ·c~U:el)dO·li oppareeer. 
como· a opposiciio liberal tem: qliétido .. fazer como 
uor instrtilnento .. da conservaçiió 'pesSbal .. dos go-' 
vemos; · tomo uni' instr111nento eléitó1111 \ entre·· 

.... ·tailtà nós todos · vemos q~e 'atfl 'hoji! .ó exercito 
tem-ia coaservndo obediente, d isciplinado, innc• 
eesi&l'vet: 'a tOdA espeeie de seducção para &ahiT. 
do seu .caminho. de honra. (Apciados.)'. . ··. · 

Ora,. ·qu:~ndo 'o · exercito' com .a ot'ganisação -quo· 
tem be. prestado· tão relevantes· ser;iços ao paiz, 
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. ~m eõrrespondido .ta.nto á sua instituição,~ que 
1remos ~r_nsc~r a ~()rte dos · offi.ciaes ilos cnpr_l
cho~ . .mmrt>terraes, aoa postos d<l eommissiio 1 
Cr~•<? que seria uma medida_ essencialmente _im, 
. poht1eo ••• · . . 

O Sn. Aooos'l'O DE Or;IVÉJa.-: -0 nob~e depu
~do ·addmitte capricho no rninist()rio nctunl ?-

. O SR, SiLV&IIU: DA. Mo'l'T.\: ~ Adrnitt·> ·capricho 
em todo mundv: quem não pode ter c11pricho? 
Até o uob1·o deputado tem. · · , 
. Scnhorer.; tém si.lo taos · 09 laços que 9d têm 
_o.rm'ldo A._. iide\ldade do e~ercito, que ainda ha 
poueps _dr~ vr em um _ cllscurso de um n·;bre 

.~e!l~<:>r por Minas, tratando-se dn parte a ctiva 
qut) tin]la Jido a força !le · I in h a nos. acOnteci
mentos lamentaveis dn villll dA S. · José áos 
Pinhaes, , trat.anilo:se . da : coopet·açiio que· essa pc
t~ue~~- f<?rya de linha_ hnvia prestado ·oi autori
da.~e pohc1~I, ess? nobre senador, condemnando 
_n mterve_nçlio da . f•Jrçll de li n li li, a int e1'venção 
,da_ nutondade . nos il_c~os · da· ·el~Wto; disse ·que ~ 
comman~ante· -d_esse destaeam·ento·; ·que era um 
cadete, trnha srdo assassinado, niío pelos seus 
'adver,;at·ios, mas pelos · seu.s propríos ami!Ios, 
A~~en-':<lres do IJOV!lrno, Até ·agora a ·opposrçiio 
h~era. : da _pl'O'Vtnc_u~ 'de s. P!lalo;' eoi . uma am-
pllBSlma d1scu.ssil:o~.; .... - ... ·.. · · · 

: 0.&. P.qe~mz:-~;~: ~_:_0 ·S~: dep-~t;ld~ .est~ .~a 
·11 partando da orJcm ; eu nilo . pouo , consentir 
•que-. entre nessa materia... . . .· 
: ·.0 Sri. SILVEIRA · nA !.fOTTA: - ·Soú submisso li. 
_ v.: ~~. -· . . . . . 

O Sn .. P ACFrECO: - -_F~ça U:m requerltnenLo sobre 
Jetv pam se ter uma discus~ão mais regulnr, 

·. .O · Sa. SI.t.VEtRA ·nA. MoT'l'A:.;.. Estou prompto 
·a obedecer a V. E~ .• mas 1nc permittirl!. que 
·mo defenda d.a Imputação de estar fõra da or· 
'dcm... · · · 

: O Sa .. :llnastDENTAi:- A Jno.teria om discussão 
.é muito · precisa; se o--Sr. deputado se desvl•n 
·de lia, entrando - neu:l questdo . do.e eleiçües ·de 
. S. Paulo, os outros seubot•ea tnmbem podert\ii 
· di~utir e:lllll8 eleições. 

0 Sa. SILY.E:lR.\ DA MOTTA; -Eu nilo VOU diS· 
· entit· ns eleições de S. Paulo; rna• peçll o Y. Ex. 
quo mo dô licença pa.rn juatincar·mo da Impu· 
taçiio d., quo est..1va rúra · da ordern. Estanllo 

·discutindo ·ns consequoncias proximo.s ou r emotl\a 
·da desorAAniaaçiio que resultaria ao nosso ex~r· 
cito · da adopçdo da emenda,· estando ·fazendo 
eonaideraçues Kobro LIS ditre'rentes funcç"es que 
pre&ta o -nosso exercito, e sobre os perigos qu.e 
l'esultnvfl:o lia adopçl1o desta ido!o, entre esses 

·perigos . eu enunciei algun~ nascidos das ideas 
que· !' O(>pO~iç:to lib_eral propala a respeito do 
e_xerett.o.· Ora, .eu _en,tendra qae,: f~Uendo essas 
·consic:leraçj)es ·romohs, cshva na ordem, e·· por 
isso me ·referhí· á ~pinião : de · um· nobre· senador 

-por !Minas que tHtrm:nn.eote . no . senado, tr.itou 
desse . facto .oocorndo . em. S. Paulo. , .Creio q•1e 

·para .conlpro'l'"ar ·a ·minha.p:roposiçãó . podia cit'll' 
·tanto um facto occorri:IO em 8 . . Paulo,· come em 
. quntquer outra .próvincia. Mas · deixanJo ist.ó ·de 
·parte, tenho em vista u.nicameuto d efender·me 
para . eom ·V •. Elt .• · cujo .. conceito préz0c muito. 

.JA: p_rorilett_i q~e -~e · l!ubrneUia. A observaçdo . de 

. V . .. Ex.~. na.o. ~:O\l _. maas .uma. palavra a esse reli· 

.peitç, posto . q_ne- eu julgasse. do summa irnpo~· 
-tana.a aprovettar ;_este . . enscJ,>· que me· .parerao. 
n:aia opportuno que . qualqller .toaaes .requeri~ 

,mantos, qu_e dc~oi~ to~J~iio o -~ome . ~e _tnman<i!lás. 
ó Sa. R1eE,Ia0 DE ·Allo~DA ~--A ·e&Jil.Sra vo· 

:tou . urgenciD. par>L ·discatir. wn requeriment•l a 
·..sse respeito;· se nii<) .discutio foi por-tu~< .n:i? 
qliiz: · · · · · · · · · 

TO)lO •J. 

O ,s~-- Sr~vEmA o.t.Morr.<,;.-:-. ~~L'!a .m~amo. p!Jr7 
qu~ uao qu.u:, mas nrnda.hcL.dc _crear vontade.":~·-

.. o Sa. ' RIIIIi:IB~ . OF. ANPRAD~-. _;:.E r.b~··:ei ·-~ 
ta.mos.·.. . . .. . .· · . ,'- · . · , . ~;· : · · . 
• O _Sa. Sn,\'r..nu nA. MorrA.1-sér disso' ; ·1ue' 
me ·1mpor.t!l, que cstéj1io ou· não estejão'?. :·: · · 

O SR. R~&:mo . DE ANDRADA.:'- O · •ne:Jmo·.-_- rJi: 
zemos a seu. .respeito. 

O . Sn. APrUCIO : ....;. Elle est~ : no seu direi t~ 
defende· a $eU iriniio que · f<ii . atacado. ~ 

0 Su. _PÁcuECu. i -A q•l;.~Íl!o não; é esta,' é'_n 
çpportumd.")de: bem qu~ para miai todo o .teinpo 
e bom. · · 

O Sa.- Sri.'vEI~tA. DA. MOTTA.: -Est3 ~·egocio- ..iiio 
é a gora comruigo ; quando os senhore,; acnbarem 
de conversnr continuurei, 'porque o men·n~gocio é 
com o Sr. presidente"; e~tllU.t.:·e j11stifican<1o cotn 
elle, ·c.om quem· nii.o quero :ficar mal; ·é .. pessoa: 
com quem desejo estai" muito bem, .. _ . . · .· 
. 'lJ.ll: S~. D.E.I>U'l'~~: - Principalmente ;_;.;1:· és!ar 
armado .de poder. · · · · · :. .--. · ·. · · 

.. Q Sn. su:vElRA. DA.. MOTl'A:-Nã~; é .pQrqu~.', -~ 
nobre. -~restdente -me merec!l muito . rtlspeit.o ~ 
sympatlita ;_ e q,!lando alguem JOe . me.re~e· •·ésp!lit~ 
e sy~pattua . . nno q:tero qll~ façl\ : mão conceito 
de. t~un ... o C!lS~ e que niio tn.e- deix.uri\o. aca· 
bar.... . .. . 
. b s~ . . RmEIItO "DE AND~A : ~Sempre b~ ' d~ 
scabar. .. . . . · .·. · · . · 

q ~~ sti:v.si~ ))~MoTTA :;·_- Graças :a n'jo$ 
het de .aca.bar. e para ii>3o ·não preciso da ·. li
cancn de tanta gente. · · .. · ·· · · · · ' 
··.Sr . .;_presidont.e, eu tinha entrado neStas· '"eonÍ;i
d_eraçoe~ po1'q11e m_e parecia, ·corno ia dizendo• 
1nuitll !avoravel o ·ensejo mais 'opportuno· dÔ 
qne os _taes tnmanduãs (.ara dize.- .duns pnlavras 
n rc~pel~ ,d'l utn facto · p:>lit!co que teve. J~gtlr 
n_a provmcta qt<e_ represent.;,, fnclo que foi refe
rido no senndo .com a 'imp.>rtanci~> que 'dá o 
cargo do senndor. . . · . 

O Sn. P.I:CHS:CO ·,- Q11ando ltq,uver· uma. ftisí'ío 
responda lã : J 'ellc .. 

(li à outro: aj>at·tu.! 
0 SR. PaEstDEliTE:-Attenção I PI!Ço ~CJ.U ~ dei-

xem continuar o orador. · 
U~ Vo7.: -E tanto mais 'se deve deixat."· con

Ununr, quan"to QStl dizimllll cou;as .. que . n iio 
olfondem a .ninguem. . . . ... 

O SR.· RIBEIRO · DE A~otu.u.i:- Os aplutes-tam
l>etl1 não sÕ,) -offensivos. . · . · · . 
. O Sil. SILV&IRA. n .. _ . Moir~:-M:u ' ou ·soa ·ho
mcm que · me per:t.uroo oom qualquer ' c ous·"· 
'(Nbti··~pt>iado$:) · . · ·· • ." · · ~- · · ··: 

Quê:ria ,áp~ov~its:r;. Sr. p'residerite·, ·~s~e·:·enséio 
.de dar :uwa . resposta a r~speito · . de. uma, exP.li
eoç:lo qua _-q)1o,bre: sei_t.ador. por Miiut.s "deu'." :üo 
s~n~t!_o, cop~ .W.d:1 .a _importanc,i!t. que li.Je iloi:)~ 
p~su;no de senador, acerca de um 'fll<lto occo~
rido na p~:ovinci!\ · de S. Paulo, q'ue · s·a·· '·~ 
'P~~tado 1vtaul.a~ versües" e· intàrpF,etaç~es ' G.d.m? 
d~zra _a y; _Ex. "é • um f•t.eto -~ob!e ~que . a ~J)OSl
ÇilO ·1tberal da mmha - pr~vrlicttl tom fetto ' dls
curllôs ·de" qu.adernlls; portant-> .esse· fa<:to · está 
muito- explieado segunita · suaR · vl8tas, · ':luim 
eomo '_l)Or parte · do$. nmigos . do ·govemo) trtm l;letn 
t~m- st~o da<Jas · mrut11s ·e:otplt~çõõs , ·e muHo· sa· 
ttsratonas a ' -men ver~ ' (Apb~~. J : : ·. ·. · 

. . o sa .. Rn!s:iiiõ, nli .J\_l;D~t.~.""D_A'7 ~. E~a de . a<iài'ifar 
que não achaaae--asa1m. :;. .. . • . · , - . . 

o sà. SrLVEm.\ DA. ·. MOTTA: -Mas tendo sido 
este neg~io tii~ d~~atido, _i)Or isso. não 411?-~r~~ 
cn cansar a nttençl\o 'da camnra ·em ·-ouVJr ma~s . . •. ' 4S . 
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diseussilo n re~pdto de S. Josb dos Pinhacs, te111 um pai adoptivo que lhe prodigalisa todo 
tird1'1 querido apmveit.ar- esta occasiiio pam res- o . disvelo, louvores lhe sej11o dados. cO governo 
ponder a urru1 nova vers<'io que o nobre senador. entendeu que devia ruandol·o orgoni~r, aggro-
por Minaa . deu no . senado a e.sso aeontoei- gondo por e.)mpanhias a outros - regiment.os ; : e 
rnento. Essa nova verd:ld<! foi que me suggerio. no relatorio do Sr. ministro da guerra: encontra~se 
a : idéa de . fll!ltn·. neste . ncgoclo quando se trota como razüo dessa medida a economia de· des· 
ela org~uisacã_, do exercit o>, p01·que esse nobre peza com olJiciaea ; mas vós consentir-eis, ·senha· 
senador lembrou-se do que nenhum ' ot~positio-·· r eil, que eu creia que. antes degsa .. razãô está a 
nista se Unha lembradG até hoje, foi d1zer que incontestavel f11lta de Gftlciaes para. case ~oervlço. 
o commandnnte uo de:;(acnmento tinha . .. s1do Porém; senhores, este meio ad-opt11do niio é· o 
morto pelos aml!!OS do govemo: porem não mais proprio par.. conse!1;Uir a ·organisaçilo d& 
p.>sso 1·esponder, par.\ . se1· . obediente a V. Ex., c_orpos .ou regimentos, nem mesmo é · coberente 
comquatllo tivesse mu.it.> desejo de o fazer por com os pl"incipios seguidos pelo Sr. minisb'o"da 
quo e imputnçõo muito grave a regpeilo de u m guerra quando mandoa organisar o-4• regimento. 
facto occorrido no minba prov!ncia. Mas cmfim As no1·mas que regulào a disl)iplina do exer~ 
é preciso que na camara t emporaria onde nos cito, reduzide.s a;, textCI eseripto nas taboas.da lei, 
ac.ha!nos,_ os mGÇos mostrem mais algtlma pru- coustituetn preceitos_ invariaveis, .c a sua appli· 
denc1a do que alguns .velhos. (Apoiados.) Altos cação deve se_r. sempre a me$ma. · .. 
n10nte~. mesmo cobertos de branca neve, tô1n T d · 1 d f. ·t· 
volcÕil$ e' fazem explosões, por .isso. nüo admirà. . o ''vta, sen• Q um curpo uma gt·an e anu 1&, 

. . ninguem me negará com rllzào que deve desde 
que ngora est.ojão v.lndo do senado e~sas novas 0 berço_ bafejar 0 alento de um pai commum. A 
versões que escap11rão até ao. nGbre_ depulado .o . par das id&as. de suborJinaçiio coutrahc o soldado 
Sr. :P.Iartim Francisco, no S1' .. Rodrigues dos r~la~ões de affinilade. ao!ll seus superiot·es. Est115 
Santos, e ·ao Sr. Brotero, na nssernbléa provin mais e m.Us se cstre ítão quando brotiW e eres· 
cial \!e ·s. Paulo. · · c~m debau0 . dos .deS;velos .'.dà mesma mão que as 

Sr. presidente, tentlo de cortar o me u di~urs~ plantou; e. que mais. tarde tem de colher .11eus !rll· 
neste ponto, não podendo · eontinuar · para obe- cto~ . .011 .1 senbnres • . quau~s ,vezea -niio têm.,sido 
decer a Y. Ex. , ell concluir~! pedindo .á eamar•l estás ·1·elaçõe.s fullda.ias mais no·reilpeito da anli-
que me desculpe. pot· )he t.!r tomado --tan!o zade do que-na m11~ez da tdo. e ,céga obediencia 
tempo; mas eu Julguet que em umn · mater1a vassiva . 06 ·penhores- ma~ aeg11ros ·da precisa 811· 
de tanta poncl.eraçio, quando se trata da orga- bordínal(iio, . ot·dem .c valo:r. na,. , arriscadas conjun-
Dis ação. do el<ercito,. que considero uma insti- ctura.~ ? Q11o uns ac~lentem o berço e outtos -sejão 
tuiçiio do paiz que nós dove.mos guardar ~:ze.lar os .que mais tarde, na idade da virilid~~ode, guí11m.os 
con1 muito cuidado, e u não quiz contentar-me s·ous passos , não julgo boin, nem plali.livel. Este 
com a · voto . symbolico; mas siin dar ns '111ZÕe:õ . systema de creltr o novo regimento é muito' pre-
por que voto contra a emeu_da do · senado. juJicinl 110 serviço. . , . 

os.-. :arusoque :-Sr.- presidente, . . u clr- Confiada. a s_ua · Ot'ganisaçito ai) · ·distincto-riG-
cumstancia de s~r . preced1d~ ·. ila t.cibllna ·pelo g1·andetJSe comm•mdnnte· do ~ regime11to; :a . quem 
honrado deputado por S.' Paulo que acaba de tributo pro!unda eonsideraçno, é quanto basta para 
sentar-se, _a quem tributo airicl.a· ·a I"Asceito ·e asgegllmr. que IW devo esperu tudo quanto ó hu-
consídet;açilo de um disc1pulo m~ pén. os passos manomente postivel a bem · da educação dos no· 
nel!ta d1scnasão, me t olhe a vo:o: 1 1\:l;as, senhores vos soldadoa. Maa nem por isso devo occultar em 
ma .permiltireitt quo· cu Jhil peça lie.Jnça para 111im 11 roreuasão ·de -q úe eue augmento ·do) ·tro.-
nesla occasiil:o solemne, em que· veju ·tremer balho ·sobrecarrega o serviço, pes'lndo sobremodo 
convulsa ó beira do tumulo· uma idéa quo in- sobre os offlc\aes, c:{Ue, .distraltindo eli8S vlal.lla ·do 
teres~a u minha eara -pro-vinda, ousar eaten- seio · do sua prop1·u~ fawilia , têm de . rep1u-tir aeus 
de.!·lhe o· ~poio de ~inli'l tremnlll_mão ; _porém desvelos cum ramiliaalheill. E no emtanto a eate 
1nno de am1g(l leal, ISenta de patxoes. · oug,nento de trabalho .corr4sponde. sómonte aantia· 

senhores; ha ccrt1s ei1·cumstancias que se Cação da. colisciericill de 1111\"0 bem eump1·do, .como 
passiio _fórrl do nosso propd?-eu.~de t1l guiza sohb'do; _as ot·ãcna_·do·gov~_rno. \Apoiaâos.J , .. 
h~&rmODisndaa com algnma~ unpresaõ<'a do cora- A c,·oaçito do 4• rogimento de çavalla1·ia do linha 
çt!o, que nelle pnre~e a n~tnr~>za tnzer pari4 da d~baix'l. d11s vi~o_tas do lliaLincw omclal que aluda 
o.hna, e · n nlma d" nntureza. Vem itto sem d'u- hoje o . commanàa é .uma daqueUas · revelaeões 
vida· da relaçito intima que existe entre os lu- que deviilo servil· de norma ontro nói pa1·11 casos 
gares e as cousas que nelles se pnas!ío. Nilc ~~~ itlenticos. F~ei! foi ao goveruo n ~.rgomisaçiio uo.t~e . 
póde. por iuo fazer segura _instiça a uma icl.tia regunonto : <! r'!crutamento para ~l!e ·n :to fui pc-
se n11.•> transportarmos a mente ao~ Iugnri& em sai.lu. t\ P.rOVIDCI&, pol·que a - poslono _e_.:rcl•ções 
11ue 'fOra coneebidn, e se a ndo medirmos pela dJ selt d1gno c:_Oillrnandante .co11conerio p11ra que 
oitola d11!1 cireumstanciaa quo a originá.rão. A u~s fileiras se alis tassem muitos , voluntarios .; 
idea -que _se contém na emenda em discussllo ê no '!1ntanto, por rnlta.de . officill!!S : •. deixamo~ de 
uma destas ; é preciso · p<>is que vamos · ao · Rio · ~gtur o mcsmq sy~ema, adopt~!iõ. um .n.ovo me.-
Grande, e que estudemos as circumstancias· es- Uludo :neno.s proftcuo llOr sem•·duvi_<la ; . . · 
peclaes dos corpos de cavallaria alli existentes Eu,_ não enxergo , Sr. presidente, na falta: de 
para que ·_possamos com se~:urança apoiar ou officiaea da . arma de ea.,allaria para o novo re-
combatel•a . · · · . · gitnento ·senão · uma .fonte de males que affe<:tará<i 

Estií~P.leçit.II1-os ·:princípios, S9alió~es, ,para c.bc. · o .serviço, o. disciplina. Não ·penso · que o govcrn'O 
g:u:nos ·a ztma. conclusno loglea. · · · t~1-á 11 seu "lllcance, com. -a facilidade que ·jma-

0 governp Jiã:o tem _of.fi_ciaes de 'cavallaria que gma o ~neu nobre eolldga .:membro d·1 commisslio 
cheguem para pJCeeuc:Jler _ &!I ~~g">IS que .eXi$tCm l de .mannbll Cguerra, ·09 11Jeio.o de·.' off~re\"ler a ~SSe 
nos regiluentos . . crendos, e acudir- 08 misteJ•es r~gim~nto d E>ntro :e~:::pouco -- tempo'· officilin ·da· 
do-. strviçó. O .. estado .. maior o menor -{fallo .do-2<> pr:>prLJ& nnna. ·-v:ejlf a inda em' 'l'igor;--niio·ciimbatída 
3~., {o r egiment.Js) não estA :completo, e .ialtào · t 3los _honrados .punnbros - ao~ quaes·TeSJI<):ldO, a 
muitos oO\cines de-fileira; .o go\'ern.~ não poderá. tlta\ tdéa de q11e se enxet·tem offteiaes d e 'lnlan-
ti\o udo tel·oa: por que e5ta acquistçào depende 1 taria no corpo._ .lo . ea1raltariat de linh~ ' · · 

___..JI'Ont~_~ml)A tardito, e que ~tão-. Ó ; Sn. Mt!tA=A::-Q11o ·tiverem. nshabllitaçõeiJ 
!<UborJinadafl a tnrJia" condiÇões da lei o às l conveniente.. :para esaa·anila. . ·.- , · · · 
doloDifllll do ROYetrlOo ,...O Sn. _BatJSQUE : -:- Em tedo o caso esQ id~ é 

O vo .regimento estA orí>hiio ·de (lllli legitiiDos·, ·1 ncon\·emente o pengosa, -como demonstrarei- .' 
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. Qll-àas' . Sãa .p()i:; ~~_mclos quo temos par:1. proen
ct,ar . !'S&a& faltas, Qlle re-vellio necessidades pai· 
pitantJ~;a t, :Yejamo~- .. . 
-.. O~.t · llílvemo~J de adoptar ... a idéa de r~z~r sarvir 
no1 corpos_ de cnvallnl'ia os officiaes d.l batalhiio· 
de-: infant-•ria. -extincta, que, segundo a aut<>rt-: 
eaçno do poder legi~lativ~. devem tP.r ess~ dos
tino, :ou h• de ser admittida "idéa de -fazerse't· 
vir por eonuni ssào· nos postos vaS'?S os ot!!elaes' 
da guarda. nncion 11, ou lliio de se dar promoções 
frequentes ·u :r:epeLidas, mns não serâ senão daqul 
n·c;nco ou.se1s· armas ·qUfl poderemos ter officiaes · 
bastantes para completar o quadro do novo regi- · 
mcnto. 

·· Senhores·, a 'i-lén de atlmittir-sll 'um officlal de' 
lu Cantaria ao scrvi~o da - arma· de cwilllilria é 
perigosa, ineonscqlionte o impolitica ; . · 

A, ~specinlidnd_o de _ nos_sas •círcumstancias, a. 
aptídno reconhec•Ja por vos mesmos; ·senhores · 
quando•- se üi&cutia a lei d!f fixação' .dédorças 'dé 
terra, me au~orisa · a ' dizer-v011 que _evitei~ 'ir.eor• . 
rer em ~amresta contradictão.-·Ent.ão; senhoreS 
o met1 hçnr.Ado eollegll, ·n\embro dil ·conimlasao' 
proclamava que os · filhos ·do >RiO:GMII.nde 'criiÓ. 
aptos para a n!'m~ de _çaynllf\ria;_;,ó_d.essil aptid.ão'· 
uaaceu · a· neeesstdrsde de 'COncorrer -com ulna·quota 
enonne de recriltas, · qué nssáS·''Pr'ejudicli"nossas· 
lndustrias; Então se ' motivori 'essa: ·dolorosa llX.· 
cepçiio na nossa aptídôo~ ~"esl\a· aptiJão ·se· dizi·a 
eer. a ·Tevelaçilo ·Ja ·verdade mais manifesta· com 
roepeito á provinci_a do Rio-Grande do- :sut · '. -

.Esta medid11 . tránca o . !iccesso -aos officiilcs da . 
nrma de · cavallnrin '; tem os mesmos incon vent<ln; 
tes; ou· maioreS . 'ainda, qt{e ·aqueltes que Col'ãÓ : 
apontados pelos dous honrndos collegas que· cDlil· 
batêrãa .•a emenda em discussão . . A· P')SS8gem de. 
Um ·o~eial :~a '8fRlll; de 'infantaria :p11r~ a de ca
vallaru~ . vat pr1lJ achc11r aos cadete a, aos·· lllreree; 
aos tenentes, aos capitães, e: assim por · diau~e, · 
qno 1oerteoeem a esses· regilnentos (apóiad09' ;: e · 
110- emtanto, senhores; tão poderosas vozes tocané:lo 
neste -:ponto da . questão ·se ea\árão' a ·.•respeito 
desta. 1dea.! ~·· ·- · ··. · · ·. • -: ·. - • ·' .. ·· ., · · 

Demalii, eu tenl1il lls vetes· obsci'\"ndo ·que d ·1Íi- · 
do-ae es tas pMl<a~ens a lil~ans officiae1i de inC~tii.'· 
taria,.·fazendoma_l ' aos offiiaaes"de · cavallal'la; Po
dem aoffrar ·eues 'tambem um· grallde _n,al. · ., 

Di-se · a passagem hoje ; amanhi'i ha promoçiio 
Ofl arma em que o of!icial deixou de servil·, e 
niio é ello coritemplndo. · - - ' · · - -· ·· 

·Tem exeilà.do 'inuit'os clamores ·no -exor.cito easa · 
faculdade' . ampla -de 'q_ue ' dispõe 0 J:OV8rDO desde I 
lllUito te111po. · · ·· -· · -- · · 

Q s ... M1:JWrDA. : -Hoje nãO dispõe. 
O sa. ·Bau_sQUE: -Ainda pódo : pócl'é'-pálisar pnt·a 

os corpos ·de Gavall:.ria-' os ofticiaes de. · corpo' ex· · 
linct.o. · --: ; . - , .. • ·· · · ·: · · ' ... 

·o ,sa. MinA . .-,~.\: ~.No ca&o pr~vlsto ' nàJot . :v i·.',, 
{:(ente p~~a o_-R,~·j}rallda .. do §ui, cúm as pr~ci·: :. 

. Sll(:l habll' taçocs. . . . : . . . . . · _ . . .. . 
. o SR. BRI!~QÜÊ '~.:... Ma5 se -O$S8.~·habUitnções j{l .. 

ll j:amara. nconhec:eu que -só . silo . -inllerentes, . 
J)Or , assi~ dizer., _ .aos ,, :tilhQ~: . da província :~<11:1 .. 
Rio Grilnde d;, Slil; .se os rio-grandenses são 
tributado; .em . um_ recrutamento, unicamente por -. 
cs~ ~ircumahncia, de: .. mais. , de mil.:homene,' 
co1no _po_is .ainda ha de . vigorar esse: principio? . 
Soll)O&_; ,aptos . Para . sermos soldados de.ca:valbirja, · 
c _. nã:o. .:O _aomos ,_tara sermps:: oftii:illeS .. que_ .com-.· 
~.em , !'SSSR ,se dadoa-L_-__ . : .. _: .-- .. . '· ... 

O Sa. Mlú)IDÁ :.:.:.. Qliem 'nega aQ8 filhos do R!(i -
Gr;. .• de do Sul o direito de -.oeren1 promovidos 
a ofticíaes quando es&ejiio Jl88 . circumstaneiaa 
d• lei? . .. 

o-Sa. .. :&uSQót; (dirigi~·-s~~ lU> s.: •• v.o"";ldal.; 
-E' par sein du\'ída illudil·o, conservar-se a 

:h9 
. ideit. qti~ -perooitt<J que. ouiros possiio : it: . trancar· 

lbe ... o·. accesso. ·. . . -....... . 
E' pois evi~ente que essa medida ' qi.ie egf.á 

. em· VJgat·, e e a_br~çada pel.l n<>br!l - -deputado; 
está em _ eonh·sdteçn.O- eotn . vs pnucipi·•s que 
se · hm . mvoead<> para. tributar a provincí• do 
Rio .Graode - com m11ior ntunero de recrutas • . 
!Apowdos.). 
Examl~m9s . ago~a. sr·. presidente, .se :i ado-

. pgllo da 1Jett cont1da na em~nda· em diRcusslio 
fere os direitos dos officiaos de cavallnria do 
linha, · e- _se .. por isso se transtorna o syatema 
seguido entN ilÕB nn· organiaa.ção. · · • · '. 

A·.-materia da em~nd>< nP._o tere o dlrelto .. d.otl 
offiClaes d~ cavallarta · do · hnha.- Não. se · trats,. 
~enbgres, .. de cr~T pcrstos d~ . eommisBão, e · 'sim 
de . autor1s~r · stmplesme11te o ~ go~erno · a. em-. 

- progar . offic1.aes da _gua_rda n~J_Onat-_ provisoria-
- me_nte nos · po_s~~ vagos'.dil?. l'oglmentos . de li· 

n!,1a. : C? · ._.honrado depti~o ·por" -s.: · Paúlà' 
. Cl\ntun.~~do . es~ duas __ idéas d:L"~.~~ni:tas, ·.e 'ctendo· 
· qu_e a·_emend.';' _ç~aya. postos .de _eommiss&o'; . la-· 
lioroll em um engu1o~ que :~lfecta:.··ncialrilenle 
toda a sua argument1çã_o. - - " · - • · ... · 

o.:.ss·-:: :AiJ~~io : 'nl: q~n:iaA.::.:;· .A-p~ia:da • . . 
o. Sa- :B!WsQUE:: ~Esta comroissii:~; longe-- de 

ser.·, !ndelin1da, -como · s.usLeutou. o nobre Qepu
tado_ ··a quem _ respo11do, esti& definida pel:r · pro~ 

. pria .natureza .das causas.- --
A . idéa de COillmissiio nestas materia!l .. estli 

. subot·di-nada· 'á condiçno· · da necessidade· .'do set- · 
• viço ·do ?fficjn! da guat·da nac~onaL . .p,il., está 
: detlt~ ~~ exmttr l()go que .~e. ifê a ~ltis.teticia ·.-de · 
: olüc1ae_s · de _c_avaUa.rta d·e lmha,· :~os_· · quàes · pér
. t~nce;n aquel~es p~sto5 .. vag~ ,. lo.sto, .. está-, deli· 
; I\1~8 pela promoçao n Jat\tude da. commissiio 
· autori~ada pela .. emenda.- ::;e eu . visse que -·ma; 

e'r.iieildta . se eontinh11 o pens:trnen.to de .enxerl.ar 
inde!lríid~m~nte· oa .o~eiaos~ da. gu,arda ~aeion11.t 
nos t·egtmontos de hnba, e11 se ri&_ .. o primeiro: 
a_ Aama_r .,contra.. el.la. Lon.ge, , pQis, :de_ olreuder 

. o , cJ,ire1to .dos o~c~aes d~ cavallari,4, . pelo .con-
trario , nella . so. , prC?Cu}:~ garantir 6S8e mesmo 

: d.treito . contra _o, pnnCipto __ qlle ,m11n!la admit\it:. 
no re_gun_ento )lOV:a_ .o . j!nxe,rto .de :otliciaes .d~.io-

: fanlar!4. -.· _ ,. __ , . .-' . ,_, ... · ;;-:.. : 
. Não. será.. !acil -111:! ,governo, d.J.r -prompto ~dOI!· 

4no:_ a t&!Jtos _. offioaes !lu o -pertencê rio -ao ba
. 4-lhão __ ex~n~; - elles: hao- do _çlamar, .fllndados 
na. dl8P.OII1Çá0:_ ~a . )e1; ~oa _ . -ellE18, - tuais ou 

. monos, .pres.túriio _. bo11.; ·!'ll'!'!ÇOS. na.-, p,rovincia.do 

. Rto . Grande do SLtl; Julgar,se•hio h-bilitad~ 
para l!o a~ma. de eavaUaritl, o eu l)io . sei como 
o. govcrnó lhes 'poderá 'dizer.;... não. ·vos c:On

' templ_o .. ":""'A realisação d~ato . principí.>, . ou desta~ 
nutort:U~çito . dada ao IJ'IlVorno, traz maiores d~

: ''llii~Bi_:,l!., li'?- ~erv_iço ,d~, .!l()rpgs, de ·ca:vaU~~ori!l. 
:_ de· ll~a.. ,_ áo .•. quo .... .o:ss~, enxertu .do- ollio:.L&es .da: 

' ~-~:~.~:,; . .'~~!~fial. :'.por;.'··;:,~~í~ :o~~;~~Üdo ,:_·~· 
I .Admira,_ s~ :Pl:~ideu~.. <jUedAilUinho,. alanru~.
Olt9it~e ,.n i~a, em dis.GIIS$ito,-•. O. :iRc'o. :de ;se, 

:empregar os officiocs d11- guarda nacíonal:·. :em: 
·corpos . de .. caY.allatia de. linha . tem ,l!itlo-.klm.pre 
:con~tilnte · •na j:iro_vincia. do .Rio G~atJde ;,do:_s,ui, . 
.e arnda o . é hoJe. Quer em te•npo~ ex.tx:aorJi
. narios;· quer ·~ teinp~de piiZ/o _g.:ivenio tem tido 
:neeé!<!!idáde . ·de' : &4•.nittir óllic.iacii :)!~ : _ :inai-~i;l _ ; 
,na~onal:: no· ex:et'ClOO; .rio_ eml:!anto. nunca ·esta 
:~i~ 'Pi'O~azío :os .. m~l~ 'q~te'' ;~ra. se ~qi:tei:; 
.enxergar-; ... ·nunca · clamárllo -o" -offietaes-. ![e llliblli 
.:_pnt·qúe~ em::_ selis '·cor.J?Ils ·'êstives!leói -·olliêiae":S'· 'dã: 
:guaida riacionat;·. a-Jmiiil~ pois;qãO:boJe .sé f~Ç4 liin 
uvallo -•<te batalha deSta - -éírcuaí~tanera ·t'M ·7((1. ·llláinba·t · - · ... _ · · -·- '-- · ·~ - ~ · ..., . '' .. ,. : .. · -
. Sr. preside11te, o di&tincto ~enerai'ÕSr. mÜqa~z 
'da :()a.xlas, : na eolonia -_do ~meuto, tlrou do 
sen proprio quartcl-~~eneral um oflicia! da guar41\ 
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nacional, que ahi ':Se llcha,·a empregado, para o 
ndmitti L' por eommissão no 2• regimento <!e 'ca: 
v aliaria da linha; porq nc u ã.n ti olha · offieiaes 
par~ _ preencher a,; vagas · que -haYião. E <t.! offi. 
cia! ··da guarda nllcional continuou a · servil', e 
ainda·--cstã ·servindo, se me nilo engano, por 
autorisação · do Sr. mini3tro da guerra, nesse 
corpo de caY&llal'ia de linha. · · · ' · 

No 4• regimento havia tambem d·Jus offic:iacs 
da guArda nMional·set·vin1o; P. ·en acredito, e não 
duvido atl.an~ar-voa, senhores, qac qulilquet· dos 
cr-mrnand11ntes 'de corpos de !:llvallaria de linhn 
que se -a -:i.ão ·: na· ' província · do •Rio-Grande do 
Sul aeeitarião · mais ·content~s em •seil ·regimento· 
parn ·servfr por eommissão um official da guarda 
nacional ~nquclla_ provin~ia, do. que qunlqu.er 
outro - offic&al · de ·wfantana dG linha que para 
lã se~•mandasse. · · · • · · · • 

Ora, se não h a officiaes de cuvaUaria 4e ·linha: · 
para _~?reencher essns vagas, se o · governo · _teru . 
neeesstdade constantemente do empregar o~ci!IP-S · 
d_a gual'~a · n:~eional no serviço dos ··. eot·ppor de 
hnh&, ,;;o este facto. se tem dado mnts de · ·uma 
ver na'· provlncin do Rio-Grande do litil, e se 
a indu agora se estô. dando, porque nl'ió ha ··de· 
psssar ··a · idoín .contid>t na emenda ?" Etl não · en
xergo a mziio; e ainda mais porqu~ estou con" 
venc:ido de · qu.~ sendo esta uma medida . t em pa
raria, sendo uma commissiio de pouco momento, 
de : ·maneira · algú.ma prejudica os 'direitos dos 
officiaes de envnllaria ·de linha, e de nonhum · 
modo ' póde attern·r ·o systema·-·adoptudo entre 
nós para a organisação do exercito. · 

•· Creio, Sr. presidente, que não ~e porã em dli
vido· .a. aptidão 'dns . offictaes da guarda nacional 
da província · do Rio-Grande do ·Sul p11-ra o ser-
viço nos corpos de linha. . ' .. 
. o · SR.' 'siL\'ell\.-1.. i:u'IIIOTU :-Na arma de ca-

vallllria certamente. , . 
.o S~t. BlfiJIIQUE :-A guaÍ·da nacionai da: pro

víncia do Rio-Grande dó Sul constantemente t.ln1· 
J'ev4!lado por · fact•Js , e factos muito impt>rtantes, 
que esté.- suftlcientemente habilitada pat·a preen
cher &.'i mtsmas fun~ües qu11 e~ereem os corpos 
t:le linha ,naquella· provinota nno faz " ditrerença 
o · offieial -da ~tutrda nacional do orticial da . t ropa 
ue linhn, ·ambos silo semelhaut.es nns brios, na 
discipliuat o .no merito ~logo, -não soD'rer•\ o scr
vi~o -com. a · .admissão .de officines .da . guarda . 
naeional nog .postos vllgos do~ corpos. -de li!tha. 

Tem porém, Sr. presidente, a emenda um·lndo· 
màn: é uma verdade. ineontestave t a pos~iblli
dade do · nbu!õO. Eu tenho podido pereeb~r que 
ht1 reeeios · da par.to dos ·nobres d eputados <)Ue 
me ·prece1erão combatendo a emenda, o mão 
grado· seu UlvO'I: deixAria rcsval11r de .au11s pa
lavras aquella 1•erdade. Sim, · senhores,. neste· 
ponto. de ··vis ta· a questão é de conftanca, e en 
não entro· nella:!. Diante dos umbr••es de um por
vir para"·mim .- csenro, niio· me ·atrevo ·n penetrar
nello sondando os seu~ .arcanos! A. vós conopete, · 
senhores,,. que sois do governo· ; .cabendo-me ape· 
nas 3<;eitar as ·revelações· dns vossos receios de 
abusos COU\(HDOI'el de vossa litigu.agem. Eu f?lgo 
de ouvil-a-, e ·d~ ver-vos vacillarno ·vosso svstema 
de confiança! •; . • 

Não stirci :_eu; s enh.ores, ·deputado d~ minoria • .. 
quem: trate ·. de · !lpDgar -os vosSO:> e;;crupulos, fir- · 
ln&ndo ·_a . eonliaoça . contra· tnsus pensamentos; 
os ' hootndos deputlidos da maioria .'melhor .do 
~e e11 podem aq cilat.a.r: o . gov-erno que : stisten
tão; m~s. no ~nta!l~. encat'ando sempre .os homens 
pelo _lado bom, suppcndo sempr~ nolles ··boas In:. 
tenç•Joa, de bom . grado v11to pela emenda em· 
discussão, porqu~ acredito qu11 ·Sól · ··olla tiveo~se 
todos os iuconveoicntes que se \êm noLado n~ata 
casa,- se. ella roue· tl\o · perigosa· como s~ ~n1 
qit••, o ::>r. ministro da g11erra, u~iim como te~e 

I. coragem para c.:~ml)ater muitos. ou.tr!)S principip.s , 
. teria lambem a franqueza ·de 1mpugnal.:a ntJ :se. 

nado; o scu.sileru:io.-4!i&Jl~noo,-me:E-tz-:-ere-r' 
que, não só n11o te'l'e intenção de· eombatel-a, 
co,i'itl tam'bem que nã'> enéontra nesta m'é.ii-da'-os 

· ineon-venient!ls e11.:.rmes qtle ·oJS ·nobres d&putados 
em:ergArlro . ' · · · _. · : · · · · · · 

.o Sa: s!Lvtxn.o.. ilA lfou.~ :_..;.; 'Qiiál ti .o governo' 
que 1·cjéita autodsaçi'iea ,? ;. .· · . . · .• : .. , . . . • .. 

. O Sn. BnosQuE. :- Estou conten\a, . S(, pre$i-· 
dente, c<:i'm esta discn~iio ;. cada •yez vou tendo 
mai,; Pt:O!as, ·.vou ouvindo mais . argumento.s. que· 
me · obr.gao a .conservar no . estado. d-e:sc:eptlc&smo 
em que hei vivido a re!>peito da~ ·cousa~ pu.-: 
blicns _ na . sitaaçito ! Nega-se . esse at•bitrio ao 

: governo' mais pelo . receio .de que elle . passa 
abu.sar do fJUe pelos males que a medida em si 
possa trazer ! {Apoiados da mina1-ia.) Aceito ess,1· 
lição 1 ... 

0 .S I<. SILVEm.\ DA MGTTÁ:.;_ Não .foi iSSO O que 
·se di~sc. · · 

o ·Sa. Mx~~lo'o.\ : - Er&unl•mimos muitos incon· 
venientes: combatemos a emenda por · mnitbs· 

' lados. · . , · , · , ... · . · · · 
O Sa. SILVEtiu. DA l'YloTiA dii ,algoina~·. pala~ : 

. vt·as que· não pudemos ouvir. . . · .. .. . . . 
· O Sa. BitosQuE:,;...; Sr. ' presidente, insi~te ·o men 
: h<inrad<> . mestre ém· pretendécr 'l"!l serido- esta · 
. medida D9rmal, offtnde-a · ·ilr:pnis nçito do ~:t·W· 
: cito ;. eUe ma permittirã ·que lbc ·dlg\ que ,. 
: pai' a mim ·ao menos, . não provou a ·sua · these. 
' Em .qoc , póde perigar a organisaoil:o :. d<>." exer-· 
· cito .com .a . admissão' de nm ofliclal ' da' lguardl\: 
nacional por um· tempo limüado, ·serv~tid<J em 
u1n corpo d~ oavallaria de linha ? . · : · · -

o Sn. StL>EmA . DA. MonA. :,- EmquÍmtÔ ·euo' 
está exere.endo o lugar deixa o _posto-4 ii :S~r occupado . 
por official do o~e~cit'l. · · 

o Sa. BacSQUE :- Mas aor.dts "e"ti\ esse-offi.einl : 
de · cavaUaria · do linha 1 Ser.i, se•n. tlu:vid11 •. em
pregado um oltieial da arma de infan~ria, e d Í . . 
este! ·o m;ll -que se que~ .. G~it.c.r· na o1·ganisavü•> 
dos corp<>s de ca.vallaria. .. · . , . , 

Tem-se dito, St. presídente, qtte todos . o~ aunos . 
dn.:> ha.v.:.r urna prornoçio : o poa·qlle,--vigorauulo . 
es!$~ principio. nilo I)Stilo jiÍ pr~enchidas as .va.,"Bs 
que oxistom· nos corpos de Clll'allariA qu~ · tomo; ? 
Pot·que n•\o se tem foJito essa r<lmt>cão ha tanto 
tempo d~sejada por immensos inferiores , cadetos, 
al~eres e tenentes ? T(lm-se-mo dit.> que ó pot· 
qtvl nosso regnlameuto do promoçõoa se dispõo 
QIIQ cad'\ offiei-11 de"o perman•:cer r.o eou· po:~t.o 
certo numero oio n~nO$ plir&" podt!r sec promovido 
ao posto immediato; conseguin.tliiilente Jlilo .ó .t.ai.o 
faeil como Sd julga que ·om pouc:os anno's tenha. o 
governo tanto~ officiaos quantOs preeiSil para .pia·;. 
eucheo· todn~ os vagas que e~is~m. LOgo, · niW · 
h'\Ven.-Jo · oiH:iAe~, sendo to.mporad~ . esta ~inis
s!io do o:ftleiaes da · guard~: na•:ional1 .. de maneira 
alguma isto. prejudica .ao. :systema .·adaptado. 

o Srt. s_iu~m"' · DA. MÓ>rn : .- Se ó góverno 
9.uiúr promover, te•·á muitos officiae·s s ubaltérnos 
hrados da' lileira5 dos corpos do Rio · Granue do sui. .. ' · · · · · ··•· ·. .., 

_o Sa. MtllUDA <iá um aparte q~~' não. ~uderoos 
ouv.ir• ...... ·.c .. ~.: '' "· · 

o·· Sa.- BrtC~OE ~: ::_ E este' o -mal que· OD. . la
mento. Qtioreia·'orgànisiiÇãó do'· exereito, ·-quereis 
"~"'!tema, e ao · mesmo t~mpo ··querei~ ·· essa enxer
tia · ·que · niio · scrov.e seniio· . para ' , traoAi>rnsr r a 
ordem l 

o sa: Mta.\NJ>A. : .:... Não 6 dli lmlia . geral,· e 
si10 da de cavullaria. . · · · · · 

O Sn. BRU>iQI:B : - Eu quizera vêr rédu~ida -~~, 
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termos muito clarl)S ~ssa e)Cpressão, qui~e~ quo 
o meu · honràdo eollega me rovnsse em co 
dll1Ui · -11·- .um r os o c; a e& 
que fdtão · po.t·o. o p1·eenchimonto do.s vagas do 
csta.lo. maior ·O menor, e · do~ · ofticiaes de fileira 
do. ;)o, cegiiJlento de cavallaria; qual .a - m~neira t 
Póde. por exempl'l, o ·governo promover todnt~ 
os alferes a _tenentes, todos os tenentes a capi
tães, qnand'G. ba: tão· pouco· tempo· einda que 
alguns tiveriio uma promoção .t · · · · 

. o, Sn. '-MuÚ~DA. ::;...; A lei manda que haja uma 
promoção _t~os os , anuo!L.· · · · 

· O ·.S1;·. BttuS(}uE:- Es>a disposição não -trat•á·• 
em pouco tempo tant•lB officiaes quantos fnltiio · 

. :q SR.:. ~Í!ÍUNOA : , - 0 {(OYerDO. nio declara qu~ ·. 
tem. ri~essldade de officiaes. . 

· O · Sn.: ' B~<us'Qus : ...-o honrado deputado quc1· · 
dizer que temos · o!licia~s. eu nego ; a· quem in- • 
cumbe a prova? .Eu quizara que .o-. bonr,td,) de. 
putado com o almaliak na mno, diss~sse :. lemos 
tant.Ds . c:8pitães ea1:a · pat;sar a · majores, tnnto3 
tenentes a , eapítães, tantos alferes a·· tenentes, 
etc., chegão. tautos pa•·a a.s 'Vagas· existentes; ·e' 
para o 5• regimento de cavallaria ficíio ~ant(/S ~ : 
mas, :isto é . o. q11e · o hon.rado depu~o ·na<? · P.~e · 
fazer, porque seria prec1sq ·.destnur. o · ptmc1p1o 
c,on:;agra.,o '!1!1 r~gulamentQ, .. que. ma11~a. que 001 
cadà um Llestes' .. postos o~ officl\tes 11rrvno por, 
úrn c'erto numero · il'é anno;J, L 'ogo,·Sr . . presi_dente, . 
n:iio, ha 'oftfcloes, c ~ se não: os ho.· ne·n.bum mcon· ·. 
v'cJllêJ!Le. e~x.ergo em · que . s~ admittão. offteiaes da . 
g_tial"iil;l _nact~n>~l ·por, ~mmt~ •. -~ncorre:ndo !'\:\ 
peBS!>a .. delles ·as apt1does neces~araas, todos esses: 

' pTiliéipios · qu&· n:J." casa forito invocados para se·. 
estabelecer a · excepçiio . n 1 província âi.l · Rio 
Grmde .. do Sul· a · roilpeito do recru\·lmento·. ·' 
· Sr.· pi'e~idente, · eu ' voto peJa . emenda, .. é· · ~ 

dever ··de ·eonsider&ção'· á ' terra em··:-qne nasc1 ·; · 
niio pos~o; nem · devo deixar ·àe.- apotar ' esse p.m
;;ssnento. que de alznma maneir.t lhe . interessa• 

Sufl'oc:8ndo dentro em' mim " ponc'a eonftanta 
que ténho no ·governo, nggn.vada · pelo.3 receí.os. 
de llousos revelados nesta d•seussão, e.u aeom· : 
~anho a emenda ate os seus ultimos momentos. · 
E' ·11m aentimtnto ·. de amor .e de. J;.espeito á terra 
em que nasci ! · 

· Awu:.a ·sas-. D~ut'.Ulos. :'- ·Apoiado : niuito· 
benl, . mnito· bem·; ' . . . . ·: . . : . ' 

· OrrMir: ::t:o"or.ru~· :- Sr. preaideat.o,. ·V. Ex. e· 
a- camara. têm· ~eatemlinhado qtie eu procuro. 
fali ar aómento sobro certaa · mate ria i . em. que. 
tenho feito nlguns &Atados, e me arredo de. outras 
11Uettti5es que ~do alheias d4 minha profls~io ;,_. 
mas neste momento tenho uma ri!.Zilo im~noBa 
que · me· ob'Íiga dlzar alguma coasa em juatifteaçã<r 
·do votn que tenho da dot· contra a _emend~ 
vinda do.- sanado. - · : . . . , · 

Senhores ·eu :desejo a :maior .harmonill.O, entre · 
08 ®u: r~mos do · ))Oder ~gialatívo;: : envi~arei · 
!empre todas aa minhas CorçiiJI.para COD&l!JU11'6 'i ' 
nit~ .l)~~ro, ll.orla~to , q~_e·já1~1ai~. pe~so,a . algnll!a 
en:o~.ergue no meu voto a oenor soíi!bra de .. csp~
rit!) d,&, contrariedadE\ o:u. de. desp_e1to contra .. o 
senado • E" esta a mzão prlncip ti que tenho pl!ra. 
tomat parto neste debate. . 

Eu ct~asii;lerarei a · emenda em relaçã o aos m
divíduos da ga.,rda nacional que devem ser cba· 
mados em commissão - para os cor~s . de ~aval
}uia de linha, e .tambem a eons1du·are1 pelo 
Jado do interesse publico ou .geral. . . . . ; 

Sr. presidente, os nobres deputado.l!, especial
mente 0 que acaba de fallar, deseJ~~>O que-.;08 
offieiaes da guarda nacional sejão provlso!'iam~~te . 
empregados no corpo _de cavdllana de 'ltnba que 
se tem de crolar, C reto que o nobre de;>utado 
~iio se refere n~ ~eeessidã4es desse!! · o~e1aes~ e 

. sim ás necessidades do exercito. E11 devo eonsi· 
dezar lambem· a jloaiçãó doa individuas·:: '~c .-.-· · . 

· Chamar oflieines da l;liaidll nacionai, ·. émpre· 
gal-os ao. ex!!l"cito. 'por algum · ~m.po~. é obrigat-oa 
~ d~sptezu o genero .de industr~" . que, têJéD~ e 
mtc:ramente se ·entreguem a uma vida nova e 
laboriooa por espnço de algum ;empo sem ·espe. 
rança de futuro. . · 

o Sa. BnosQUE: -E' ·se quizerem; não. são' 
obrigados. .. · · · · · · · · . · · 

O SR. Fltllu.\z_, .;... É . ·depoili,. acabado ._o ten1~o . 
qu~ Cór de mistet•,.. voltar .·a. ·.uma ontra . tndllstr:•~ . 
p'lra ter.o•~ meios Ae . .lllanuten~ii.o· e .. ~ CO'}tra'h).r .
n()o,:os · b.ab1tos de: vuia,_· será. lSto couy!lmente ,? : 

·Se estivessemos em um estado exc~pe•onal, .. e.m . 
que o bem. do . pai~ exigisse · este pr9c.ed.il_!l~nto, 
h'anseat ; mas · as circ11mstancias actn:te$. nao, t>à~ . 

· n,or~aes. . . ·. . . .. .. · : . . .. . 
Consideremo~ p .OI" outro lado, pelo lado, .dD iute , . 

resse . do co~po ,que . ·se. vai . • e~ear •. PoderA : um 
ofti.cíal alheio a· um C:>rp?, se·n ter .espararaça do, 
aecesso; : o:u .' .. de .. ser conservadó,,' deseriip~nha.r . 
: bem, . como ·exíge .. a. 1isciplina, os dev:eres. , q u.e . 
estão a se ti cargo ? .De, certo q_ue . nã,o .; o . q,ue. 

. pr,ende o. homem sobre, a . ter.ra. e o interesse ) :lo, 
futuro, a . esp<;lrança. . . 

6 ·S.a. Al'Ílr6io:-Apoiado. . 
'Ó . Sa . . Flia~...:i:.:.... JA vê, . poi·s, V. Ei.: q'uo .. 

por um . ou por ontro lado a emenda. niio p(l.de 
ser seriP.o um presente. funest•) feito ao .manis-;. 
terio. ·. . ... . . . :~' .. 
· Ma.; disse o nobr.; · deputAdo: . « N•to, ·· c~ta . 
medida .. é prgvisoria, e . depois tudo .: ~ndarf'· 
bem ; agora e clla neeessarla : p<.>rqne .. n~·: .lla 
ofticiaes proprios par" sertlm .. empNgad~!J., · ~~
dill'arent(llJ .v.lgus .!JM. se dão nos co~pos e~a!l·:i 
tentes. » . . ·• . · .. · · · :. • ·' 

Senhores, ·êu · admitto a hypothese do· nobrá• 
: depu~ad<l: o que quer ol!ê? Q11er ofliciLI~s -4e 

co>mmissiio para preenelierem ~~~ vagãs ·dç~· c~rpos 
. de ·cav•\llaria, ·-porqttfVOS · offic1&es âestes corpotr, 
alérn . de. serem poueo,o, são 'nl>vos, ou· ·~e-- recente:· 

. data, -nlo pod~m . cbegar- a ·PCI~tos super1or!S sern .. 
: ter decocrido O··tempo dateruunado·por le•;]lols · 
bem, senhores, nessa cúmmis:>ão se~oampr~pdos 
os . 1nes"'o:>. offlciacs . q11e não têm tempo . do 
serviço ·sú!ll.eieilts P,ar~ j;hegar.eni z: ·e.ll!les pOI!.tol$,-. 

· isso · é ma1a conventente do quê IJ&rem emprega~os 
~ aqllslllll' que· niio· têm · do• continuar a m1ht:ar, 
naquella· flrma.. . . · '· ' ' ' · ' · . · 

. Mas dlase o ,llobra d~:pu.tado: • .Nilo·ba olllciltea 
peritos noa corpo~ de linha· de . «:avaliaria. '" Niio • 
temo$ acaM, Sr. pr68idente, urna escola: q~e J4 
estl\ Cuneeionando, e que tem ... de ·. servn-- e9~o 
de -um oviveir.:; de · ortle1aea· capall~s .. nessa arma 't 
Nio .. está ella · colloca;Ja no · R lo Gnlnde do Sul, 
cuja popula~ é npta_paratalmisto;r.f ·E'-possivel . 
que -nos ·corvos· de · cavallaria·uo· Rta ~rande nio 
existAo • praça~ ·~pazes . de · deser;nP"e~bar _' e&Mll 

· cmnmtesões, of6eiaes;'C81ietcs:~ o!fic•aes tnfl!,"nOr!ls ~ 
· Certo ·~ nlng«cm : :O eontestArá. ·.EsSas_- razoes quo 
. tenho op~settt!\dO ·me pareee 'que ·tern · bastante 

fundamento ;1llliS·ainda' tenho de·expender o~lras, 
relativas no arbitrio,.ponto ·:·em' quo . tooáriio os· 
nobres···deputados. · ·· · ·· · :·· . _, , · · ... 

Quanto ao arbítrio, eu direi _que· elle e_ s~mp~e 
fat.ll nestas materias, ·e se am1gos do m11Ustsno 
loo reeusão esse arbitri~ que. llie 'ofl'dre_eem seas 
inimigOlJ n ão posso constderar ess~ madtda senito 
como um· prosente ·funesto... . 

o SR:, Sn:>vKnu . . DA . MoTr,\::-E' . um llresente 
grego. . . . . 
· O. sa. F.E!um; : - ... que se lhe quer dar '{lata 

·-d6poi.s ·se o &~:C:usar. se por· ·acasq elle. o_io 
se houver muito oom com ~~ arbl~•·•o . (AJJOI<J• 
~s-) . 
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Senhores, em tnaterias toes, o a respeito de Senhores. o nobre d!putAdo -tt·oux<l u oxempl" 
escolhas e nomeQÇões de offieiaes da guarda 11a~ . de :11111 regimento muito luzido que ha no Rio 

. ..rionaLpara-o . .àx.-ez~ito,--ett--fliio··-.;ci ·· quat o· tni· Gro~.ride d<> Sul oompost<> de gllardRs nacionaes·; 
· nistro, ou qual o homem que possa dizer- •.eu· som duvida algum'• f<>i uma o~cepção qua ae 

não fallarci, OLl não obrarei mal. (Apoiados.)" estabeleceu p?r lei em certa época, e ena ex-
cepç<io to!ve utn'l bnae que SI) não pôde eootes

(Ha um a~·te.J · tar; esse corpo foi -«:Qmpo:;to de guardas .nacio. 
Se não ha necessidade, diz o nobre deputado naes que tinhão servido debaixo · da disciplina 

por Pernambuoo, o governo não o ponlla etn de linbn por muitos annos, que . tinhã:o contrl\· 
execução, Mas se não lla necessidade . Jrespo~-. . !lido os _babitos militares, que e3tavilo ~em ser· 
der-lbe-blli) delll!a autorisaç.iio, !!D~o . para que . viço e · aein ·Bmprego .. -e ·era ~neeessario so lh~s 
a damos ? Sanhore~. gmmdo .. · eu . . entrei . n.e~t.'\ · facilitar ·meios de· vida, po~n.e · idgnns tlnhão 
casa e tive de dirigir a · palavra peltL pr1motra al.é eoc1necido no serviço publico; mas ao pre. 
vez, disse que havia de ser pa•·co em conceder sente não exist~ ess~ caso especial que fo.nda-
autoris~ção da natureza des~ ao ministerio. O<i mente esta medida. Além de que, senhores, se 
nobres deputados da opposiçã:o tambem totnárão existnm 11lguns ofl\eiaes da guarda nacional <!•u• 
por norma este priueipi<>. Admira muit? l"ÕI· o desejão empre~ar-se na · tropa de linha. elles 
agora por eUes abandonado, e CQmO lloJe que- têm meios de o fuzcr; matriculem-se ua escola 
1·em dar no governo em quem não confiao uma respectiva, e sigii:o a carreira miiit'l.r. -
antorisaçio da qualidade desta I 1 · · . . Se porém, Sr. presidente, ~e:;eja-ee dst essas 

O homem o mal~ prudP.nte no exercício e eommissões como p~emios, e11tend() que não ó 
desempeullo pôde. pecca•·,_ porqne ~ ~e~ bom esse u:nt moio mais adequado, mais proprio · para 
cxito depende de mformaçoes que n:lo set como se premiarem ess11s J:omens que tem prestado 
chegArão ao conhecimento do governo. 'ferá acaso serviços; n constituição e ~s leis lhes facultiio 
o governo iufol1Tutções semestraes e nnnuaes outras •·emnnera~ões. e cu dese.io que a respeito 
desses ofliciaes da guarda nacional como ~m das cousas d.:. exercito se sigl\ sempre uma 
dos officiaes de linha? Certo que não. Por con· ordem certa e regulnl'. 
seguinte podem. ser ~ssa!J informações que "Vie.- Por outro '· la'do··,' -'senbo' res,--· •eu· én'.tenJo que · 
rem dessAs oflíciaes etvada~. de patronato. (Mtn-
tos· apo-iados.) · · - _· . as pr&ç_a3 j)o exercito .tem um quasi direito de 

· · · propriedade· á sua · cnrrelra, a qiln · iie entrega , 
E, senhores, I:Qnsiderai 1'~ PQUCO, , vós . que ao . accessl), e de meneira algllllla _devemos laoçar 

tendes medo do govern~, quereis qu41 elle vã na obstactilos ·á- earrelra militar·; e será. c.ouvâniente 
~uarda . nacional pr~uur· a!;!eptos ? (Cl~u;:ão-~e que nin·gue~ :·~a :ser etnprcgado oom<i __ ~flieià~s_ 
atguns· u~rtes.) · · .· · · · · · nos corpo_s m1Htares ~~nil:p os _qu~. - tê ~n .. Pri,I:Cil 

. 0 .. S~~o. PaEStDil~TS :::.._Attençiio l . . 1·egular. . . -_ ... -.. . . . _ .. 
·O :SIL F.Eu:U: ..:. Por· certo, · ~cnhores, quo os' Ent~ndo, senbores; .. que ·á ,m~is .' conv~niente 

nobres deput.ados não darião ao ·governo · auto-· que o- governo -lance ·mã() -dos ofllclae~ --de llnhll 
ria_a!fiiO da ordem desta se uiio vt~em ~ue · lhe par<\ .-servirem nessas COIUmissões .. do -que -chame 
hav1a do ser rata\... . · ofli.eiaes ·dl\ _guarda -nacional; e é· e.'!lla a rado · 

Ult:\ Voz : -Isso é um laço~ · do meu voto. Peo-> á . eamara que n est.i ~eatido 
r eceba .· as minhas palavras, e quero· .e . .taaejo 

O Sa. renaAz :-Eu· por~anto; Sr. - presiden"te. que o pa.iz saiba que nito é por !despeitO ou. 
se f<>l58e -mínisLro n'lo aceitaria -lima emenda por outra qualquer razio qu.~ voto contra __ a. 
dessa natureza ; porque é um presente [ltlle6to, emend~ do senado. . · 
o porque sempre mo receio do~ o1fo~recimentos · · · 
dos meus gdveuarios. · ·. : O Sa. Auauno 11& OU\'l!!la.da'Z algumaa obser-

vações ê'eE~rca ola mataria em discusslfu conCluindo 
UALI. Voz o" MllCOilLI.: -Mas ;- esa'l presente foi · qne v<>taria _ oon~ra ll_ emen./la do senado ·ermsi-

dado 11ela maioria do senado:. . . . der&da como medida de confiAnça, nias <tUe lhe 
<i'l.iTR.\ Voz no !oiU)Io L~ :~A m~ioria - aeeita · do\ o seu Q&Senthnent'> por ser uma coucesslo tavo

mumo aqulllo que lhe 8 rune:lt.o l (Reo:l4m(lç&$. \ · r~tvel feita a uma daa provinclaa mala \mp<~rtaut!s 
:do imperio, que uftimamente t•m altamente usu· Voz DA M.uonu :-E' um pNsente grego• eontribuinJo para-a gloria do paia. 

como jA disse. tApoi<zdos.) -
· · · · Nio lJavendo mai.i quem falte sobre a malel"ia, 

O .Sa. F&!Ulu : .:.. O nobre deputado J>1llo Rio ' vai·sa proceder á votação; quo niio llil veriftc:l po~: 
Grande do Sul em sua demonstraçRo foi .atém nilo have1· casa; declara-se por conaequehcia eoçer· 
do que desejna, porque mostrando que havia rada a disca.ssão. _. · :'. · ' 
uma ucessiciade j111perioea de ofliciaes de Cl)m- · 
miaaõo .para arma de .cnallnria,- fez ver .qne a . O Sa. M!BAND.\ (pela ord6m} pede ào .-·s~.:. ~resi-

---tlledida ~volra ser antes pcrpatua que provisoria·; denf:e que ncnnêe um membro p~r~ .a I:Qmmaasao de 
cito.u-Dos exemploa a()()n~c:ídos na calllpanha , manlllla e· guerra .. _pa~a sub>tltutr o Sr. qeneral . 
as&lm C()mo, de_ pessoas que se ,acbt\o .. .empreg~das· · Seilra quo-. a~ retirou . . · .. · · .. . . · · . 
no a:otereito.:, Di<> - teubo -inforrnacõea aóbJ"e ·.isso. · ·• 
por ~-nsesuir:i~ :nad3 PÇ&so dizer, 8 apenas direi- 0 _S~_ PaESID~ ·nomê_a ·'o _ S~." Lama _e Silv:a. 
q~o 11m tempo de cam.panha .tu.dQ ._i -.permíttido, . I:.iivant&-so a .se8são depoi$ das 2 Y. horas !la 
e actualmentc não estamos nessa exlitopçãQ . .. · 18 rde. 

~ ... 
. : · .· .. 

·.··· 
; '.· 
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·· GAMARA DOS SRS~ DEPUTADOS . . . • · ' . ' ' . 

. . ~ .. 

.. .. . 

Ae'a •e i . •e Se•~mllr~~ Plnlenh Magalhães, Canditlo 'B()rges, : lUbalro, 
't.ltára, visconde de Baependy, Paula Fonse_ ea, 

.P:aBStDENCI~ DO SJt, :.v~clli:L _M:ONTetno GouvêR e Cnsndo . 

. : A's. onze ·horas nchilo,se· pre8entes os sr~. M>l- D epois da · cbamnda, coin~ecem os : Sra. · Bar-
_c1el Monteiro , . Panlà Candido, Siqueira .Queí- boza. d11 Cunha, .. Sil.veri•>,. · BeUo· Santos e ··Al· 

· roz ;_: •Macedo, · viaco!lde de · Baependy ; . Luiz meida, Fittsa, barió ·de Marohn, 'Serra,. Fernau-
ArauJo , · Gou~êa· ; v1g~rlo Silvll, HetiriQ.ues des VieirA, Bandeira de Mello, 5eceo c ·ruz Ma-
Pedreira; Ferraz, Aprigio, Silveira da Motta' eha~o, Raposo da· ·Camara, .··. Costa' Maebado, 
Lh•riUJlento, Ferreira da Abreu·; Zncbarlas,: Araujo Fr~ut~e, l ~usto,·P•tcheeo; Jordõo, Paula -Baptista, 
Jorge, ·barão ··dé Mnroim, Miro.n<l&;·ll'a&sto, Ri- l'edr&wl e- B1:usqu.e. . . · : ;: .. _, 
beiro; ·Jordno;. Meneies· de Almeida, I;eão; Agui11r, ·· A'~ onze horas ·menos um · c:~uarto; Mhlllldo-S:e 
S~~. Dtttre.Roehe., F11Ultleco0ctoviano;.Brusque, r~untdo numero legal de Sre. deputados; ·o Sr. pre-
Vmato, P.atda B.aptiat11, Pimenta··de Magalhães s•deute abre a sessão.. . . .. 
Paula· Fouaeu, .. '.L' e•xtire. do Souu; Canditfo • B:,r: 
gee, Tlleopllilo, . Luiz flarlnst . con~p:n :Lt.al, Mtl· Lidl!-8 · e .a))provadas a& . aetaa dot,dias lH- de 
chado,-AIIgelo Custodln, Wanaerley,.·Ftun;: Santos- Agosto e l df? cor:l~!l~, o .Sr. · lo aecretarto : dà 
e Almeida , Tltâra, Costa Ferrelrcl , F'ernanrles c()nta · ~-o aegulllta . . .. ' 
Vieira,~ Freitas, P~.es Bllrretu, Pa111nagnA Ta- .. · '· · ·· ·' .. , ., ,. .. . .. · ' · ... 
ques, · •~nl\os_. Jansen, Veraialli e. Gôoa Slq~eira. EXPEDlENTE : .•. · 

O . SR • . P.aKu,;.;;~T.i. declara ni\Ó. lulVe\'· séssãó : :Um oft\eío .Jó ·Sr. · ·tÍiioiatro · dÔ : tini;>ei:Í~ 'en-
P"r se ~ilo ter r!)Wlldl) 11U1uoro: legal. . v•nndo o decreto dntâdo· d"s 3\' 4e Agósto pr~xinio 

'. ' 
P!'QIDSIIClA DO 8Ro ·31ÁCI~f, liONl'J:IRO 

Sulllüai~ .-Elc~diente . ..:.ot·dem . ·do,.1i.l;. -'--Re~i· 
. çOp da emettda do senado.-Re~m<f)tto pc.ra 
~ · {tu6r>-:-Ntreegtlçlto do. rio ·Pamahflba • ._'Es· 
tt~to.r :~"(aculda~ tle dkeitcs e~ me4icin<i. :· 

· Alfiainento·. 'I>i.rctWs(f.f ""·dcSs· ·srs;. :Caif<lidó '1Jo1'· ' 
gec, L"i" Ca_,·los, P~la Fon$eca;· Wa'nlkl·ley, 
Pa:~ Baptcsea.- ~tr<k Rocha,:. ·>t~wt<r-: de 
Ol.u,~t'a, F. · Octa?aano e Pacheco; . Rfjeiçao. 

· D~.&CUtsllo . do p..oj«to.- Di.! curso tio · Si-, '' I.i,i: 
Carlos. • :·> .... 

A's dez horas feita a cllamada achão-se pre· 
S~lll.e~ os s~. Maciel Mcateiro, Paula Caudidc, 

· S1queuo Que1roz , Wttnderley , · Frederico, Luiz 
· Araujo, An2elo Custodio, Mendes da·costa, Mar-
, C!! Ui no de Brito, eonego · Leal, Almeidfl e Albu
. qnerque;Delfo?'t, Tei:a:eirA de l:louza. Loiz r...arlos, 
· Versianl,_ Bretns, Aprígio, Dutra Roch~1 Panla 

Santos, J:o"erraz, Lindolpbo, Rodrigues SUV11, Do-.
mingues, Jansen do Paç11, Paranagu8, ·Eusebío, : 

· Taques, Sara!va,- Souza Leão. vigario Silva, Vi-· 
l'iato, Theopbi111, . Oc~aviano, Maebado, MaeMo, 

p11asa4o,. ~lo · qual S.· 1tl. J ... hou.vB por ·bem 
pron~gar até o·: dla .10. do. corrente a . actual· . sssBãD 
~a ~uembléa gerallegis~ativa. -.- Fica a camara 
1u teu'Rdll. · . . . · . . . · 

E' approv:~da a redacção do prÓject<t ·que ~p
prova n ' ~nal.> CGiieedida a D~ Ciulot8 Aftina 
FaJciio e D. Maria : Amalia Falcão.' . : . · · · · 
~· .julg!•'do ,obj~ de deiibér..icão, e vai a im· . 

Pf.lrn~ pnra ~tra~ . . 11& ,-o~dem doa .trabalbO!i;· 'o 
_segu11l~ ; . .: ,.: .. . -~"' -· : :- .; ... :t .· ·. · .. :. ·• · : ··;,_; 
: u A . ~mmiesão . de ' constlttiiç~ ~ e podl!feB,_ :a 
quem·!cl pr~sente • a _·petiçil,o · do ' sllbdlto portu- · 
guc!l : o presb1tero see11lár José Tavares· . Coelho 
ped.J·udo· para .ser .naturalisado cicladdo b·rasilelro; • 
attllndendo · ·que .:o' 'peticlonarlo · provou com ' os -
~oellll!entoa: qu>a)llntoil :~· :su11 petiÇão· Í'esldí'r· no : 
1mpeno por mn1s de ·culco a~~nos, .durAnte os 
quaes tem exercido suas ordens com licença do 
Exm. dio'cesauo, qu.e por consideração · ao seu 
bom <'l.lmportamento o nomeou coadjutor da fre
guezía dt! Nossa Senhora cta Aprt!sentaçio de 
Irajá. neste 'bispado, lu~ que e~rceu por tempo 
de 2 anMs ; ntt.endeudo finalmente á declara~ão 
que em cumprimento do di5t)Osto na le\ de 23 
d~ Outubro de. 1.~ ~t·t. 1", i &-, tize:ra }lefiUita 

·a C&DII~l'l\" JIIIIDl~lpal, e de J>IU"ei:Cl' que se adopte 
. o seg11111te proJecto : 

" A aesem blés, geral legislativa Tcsolve.; 
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" Artigo unieo. O go>erno fic.1 autorisado a 

coueedet•-Cllrta de naturali~açlin no snbdito r,·,. . 
tuguez o · padre José Tavares Coelho, dispen~.lA'! 
o lapso de tempo e~tgido na lci d<J ~:3 de ·On· 
tubro de 183-Z. _ 

« Paço da camara dos deput.ldos. 3l .te .~.>sto 
de l~ã;l . - J . O. BandeiJ·a de Melkl. - L''· D . 
j>~·eiJ·a de l'a>tcot~çello$.- J. A. cl.: ,l[ira.nda. » 

E' lidil e r~meUida á commis;~ão de policia a -
seguinte indicação:: · : ' · ·: --: : _ ·· ' 

c< Indico que seJa ··refol·mado ·o . regiiuento . da 
casa, determinando-se o s egninte : 

« 1.• Nenhum orador poderA fallar mais do 
uma hora. 

2.• A resposta ao disctlt30 da ·coróll será re
digida pela mesa. e sobre ella não ha~erl\ dis
cllssilo. 

« 3.• Nos projactos de orçamento e filtilçüó de 
forç.,s de _mar e te1·ra. nito ·se adtnittirá mate· 
ria que não pertenp estrictameute ao objecto ; isto 
~. no do! orçamento sõmerite o que disser r es
r eito ao augmento ou diminuição . de receita ou 
despe7.a, e nos de f!Jtação de fvrr.as ao augmento 
ou diminuiçilo da mesma. , · 

c_< Paço da ~plat•a d~ deputados, .etc.- Wan· 
. dCrley. _» _ -. - . , 

ORDE~t DO DIA 
·. : ·. . . ·-: .. . 

. Et.tEND.l DO. SENADQ .-i. LEl .llll FORÇAS DE TERRÁ 

· Piace~-8e ~á.,votal;(io · ~ ~m~uda d o ·oonado á -
propos~ que ti1t:1 na . Corças de - terra para o 

: anno . financei~o dQ 185! , .a, ls;;;). . , . · - _ - : -
E' rejeitAda es;~a emenda ·pôr :~- -votos ·con-

. tra -15. _ . · - . - -,. -
O Sn.. FERRAZ:- Nl fót;ma do regimento e 

da constitwçiio necessario é que a e11mura ds
.eida -se ·O projecto é_- .v;tntajoso.· . . PNpon!lo _. po_r 
.consequoneia esta quest:'io. _ . _ -

O Sa. PaEsi~"'TE : - P edirei M nobre de
putado qn~ faça o -seu requerimento por es· 
cripto. · · 

. E' lido o segoint.e reqnel'imento do Sr. lierraz, 
que 'é npprovado sem debate -: 

« Requeiro que se consulte .a co.sa se o pro· 
jeeto que fixa as fot•çu de ·terrn é ou não van
-tajoso, para que ·se possa pedir ao senado a 
t·ouniilo da assetnbléa g•lral, afim do que seja 
ou uõo ndoptada a e111enda pelo. mesmo senado 
_feita ao. mencionado projeeto. - Silt>a FeJ•J•a:;. » 

· O Sa. Pa&SIOENTE:- O que se segue é a exe-
~c~çiio do art. 6l da _eonstituição, que d_etermiua 

~_JJuo umA depuhçilie ,de ~ !J18mb~o$· da c,asa 
- req_ue1ra. a11 senado a Jusão ~s duas : eamari\S. 

V tu-se por C'lMequeneu. offictar no ,~residente do 
' Senado para ' saber ' eai que 'dia, . em (}ué -occasião 
·pôde ser receb~d~ - n · d4!PU~ação; _ · . · 

NA.VIiGJ.ÇÂO DO PAli.~~HYB.\. 

Tendó '1ieadci encerrada. a àiscuS8ao do art. 1• 
@ projeeto Sobre ·, A navegação a vapor_ do -rio 
Parnahyl:ia, procede~ee à sua votação. 

. {l . artigo . substitu.tivo e 11ppto'vado c:om os seus 

. oou5 paragrapbos, - -
. o S.R. l':uaSlDSNTE - nomêa "" Jeputaçii<> que. ta in 

de felieitJlr' n S. M. o' Imperador· no dia 4, an· 
niversario do seu casamento~ composta dos Srs. 
w .. nderley, B~lCort, Cao.ndo Mendes, Fernandes 

~-Vjeira, A!lllenso, Santos· e Alme_ida, A.n~lo Clls
todio, Tbeophilo, Pinto de Campos;:vi~rio Sill1'B, 
Gomes Ribeiro, Bélisario, Pacl1eeo Jordão, .,Fi· 
gneiril "d~ ·Mello, · Silveirll 'da ' ~fotta, Jn$Íiniano 

R >e'•~ . Liona e Silv~, Luiz Carlo,>, Siqueira 
Q11~ir1JZ, Barreto Pedrozo, ?![cnLeiro de Barros, 
.;;~~~ego Leal, Viriato e Bcllo. 

E$TATO'I'OS DAS ~COJ..'lS Dli: )!F.I:.'ICilSIA F. DE Dl!tElTO 

· Entra em segunda discussiio o s.Jguinte pro
jccto .lo sen:~.do : 
_ " Art. l.o O go\"erno fica autorisado n rMlísar 
o augmê11Lo~ da despeza que -_ fór -neee$&aria por a 

.a e:teeUI;âo, -: p1·ovisoria '.doa novo.t--éstatutos das · 
faelÚdades de direito e de medicinn, publicado~ 
com os deeret<.s ns l,t-3! e l,lli9 de 30 de Março 
e de 7 de 1lfaio de 18;>3, atti que sejiill elles de· 
fi.nitivamente apJ:?rovados pelo corpo legislativo ; 
podendo até entao fazer as alterações que ainda 
julgar convenientes, mas qne niio a.ugmentem 
despez3. · 
«Os .p.l:of~ssoNs e empregados novatnente crea

'dos não adquirirá.õ direitos d~ftnitivos senüo de· 
pois da supra meucionacla· n.pprovnção. · 

« Art. 2.• Ficão revogadas tiS disposições em 
contrario. » · 

O Sr. candt<lo Dora:•• r- Sr. presidente, 
quizera dar o meu , voto .. á. resolução do senado 
que autorisa o governo a reaU;;ar o augmcnto 
da dcspezl\ .qne •. Jür. necessaria .com. a execução 
provisoria dos novos e.;tatu tos das faculclades d ~ 
direito e de ,medic_ina at.é -t:>ue seji.o eUe11 :defini
tivamente o.pprovados pelo oorpo legis\ati;o ; qui
zera. _ dar . o .nteu . voto a esta re~oluçiio- <lo -se.Jiado, 
n ão .. $P: por9ue deposito 11o mais . complet4 con· 
tlonç1 .no: mmil>tto que a _ tem Je _executar. oomo 
sobre~do: :Porque, acredito .que. nm dos .se):'viços 
mais · impor,tant.e!\ . qu.a poJemo1 .• prestar ao .·paiz 
é .r.~~··i~, n~ll~ ·a illatrucçilo . pllbllea., :Entre
ta!lto se ; ns _ esr.olas do JDe<Uciua, . se .. os .eursos 
juri)ij_GOS. )la ,v,iot.e annos têm muchado sem estes 
estat!l~, . ~- apezar .. de. nllo , ter sido :·enmprida . 
_atéh_Qjo :1. pNm~ fo~i~ na -lel que creou.:f'SSa5 
.eseol!13, _os eu.1:sos jurldicos e ·as_ &scolas: .de.me 
.dicina ,tê!ll. formndohom~n• tilo abalísado.i, h<l•nens 
tão . distinc~s ·-em ambas. as fllCultlades;_ é -elaro 
.qme_. _uma _fult.a urgente, · que- uma !alta .. muito 
.importante niio se tem falto sentlr até hoje. Quand·o 
digo_: que. se - não ha senUdo _· usna falta .muito 
urg~nte, muito importante, m\o quero desconbecê r 
as diflicnldaues, · o~ tropeçoa que se ·encontrão 
.no serYiço ·por falta de nma ·lef '}ne o regu.le cOII.· 
venienteniente. 

Os estatutos, Sr;-- presidente, para as escola; 
de medicina parece qtle t~m sido e.té hoje · uma 
materia eileilatadal lb 'v inte ·annos): como d isse 
eu ba pouco que esperamos por esses estatutos 
pt·ometLidos., Tta .. lei ,d~ . .. 3 de .Outubro . . da 1832, 
entretanto até hoje nenhum traba_lho se, ha apre
sentado . que, di.scutido .. conyenier.tflmenw, ~tenha 
n1ereeldo_ a . apprqvaçiio do -eo~· ,legj$latívo.! 

Ultimamente ·o S1· • . minisu·o do. imperi_O, apre
_sentou ao : 8enndo .. os eota~ não , só. para_ ~s 
c~o~ - jurtdicos COIJlO. para,,ad , ~ola,-\ de medl· 
éina,-.e pennitta·mq .. a cama~a que. -eu teça _p9r este 
·ract_. -<?· m,ais ,lllerecido_- !d~Jgíci . a use ,Sr. _mipis· 
_t.ro, que· declare ., que -.reeo.DMOO _-e_m_ · S. ;Ex. -o 
ntaior .zelo •. a. mlljor. drficaQ~.- a J:418.Í~t: .s,4ívi· 
dade em boneficio da mstrueç11o publ,ica, ... c9mo 
por todos ·os melborame_ntos de que õ s!lsceptivel 
o imperio: · · ,.-.'. 
V~ . pois .. !\ ca~~_a , qu~ nitq :~ pQr esplcl.~. de 

oppo;içiio .ao -gQv~mQ ._ que ,iiDp)Jgno & :nu,toriS~~o 
_do S!<.l,l_ado ; . o :to, .. -d~la:ro .. al\0_, e . bol!l·_ s.OI!'· >que 
.tenho _a mai!l :·per(oita confiança .no - Sr .. m,n1st.r:o 
d.:l jmperio· !1, .,no .. goyer_no .. em g~ral, mA,s ,e•~t.o,ndo 
igtUIJ.mente que - 0111 materifl!l de. sciencia .QáQ_ ha 
_ par?d~ __ polítit(), (~p~iodos). qJlO _em .Dia!edas !le 
. sciencta _nol!,_!levemo!l dirigir •imples ,e pbsglu
-tamente _ pela-razão clarl!, p~ couvemeac,i.as,·5fo 
ensino, ~·~ .é. !!.im~i~m_en~ P,alas med_idas que 
·o podem tornar profieuo. · 
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AR!!im, eonecbc-ac r.vmo eu, d eputado g<>ver

Jl ist:t, i•t•l .!, depntaJo que apoia n ndministrn
çiio sincorau\Cnl..l, quo tern neste lug,tr dado 
prvvas disto llosúP. u princ i pio <.In sess•io , nego 
hoj~ o 111eu vut.o á •·esolução do senado que a u· 
>orisa o governo pam pt"a· 'llll execução es.;cs 
est11tu los com as modificaç\Je!l que o mesmo go\'CI'uo 
j u l~ar COO\'onhHltcs. 

S•·. presidente, desde que se publict.riio os llll· 
crloltos de 30 de 'Mn•·ço e d6 7 Me.io de 1853 a 
camara sabe a discussão que se trav<>u na i lll· 
pre n,.;., a cau1ara sabe os defeitos que pennns 
mais ou menos ndextrndn:> npl·esentáriic, não sü 
e1n rela~ão aos estatutos do curs,> juridico, como 
em relaçilo nos estatutos da ese<Jla de medicina , 
sr.ndo forçoso confessar que algumas dns razões 
apresentadas. me p11reeêrào, Hiio nflirmo.rei, por
<Jile· não ienho juizo compe tente na mate ria ...• 
Awul!~ Sns. D~tl'UTAOOS : - N•to apoiado. 
O ~n . C.<~omo Bon<li!S :·- ••. IJle parccêrão hetn 

l'un cl!unentndnM (rei\I'O·Hul AK estolas de direito) : 
homens sulflcionh:monle in,;trnid"s nessa ramo 
•IP- conht>ciruentoa humanos me o.mtmárlio que 
nlgtms d~fl!itos lm!•OI'I~nt~ll notavllo nesses osta· 
tntos du <!Scohlfl <lo tuodicina, tambem atf.rmo 
il "amara 'l uo cllCK niio se nch~o lines _de de· 
fp,itos, .Jc faltas IHOdiiiO, da lllanclr.l lJOr que Sol 
aeh:io· organisadoH. · 

Mas, :sr. pro~àd(lntl!, OH faltes qnc se notio 
'n iio sú uos ~lltulutnR !los cunos jutid!cos cc.mo 
u os dns esar>ltiA llo tnodiclna, podiiio des·lpparé· 
eer ou pelo mono11 pudl>lO ser modificadas con
veui~ntemeute ..-m rul••'i•t<> !lo serviço, isto é, o 11 
em -reloçilo no ensino, e pot· que modo podlito 
elles ser ·modiUcados? P..o1· uma discusslo ·calma, 
poL' umn discus~uo pausnda, por uma discu~são 
l<>nga feitrt. no senado e ná cnmara d.,~ d~pu· 
dc:~s·. O sen>tdo tllmou ~em du viJa nlguina .na 
<.levida consideração estn materin, encetou o res· 
pectivr1 del>ate ; ULllS o que ·ncontece11 t Acl1ntecou 
4ue hwendo o senado determinado que a dis· 
cussüu fosse fei~ 1 por c11pitulo;, i3to é, quê 
f••sse tão mlnuciosl qu,mto era possível, pouco 
.tempo . depuis de so ter disculido, c•·do que o 
cap. 1 .. , nppareceu a resoluçi'íà d<J que agora nos 
oecllpt\mo;;, ísi.O é, di~se-se: " Nilo ae discutlio 
mais · estatuto~, o guvamo fique nu te ris tdo para 
os. · põ~ . em ·execução, ft•t ue autorisliC:o pnra fa2:er 
o .excesso de despe?.> que ·nelle !le contém, fLqu., 
ainda mais nutorisa·to para nltot·al' me.;mo isso 
que nhi c$1.Ú. decidhlo ut\ maneira que bem lhe 
1•areccr. · 

Sr • . Presiucnte, o lei de . 16 de Agvsto ti~ 1851 
:mtorisou o gllv~rno pnrll dar estatutos ~tS es
colas de metJieiua. No lll't, :l• dessa J .. j se diz 
que esses es tatut.os !18rii\o post<>s em es:ecul(:io 
Jogo qu" r~ssem puiJiiCII•IIlS, SalVr) qualqnet• 9UJ!:• 
men\o li e de~pe:z:a, e · iicantlo t·c~erv~da a de1i· 
uiüva app1·ovaçiio ao corpo teg•,;latlvO; mas ·> 
qua aconteceu! Aconteceu que " goYernc, elo.
.bot·a.nuo esses O$tntutos, acbvu que elles couti
ubóo materia tlio importtlntt·, que modificavào tno 
profuttdamenle . n lei de 3 de Ü!ltubro de 163-~. 
iJue o~ n:i<l <i\UZ pót• em el>;ecuçoo ·de seu pro· 

· vrio arbotrio, c Hotc a c•l!"ara q.ue o ..,sov<'rno 
esLava nutorislldo pela l~• p-1rll .'s;;o • .;u lo'!vo 
ainda ·pur esta vez a.> ·sr. m•n•stro ·do llll· 

p erio.. • . . _ . 

ciclo ·esta importaneia? Sem <luvida aljluol:i. Mns. 
o ~tue f!l1: hoje o poder legislativo!. Di7. ao go
vorno: "Fozei<J que entenderdes; nós. niio· discu
timos, niio dolille•·a.mo~ n:tda a ostc .. espeito, b 

&lnho,·e<, isto é uma auto:ris Ação extensl\ de 
mais, é uma tlelegaçiio de legislar que me parece 
cheia· da inconvenientes . ·(ApoiadO$.) Quero que 
se dê no governo t ltdo quanto é necessar ío ·para 
o uom andamento.) do serviço publico: concebo 
mesmo a p ·Jssil>ilid a de, a necessidade dt. lllgu
mn< vezes delog~l'· se 11<>- ~tove••uo a deli.beraçiio 
de certas · mntcrias, concebo esp~ialn:ente 9nc 
cs;;as det~gaçõ~s s:\o dadllS ao governo nos ca
sos ext1·entos, nos ci\$OS de salvação pnblica, 
P<>>'quc assas mbdi•las tcnl uma época. determi· 
no.• la de conveniencia ou da u tilidade ; de estn· 
belecer bases solhla-> para . a in~trucção pablica, 
delegar a Cfitn:lra constantemente 110 gov.!'r110 a 
hculdo.de de legisla•· sobre. s~melhantt . mate1·ia, 
me parece de grn11de inconvenicl)cia., sob•:eludo 
qn·•ntl• 'n .camarn . não .se limita a apprOVIlol' · o que 
est>\ csetípto . e diz ao governo ; « .. l\lodlfic.ni ainda · 
como · en.tenJ~··des, e razci •:xecutar . . » . . . . 

Senllore·s, cu não tel'ia · duvida em um· o men 
\'O to a esta re;;oluç:io se eo:ih siC que SEI nchtll·in 
S<Jrnpre na p:tsta do in>perio um citladão tão 
eireuu,spccto, tão instruido, tiio importante, como 
v actual tit·. ministro do im -perio : mas \sto ~ 
s que ninguem nle a.-;segura nem póde ns~c
g•lrat·. · 

Eu ad .niLto que ê tle summa <:onveniencia 
que se de quanto antes ostotutos às e;colas-· de 
medicina e cursos juridicos, mas acroclito ig1tlll· 
mente ·que a matel'ia r.leve ser :muito· meditadu, 
muito úiscutid •, n!io deve se1· res!llvida" sem 
m11it'l meditação, pol'que D modo porque n ·so
ciedade se ha de dt~igir, as· vantagens ou. os 
incon\·enientes ·da no;sa organlsnçolr., ha •le 
necessarinmeute te~ultar .,lo m odo porque se· ti\·er 
educado os homens.- · 

Comquanto. pois eu ueseje que as escolas de 
mediCina e os cursos de direit.o tenlúío qunnt:J 
antes cstatut<J3, ni'io ~osso em minha. c~nscicncia 
Yoto.~ · peh 1·esoluçiio do senndo. DeseJO que a 
camarrt dos · S1·s. deputados o que o senadu <lis
cuL:io minncios •mente a mat~ria, e só depois do 
um exnn1e maduro e pl'Ofundo m;tndetn pvr un 
e~·ccll'ç1i:o esses estatut<is.· Em vish das conside
rnçôes que :tenb<J dl.) í.u:er t t'nho n llonrn ue 
npresentar :\ cnsn o seguiu to requ<ll'imenlo. ~Li:. ) 
Quando a~erescento a commissà<> de snude pu
lllicn; é po:-qac nos estatutos se tratiL t.'l!Uhcm 
do exercido de n•ediCina. · · 

E' lido, apoiado, e eiltrll em disciissi'io, o se~ 
guinte requeriment<J: 

"Requéiro que n resolução do sen11rJo l:claÜva· 
nos cursos juridicvs e ·escolas da. medicina sej.t · 
remettid:t C<JIII os respectivos cst.1tutos ás com
rnis~ões de iMtrucçi\o e ·. saude publico, :itiul Je 

. qtie i nterponhão ·.seu parece>·. . · .. · 
« Paço da cnmara <lo.3 deputados, 2 de Setem· 

b1·o de 18.>;:; . - G.:mdido Bot'9es. » 
o Sr. Lul7; Carlos :~ Sr. pre~iJentc, 

pedirei licença ao illustre deputado que acaba 
de sentár-se para dit..:r-lhe q"e, t>o.los princip_i_os 
qu,; imittio no seu d iscurso, most1·nndo a m
te>inidad9 ·em que estilo M e!colas ha ~~~nos, 
e flttenl.ll a: circunstaueia de ser os te Uni obJecto 
,:;ue oceup:l a attenç;io do corpo ·legislllLivo .desde 
a sessão de 1818, e~perava eu que dn:ersa. 
Ca:ise · .·a consequeneia 'tirada desses priucipio~ ; 
cér!Amerite o que se 'dé-via espenr ·em ·eoD;<:lu· 
sãil e ra que ·tratassemo$ da ap_provar :esta · re
s·•lu~il·'; entretanto o íllustre 'depu~do · ~DI ·o 
seu adiantamento vai procrastinar · ca'da 'rt':t 
mois a medida reclamada pela ·nec8$8Ídadfl,. · vai 
rleixn t· qu~ semlllhant~ rnun continue a l< .. ít· 
l ir·~<'. 

l\las hoJe,' depo1s da d1seussao havl!la na un· 
p·rensa e no senad<>, o · que quer .. tiizer :mtori~ar 
'o g=l)rno; ape2ar <.ln~J escrupulos delle proprw, 
a .. pu r eti1 extJcn<;iio ~sses. estatuto~, e a to.zer 
ainda nelles ns motltflcaçoes <)UI) JUIJ:;ar conve
nientes~ Pois, senhores, quando o _leg1sladvr em 
185l · t·es~rvou para si. a t1pprova9ao <le.se~ es
l.lltutoa nuo ue1xou bem \'c r, a . 1!npo1·t IDCia .. da : 
·,nntería de qu(l tr!it>wat,O l:lr. mtul_l'tro do tm· 
pe1·io q•nndo submPtteu a approvnçan •I~ >'en~•lo 
es,;es ••statuws não tinhtl i_:.:nalm:mle r econhe-4 ~--~----~--~!9~-------------------~T~O:Y~O~~------~~----~------------~--~~~-~~~ _ 
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Eu eonbeço, Sr. presidente, que o trabtll)to 

apresentado,. ou os est-nlutos dee•·etados contém 
muit,.s· di~posiçõe~ dign lS .Je. ref<>rma, algumas 
mesmo illexequive!s, e me tinha feito carg~ de 
as demonst..ar na discus:Oi'ia, . 
E~tou, como o illustre deput~~oJo, mtuto lo~gc 

de fazer uma censura no go,•erno ~lo pnrtulo 
qU:e tomou; louvo-o aates c reconheço . ~ boo. 
fé que manifesta em se pral<tar n ~orrop;tr ns 
faltas que n publicação dos esLatutos tem dado 
}unu a apoutar-se, e especialmede pela · facto 
de" não ter mnndadü executar o~ estatutos por 
defet·encia ao corpo legislativo quo se acha nberto, 
como ponderou no senado o Sr. ministro do 
itn;let·io. · · 

E o qua se callS•lguil·á com Este a<liament~? 
Quando mesmo se.io. elle approvado, n iio fica o 
governo inhibido de mandar executar os esta
tutos p'lrque subsiste a nutoris!tção que ll1e 
deu :i lei de 16 d~ Agosto de 18Jl ~nao ~poiaàos); 
é eAsa minha opiniiio ; entendo que o governo 
ainda está nutorisndo paro. iss~ . · porque a le\ 
n que me ,·efiro nüo est:"l r•!vog,,d,, pt>r algum 
outro neto do .:orpo legislativo; por eo>nsequeol· 
cia subsiste a autorisação, roservs.ndo·sa ape· 
nas a realisação de qualquer augmento de d~s· 
'Peza, p:wa o que e mister approvaç!!o leg1s· 
lativa. 

Mas, ~ . . c·esidente, niio se tro.ta agora de 
di senti i· o~ ~swtutos: trata se ~ómente de ant<>
risar · ns . t.lespe1.as que dcmnndiio os estatutos 
novos,. depois de passarem ainda pn uma con
-veniente revisão c carrecçiio ; a que vem p<>is 
a intervenção da com missão da . cnsa ? Eu de
sejava que o illustre . deput1do me dissesse se 
entende 9.ua a commissno deva apresentar um 
novo prOJecto de e>tatutos, ou se tão sórnente 
pronunciar-se sobre a ~onveniencia da autorisa
çio nos termos r:-estrictos da propoõta do senado ; 
no primeiro ca.<>o, Sr. presidente, acho nis;o 
decidida I ncolterencia. 

Se o · illustt·e deputado indicasse ao menos 
qut• o . trabalho fosse á commíssiio afim de que 
esta formulasst) um novo p1·ojccto i,;so se . con
ceberia, e podeTiu mesmo ndoptar- se, se não 
imp<>rtassu uma re\·ogaç:W d e confiança, alills 
injusta , nttenta a boa fe com que neste ne~ocio 
se tem havido o governo (apoiados): mn.s o fim 
da proposta do ser.ado é ditferente, e eu niio 
acho conveniente que deixemos de parte o seu 
object<> para apr~senlarmos um Olltro. 

Limito-me a estas ligeiras obs.e1·vações, e 
reservo-me para f,l!lm· sob1·e a rnateria no caso 
da uão passar. o adiamento. 

o sr. P<•ula Fonseca :- Sr. presidente, 
parece-me que não sCl trata aqui de manif~star 
confianç~ ao governo ou ao ministro que· con· 

__ f!!.c_ci.Q_!!..Q\L~!S . estAtutos: a questão, a meu v(lr, 
é. muito dift'.arente, e ptirtnnto podemos emittil
franeamerite as nossas opiniões som o reC<!io 
des,;e inconveniente. Eu entendo que o · adi!l· 
menta offerecido 3 consideração <.la cnmara pel? 
ltonrodo deputndo da provincia do Rio d~ Ja· 
neiro .d eve ser adaptado, e que não li eontr.trio 
á. disposição da lei de 1851, como acaba de en. 
tende r o meu honrsdo eoll~ga por Minas Gerae~: 

Ordecando a . lei que os estatutos fossem ;:>ostos 
ern c:xecui;ão logo> flUC estivessem confeccio•,udos 
até que fossem .definitivamente approvaJos pelo 
corpo legislativo, ·como déclarou no senado sub· 
mettido esse~ estatutos à sua considenu;iio ao: es 
de ·os p(lr em e:otecução, c apparceendo um rc· 
querim,•nto · de . adiamento baseado em imperfá· 
çõe$ qne se notão .. om tae;o estatutos, creia que 
:l camara obrará .Cllll\'Cnientetnente aJoptando O 
:requerimeia~. · 

O S11. LUlz C.\nJ.O~ : -E' a retirada da con
fiança. 

O Sn. P;,t;r. ,, Fo:<sE<·A : - Pel'd,.•d·me, não e a 

retintd,l. da confiança. O g<>verno nntc.i de pôr 
em execução esses estntu tos s11bmettell·os no 
cotl lleeimento do corpo legislativo, ·e para que? 
Sem duvida pl1·n. serem examinados o corrigtdos 
em s~us defeitos, po1· consCJgllinte nilo de\·e m 
ser postos em execuçiio sem ns ·attera.,õcs que 
por ventura furem indicadas pelas cummi,;s\k3 a 
qu~ se refere o requerimento de adiamento. 

Quando o Col'pO legis!ati vu vvtou .. a lei de 
ts:>t não foi certamente para apdicar o direito 
de legislar, como então se d1sse, e sim porqno 
o govcrn.-:>, pvdenJo ou,•il· . aSL a"utoridndes compe
tantcs, com n auQ.icncia dos lente;; Oll daque!las 
pes.:Ons qLlC até llf{lli t<lm didgido os cursos ju· 
ridicos e as escolas de medicina do í.mporio, 
podendo ll\ai; faoilmento ter c<>nhecimento dos 
inconvenientes que ha.vião no regimen nté aqui 
adaptado, cstnvn em circumstancia.s de confec
cionar mais convenientemente esses estatuto9, 
senl pretender· comtndo qne o corpo legislativ-o 
não pudess~ bulir em nenhum~ de sttas vir
gulns. 

O Sn. Lmz C.mt.os: - Os calcnlos, pela lei, 
deviiio vi,. afinal no corpo legi-<lati v o para obte1• 
n definitiva nprn·ovaçii:o. 

O f'.n. P.~UL> lo'O)>SECA : - Logo qne vierilo 
n"'ora, é signal de que o governo quer que 
eíles saj1io npprovados ou alte1·ados antes de se: 
rem poslos em exeeaçiio; e comó o. graride ar• 
gumento do nobre deputado o n necessidade dos 
estatnll)o,' por is~o qn~ es .. ms cscol!U! ~êm esttl_do 
até a gora, por csp1ço de 20 annos, sem elles, 
e11 me prcvale.;o deste mesmo argumento para 
dizer que niio haverá inconveniente algum U:l 
dctnora de mnis de um ailno. 

81'. presid~nte, eu tenho tantbem confian'ça no 
s.-. miuistro qll~ ~nftccionou os estatutos; ma~ 
noto nelles a lguns de(.,itos pelos quacs julgo 
que niio det•em ser postos em execução, defclilas 
!liio sú na parte disciplinat·, como mesmo · nn 
}larte sci~ntifica. Nesta parte cxig~·se, p or exem· 
plo, qtto o esLUdante do 6• anno faça exame do 
gt·ego, sem o que não_ se pod_ero. formar __ O~s, 
ou o grego é nec.essarto. ou nu.o e: no prtmetro 
caso, devia-se exigir exame .dess!\ ling11a como 
prcparl\toriõ pat·n o eslud tnte se pode•· _mahj.· 
Cllhu· na faculdade: . e se não é necessarw, na o 
sei pnrll que se c:s.igc css~ exame_ no Qo anno. 

Q11c o grego é realmente de absoluta neces• 
sidade, visto ser uma língua eminentemente ety· 
molo<>ir,a dus sciencias na turaes . c ,le quasi t~dos 
os râmos que .fazem o corpo da grande sciencia 
medica, é causa lncontesta\·cl: cllc facilita con
sidemvelmeitle o estudo da botnnica, da cbi
mica, c da anatomia, cuja. ctymologia _está qua; l 
que exclusivamente basendn no grego ; por con · 
sequencia deve-se exigir o exame âessa língua 
come preparatol"io par a n matriculo\' llQ. !acul· 
d:1de, e n:to depois quand? o estudante _tem já 
estudado difficilmente a ehimiea, a botnn1ca e a 
anatomia .por f,,Jta de conhecimento '!a etytJ'!O· 
login da~ palavras, quando emfim nao prec1sa 
senão do estudo ~o gabinete. · 

Na Europa, o grego é um elemento· ind ispen· 
snvel para a matricula nos cursos medicas, e 
no Brnzil, pot• umn anom;tlia inexplicavel, não 
se tem exigido 1üé t~.qui este exame pr·epnrato
rio; ngora p?ré:n reconheccndo·S~ ·este defeito 
quer·se corrigir co:n .outro quo não S&na o mal ! 

O Sa GÓ.:s SIQUSIAA: :._ I&to. é o adi11mento ? 
O SR . . P.wLA. Foxs;;:;o,~ ;- EstC\u ·demo nstrando 

um d.,feito dos est!ltutos e conseguinte rn cnte n 
ne~~s;.idade de trocal-oe nntee de urem po,;tos 
em exoeuçãu. Eu poderia apout.u- outros defeitos 
para provar a conTeniencia do adiamento ; ma.o; 
o que ncailo de apontar é t iio saliente, que. 
m~!>mo no ea-;o de não passar o adtamento pro· 
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posto ~ guv~rno podcr:i. ntt~nder às minhas ob
ser\'açLJes c snnar o mat. 

Lirnito.mc, ·-S•·· ·presidente a isi.o · sustento a 
adiamento pelas razões que 'tenho pÓuderado, e, 
coma membro do. ccHnmissã:o de s.aude publica, 
decl!lro A c,tmara. que, se fór adaptado o adiaa1ent·>, 
~are1 aqu,•l_lo que pudc1: na parte que diz respeito 
ao cxerc•c•o da medicma. 

O. s':. "vandertey:- Sl'. presidente, sou 
o pr.tme•ro_ a rec.,nJlecer a boa fe e us excellen· 
t<.~ 1ntençoes tlo !_lanrnolo deputado que propóz o 
ad1am~nto,_ mas nao posso deixar de compartilba1• 
u adm1ra~ao de um outt·o meu iUustn.'l · collega 
quando notou a conlrlulicçlto em que e>tova o 
honrado _deputado propondo um adiamento ·que 
nada ma1s faz do que demorar por muito tempo 
os melhllramentos, ou antes a satisfnç:1o de Ut1tll 
nece~stdade que o honrado deputadc consi . .lera 
ur14ente. 
. Dis~e o honrado d epntauo, e acaba d.u o repe· 

ür um outro a qn~'!l su·ccedo, que ha 20 annos 
as escolas de ruedtctua <) academias de direito 
pa~eciã~ p~r 'falta de cstat'!tos. e que ·um anno 
m,nts nao e que augment:u·ta o mal de quo todos 
nos nos quetx.nmos. Que eu dissesse isto ou 
outrem qull nã.o fosse. de profissão tned ica, 
passe; mas o hom·àdo deputado a qu~m me retiro 
por certo nãiJ aconsel!ut.ria .a um enfermo qu.e já. 
e~t1vesse doente ha 'W annos 9ue esperas~e mais 
um. pouco pelo rem~io. que viesse atalhar ou 
_a!Itvtar a s!la enfermidade. (Ap.oiddQs e .-i$adas.) 

A \lrgenc1u. da l'e(ornta das academias do .dl· 
reilo e _escolas. d_e medicina é _bl\' !11uíto tempo 
reconh~cHla e ex1g1da. O corpo l~g•slattvo, ''endo q uc 
ta.es trabalho,;; nunca s:Io devic:latnorite feitospelas 
camaras, onú~ qu.alquer ob~ecto, por mais pe· 
qu.en~ que seJa, so!fre uma. discussão irnmensa, 
a_utor1sou a. governo, como tem feito ea1 iguaes 
Ctrcumstanctas, p0.1'n eonfeccioom· os estatutos 
o põl-os immediato.mcntc em execução, sujeitan· 
do-sa depois à sua approvação. · 

Assim procedeu o !(OV91'\l0 em Cúnformidade 
da !e~ de 16 de ,Agosto de 1851,· lei que parece 
ter stdo esquec>da .Pelas honrados dopv.tàdos, 
pcn'q uant,> ella. auto.r1sa o govel'nu a pôr imnie· 
iliatamente em execução os ,estatutos que fizer, 
uma vez que nãll augmentem as despez·•s. Ora, 
se ussirn e, está visto que, quer passo o adin
me',lto pro.posto, quer detxe. do passar, o governo 
est" antonsado por essa let a põr em execução 
a 11art~ dos estatutos qne não incluir augmento 
de de~peza. · 

Isto I.'Specialmente se refere ã acadenti•l de a;. 
J·eito:>, ona.c,. segundo . supponho, o•1 não houve 
anf;•ne11to de d~speu, ou apenas houve sobre 
Ob)Ccto dC} pequena monta .. "Portnnto, por este 
l~do inutil . ~eria. o adiamento d•-' h(;nr••da depu
tado. Pe1o que -respeita ils escolas de m~dicina, 
sim; ·o governo não podia pót· em e~ccuçào oa 
estatutos na pat·te .que angmenta a despez:~, mas 
na P"'rlc d~iplinar acha-se autorisad<) pela lei 
de !_(; de Agasto a pól·os e1n execucão. 

O•·a, senbot:cs, esta lei, eontrn n. qual· não se 
fallou, não con~rn nada mai~ do que a resolução 
que se acha em discussão. · 

O Sa. FIGUJOIR.Io. üE i\ÍELLO: -Então é desno
ccs·saria a resolucão . 

o SR. WANDERLEY:- Não e desnecP.SS!'U'ia, 
po~que autorísa um augmeuto de despeza, o .que 
não faz a lei. Eu lere1 uma e outra parn a,. 
ver -a diftet·ença dos termos. . . c 

Díz n lei de 16 de Ag,)sto : « Estes estntutos 
serão postos em execução logo que forem pu
blicados, salvo qu.alquer augmento de despe· 
ZA, que não se realisará sem que Sdja· d,•cre· 
te.do pelo co>rpo legislativo, ao qual fica afinal 
~~crvada u appr.:Jvaçào dos llle&nlos estatutos, et.e ... 
Diz agora ª l'esoluçiio quo se ~iscu*e: ~ Fica 

~utorisad<> o ~overno a realisar o augmeuto <:la 
aespeza quo _fôr necessaria para a cxecuçãt) dos 
e5tntutos, etc. » V•>, pois o illustre depu·t;~do 
que a reso!nção não trata de dnr. nova autori· 
sa~~o _senão q;;.nnto a~ augmento <~:e _despeza. 

A .VIsta da compnra.çn.o do. qu•l d1spoe a lei 
e a resolu~'io que se. diseut~, conb.eee-se que as 
cous·1~ ficio ll<) m~smo p6; que o. attribuiçào do 
cot·po legislativo de appr.ovar ou reprovar os 
e$~tuto3 fica como d'antes. ::>e o governo est~ 
ato hoje autorisado a pôr em execução os esta
tutos sem inconvenieute, é claro que o govur11o 
e () corpo legislativo ficão na mesma posi~iio ·- o 
cot·po legislativo póde approvar ou repro\;ar 
corno julgar conveniente, os estatutos logo. qu~ 
o go\·eruo na sessiio soguiute, apresenle as re
fonnad. Por e$ta fórma respondo tambem MS 
considerações gcraes que fe.~ " honrado tlepulado 
q~c encetou o debate q~ta.ndo notou os inconve
Dlentes de se da1·em estas autoris::wões ao go
vet·no. Porsuadio·se o honl'ado deputado que a 
camara dernittia d<> si o dh:eito .de. approv~r .ou 
repmvar .os .estatutos· .a >"esoluçiio em suas ,ex
pres•úes desfaz. esses receios do hOJll'ado. de· 
putado, · . . . .. . 

Disse o illustre . deputado pela província .ue 
:Minas que •no precedeu,. que contendo .esses es
tatutos defe itos capitaes, não conviria q~e nós 
lhes dessem os . uma approvação ;pravisoria, e sim 
qtto trata;semos quanto antes de emendal·os, o 
cit?U. .alguns artigos que julgou CBtar neste CMO. 

Sr. pt·esidente, em parta já respondi ao illu;
tre deputado, ·q11audo observei que· o governo 
estava autorisado a pór .em execu.~ão os estatu
tos na. parte que n~o augmentava a despeza, e 
por isso a demora nada previne; em segundo 
lugar di1·ei ao illtlSb deputado que, votando 
alie pelo adiamento d'\ resolu~ão que se discute, 
V11i de encontro a os seus desejos, .porque esta 
resolução uão é mais do quo uma autorisação 
ao governo pa.t~\ ir ref,,rmando QS estatutos eon· 
forme fôr conhecendo pela pratica os defeitos ; 
e se os homens profissionaes, se homens tão 
praticas que eon feeeion:I.L·ito estes est~ tutos, com
mettilrão erros, posso asseverar !l · eamara que 
COil!mcttcromos maiore:1 se fizermos qualqo.er 
reforma sem a audiericia das corpora~õcs SC!en· 
tifi.cas. · . . - . 

Estou que o go;·~l'llO quando aceitou est:~. auto. 
rhmçãr> l'ara executar provisoriamente os esta
tutos, .. fa~endo·lhes as emeada~· convenientes, teve 
~m vista •ess•ls críticas, algumas das quaes run· 
dnJas, que furão feita~ a esse trabalho, c que 
se:n d11vida remediarA o mal t:tnto qtl:1nto esteja 
em seu poder ; mas se se quer esperar que os 
estatutos mer~ão •t approvação do todo~. ire· 
mos após do impossível. Nestes objectos .de iu
strucçiiú public t pôde-'le dU:er que sã-o tantas as 
cabeças quantas . as opiniÕ<!s !apoiados); _uns 
quereriio .. um systema completamente novu, outros 
preferír•\õ o . ali<Jmão,. outros o !raocez, .. etc;.; 
emfim serão tantas as opiniões, que se . ó minis, 
tr? qui~er attender.a.toJ4s não_ so saberii haver-

Não esto11 habilitado para dize1· .causa ~lguma 
a reBpeitu das escolas de medicina; mas q11anto 

· ás academias de direito, ptuece-me· qu~ muioos 
dos defeitos que se .aellão nos seus estatutos 
provém d • estado de relaxação em .que se. achão 
essas acaliemías. ·O govel'no não ti Iterou o sys
tema de ensino; foi d~ a~ordc> inteit'ameute com 
as .bases dadas pelo cm·po legislativo e por isso 
todas. as criticas recabem ; sob1·e a pa1·te disci-
plinar . . . 

Não sou exageraJ.o quanuo fa.llo na . relaKa
ção das academias de direito, {>OiS que os lentes 
dessas :l~demias . são os rropr1os a confessai--a 
nesta casa e . fór<~. deUa ; em quanto ãs escol!I.S 
de medicina, tombem nltu dou o meu assenti· 
1nento a certas disposiçõe~ dos estatutos ; não 
trat•J da parte scientilica, m11s · da ~iscipliQar, e 
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é por isso mesmo que eom o meu· voto quero 
autorisar o governo para fazer as reforma,; qnc 
jul:::ar convenientes segundo a pr~tic:l für ile
monstro.l.~. Aitda o adiamcnt'l pecca por um 
lado qun nolou o honraõo membl'o que o con
trtu·i•,u, e é que não pódo tor resultado proficuo, 
qualquer que seja· a opinião das commi~sõe5 a 
'lne se quer remetter a t·esolução, 

A id.;a da appr.:n•ação proYisoría para ns des· 
pezas ê LH't'll\ idea stmplú:<; ou tJa de ser rc
JCitacl.a pela cama1·a, ou approvada: mas emen
dad,,, dn que fórma? Disse o honrado d~putado: 
" Apresent!lnd•• .1s reformas dos estatuto~." Por 
ora não se trata da 1·eforma dos estatutos; se 
se tr·atnssc de discutir os estatutos em seu todo, 
e11 desde j~\ diria que era impossível a sua ap
provação defio i ti v a ; mas como se trata da sua 
appro-.'aç>\o provisoria, estou disposto a dar o 
weu votG A continuação ua autorisação que a 
l~i de lSi>l deu no go~·erno. 

Os cmpt·egados não adquiram direito algum, 
porque só depois de approvação definitiva do 
cnrpo legislativo é que lhes fica esse direito. 
Gllnseguint~mentc julgo que o honrado deputttdo, 
t:io illu:;trado como ó, deve desistir do seu adia
mento, que vem ainda demorar 11 satisfação de 
uma nccassillade quo elle mesmo reconhece. 

O SR. AuGUSTO llE OLlv~::nu:- Set·ã uma der· 
rota para n governo se passar o adiamcnt". 

O Sn. '\VA:;:oERLe:Y: - Não peço no honrado 
deputado que desista do adhmento porque t~m:\ 
uma derrota ao governo (~poiados), pois se se 
Clll!ocasse a quesLão nest~ ponto estou cert•) de 
<1ue o i!lust re autor do adiamento pediria á. 
camara para o 1·etirar. 

0 SR. Ü.!.ND!DO BORGES : -Apoiado. 
·o Sr. Pa.ul.a.. Da.ptlsta: -Sr. presidente, 

seguindo eu o meswo pensamento do nobre de· 
putado autor do requea·imeuto de adia\~lento, e 
appellando para a minll'\ eonsciencia, ella ce1·· 
tamente não •:ne accusa de c:mt•·adicçiio alguma, 
apczar •to grande desejo que nnlrll ela ver 
quanto antes em ex:~cuçã<o esses . novos a>tatu
tos . .Priucipiurci portanto dando Cilbal rcspollta 
ao nubre deputado pela Bahia, q•te insistiu 
nessa imaginada contradiccão. 

Pai~, senhores, porqua todos reconhecemo~ a 
n ~~e~siuadd Je se reformar os <·sta tu tos da~ 
escolas de medicina o das ac,tdemias de direit·), 
devereiUos <l.thi concluir que , Mlll mais db· 
C!lssão, sem mais ex:ame, sem mais um appello 
smcero par à os f1tctos , fechemos os olhos e 
votemos t Eu creio que não Colloquemos a 
'Jilestilo em seu verdadeiro terreno. 

O governo foi autorisada a reformllr os esta
tutos dos cursos iltridicos c escolas de medi
cina, e apresentou a su~ obra. Primeiro qne 
tudo observarei que o g~vern~.> niio. attcndeu 
1\0 espia·ito d!l le1, nilo cumpl'io a sua tarefa 
com a urgencia quo a lei teve em vista ; ella 
tnandou que o guvcrno dentro de um anuo 
apresentasse 8) cvrpo legislativo esses estatutl)S, 
e o governo não cumprio a sua tarefa. porquo 
deixuu passe.r todo o anno de 18~1, e to<.lo o 
de 18;;~, e só agora no de 11-n3 é que apreSCll· 
tou o rc~nltado de seu trabalho. 

Dir-se·ha que o g•werno quiz acertar; e p 1r 
úOHseguint.e Quatro ou cinc.J annos que elle 
gastas~e em fazer esta obra não causaria scn· 
sação a algue.rn ; mas qu.•ndo cht)ga o negocio 
á eumarn dos deputados. diz-se: a camara nil:o 
po)de fazer causa alguma capaz, dia será de
mor.Jda em seus trabalhos , 'tnntas cabeças 
quantns sentcnras, etc. ! ! Senhores, ist' é uma 
abnegaçâu absoluta do dir~ito de legit~lar. (Apoia· 
tios da mino da .. : 

Proela•na-sc em· plen·• se:;~;ilo que o~ derml.ados 
n:io tem a capacidade nem a solicitude nucessa-

! ria para conrccdouar novos cstalulos ; reccia-8e 
ela demora nos nossos debates ; c no cmtanlo 

1 niio se faz reparo na demorn ·que teve o p;o· 
verno, c qu11ndo a sua. obr•• é por tud"s reco
nhecida itnpel·feita, em vez de discutil-a, para 
ser conigid;t, prctcnd.rse ainda nova autods:u;•1o 
para o tnesmo governo fllzer as emend!ls e al
terações que julgar necessarias. Não compr~
hcudo isto. (Apoiados ãa minoria. ) 

Ainda os cstatut~~ niill est.'\o em execuçiio, c 
jâ se quer dar autodsnçiio ao governo panl. 
fa?.er nOV•\S alte;:ações.\. .. 

SG nós, Sr. presidente, fôrmGs caminhau<lo 
ussim, o qne acontccení. '? Sem duvida qu~ a 
rn<'lSHla. nutot·isnç<io ir•i. •c r~produzindo ao íu. 
fiui~o, sem quu o po<ler legislativo qulira co
l~heeer da mnteria c empenhar seus esforços em 
Cünfeccionar os estatuto~. e tudo ficará em o 
m;\o artífice ir sompre emelt<lando a sua obra, 
atê que um dia possa acerta•·· (Apoiado>·.; Pa· 
r.-:ce assim qr:c as camaras legislativas con
fcssão a sua in su:tliciencia. 

O Sn. BRANDÃO : - A sua nihibilidade. 
O Stt. \V.\N:DERLHY :-0 gue eu disse c q1ta 

quaudo os profissionaes a.chf\0 embaraços ao tm
tar dessas m ·ttet·ins, qnanto· mni~ o.< qu•J o u>io 
&>lo: eu pela minha parte confesso a minha ni
hilídade paa·a tratar de medicina. 

O Stt. PA.UL.~ B.\r>Trs·v, :-Eu <'!S~wa !I'J p•·opo
sit•' de n:i.o fal!ar nesta mat~ria (n:io m.; refiro 
ago•··· ao adiamento, retiro-mo ao ·assumpto prin
cipal), porque em matcriu Jelsa ordem, ou di7.~t· 
tndo qu·ando se pensa, ou nada dizer (apoiados;, 
por iss~ que reconlleç(l que as sciencias mcrr.· 
ce~ lliD Clllto sincero e verda leiro, culto quu 
mmtos dos tJossos llomens desconhoce•:'l- .. 

U)t Sn. D!!:I'Ul'.'-DO :-Eu nãu pen;o as·3im. 
OuTno Sn. DI~PtJT,mo :-Mnitn gente tàmbcm 

n iio pensa assim. 
O Sn. PAUL.\. BAPTlSl'A :-••• e é por isso mes

mo que eu desej-1ria mnito qnll na~ nos~·\s <lis
cussões. a.lguri1a~ ve•·da.des se diss~ssem ... 

UMA Voz; :-PDiS vamõs a essas verdade.;. 
O Sa: PA'f!LA. B.\!'TlSTA. :-Pelo que respciL>t aus 

cursos Jltrtdt~os (nao fallo agora uas escolils !lu 
medicina) não ha duvida que cllc; se nchàr> 
enrcrmos, mas o medico com os seus estttutos 
nii" reconheceu 11 molestia ; c por isso ctle vai 
affi.igir o doente etn vez de cural-o. Tudo quanto 
se quiz conseguir com os uovos estatuf,;s foi 
rigor para com os estudantes, e ri:;·n· _para com 
os l~nt~; entretanto, senhot'ds, nno c afn· que 
e:>ti• o . mRI. Eu assevem que a mocilade quo 
frequente. essas escolas é c•n geral moriger~_da 
e· obediente ; é a melhor poss~vel. (Apoiados.) 

lha Voz:- E.otãl) as leis eriminae;; s.<o i nu· 
teis. 

O SR. P.\UU. B.\.l'TI:'<T.l.:- As causas <lú mal 
sàú outras, e uma -de!! as é o patron·• lo do go.' 
verno, qne com muitos avisos tem ralaxado a 
execução desses lnesmos eslalulos , que pllr 
frouxos se quct· rcfot·mar, e tem prodn>ddo o 
<l"sanimo de muitos pt·ofesso1·cs ; assim vemos 
avisos mandando matricular estudantes repro· 
vados em prepnratorios, c outros avisos rola
x mdo a ordem do ensino. ( Reclamações, e t,·o-
rc7o-se al!Ju».s apartes. ) · 

O Sr•. \V,\lmKllLEY : - E os lentes para .qlle 
obedecem ao governa? 

O 8n. PAuL._ B,.PTISTA ::- Se os lentes são 
agora censu ra.tios po L" deferencia q llt< t~m tido 
~ orJen• do BOvento, o qu.e se deverá espera•· 
qu~ndo licarem cllm os novos cStltutos na dc
pendencia absohu.a do meslllo governo ? 

( Contimwo os al'm·ees. ) 
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O Sn. Put:;~ll.lE:-i"r•~ : - Aitcnçiio ! 
O Sa. PAUL A. B.\l>TlST,\ : - Senhot·~.,, eu n;io 

estou toe rdcrindo 1\0 goYeroo a clual ; :t maio
t·in port•mto não queira acm ra:~:ão mo set· hos-
111 ; o nu\l que denuncio ó antigo e iltvcter~
do, s:1o, como disse, avisos do d•II·=•·cntcs datas, 
inlllilisando r eprovações, cli~pensaudo prcpara
Lo•ios importantes, como o da g:eumt!lria . 

O SR. WA::.:DERLJ::\1: -E os lentes ~pprovando 
uqllolles que nnda s,abem. 

UM Sn. D eN;-r.\oo ' - Muitas vezes membros 
do gabinete é que se c mpPnbiio para issn. 

Ou·rRo Sr<. Dm>OTAUO : - Logo, o ptironato 
parte do governo. 

OuTno S n. DEPUTADO : - Entã<:- o guverno ó 
respousa Yol por quantos abusos apparecem ? 

( Contiluwo os ·apa•·tes a to·oc(L,·-se. ) 
O Sn. Prn:sruENTE : - Attençiio ! 
O Sn. PAULA. B.\PTtSTA : - Se o patronato tem 

partido óo governo ou dos lentes não sei, mas 
o que nssevero é· que cotn n dependencia dos 
lentes maior ha de ser o patronato. 

Ainda encarando a quesl ii<> por otttro h1do, 
direi ao n<>bt'e c.l~putodo qtte não tem mzilo do 
se escnndalisor contra as approvações dadas 
pelos lentes, porque nós lentes, habituados a 
lutur colJl ess·•s necusações, o Pté mesmo> com 
1i1 uitas lngratidões , nos li>ongeamo~ cutn os 
fac tos, os quaos mostrão quo se algttM moços 
s ahem pouco hnbililad~s das no~:as acadel'oias, 
o nt ros · muitos as ho.orão e onuobreccm. 

o· Sn. \VANDEnLEY .: - Agora direi como o 
outro: «Calor e humidade. » 

( lia o«tro apal·te. ] 
O Sn. PAUL.\ BAt>TISTA : - Ouço dizer que nM 

academias da Europa se não npprova a quetn 
não s•tbe. Esse di zer o que prova, quanto a 
mim, é que o maior defeito que ns nossas 
academias tem é p.erleucerem clhls ao BrazU, 
e, em reforço do que digo, lembro-me de que 
ha poucos dias nesta casa um honrado membro, 
!a.lla.odo de uma obra de geographía feito por 
u m pntricio nosso , o Sr. padro P ompeu , o 
llOUJe deste escriptor foi col>al'lo de motejos o 
r idiculo; 11ingacm ousou wostt'at· um sõ erro 
ou defei to da ol>ra, e C!llntudo o nome do autor 
foi 1·idicularisndo .. . 

O SR. F . Oc-rAn.~o:-<::1:- Façú cxccpcão, porqtto 
fallaudo tlessa f:eo~raphia, a e\agic1. 

O Sn. P.o~.uu B.wTHTA :- • •• sendo n!i{ls este 
a utor un1 b razileiro talentoso , estu•lioso, dedi · 
cado ao trabalho , o diAO do grande conceito. 
Doet•;\o·me essas iuj ustiças, porque tambom estou 
pll.1'1l d!lr t\ luz uma obra, e felizmente já estou 
anna.lo do 1·esignaçiio porn soffrct· críticos i111· 
pcrt.íu~ntcs e injuetus. l)e essa .geograph in fosse 
de a lgum escriptor estran~eiro, talvdz fos!'C ella 
citada com yenemciio (apoia;tlO$ e ,·cclamaçues) ; 
lll!ts o Sr. padro Pompeu qu~ sB cons(llc com a 
idé!l d•! quo qt:em esere\·e aspira .. o bom juizo 
.los illustl'•1dos, e ni'lo olha o r idículo daquelles 
que u;io lerão e ncon esi.udórão aquillo de que 
mc tejiio. · · 

:::r. preside nte, eu eutendo que essa resolu.ç_ã.o 
de\·e ir ;\. commissfio ue saudo public!l, D,ssrm 
como que o gov.!m o não_ está , ~mo dis~e .o 
n obro deputado pela Balua, autortsado · " po~ 
om ex.ccuçào esses estatutos, vrsto qne :1 ' "' 
mandou em !851 que fossem clles postos em 
cxecuçiio e sujeitos na prox.ima sess!lo ao co •·po 
lcgislatlv0 para os approva.-, c Jlor ·isso _consi
dcra,·a essa materia · urgente, mas o ' governo 
doixou passar eose tempo , ~ J>OZ: ·conseguiirte, 
t•a •·a que esses estlltute:s pos~o po•·-se ent · ex.e
cn~ão-, devem soffrcr dtse~ssllo nesta cRm<~.ra .•• 

O Sn. \V ... s nE:n.LEV: - Lca o ar!iJ,lo da . lei, e 
verá Qt!e o que clla Jispõe é o contrario do <JUU 
cslã. dizendo. 

O 81~. PAULA B.\t>TlST~ :-Eu sei que se pod~m 
achar argumentos para · se sustentar a opill iiiu 
c~n.tml'ia !\ minhn; ·~l'>s, repito, segundo o es · 
ptrJto c a letra da le1 que deu autorisaç•io ao 
governo parn reformar os estatutos lias acadc· 
mias .~e direito e rnedicina, o negocit.l era ur
gente e o go \·et·no niio o podia auiar, e adian
do-o, nã:o o aprese ntand•> ao poder legislativo 
D t\ ~essão S~;luin to, q ue foi a de 185'! , . a an-
tor isaçào cahm. · 

Disse o nobre deputado [ltll!\ B•hin que ag•Ha 
só se h·ata de autorisn r o governo p~m as no
va;~ despe:z:a-; <JUC deverà tmzar a e:-:ecllçlio dos 
novos estatut-Js; mas cu '' cj~ na resoluçiio quo· 
se discuw mai:> u.:o qua i:;-;o ; vejo tambe111 noYn 
autorisaçiio para o g.>vern . ., eorrigiL· ainda. e raze r 
altet·açiies .nos novo~ es talltt u.:; qu~ npresentou. 

Eu dcs~JO muit<:> , senhor es , quo n commiss:io 
do instt·ueçiio pu\Jlic.t tome a iniCiativa trn todas 
essas e•nendas e correcçõe~ de qtte os es tatutos 
precisão ; ma •, Sr. preside .. te, nada. disso con , 
vence, o eu ~ou o primeiro a conhecer ')Ue e5tou 
pcnlendo o tJmpo e pnla;r ms, p orqne o que se 
quer é qu~ o govet·no, dep 1is de Jeita a reforma , 
torne a. r eformar. c :tssim vi\ reformnndo s em 
que o-poder legislativo discuta essas reformas_ 

UMA Voz :-Não 6 tempo agora, logo teremos. 
o sa . P.w~<l. BA?'I!STA :-Nunca cnegarâ. o 

totn po da discussão ? 

O Sa. BM:o;o:l:? :-E' fncto C\lnsummaJ o: íRe· 
clameçues .} 

O Sn. PAULA B.<P'.r1S1·A·:-N.to podon<lo ne st•~ 
qucstiio de s imples ntliamento entr.or no desen - · 
volvimento dos novos es~tutos, e ·est3n1o" mes
mo Jisposto a não diSClllil-os, limlto· me ·a es'>as 
breves reftexõe~, para provar· qu~ 6 conveniente 
que em urnn mnterin como oss t tiio illl portantc 
nilo so prescinda do juizo csclon·ecido da. com· 
missão · d e inslrucç:\o publica, a qunl com Sl<·~s 
l nzcs muito 110~ püde esclarecor. · 

O Sn. HnA.Nnlo : -)-luito. bem .. 
O Sr. Dut<'~ Roch~ : - Sr. presidente;_ OH 

cu estou enganat!>.l, ou os nobre~ "eputados· ·quo 
susteut~o o adi•lmt'nto 1uio podem con\ e lle c on. 
s~guir o fim a q nc se p ropocm, e quanto -esl~ 
consignado no reqnerimcnto do utJbru depnta..to 
pelo Rio de J :meiro, seu digno autor. · · 

TrntR·Sa dn scgninte resolução q•ta ve io ·ua 
s~nndo_ (Lê.) 

Diz o r equet·imento de n:iiatncnto o s~gnin ~e. 
(U.); . . . 

Ora, S r . preaídcntc, indo e~ta resolução áos 
commissõos rn P,ncionnda.i polu nobre deputado 
peto Rio de J11nolro, tóm elle.:> de dar o seu 
parece•· sobre a resolução e não sobre os ·esta· 
tu tos; por conseguinte, tendo a resolução quo 
passou no senndo por fito · aubr isar o gove•·no 
para a despez~ precisa para a ex.ecuç:ia prov.i · 
5orin dos estatutos, e · is~o o que se k l\ta de 
npprovar eu rejeitar.- . 

o Sn. NgJHAS dá Ulll nparle q ue não ouvimos. 
o SR• D uTRA RocHA :-E' ror a· do duvida· que 

lrntn·se sómente de nppro\·nr n rcsolucâo do 
senado -(r.eclamo.çl!es) tendo.,;ç em v ista o todo do~ 
estatutos em ~uas àisposições gernes, do que niio 
podemos preseindir. · .. · · ·. · . 
.os t\o~res deputados qne ·entenderem ni<o dever· 

dnr. .autorisação 11() governo pnra a ex~ução-pru
v-isoria .dos ei;tatutos, ])roeedão- desta .. marn)ira .: 
mas -nós, aquellcs que temos ·confiança n o go 
verno, lhe votamos esta nuLorísaoão. para as dcs
pezas precisas par" . a execução · ·d oo ·Gstatu tos. 

-1'ratu-se, r epito, . da approva~ão da resolu<;ão do 
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souado, c não da discussí\o dos esia.tutos, a qual 
foi adiada no senado por oc~asiiio d~ :1presen· 
t~r-sc a resolução que discutim:>s : e o noln·e 
deput~do ~,>or Pcn1atnbuco, que me precedeu, tnnto 
reconheceu is'o mesmo que declamu que a occa· 
,mo nã.., era propria pam trat&r dos estatutos ... 

l.hu. Voz :-0 nabra deputado discutio o adia· 
mcllto. · 

o s~. Du"f~A UOGHA ' - Ora, Sr. pr~sidente, 
Re11do cxacto o q11e ncabo de mosh·at·, cnLom<lo 
que o 1·equerimen!o de adiamento do nobre de
putado ~lo Rio de Janeiro niio deve se1· appro
Yado ; é estn a minha convicção, Íilndada. no 
que teuho observado e JJO que tenho oul'ldo a 
muita ~enl~ a .-espeito do estado actual dos 
c•tr,.os a~ direito e das e.;colas de medicina. q11e 
é pes;imo ; e por conse~uinte, apezar dos d~feito~ 
que contenhiio os est~ttuto.~. julgo que pondo-s~ 
elle.s ~m eJ:ecuçitu 'ó~mpre melhoran\õ o estado 
adual das academias du imperio ••• 

O Srt. NEons :-Olhe qne V_ Ex est:\. discu
tindo os estatutos. 

O SR. Du-r~A RocHA idii"igináQ-se n_o S>·. Ne· 
IJias]:-V. Ex. me ostú. mimoseando com os seus 
apartcs,o que mui to lhe agradeço \)ela sympathia que 
lhe consagro ; e lhe peço sõmente qne seja reciproco 
o nosso direito, e que me pennitta que lhe dê 
tambem apartes quanào fallar, sem se mostraL" 
incommod,ldo, como outro dh quando disse que 
eu embirrava com S. Ex. (Risaila,; .) 

Em 1·espostn ao seu ~parte di~~i que não estou 
discutindo dísposiçilo alguma dos estatuto•, sendD 
dttro quo niio posso deixar de os teL" em vista, 
como jà dedarei. 

O nobre deputado por l\Iinas din.Se que desde 
que os estatutos tinliào vindo a esta. casa era 
occasião compet.<mte para faze1·em-ge todas as 
alterações que se entendesse necessarias, .1 que 
neste ser.lido de,·ião ir a COIDIJÜssões. E". um 
cngnno em que labora o nobl"e deputado; os 
estatutos não e~tão em disc"~sito, e nem vierão 
remeLtidos a esta casa. Remettida. a t•esotllçUo 
:i.s commissões, como querent os nobt·es dspu
tados, estas não podem dar un1 pwccer a res
peito dos estatutos; pela minha f!Brte corno 
membro da commissão de insu·ucçao publica, 
declarQ q_ue se passasse o raquerimento ile adia· 
menlo nao me julJl"!l.Vll nut01"i>mdo para dat· um 
parecei" sobN os estatutos. Nt\o set su os meus 
ccllegns da commissii:o se jlllgat·hio uutorisnuo,; 
para isto, mas erdo que n:lo ..• 

O Sn. SJLY~nA. DA MaTn tlli um npart.e. 
O Sn. DuTn.\ RocHA:- O nolJre tlcpntndo o 

l3r. Silveim da :Motta tambem osth do nccordo 
COJlllOi"O, entende que o parecer deve set· sobro 
a l"esoluçiio c não sobre. o~ esbtutos; por con. 
sequencia po1· <!Ste lado os nobres d~putaJ~s não 
conseguem o seu fiRl. 

o noorc deputado por 1\linas disse mais gue 
ha \'inte annos ns academias e"istentes no nn
pel"io têm-sé regido pelos actuacs estatuto.<, o 
que pOl" consequeneia nào havia grand~ inconve
niente em que continue este mesmo estado de 
cousas. Sr. presidente, o nobre deputadv por 
miuha província já mostrou o vicio deste arga
mento do nobre deputado; por isso q11e as 
academias se têm regido mal até hoje por esses 
estatutos, é que este estado nfio deve continua•·, 
pois que todo o mundo conhece qli.e este csta•lo 
é p<>ssimo, que convém que se lhe dé algum 
remedio. Ora, demorar este remcdio por mais 
tempo é que não julgo que devesse ser Iembro.do, 
principalmente pelo nobre deJ)Utado por ~liDas, 
i 11 ustrado como é. 

O nobre deputado enumerou diversos dofeitos 
que encontra u<>s esíatntos. Eu já disse quo uii:o 
consitlcm que aciualmente se discutiio es~~J-; c,;-

tntntos : assim não posso acompanhai" o nobre 
deputado uos defdtos que uellcs encontra ; mas 
o que me pat·cce fõra J.e duvida .e que_ 'uma 
oll~a dec,ta. natu1·eza não pôde ser isenta da 
alguns <!efeitos. a pratica ,; q11e em lllaleria~ 
desta onlem vai tnostrando as vantagens e in· 
c01n·enientcs ; muitas disposições dos estatutos 
que nos P6l"eccm d~ \"ar.tago:n poderaõ na pra· 
tica mostrar·sa dedvantajosas, vice-v~.r~n; é muito 
difficil à prioJ•i em uma lei regulamentat· destas 
d·,<:idit• todos os defeit~s e vantagens. 

O nobre d«)JuLa~o pela Babia mostrou e'•iden· 
temente que o governo esta autorís·1do pela. lei 
a por em exccu~ao os estatut<>s, ua1a ve~ que 
não impol"te augment•l de despeza; o que s~. 
trata pois é de auto1·isar o govemo pat•a o aug
mento de despeza pr~cisa pat·a execução pro1·i· 
Sl}l"in dos est>tutos. 01·s, qtulndo tod•)S conhece· 
mos o estado pes~imo om que se achâo as esco· 
las do medicina e os cursos jurídicos ,to impel'io, 
qua11do nos achatnos uo fim da sessã•~, ·e não 
poJcmos discutir e~ses estatutos c approv~l-os, 
n:I•> seria. c<:~nvenient~ ado;ptal-os provisorhmente· 

. ale que o corpo legislativo dclibe.-e afinal ? E<t 
' acho <JUC a resolução é de g1·ande vantagem cou

siuerada por este ln•lo. 
I) nobre deputado pJr Pernambuco m"esmó nos 

mosttou a neeessi lacle de a.pprovarmos a. reso
lução, po1·que apre~entou o est:ldo pessimo dos 
cut•sos juridi~os. E' vertlade que o nobre depu
tado attríbuio todo este estado de cous:~.s ao go· 
n:rn ·, foi o governo que o nolll"e . deputado 
unicamente achot\ culpado pelos def.:itos que 
exi.;tem nas academias. Sr. presidente, não ser~i 
e11 que negue qne os governos do uo~so paiz 
têm tido a sua parte nos defdtos ou relaxação 
que $8 encontn~v nos cur~oa jurídicos o escolas 
de medicina ; mas ser~ unicamente o governo o 
culp.ad() por este mal, como pretende o nobr.: 
deputl\do? Pois o nob1·e deputado, qne é lent~ 
da academia de Olinda, julg•JU·se o mais pr<>prio 
pctra atirar a pedra· ao go vcrno ·r ... 

UM.r.. Yoz : -Porque não? 
O Sn. DuTilA RocuA ·. - Ett o digo no nobra 

deputado; porque o uobt•o deputado na posiçi\o 
de len~e muito digno a mui to illltsttado devi\ 
conhecer qu11 um dos grandes moles que tf:n1 
assal~do as academias do impcrio tem sidu a. 
f1tlta de b .•ns lentes. {A~Qiados.; Meus senhotcs, 
ou ttppelo pllra todos vos que cursastes as nos
sas ucndernins, dizci·me, muitas vezes não sahis· 
tes tln mllt\ com ~ convicçiio de quo a pedsoa 
qtte V08 leccionn\":1. nãu era habilitndu pa1·a esse 
mister? (Apoiados e apm·tes.j O nobre· deputn
do r,or Perna.1nbttco, pois, perdúe·m~ que llw 
diga, foi injusto nesta part.J •.• 

O Sn. PAOLA B.r..PTIST.~ :-Não disso que o 
goveruo era o unico culpado. ' 

O Sn. Du-r&.r.. P..ocu.~o:- Mas o. que ouvi ao 
nobre deputado foi sómente ,oecupa.r-sc do go· 
ver no ... 

O SR. PAUL.~ B~P"I!STA: - Pürque o governo, 
querendo, póde corrigir o mal e111 vez da aug· 
me11tal-o. 

O Sa. Dunu l~ocno~. : - Todos vús sabeis, se· 
nhores que lentes ha nas academias do irnperio 
que servindo-me de pluasc escolllstica, t:abuMo 
extnl.ordinariamenle; consta-me que lia lent.es 
que dur.lnte todo o an11o t.étn dado l() a ~ li
ções, isto é o mais escandaloso possível! O no
bre deput>ldo que me pt·ecedeu, que é lente, ha. 
de . ter notki" deste.-; factos ; o nobre deputado 
nào farã isto scguram'.lnte, m:<s ha de ter.noticia. 
que alguns dos seus collegas o fazem. 

A.it:da roais. o nobre devut:ldo e outros se
nhores niio têm notícia das bcllns C4usas que 
84) cnsinão nas nossa& academia~~ Sr. pre~ideu-
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te, seria. maLeria para .:ompõr-se 1llll grande 
livro ua anadoctas se me quizcsse dal' ílo tra
balho de referir o qu~ tilnho OU\•ido de alguns 
dos Srs. lente~ das acndelllins do nosso pai r.. 
Na ncademia de S. Paulo exi$tCm lentes muito 
Jistinctos ... [Apoiados.) 

UllrA Voz : -Aqui na. casa est iio algtms. 

O Sn. Du:rn,, Hocw .. ; - Nesh casa existem 
alguns de~ses ornamentos~ na acatlemia de 
Olinda existem ignalment~ lentes muito distin
ctos (apoiados} ; porén1, u1cu;; senhores, confesse
mo> n verdade, homens hn nessas acadea1ins 
que não servem pat·a nquillo (apoiádo§) ; outro> 
officio (risadas], po1·que t·ealmente niió SCI'.VCnt 
pam mestres. O estudante deve tsi· a convicçao 
tle qu~ o lente sabe mais do que elle; do con
trano não o ouve. e pnra que ou,·il-o? O mes
mo tenho ouvido u 1·espeito das ncndemias de 
medicina em t•elaçilo a alguns lent~s. 

Assim, Sr. presidente, toJos conhecemos que 
o estado aetual das academias nüo é bom, ê 
J:~Cssimo. Ora, eu peço ao nobre deputado por 
Pernambuco, con>ciencio~o corno é, dign.-me : 
acha que os estatutos, al)ezar de todo~ os de
!oitos, vão pêot· os cur:;os Juridic·>s em peior es· 
ta.do do que estào ? · 

lhu. Voz!- Niio. 

O S~t Don~A RocHA : - Eu peco ao nobre de
putado por Pernambuco, o Sr. Paula Baptista, 
que responda a esta minha pergunt~t ... (Pausa.) 
Tomo o silencio do nobre deputado como con
fil'mo.ndo o que digo ; não é pos~ivel estudo 
peior do que o aetual. Os ~sta~utos tem de
feito, eu reconheço ; mas eston intimamente con· 
vencido q11e a execução. provisorin delles ·''ai 
trazer vnH!!tgen·s. 

Depois, senhores, a re~o1uçi'io do sen:i.do re
conhece qne esses defdtos r.xistem, o governo 
t~mbem recon1teca isto, mas ftca autorisado pnra 
nesta execução provisoria que tem de f•zcr dns 
estatutos. it· att&ndelldo ao.; inconvenientes, afim 
de que· :l. obra q11ando sejll. opresento.ds. ao corpo 
legí.-lativo venha melhor do que esta actnal
mente. J"ogo, ain<.ln pQr este lado nóo temos uma 
grande vantagem em ndoptllt'rnos n t·esoluçR.o, 
porque o gcn'el'hO poder•'• dar cxecuçuo proviso
rin nos estatutos, notar os def<litoe e emendai· o~, 
o qunndo n obra vier a ser approvada pelo 
corpo legi!llu.tivo j(t ~e acllu.rl'l iseMa desses de
feitos. 

O nc>bre depu lado por Pemnmlluco foz o me· 
reeido elo!!io á uos.sn m0cldnde; dí11sa q11e e lia 
el'a a.orige,·aclo, era talentosa. Quem deseo11bece 
isto? Nós toue>s o conl.Jecemos; mas porguuto 
no nobre depu lado: não é ponn que essa mcci· 
dade ns~im talentosn c nlor1g-ernda nào encontro 
igual meu to todos os lentes t11lentosos e m()rige
rados? 
u~rA Voz: -lsto não ;, possivel. 

O Sn. DuTRA RocHA: - Acl:o que é muito p JS· 
si\•cl. Em um pR.iz onde a mocidaue é, como 
pintou o nobro deputado, e eu concordo, tnlcn
tos.'l e morigerado, niio podem ns academias 
sere•~ bem Sel'\'ida~? Julgo que é isto muito 
possivel ... 

UlrA Voz:- o~ VCnGimootos dos lentes são 
p,uitu mesquinhos. 

o Sn. DuT<i.l n~CHA: -Pois' melhorem-se aS 
academias .por este lado, aUm de que t.e·nhamos 
bons lentes, pois c esta uma materia em que 
entendo que uão se d<}ve olhar pnra. a econo
mia devem·se f21zer t•}das as despezas uecessa
l'ins; ::~fim de qUP. as_ pessoas 'J_~e !eecioniio a 
nossa mocidade lenh:w as habilrta~oes compe .. 
tentes ... 

U!.!A. Voz:- Entii.o appro\'a os estatutos nesta 
parte. 

O S&. DUT.RA RocnA: -Nós não estamos dis· 
cut.indo os estatutos; quando os discutirmos. 
então o nobre depubdo ter:í oecnsiiio de m1nuar 
suas emendas; pot• ora uêto se trata senS:o de 
uma execução provisoria que nos line d.l estado 
aetuo.l, que é considerado p;r todos como pes
$Ímo. 

O nobre deputado por Pt!rnambuco fez elogios 
:"• commissfio <1•• instru~r,ão publica, de cujas. 
luz~s fa?. dependet· o desenlace da questão. Im· 
m~recidamente pertenço a esta commissiio, mas 
acho que os elogios que a nobn~ deputado di
l'igio sáo e•n verd;<de muito bem cabidos aos 
ou~ros n1embros da commiss:i.o. Mas en já disse 
que o nobra deputado actuntmente niio póde co
lber as lnzes que espera da commi·ssiio; com
quant<> ella multo deseje ser'.'i!-o, não lhe pótie 
s~r u til, porque nós niio vamos dar parecer so
bre os estattt tos ; se fõr re mettid a a . resolução. 
á commissã.o, havemos de julgar simplesmente 
se se deve ilar ou não a autorisaçi\o proyisotia, 
mas niio tem-os de dar parecer a respeito dos 
estatutos. Se a resolucão tivesse necessidade de 
ir a alguma cornmis>iio, deveria S6t' {!, de orça
mento, que trnta de dar dinheiro; mas a com
mi~suo de saude ou de instmcçiio publica. não 
sei o que poderáõ dizer a respeito da sua ma
teria. 

U:u SR. Dru>onno:- Até devia ir á commissõ:o 
de constituição. 

O Sn. DGTlU RoCHA·: -Emfim cada um lem
bl'a a sua cúrnmissão, e isto p•·ov\ que não ha 
nee~ssidade de ir a nenhuma, pro.;a que pode: 
mos vot-ar a resolução independentemente do 
parece1· dol commissi'iu de ins!rucçiia publica, e 
11\ndli 1nenos da de saut.le publica, que na rea
lidade não sei o que tem com 1\ questão. 

O nobre deputado por Pemambuco notou que 
exbte no paíz uma pt·evençiio contra os nossos 
homens de sciencias !! de letras, que suas obras 
n!to si'ic apreciadas deYidamante, enLretanto que 
o contt·ario acontecA com os ~stt'angeil'OS, tantn 
qn~ o nobro deputn•io disse : " Senhores, esto:: 
para publicou· uma obra, não me importo. com 
o conceito mão que se possa fazer do mi•n. " 

Eu àiviJjo do no!Jro deput~dll: ealondo que 
no nosso paiz nprechio-so de\'!damente ns bons 
ollrns q11e produzem os noseos patrícios; o que 
ncho é quo o espirito brazilciro, ü semelhança 
do espírito fra11Cez, tende a sat~·risar todas os 
producções pedantescas que nh1 npparecem, e 
nistOJ acho umíta razão. N'ão so r~ceie pois o 
nobre deputado do juizo dos seus patrieios, qu~ 
lhe lia de set· fav()l'&vdl, porque o nobr~ depu
tnJo tem conhecimentos bastante$, tãm o talento 
devido para que a sua obra pos:;a ser bem 
apl'eciada [apoiados)~ eu d~s<le jà digo que sin
cemmente desejo q_ue elb appareç~. 

V.:lu terminar, Sr. presidente, pedindo desculpa 
li camara de lhe haver roubado este bocadü de 
tempo, desculpa que me deve ser . concedi~n, 
~ttento o 1neu silencio ; sou deputado que muno 
pou~as ve:es occupa a sua attenção, é a .segu11da 
vez que f:tlll> m•sta casa, e de certo não o fada 
agora se, como membro da conunissão de in· 
strllcçfio publlcn, não tivasse d~ dar al~Ull.ltlS eli:
plicações· ao nolJre deputtldo por Pern~mbl1co 
que me precedeu. 

o ·s .... ·A:ug;'us'to do 01h·cira: -Depois 
do lii-ilhantc discur•o que r, ; pronunciadü pelo 
me11 il\u~tre amigo e colt~ga. por Perl!ambuco, 
julgo a discus;;:lu esgotad~ pars todos nqueUes 
qua opin:lo a ·favor do adtamento propo11to. Po~ 
essa rnzào pois, Sr.· presidente. poucas pabJ_vras 
direi para motivar o mett '\"Oto, ~ em resposta 
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ao nobre à~puta<.lo pela Bahi:l que aeaba ole 
senl:n-sc. 

O nobre depu laJo c.li>s~ que aqucl!~s I'JUC 1111· 
~twiio a favor do adiamento ela resolução n:io 
alcançariiio o fim ·n que se p•·opunhüo. Por mais 
que quizesse prestnr atlençüo ás o\Jservaçücs do 
nobre deputado, ni\o pildo comprd1cnd1lr a sua 
argnmentnção : vejo I'JIIC n rcsolu~ào aut tJrisa o 
governo a realisar o auglllcnto de d~sveza que 
fo)r necessnrin • para a éXecuc;iio provi>o•·ia Jos 
novo;; estatutos; logo, vamos nutonss.r o goven1o 
a p<k em cxecuçiio os e~tatutos, dando-lha o;; 
111el0s pnra cumprir aquellns disposições que .:n
volvdm nugmento do de:\p<3:>:1l, isto <', aquellas 
qu e se rofcnlm n cr<!o. ~:1o de cert:IS cade iras. 

Eu julgo que é muito inconveni~nte a auto
ri•ação · da semelh~nto despezn; julgo que a 
governo mesmo se vGrá muito cmlmr~çado em 
achat· q•tem queira provisoriamente pmencher 
••~sas eadeirtLs; V. Ex. comp•·ebende perfeitamente 
•1ue niio haverá ningncm ttnc se · 11ueir~ sujeitar 
a ir occupa1· ·uma _cadeirn por 2 ou 3 mezes .. 

O•·a, .se o:s esl!ltutos taes quaes forão o r gnni
sados pelo Sr. minist1·o do impe•·io contém rlefei
t.os, entendo que cleveuios t.r•ltar do cxtil·par 
~sses defeitos. Para este fim existem commissõcs 
lia casa, coinmissõea compostas uM primcirM 
illnstrações do parlamento; a cllas co•npete apre
sentar um trabalho menos imcompleto. S~gurà· 
mente o governo deve ser censurado, porque 
depois do espaço tão longo dol 11 aunos não 
npresent'~ um tr.Lhal!Jo ~ompleto, .mas .um cuja 
impeddção elle tnesmo e o prim.ciro (I nssignn· 
hu·; parece-mP- nié ser contra n dignidade da 
dn cnsa approvar um trabalho cnjn imperfeição 
todos reconl:iccem. 

Não ine farei cargo de repellit· algumas insi· 
J!U!I~ões fei tas pelo nobre deputado que acaba 
Je . se_ritar·SC· contra os lentes dos cu1·~o$ ju1·idi· 
COS- •• 

O Sa. DuTllA RocuA:- N :lo fiz insinua~ões, 
fallei muito claro. . · 

O S R. Auo~:sTO DE OLI\l?.IP.A:- Permitta-me que 
lhe diga que meMS bem cabidas me pnroc,.rfio 
algnti'las e~f)ressuos suas, po1·q ue ·sendo discipulo 
Ja acnd•mua de S. 'Paul<\, .. no meu en\ender era 
s. Ex. o menos proprio para censurnr os len t~s 
<!essa nendemin •. . 

O Sn. DcTR.\ R•)CII.\ :- Porqne? 
O SR.· AU•>c~·ro uu OLIVEIRA:- Por umn 1·n~iio 

muito simples: porque ncho.ndo-se o nobre de
putnuo colloc~>do em umn posiçiiO tito clevnda, 
como o. de me muro desto · padnmento, pnreeiu-moJ 
q;;u devu1 dei~llr esta tal'e[a. a outi'OS quo não 
l1ouv~s!l<lm frequentado a ncnderniu de S. }>nulo ... 
~ Sat. DUTl\A RocHA:-Om, pelo nmor rle D<)usl 

H-., de a.pprovur quantas nsneira~ se dizem n'ls 
academius 1 

O Sn. At:Gt:STo t>t> OLtVEIRA:-Niio di"<) que 
as :'l!Prov<!, ma$ niio devia a proveitar-se "'da. sua 
pos1çao para fazer censuras aos l:!eus antigos 
Jenl.es... · 

O SR. DG1'nA RocHA:-1-'i~ justiça aos !)ons. 
0 SR. · AUGUSTO DE ÚI.IVEIRA :-l)eRej nria que 

P.SSa tarefa. fosse desempenhada por outro que 
11110 fosse o nobre deputado ..• 

O Sn. DUTRA RÔCHA:-Todos que V. Ex. \"io 
em Frn nça e rito bons? 

9 Sr.. _Acc;csTo DE OLIVEIIU :-Se aiguns e1·i'io 
muo:;, nno me fanH c:lrgo de os censurar dei· 
:-::arc1 ~sln tarefa ao nobre deputado, ·e a outros. 

Senhores, é b~m sabido que se o espirito .do 
patrors.ato reina nas no~s!UI escolas de medicina 
e de . dil'oi~o. segurament~ o primeiro culpado é 
o fiO\"PtllO. Por mais rigorosos •tu~ <)ll('ir:io ser 

o!> ln"tP~. !ó<) os discípulos a.ppell;io pnra · o g~
Vfn·u., ll"h'lO !ogo pntrouuto : quan tns v~•es \-~-se 
•)ue um disci~;~ulo de qualqu~r das ncndem\as 
não podendo ta•er .. actll p01· · ter sido omisso nos 
seus Jevcr\tS, 1·ecorrcm ao governo, c púa· n1ciü. 
d e um aviso ,\ admiUido a fazer esse act.o "! 

Pc>r esta razão e11tend<J que o nobr e deputado 
f,,[ nillliamente il~j~Stl contnt os lentes; se· quer 
a cabar com o espmto do patronato qu e existe 1111~ 
acaJemins jttridicas, tlev<l pdncipiur por cen~u-· 
n11· o gove1·no, lJlle é o p•·imoiro culpudo desse. 
p~tronat':'- E11 u~o digo _que os_ lent.es sejiio· 
homens unpeccave•s,_ que nno tcn.hao con:tm~tti do. 
algumas faltls, mas não hn l•mto quo t enha a c,Jrtl·. 
gem nocessarin purn usnr sempre do devido rigor. 
qunndo cllo sab~ que .sens netos nesse sentido 
ni\o scruo sustentados pelo governo. 

Senhores, se os csti\Lutos taes quaes forào or
g!\ni~o.dos, segund~ mesmo c .. nres~ou ~ s~11 auto•·. 
s i'io unperfeLtos. nao po<let·á n cnmar:t <lescobdr 
essas imperfeições, removei-as? Nilo poden'L qual
quct· de suas commíssões apresentar um projecto 
cu• que se mat·que as basns pillM qunes s.e devem 
1·efonnnr o~ cs tatntos ? Deve· s~hir dest-1 c:tsa 
uma !ai j á conhcci<l•' imperfeita? E' 'na cl:ecuçúo. 
das lei< que se descobrem os selts deCdt,J:>, mtlS 
u!to na su11 decretnção, quando .ni 11da é tempo 
d<l aperfeiçoul-as e cürrigii·A:> ; mas quando j {< 
antes da exccuçiio se conhece q11e esta lei •i 
impe.rfeit~ c incompleta, não 6 do nosso dever 
antes de sua adopçdo fint~t co•·rigil·n, cmen<lal-a? 1 

E.n ''er~atle, senilores, é para estranhu· que o 
g•Jverno. que tem a sen alcanc<J tant<>s meios 
por11 clnbor.1r obras meuos llefeituiJsa~. nos ..-íP.sse 
nprescntar . um t ral>alho cuja imperfe içíio é P•>r 
to~<JS !lpregoada_; o Sr. ministro d0,impe1·io, que 
aluis e .pessoa lilu~~rada, o que poJ i·\ cllam~r 
em seu soccorro o ·sr. ·mlnistro da marinh", 
lentll de uma acade mia j11ri-Jica, poderia no'! 
ter apresenta do um tmbalho n1als completo. 

O gov<Jrno, a\1\m do con,;elho de est.\do, podia 
tnmbenl ter nc;mendo umn commissilo cxtern ••· 
Devendo _mesmo ter. Ot!v!do as aeo.dcmias, quP.l' 
d!: m~d•cma, que1 .JL:md•cas; pot• tO<l!l< e.;sas rn
zocs, c mmt.o c mlllto ccnsur:.vc\ o procedlmen tu 
do govel'llo, ~uo niio Iom pcj<l <le upre •en tnr no 
corpo leglslntwo um · trabnfho .:onlculio ln<>gulll
ridadcs c impol'fcições . 

UliA Voz :-0 S1·. viscon.Io de OLinda tambem 
trl\balllou nisto. 

O Sn. A•JousTO DE Ol.lVY.tR.\ : - Porn que vo!m 
este nome·? :'\il<> eabo o nvbro c.lcpntatlo o qttP. 
se po.ssou nn ecnodo ? N1lo 8Gbe 9uo nq11elle 
dlsLmct•l senador declarou que dopo1s do truba.
lto concluillo no conselho de estudo ! ul para n 
secretaria óo impcri,l, o nhi soiT•·eu moc.lificaçues 
taes que nté appnreeem cn·os de g•·ammaticfl, 
nté gallicismos? (.;omo pois fa?.ca·-se cargo áquelle 
uistinrto s~nador pelas imperfeições dos ·estut n· 
tos? D~mtus, o conselbo de estauo nlio tem senoio 
um voto consultivo. e n:io doli l.terat iv<>; portanto 
responsavel é o governo qu:mdo adepta a opit1iiio 
do conselho de ~atado. 

Assim, Sr. presidente, o projecto deve s er adiado 
afim de il· á eommissão parn que nos a presente 
algumas. emendas c;u um trabalho qualquer tnetho r 
do que este... • 

O Sa. FEatu.t. :-Paro. tirar os erros de gtam· 
:natica e gallicismos? · 

O Sn. AucuSTo nl,! 0LtYEtnA ,-_Quando me re~ 
feri aos erro$ de grammntica foi para resp•>ndor 
o.o ~pnrtc do nob1·e <leputndo pela BahitL, que 
de alg11ma maneira parec~u qt1~rer censurar ao 
Sr- vi,>conde de Olinua por esses es tatutos. visto 
1111e o nobre Sr. visconde diss~:~ no senado que 
o trabalho do conselho d<l estado !1avia sido mo
dificado pelo Sr. mini$tro por la\ fórma que ato! 
nf!llP. So> ol<'p!U'•l\'11 ~<)IH ••TI'08 <iC gmnnnatica. 
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l'ortanto, .. ·Sr. ·presidenw, entenCJo qu·e ·a iuü8~ 

mento "!tO pôde dei~ar <.le ser appro,:ado pelo. 
cama,ra. Antes . de me . senhl' not.nrei qne se o 
encerrnmento •la assernhléa n ão esti vease t!lo 
proximo, . pela marcha que as C:OilSilS v.i • le· 
vando, : ·" . t;:o?V~rno !lncontrtlriR. dentro em . pouco 
tfl/npo mat~ oppostçito no seto da maioria do 
qne mesmo. no da m}noría pm·a adopçãu de to
dM_ n.s m~dtdo~.s qua JLtlg(ls~c convenientes. . 

Obsen:~. :>t· . . presidente, que estes estatutos, 
sethio confeccionados e apresentados pelo go
\'erno, devem SN' consi~em.dos um 11rojeeto de 
l~i todo ~inisteri:ll, pot·qunnto elles nilo forno 
so cv!tfecctonados .pelo Sr. mínis~ro do impedo, 
mas nmJ1\ ~ustentodos pelo mesmo Sr ~ministro com 
t.ldüs a" suas for ças no senado ; mas um membl'v 
pt·oemiueule Ja maioria . da camat·a e qu.e hoje 
_procura co•ltt'at'illt n vontade do gvvemo I E1n ver
tl_•de · não C(lncebo isto I .Como ê que un• .membro 
Lao proemh1entc d11 .maioria é o pt•imcil·o que 
vem uesta easa eont•·ari.w a~ <•piniões d•.l go
vcr••o reqnercn<.lo semelhl\nte . a<lhunento '! h ta é 
o qne mé' eonvunee cada v~?. uo nis de que existe 
diverp;•lllcill no gHbinctc, de q11e )11\ cei·tos. tnetn
,ln·os da maioria oo~nt·regados 'dn. missão de 
_derrotar o go\·et·no; ou alguns dos Sr"- rui· 
mstros. · · · 

. (Ap<n~tes- ~ vivas r eclamações.) 

Vejo que cstn. modiua ' diz positiv,1men~ res
peito no :::;,.._ tuin1stro ilo imperlo, e me pntece 
'lu e hojn so quer dnr·. assim ·um voto de cen
sur.l no Sr. ministro do ímperio (Xrto apoia-
do.r. ) : · . 

O n..!inmento uo nob1·e d'!p_utadv tem mnis r.l
cance du que elle pens1, tende n·1dn menos .d<J 
']ttc. a ·mnt1\r n.s estatutos, po1·q ue ni'io . é possi, 
vel .._que .. em 1.1 . rlias de sessdo ns commissões 
possuo, .p()l' mais desejo~ que tenhiio, np1:esentar 
nm t rabalho sobr.c ~sta . mP.te1·in, ue· m:lnei~a que 
nindn . nostn sessiio · seja :~pprova.Jo pelo corpo 
legtsln\ivo. . . · 

O ~r:. C,n;~tóo Bonr.~s dá um ap:trle que· nãv 
pudeJ~lOS OU VIl'. . . 

· O Sn. AuauRTo IJF. Or;tVErRA : - Eu acredito, 
Sr. presidente, Htl ~inc~ridnde d M palavras. do 
nobre d~putndo p~lo Rio üe Janeiro : mns per
mitLMnc quo 1!1•1 diga que nem todos ftmlo o 
mcsrno jutzo que eu f11ço a seu l'O:Speito :·o no
bre depnta.to S tbo que l.lS seus uctos - podem ser 
malignamente iut.~l'pt·ctaJos. Apresenta·so um tt·n
bn\ho feito pelo gove rno, um tt·nbnlho qttrJ o 
gJ\'erno jul~tn i.ttil, ~ pam cujn ndo~uo empreglt 
lodos · os c.~ for~:o~ ; se eu fúra n\cmllro da mnlo
rià segnrnm<.>u\e ·uiio proporia n P.sla ~8811 utedldn 
algumn· que t ivt's:te pot· fim molc; tar ao go>
verno' 

o. Sn. F&an.-z:-E' o melhor aoll'l.lgado coutm 
o adituuento. . · · . · 

O Sa. A~,;Gus ·ro nR Or.n-RmA:-Coono· ·membro 
d(l minoria cst•>ll rio me u direito· ·votando .pelo 
adiamen t", pot'<}liC j tllgo os cstatittos . nl.uitu im'
pet·feiLI.l~; IIIRS aumira que, .seutlll ·o .liObl'e. ll c · 
paladu mcmbr.> dn msiol'i:l , aendo o · nobre. 
tleputaJo ·o primeiro Qlle ioc~ttl casa. aprcscntoll 
adhesões as -n'lttis ·llinee,·ns no go:>Vorno, ·caia na 
manif~sta · coitten..ticçiio de contt·al'inr hoje ns 
opiniões do m . smo ·governo, · sabend" pe.deita
melite .o a(an eom que. o Sr • . miniatro do 'impe· 
1·io apresentou este Slll! trabalho r..> senado. 

o·, S!t. Pn&StDm<TE :-P~ç:.> n.~: nobt·c -depnt1kdo · 
que se cinjn a n1•\•e•·ln. · · . 

O Sn. Aur.c sTo n~ Or.n'•:rru. : - Jul:io, ·g,._
J>r~iJ·entc, qua P.stot\ mnito lU\ or<lem. (Apoia-. 
<los. j 

UYA Voz : .:.... E' verrla<lP, .· P~t:{ !'tt!li('nl ·tnd~ o 
ariinm .. nl.•i. 

Í ·n)lf) .f. 

O SR. Du-rn' Roctu : -Colloeou · a qul!;;tão no 
seu verdu•Jeiro terreno . -'· 

O Sn. ACGlJST.) DE Ouvt:UL\ : - Estou .lem- . 
branJo . t\ maiori11 :~s seus u~veres, . . .· · 

O S rt . . CvaaJh D.\& . NET.r;:s:-Sem duvi..ta, e~lá 
nos clnunan.Jtl ao c:umpt·imento tio~ no:iRos de
vct·cs. 

O Sn. SILVEIRA o.• Mol''!'A : -Tanto que ct1, 
qu~ pret~ 11dh vota1· pei<J adiamento, estou ~gora 
dispo~to a votar contra·, t!cpois qt\e ou vi as 
observações do uobre deputado. 

O Sn. Aun-usT~ oE Oa:.tvste" ;.:....:ve]ó, S t·.· presi
dente, que nlgurr. u cxpress~e3 minhllll não te~ 
ngradado a certo,; am1gos •nc us; mas devo dizer 
que nesta questiió como em toda-o as outras; 
cmitto a minha opiniiio éom toda a fran-
qtteza. · . . 

A pena~ liz eslo.s reflexões para mostrat· a eon
tradicç~o em qu_e se o.r.hava o nóbt:,e _tieputadc:> 
pe!o Rto do. June,ro.>, ·autor do .... reqttcri~ento de 
adoamento; <lcelnrando finalmente que ·,·oto pelo 
adiamento, :nã·> ' pelns· ruzô"!s · apl·estntad:a~ pelo 
nob1'o ú.,.p'uta•lO pelo Rio de JlllleiTo, e slm por
que entendo que esta ·eanHtra ·: não pbde jâmaís 

.appt·ovar uma mediJa reconhecidamente ·Imper-
feita. .. · ·· · 

o Sr. F . ·oc'cu...Vian .;):....,;n·epoi~ do prudente 
aviso qttc :tcaba de fazer-nos o n'qbrc d <Jpnt:'idc 
qM me prccedon, é impossivel que e11, C<)tnmun
ganJo com a maioria lla c·nsa, vote pelo adia
mr.nto. (Ap?uu!os da ·maiwia.) . . .. ·.· · .. 

ll.st·wa· dtsposto· . t1. votar por ,e lle ·; achava. :tl.c 
gu ... as razões que · mutivãssem. _a sua · nece!isi'-· 
llo.J.e, applaudi ·u E: rnpctibo com q_IIO o .met.i hon
mdo collega deputado pelo :Rio de · .Ja n_t'il'~ o 
Nquereu, e supponho, como olle, que a questno uiio 
era d e conli'tlnça ;· eu i:l com ingenuidad~ d ,tr o meu 
voto e m ravot· de adiamento : mas agvl'tl que a: ques·
tã~ se ncha eollocnda n o pauto en1 ·quo u no
b1·e dcpt1tado a ·colloeou, de · conti'nuça ou m1.:~ 
coo.fl.tlnça. no gu.binete, tenho de recuar; 11té 
utesmo quando os' "obres deputados tl!'l'csentll• 
rão suas consiJerações reconheci que me aellava 
em erro adberi n'do · ao ndi,lment· '· ( ApoíaM.< da 
maioria. eruzt2b·se rt.iffet·entes apm·tes:) · 

Os n·obr~s duput9.dos rcclo.u,~riio pelo. nl!e(!tai
dndc de sennu dlgcutidos oo · estatu~u~> ; e ~o~ . tllm
b~m rec:lt\mo por ella, e ó para <lor h1gar il. 
f']UO esta .Jiseu5siio· se nprosoute que uüo posso 
tnais votat· pelo 11<.linme nto. Qua11llo se di&cntit· 
n resoluçilo que veio .do senado, acho quo tem 
cabimento um exame maia la•·go !lc nll)dO poa·
qu~ ·o govcmo o!hou para est~ materia : ll1!Be 
e:o~ame, uinda . que uào scja umn 'dlacuaaào for
t.ln\, dará favornvel ensejo aos adversarios do!l 
estatutos para apt·esent,ll·ean as auaa vist.u. 
Por tanto o ~&diamentl) V1li eontJ·Ilt'iar ~sso desejo. 
do discussão ·que ·os nobrei ·deptit1LJos tnanira .. -
t.ii~). 

Tinha necessidade de ni'-' dt.r · ., roeu· voto 
silencil)so ,nesta . quA.stilo, para ' que ao não ~n
t~uda que app~ovo em sua tvtalidade <,s esta
ttttos confeccionados pelo gov~rno. Noto defeito$ 
DLl pt·ogramma do ensino, na direcçlo dos · es
tndos, no ·methodo e n!l diseiplin11, e em oec-v 
siã<> compe~ente -8erei ma;s e1ph.;ito- 'áeerca-deeses 
dt!feitos- ( A.i11da contmu8o O$ <Ip<l'rle.s.) · :·" . ··· 

Logo que se diz que o Sr. ll)ill_isu·o do im~ri<> 
quiz reWc:ar. os estatu:t.:~s, ouvmqCI as;-co110~-oes 
sciuntificns, ea que acho ~ue eslo . e o mel~IOC' 
a.ecordo, -voto para qud se lhe de esta autort,;a
c;oió:;- é'··o ' -Wlieo ·meio . posgivel ·de · ile· obter algli.m 
r esultado. vant.j~ao. . . . · · · · • 

Ant<:s de teraunar, v1st<l ·que $6 • troulUl · parn. 
a díscussito O· ' proCoSI!lorato dos 'car~e · juridioos, 
dirai qu~ di~cor!'-o·· do meu· iUIJ8tt:i' ·:·eollega: 'lt.!
putndo ·pela Babaa, · na parte em qne Re llllll!U'••U. 
t:io dP.!\:t!f<!clO nm~ nossos cni'!!OII' jur tdi~o~. · 

i)( I 
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Não sei o historico do curso de Olinds, mas · · o de· S. · Paulo ó. ~em di1vida algum'a muito hon· 
l'óSo. ; os . prof~sores n. q!Jem .ouvi quando es
tüdante · e rão em geral pessoas de muit.o marito 
e de muita nssiduidade no magioterio ; til.lvez 
um ou cutro; pela sua idnde, pelo can~aço, fi. 
zesse exeepçiio nessa l'cgt'tl ; mas aqui mesmo 
na casa se acbiio dous illus lres profe :>Sores do 
curso .jul'idic,l· de s. Paulo, .. um que prima nn 
nclministr,\ção, e outro na tnlmua, pefos quaes 
n c•tmam póue julgar do pcosoal dnquella aca-
demia. (Apoiados.) · 

o s~. Pacheco: -Sr. presidente, eu não 
~inha· tenç:lo de !alldr na questão do adian1ent••· 
RUnrJavn-me para emittit· algumas considerações 
quando se tratasse do projecto ; mas a maneim 
po.1· que se. e:qirimio. o nobre depulaJo que acaba 
de ~entnr·s~impelho-me e. pedir a palavra. 
. AdàH.a:.l ;' Sr. pt·esidente, que· um homem do
Lado de tanto tal~ntil, como esse houl'll.do de· 
pntado, tendo· pedid·• .a palwra para defender o 

. adiamPntO, muda;se de opinitlo sô P.Orque •••n 
outro n.:~bre deputadol disse que const<leravn .a 
IJUestão l!omo de . confiança ! Codn um · de. nós 
pôde ellcarnr uma questão por este. ou aquelle 
.lado. 

Se um membro da minorin entetldcu que esta 
questão é de confianço, um out ro · da maiol'ia 
nutór do 1·equ.erinlen\o de adiamento, entendeu 
.di.versamentc; · e entã" qual .a razão .Por quo: o 
.nobre deputnJo :>. quem me. refiro despreza . . a 
opiriítio desto seu ttio distincto col'l'oligion!)•'JO 
da malori:l , e quet dar tamanho peso ã .de um 
·adve.rsario? Como· em oull·as occasiões não o tem 
feito? Pois o nob1·e doputndo n :io tem um.a intel
.ligencia superillr? Niio póde por si exnminar se esta 
questl1o é' ou .uão de confiança? PllrE'te que a. maioria 
âs v~zes teon seus relances de imparcialidaLie, 
mas >11-repende·se logo. A boa l'azào levou um 
membro da maioria n pedir v adimnento, mas 
i,;to desagradou, quer-se 1·ecunr. 
. ·Acharia rnziio . no s·, .. · deoutad'l· e .nos seus 
c.:~llegas se o ministro dn cõt:ôa, que se neha 
presente, pedisse a palavra c declarasse que 
considerava · a questão de confiança; . então eu 
comprehenderia a convcniencia. de"em s~melhante 
circumstanda· colloc•uem-se os Srs. deput>tdos ·l!m 
seus luga1·es marcados na politica ; mns porquo 
um. deputado apresenta sua opinião indivJdua.l, 
dev&-se sem mais nruedio despr'ezar ·principio!! 
de ·justica e <!e u tilidade publico, c sc~P.tir-se os 
duros dictames do espírito de · part1do t Por 
ventura ·O . g()verno disse que se mio passasse 
11 medida e li o · se reLiraria? Quando a medida 
de que se trnla fos~ de confiança, ainda. assim 
cump1·iria examinat· se ni'lo passando ella o go
vern o perderia. a força moral e teria de retil•ar

. se. ·Ha. medidas do eonfinnç<~ que nilo nff'ootão, e 
nem .. deve~! . a!fectar a existencia do mini~terio . 
. Enca1·emos, · o pr<'jecto ein si. Creio que elle 

,; mais digno de auençiio ·dn quo pensão alguns : 
trata-se. da existeneio do~ nossos mais impor
tanLes estabelecimentos de inslrueção supertor; 
trata-se do seu melhoramento : é isto eolUa tão 
faci l; que niio. a. devamos estudar profunJamcnte 
O pedido que se fe2 para sei' este projecto re
Juettiuo ús c.lmmiseões de instrucção e de saude 
publica, é, · a · meu ver, ·o mai~J justo possível; 
devemos -votar por ellc. ' . 
' O que -diz o · projecw? Autoriaa O'' IZOV<3l'UO a 

reali>ulr o augmento d.l despe7.a que fõr neces· 
saria··psra a · cxecuçlio provisoria . dos novos ea
tiituto s das faculdades do! direito o de medicín'l 
autorisa·o mais ·a fazer as ultl!rações· que ainda 

-julgar eonvenienl.es. 
: : Protura·se arrancar e~ta autori~Açiio, · propall\n
do-se: .. q~m llão podemos ·averiguar ligara a bon· 
dade dos estatutos confeccionados pelo goverDo: 
qaP. ngo.·A lrat.a : s~ openllll d•l •l u- o dinheiro 

nc~ssario pora eitecut·tr-sc 11. obra·.raita ' em o: ir-. 
tude de \una autorisaçüo anterior. PAi·C. mim. e 
este um principio noVO> ·contrario a . ~-.dils , as 
idéns r ecebid>1:>. · · . . • . 

Quando se trata d·~ dat· cinbeiro ao gO\~érilo 
ptu·a a ·execUI)Iio de 111na nieo.Iida qualquer, não 
nos corre a obrigaçi!o ole examinar se essa medida 
tem de prodnzir todos os bons elfeito;r. q1le se 
teve em vistn? Havemos do · votni· n <lsmo, sem 
exf\me algum? Podemos IIÓS dispór A. nosso alve~ 
d1'io ·dos· eo[res publlcos? As C•>mmissões ·a. <iuP.m 
l'ôt· .l'emettido este projecto esti\o sem duvida em 
obrignçiio d e cxatmnarem os estatutos, ·.e diz_e
rem-nos se com·ém on n:lo dor o dinheiro ·par.!,\ 
!lerem e llcs .1>xecutados: · . . 

Se·ns eommissõ~s· entenJerem ·que dess11. &xc
ençiio hiio de provir males,· devctu·o francamente 
.Jizer, P. neste ca;o cumpre-nos rejeitar· P.ste pro
jo~eto.- Aind·1 mais, ·se·· ns commissõe~ entenderem 
que os estatutos dependem,- pa1·a sua boa cxe~ 
coção, ds u\lla medida, de · um~ ptovidencia 
qualquer, devem J:~ropõl·a·; ·etnenda:ado este pro
jecto . Pllis. isto 11óde: entrar nm duviola para ~c 
nos dizer. qlle ns commisaõe.~ niio ·s·1beriiu o que 
\ues cumpre fazer ? . Q11er-se-nos restringir uni
camonto 11. v•>tat· o ~inneit·o, como se o deves
semos fazer · atttomaticamente. E' i sto desco
nhecer inteirnmente o . meca·nismo do governo 
rcrrc;énti\tivo. · ' · 

Vnmo.> a segunda parte do· projecto. (I.A.J 
· Já e~tnmos tfu> e~qit~>cidos dos noàsôs d ircito'l 

qtte ainda n illguein (ocou na rn.constítuci~nalidade 
da ~~gun·h\ parte deste prOJe~to~ 'Al'mou-se· o 
gove•·wJ de uma nutorlsaçüo vaga e · sem limite·s 
para elle Jegislal·, alteronC::o os taes estatut<Js 
como lhe parecer. Comm;;tteu-so a p1·imeira iueon· 
stitucionnlidr,J~J qua11do se lhe coneedea·o fazer uma 
lei o.le reformas da .. academias; elle ·usou mal' dessn 
autol'isação; reconhece-se isto. E· o q11e·raz o corpo 
legislativo? Di'l': : « Pois bem; 'fique ngorn · com 
uma nuto1·is 1ção permaoente ·dn · legi~lador; -vá. 
.alterando os estntutos como lhe . parecer. · r~ .· N,to 
posso tolerar semelhan te systemn. · 

Podet·emos .nós d~r uma t.ul autorisaçiio? ··Eu 
entendo que se sDbscrf!Vet· com o meu· vot.o · a 
um sl!uielha•lte · p1·ojccto 'ralto li. minba dignidade 
c descouhcço a da· camam (apoiados. da mir.o•·in]; 
proclamo· ao publico qnc o ect-po le!(isllüivo entre 
nós é umn entidade inulil, de~necossaria (ap,ia· 
dos da ' mino,-ía); que o systen:a represeot.ativo 
~ vi~ioso, porque ·<fã · a uma reuni'io do homens 
o ·poder de legislar, qun11<.1o deYe. c·1ber ao g•l· 
vertlo, ou a un\ só homem. (AJJouzdos . da mi· 
ll~ll'ia.) . Será isto o que nós pretendemo~? Que· 
reremoa desacredihr o côrpo ldsisl:ltivo? Mostrlll' 
no~s11 impokilcin? . . . . 

E st.unJ.Di(, é verdade, no uso· de. concedermos 
scme)l(;i'ntPS autoJ·isnções; mas .é um nboso :que 
de.ve . .acaba1· • . Cum o meu voto tua autorisnt;õcs 
n1ío têm sido dtl.Jtl.S: tenho sempre. negado taOB 
delegações, pouco me importando que o governo 
SPja meu ami~o Ott n~o; c. lho sómente parll a 
!ne •• nstltacionalidade o para da. in~onvenient<;s 
de semelhantes delegações. Reconheço qu•J uma 
cnbcça ·só pódc ·com moi~ unldado eonceber um 
systema c !ormulal·o. Mas o "meio é outt·.o. O 
góvernll, mediante o nuxili'o ãos. homens e cor
porações que o cel'e:'io, estuda uma cioaterin, for
multt um projecto. e !lpr<)senta-o ao corpo). legis
lativo: . Guardada assim n le i "''constitucioual , 
obtem-se o mdhodo qué convém em úm systemn. 
No caso occorrcnte então o escanJalo niio pôde 
subia· a: mal~, p<Jrque dl\-se · ao ~vemo uo1 
poder legislativo c indefinido arma-se do podP.r 
Jl<)rmnnente de legisla~. quandll se lhe di?. . que 
elle execute O!l estatutos que . r~z. e ·.\'ti. ra:>.e~d.n 
nell<l!l as alteraçõo11 que quizcr. Que anarchJa ! 
· Senhores, doixemos de P••rte a inconatituciona· 

lida-'P, iombremo-no!l qne CJIUISi sempre a vanta· 
g~m •le melhllr·u· :mda n pnr <lll perigo"" inno\'ar; 
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u~:sta·no:; esta considel~çii•• para nao· desprezru·· 
mo~ o ndía1nento. · 

Adruira ·que homens que se dizem cnnscrvaJorcs 
scjã.:> tão faceis em fazer inno vações, damittindo 
dtl si o exame das vantal!cns c dos Inales qué 
cJ\as possão aearrctar.-Mas já que vos mostrnis 
Jtojc tão ra!ormadorcs, permitü q•l(l vos inter
pellc, e vos p~rgunte ,Pelas reformas que nos 
promett.e. s tes no prlneiptO desta sessão. (Apoiados j 
da mittO>"ia. ) . 

R()Conbeeel'ites comnosco os vici~s das eleições, 1 
c o que tendes feito para corri~il-os '! Promet- ·l 
te~tes a reforma das municipalidades, e nada ! 
a_pL·esenta.stE!s ; .. o gove1·no, pelo org•1o de St· .. mi· j 
mstro da JUSttça, prometteu-nos _um Jli'{,Jecto 
áeerca de incompatibilidades indirectns relntiv~- ] 
mente av poder judiciario·; onde está essa \"(>forma? i 
;Apoiados da m i•uwia.) . · . I 

Immetsaas $1lQ as necés~idades ,que palpilii.o, I 
quo todos scutem, e entret~nto a sessãl) estó. a 1 
encerrar-se. Surdos a todas ess4s necessidades, 'I 
vinde·ilos ago~a. quando apenas faW'ío · meia duzia 
de ·. dias, cooi. este projecto, . como so fosse um 
projeeto . salvador. E com , quu pressa ? ! Em urn 
din passou em 3•. diecussii:o- no. senado;, no se· 1 
guinte ,·eio remetthlo, 6 iolruediatame nte_!ui dlldO 
nesta casa para a · ordem do dia. Se n(io entt·ou. 
hontem · em discuS:~ítO foi porque .não .houve . ses· 
são !' om·, quilnuo 'e'u vejo' ta o ta .sofregllidào da 
parte do governo sobre es~e assumpto, não .vendo 
n1aior JJecessidade, ,ltoio · farei um pequeno ser· 
viço .l'eclamarido nrn procodiln~nto mais l"tl{(radO;·· 
da ·part.'e da cntna;a? Creio que ·ella o,brnrá bem 
envuuidQ : este prajecto ao exame de comruis· . wes.. . · · 
:. Senhores, .. dlSpamo-nGs poL" um momento dessa 

sofregui;1ão ; . :esqueçamo-nos , por. um- ·pouco -do 
IJI)''erno, lancemos n~ .·vistas com ·sangue-frio 
para. a . q~u~stão em • si, · que ofio deixa remos ·de· 
approva.r, o adiamento proposto pelo nob re depa
ta~o .do Rio .. de .Janeiro • . Creio que- esse nobre 
depu lado · nulor uo r equerimouto nõ:o é pessoa 
suspeita (apoiadas): a sna adhesi'io ao gove1·no 
tem· sido, ·por mais de uma vez provada nesta 
cr.sa. (Apoaado$.) Pois bean ! ·foi elle mesmo quem 
se . .lembi'OU· do adiamento; Ea o applaudi. ~{as 
parece·me . que se quer_ depressa voltar· atrás': 
ser-a 11111 mal. Aluilm nn.o se ·comHtltr.rn ·o·oem 
dns academia~. .. 

'8e esse nobre depuhtJo propciz o·. adiaiMuto, ·ó 
cla•·o quo nAo vi • nisto o C$pirito de · ra1·tido 
nem do opposlçio âo ·gaven1o. · Soube, sin1, di~· 
Unguir uma -quest.i\o administrativa · da. . politica ; 
s e passa1· o principio que ~o quer propalai·, SC· 
ouir-so·hl\ que teremo~ de approvar sempro qual· 
quer medid 1 des~o _q!lo !ôt· ·de dar nrliitrio ·. ao 
"'OVemo·!· Tal ·prmccp10 é tle m:\s consoquencms. 
Nilo· é por · espírito de · hostilidade no ·governo 
que eu :me pronun·cio deste mod~ ; om 1.o.~•1s: M 

·oceaai3es: ' t.enho · -sempre proeechJo ·u_a mesma 
m~d~ ··. · · · 

se· ·no menos nesto projeC:~ se· tivessc .. assis· 
·na do algumas b usés para .a~ attera.~ões que o 
"0VernO de ve ' fazer, aihda' bent ;· rnaS u ii:o ·: .o .quc 
~e ·q~;er é que s~jno appr·o,vadO$ . ~s es~l.u~os 
evnfe.:.ciona<los pelo· govcr~o..! que fat ,o prauecro 
a reconhecer suo~ lmperfetçr:>es. que. fot o propr io 
que ncuou. . . . . .. 

E na. verdnde qu~t· o systemn desses estllLu~o~! 
Uednz-se a ent•·sgal' os estuda.n~s no arh1tr1o 
dos lcr~ks. estes no do dircetor, c este ao .do 
govet·no. Nito ~ pens(\ 9W~ eu . quero. ~~d~mtns 
soberno:ts sem Ju~-.rven~o do go\·eruo. N:lo .• _pelo 
cóntrario quero ordem uellas, mas entre. a 1.11de· 
pendencia e sujeição , como .·!lcabe.i de. assigna\ar, 
ha um Uieio termo. que as n1ções cultas t.lm 
adoptado, como a. França na sua univenidl\de : 
mas e11se tuoío ·f.t>rmo não se ene<mtra nos 
•ICtllaet e11tatuto~, u netb& clrculll:lt~ncia• dollc· 

a-J.5 . 
~cii eu daL·. o meu vot.o para que ~;c c~ccute 
uma obra .cujo ... systema · ti hiadlúisslveH ·· . . 
·As bases 'J o ensino são duu prin~ipalinenf.e'

bom plano de estudos , c um . bom .• pe!!SQal.- · 
O nosso plano d~ cstuJos. eomqnanto . P"ssa •e r 
melhorado, 1lão é mlio ; talvel seja mesmo mélbot· 
do .Que ci de outrns nações.-QuMto. an pe~soal , 
t tl'nlicm nN:o· é tão mão eomt~ so quer pintar ; 
nós mesmos somos · os desacreditoldores de nossas 
academias. . · . 

Nestas circumstaticias entendo q11e niio r6iJ~I- . 
tará gra\'e damno, continuando o estado das 
C~usas, até que se pt~Ssn . fa~el· uma boa ,re - , 
forma. Não v;,jo . urgenci.a para· as · •·ef.,rcnas Pe· 
dida~ }>o r meio de ;~,utorisações. · . . .. ... 

o governo que fuça seu trabal!Jo, c . dOlpois o 
apresente ú appr;~vaçiio . do, col·po legislativo. :Não 
hl! urgencia, nno hll necess.idad~ de ·, ta~to. arbi· 
trco. . , . . 
· Não têin prnvinc!o . do· e'f!sino nas acad~~as , 
gr;lndes · · damrios; . citas .. · fun_ccioniio .· ha· .. muHos 
1)-DTio~ soin :8fàvcs .iuçon\·cnierites; C:ont~n!'illl'lós, 
e· façam05_ a s L'eformas . ·com ._mals . regutarldade. 
O .t;ovcmo q ue 5llcie : a !!U:l: ~o mo por . . outros 
maios; deixe•se .de tanto 11rbat1·Io, em quo se 'l)a. 
de um dia . a!oga1·. ' · ' · · 

. Não .. tenho 011 viu o .atacar-se. ,seriame•Jte o plaiio 
dos .estudos; çl·ejo q ua 'ello "não e wã:tl, como ha. 
·pouco . disse ; clama·.se . sim: contra. o . pessoaL , 
!J.!11s que próvidencia~ d!\o, OiJ·. estatnto~ ·.do go · 
_1•erno a ··cste respeito ? Que . ..!lleio.s upplicio elles 
par~ q11~ 11.0 . futuro .homens. apP.BI'eçã_o que se . 
dedr_qnem senament~ ao . IJlagrs.eerlo .? NeDhumas.: 
vejo qM .tUdo ftca · .. como eoti\:va • . ,Conseniio·se.· . 
lhes os mc8quinho's ordena(ios. ' Qualque~ hom'lm 
hoj'e ganha l,l:OOO$ .' N~m .eStll .quantia se ] hes ~~â. 
Dá-sa aos .lentes qua:1tio. com.a. qull .na(), set.se 
alies poderáõ viver. . . . . .. , · · · 

O que , suecede , c~in· is$o ?. Suoo~dC:: . que ellés 
llP.~DRS . vii.o. CUmprindo. friamente 8\lS.S obrigll
gações, enchendo tetnpo, . . pr~uraudo ao mesmo 
tempo llJerecer as . graç,as ~o . gov,nno para ._que 
este os (lrl'ede do tna.gr.sten? .: . os empregue cn~ . 
preside"cia!l e em outros. mtstere~. . . _, : 

.Limitado: á .questão ~ · do adillmeneo; ,.e~· não . 
posso necn devo dar m&JS·a!llplo: desenv~lv11~eot.o 
a .essos. esta.l.atos • . _e . por. •;oso redu:zlr~L · llunhas 
observacões aC! que tenll.o dcto .;: 6ntroto.nto obse:· 
varei quu._ é ntno, argu.otentat·-se _com . nomes.; ~t> 
sei a que veio . invocar,se .. o oom..: do um varao 
re'speiti\VCl ÇOinO autor ·de~SP.S ~St!ltlltoS, .0. S.r. \~ lS· 
condi! d~ O linda ; é wti.o argun1e11t.o .. ~se iJ:eclG· 
maçuc.'$) , pq~q~ do c!'rta maiJeim . coag~ . os . d tt· . 
putados que !IU.fl nclmo . bons O$Ses .. es~t.utt;~s .. . . · 

UMA Vo11: -Coage em qne·t .. 
. OUTJI\ V o~ ; _-_Eu na<>. me con:j<) 'coin isso;. ' 

O.Sa. P~oif,..co :-Não ob!ltante.·!Ieclaro, qu~n~o 
os · re)eltassemos .. in!Biramente · .nenhuma ·ltiJU.rLil 
fadamos .a esse. distinc.to ·.scna:Jor,.·.em· .quem 
todos .r!!conheeem· g_ran~o ·mo~eei.O'Ieot;> · -' <1 -tcdM 
;.~s .qual•dade11 avrecutve!s .{mu.•tos. ~pot<idOs) ; L?· 
davia . elle Jtito .; :ínfllllLvel; podia. .. enar; podtH 
adopl.ar . um ·;máo !lystern.a ; e pois comq•!Aoto.eu 

· qu·1~i seml'ro c11rve: a cabeça .oo sal>er, a l•lad.e , 
ao est11·lo... . . 
Ux.~· Voz: - E '1.3u1bcm 3 e~perienci:\ . ... . . 
O Sn .· p ... ·,:~IGm: ·- Sicll, á. a:<peritincia: o não 

elltil ella. na idade? Co,nt:.rdo ·9uat)dO.eonv_eucido 
de uma idéa. quando . convencJdo da bondw· ou 
do · erro .. de . um ~ysl.ecna, m"\o lta noroes:.qll8 rne 
iwponhrlo.... . 
. Voz&s: _;, Too<>~ .l>ós somo~ · a,_iin; ·. · · 

o SR. PAc tr&co : .-Hei dt1 p~i:; yotar i)&~o·â~·ià
menfu, e ·contra . os ostlltutos se . o11tro· syste!l1a 
rliio Cót· nelJQ adopLado. · . . . 

Concluo c:bam•tnJo a attenção da eamara para 
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396 SESSÃO . EM ·~. DE SEl'E~U.mO DE 1::;53 
.:1 naLuruza da qucslão: e llil niio se póJ<! encat·ll.r 
COIIlO Ulll:l <lUestào de confiança ... 
. O Sa. RR.L'-'uÃ•> : - N:to li <!.ttestiio de p.'lriidos, 
é uma questão de sciencic •. 

O Sn. PACilJ::CO: - Caia emborn '' requer i 
mento, mns enia pot·que o~ nobres deputadóS 
entendem que os !llales qne o ensino .>otfre p•·c
çis:\o j!\· e jt\ de remedio, o n iio pot• outro mú-
~n. . 

Niio tt·atarei :a:::ora, como já dissa, e so e m 
occasillo mais opporltcna, dos nosso~ eursos mo
Jieos ; se pude1·, se ti\'or tem po de estudar, 
direi algtltna eoum. 

confiallça do guvernu, segun\lv unM disposiçúu 
que ha tempos aqui passou. 

Niio vej<> r ecompensa, c nem 1ucsmo o :::o
verll o tem proclll'ad& dar coosidernçãa i!<) • ma
gi•t•!I'Í•>. Quando cc.ndecoraçu~s se tem prodi:,pli
sallo a nulos elteias, jo\ villlos por v~niura o 
goven~o honr,u o magisterio condecorando áquell.•s 
que tonbii" i>rimauo sobre (JS out1·os por tn t rilo 
littcrario ? Su a lgum telll sid·.' condecorado, tem 
s id.> pm· servicos politicos e pot· outi·•>S motivos, 
mas nuncll pelos serviços proprios de su • c \r· 
reinl . O mesmo se .lbserva · na magi~tratura' 

São necessarias outr11~ providencias, · -ru~ "'' 
agora neste examo r~pido que estou: fazelldó da 
qnestüo n;to pcodeNl lembrar. 

Eis o que assim de improviso rosso d izer 
nesta. matO)rin. Voto pel<> adiamento. . 

o s r. Cundi<lo U org c,. (pela o1·dcm} : 
:>r. prestdenLe, quan lo p1·upuz o adiamento da 
resolução do senado de . quo no,; occupamos, de· 
monstrei a necossidade que 1111 de se acaba•· ntH 
escolas 4 u medicina e de úireito com essa inte
riniJude do rcgulame:.to;. Procurei de monstNr 
c~sn necessidade, e bem n$sim o dever em que 
:1 esse res!>')ilo uós mesmos nos lnvia mos c•>l
h'c'•Jo em virtu•ie d"s dispol!içõ~ d 1 ··lei de W 
de AA<>Stl) de 185!. 

· 'Por ~mqttnnto ape nas dh·eí · que nas ·nossas 
academins de olireito não ha essa Rl'ando rela.
xaçio que alguns deputados apontiio ; não ba 
urandes Yiçios a extirpar ; o quo h" a ·curar facil
~~~ente se fnr.i ; o governo do sua parte póde 
melhorar no impulso que der adlllinistrntiva
lllente, ntê quo se faça a reforma pelos meio,:; Je
·•aes. Reconheço, lanto na ncad~mia de Oii•1da 
~on1o na de l). P :mlo. algurr.as . capacidades 
(apoiados), e tão nolaveis que têm víndo nl
••wnas no parlamento, e de outras tem o governo 
lançado mão pam empregos importantes ; uessas 
tlcademias conheço homens que h\ cst;io Jeccio
llando d~ ;;rande merito,; .: vet'<lade que por ' 
ox~epçíio .. ex1stem lentes que est•n·áõ nu c11so de 
Jnerecet· censm·a, .que não tenhiio todos nqne llos 
l'equis itos indispensavci~ para o magistel'io ; 
norém .,,ós, senbot·es, não de\'eis ignora1· quo 
esse mal se dá sempre em lodos os tsmpos . 
Como é que forão admit tidos nos cursos JUL'i· 
dicas esses homens que VÓS agora re pellis ? 

Declarei nessa m •1SI!HI occasiào que ·tuio enca
rava a lllatcrín da r esuluçâo como do n u mero 
daquellas q::e. se podem cunside.·a•· d e coHfitLu~:a 

' politica; 1) . pedi por isso o aui.am'ento para que 
a camara, examinando aturadamenle a qnestã<, , 
pud~s5e resolver ue modo a saHsfllzer completa
mente essa n ect:ssidade do ensino. Apezar, poréto, 
da franqueza com que me exprimi, apeza1· da 
clareza dnquellas expressõ~s,. essns expressões. 
forào .•. nem sei bem o IA!J'IIIO de que me · sirva ... 
forno .. . Acaba de me dize•· um deputado . em 
f•·ancez « exploitée$ "• e po1· isso direi-!oriio. ex
plorauas J>Or nm illustre úcputado· por .Pernam
bucc. que quiz ver nesse adiAmento um p rincipio 
de opposiçiio feita ao utinistorio, ou pelo menos 
a um dos ministros, e enttio disse, s~ bem uu: 
rec .. nlo que alguns membro~ da maivrin. pat·e· 
ci:io estar <.'O >ltmi11sion~s pam fazer· opposiçi<o 
a um 011 n alguns membro~ do gnbineto. Et1·, 
!;r. presidente, supponho que .ni\ú ··xi~ t<) nest" 
casa um só membro capaz de ser eommissio
"ado (apoiado.1·1, e por miu·ha pa.rle affirmo que 
niio desceria e1i1 caso nlgum á bnix~ posiçã o do 
aceilar taes co1umissões de quem quer que fosso 
)apoiados), o creio que a cnmara mo f,,~ esta 
JU$tíça. 'Apoiados.) Todavi~. Sr. prcsident~. se11do 
certo que as voze~ do t1nbro deputado · me:nbt·o 
da opposiçã:o niiô se limitiio n este,recinto (o:io 
receio dellas dentro dol6t.\ . casa), sen~o .. ain·!u 
pos~ivel que po1· calculo ou extrema ~reduli,dadc 
se receba como . verdade que alguns.membros. u:a 
maior ia .se tanhão divorciad.c> do , gabinete, ·ou, 
o ·que é peior, quJ se fnz guerra de erpbo,;çada 
a :.lhuns men,bros Jo ministerio; julga~do l~_nn.l · 
meuts , que os inconveuientP.s que ac~ed1to "x\st•r 
na ad.,pção d·\ t·esoluçiio são m enores do que 
aquelles que potle10 resultac de. qu tlqucr aba lo 
nn f,l fÇa moral do :::overno, por is='o peço licen•;a 
;\ V. Ex. paru. rctüsr o meu admtnc nt.o .. 

F or1io admittidos ou por nomeaç.'io do ~?O· 
, -crno, ou pelos concursos; e qú~es são os me,os 
que dão os estatutos para r emediar esse mal? 
:;.to os mesmos concur~os; comsção como .súbsti
~lltos. E contais que com insufliciente ordenado, 
c na categoria de substitutos, h ão de cap •cidades 
pt·ocurat· os carsos jut·idicos? E~tit·pat os qlle 
vós chamais mãos lentes. e na nova ordem do 
o.~onsas · outros mãos hãn de entt·tú·. E n c~tas 
circumst,tncias ·dovo eu d ar uma autod~a~ão de 
semellumte oruem ao governo para reformar o 
pessoal, qunndo é mais que certo que o refor
Jnado•· niio lia do ser um anjo; q ue so .ha dll 
<mgan:~r ; quo so ba lle levar polo pa lronato, 
por atl'o:ições, c por vinganças? N ~o ae cstâ 
vendo isto tudos os dias ? 

EncarandÕ pot· outro lado esses estatutos, 
vejo que · nelles se niio estabe lece um inlerlllediu 
on~ro ns ecalcmia.s e o ~overno, o que se cou
scguiria por meio de conselhos academico.; que 
tiveiscm certas ntt rlbuiçues em relaç.'lo aos es· 
tlld•lnlcs e sos lentes, que os advertis~em, quo 
pedissem as aposentadorias <los lentes antes do 
tempo, qnando a ;; cousas cb egnssem a e~e 
ponto; que <;>s envin.sse:n aos t ribunaes em_ ultima 
circumstanc1 '• havendo um co•t~eiho de mstruc
çào aupe•·ior na cürle, co:nposto .de homeni .de 
eerla ordem, como o presidcute do suprP.mo ll·i
bgnal, o bispo, ntc., presidido pelo rt.imstro, pRra 
cujo couselbo houvessem recur.<os. Sno essas aa 
re!í"as que eu v~jo mais 011 menos núopta.dai uos 
pa1zes !lOnde ~s :>cademias funccio'lâO meUtor 
do que entre DÓ$, e é isso o quo eu nilo VPjo 
nos estatutos ; vejo só subordinaç;\o humilhante 
ao governo. 

Tambem uma outm cousa desejo en, qne ô a 
recompensa para os lentes, vi:,~to q ue esl.es não 
têtll futuro, e apenas só têm 11s a poscntadorias; 
c não é po.~sivel _que nós tenhamos lent•JS ha
beis quando .dep.~•s de trabalharem pel•• espaço 
de· ~ <IDnos são aposentados com . a mcsquiuha 
tJUantia. dt~ 2:0008; accrescendo que nes,;o cs
pat;a podem . s..r _ d .,spedido.> aiii'J~ con1 1u_enos : 
<!css;t •1uantta, 1ss~ IOl:,"' que nuo me_rcçuu a , 

Vou;s: - Ap~iado. 

O Sn \V.,NI~IWE\':- Deixo votar-s~. 
O SR. FuJIIIUR~ IJt: MKLt.o rpel:t ordem: :- Ulfe· 

l'eÇO 0 &UlDIIIelltO C<IQIO 011. 

O Sn. Pu<JliB~1'K; -O uollr<l duputod<l J•olo 
Rio de Janeiro pelle n roUn1.ta do lltiU adia
mento, e a11tC11 de eonault..&r 11 camartl U1\11 po11•<> 
annuía· ao pedido du Sr. doplttada Jt<ll' P~\'11>1111· 
buco. 

G<msultada a .camara nega a rul.ll'lldll ,j., a •lill· 
mcnto. 
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Julg.-1\dt> -sc o aJia.mento sufticienlemenle dis

c.utido, é votad•J e rejeitado p ,.. t;rande mai.oria. 
O SI<. P.rmsmESTE'- Con~inúa n di$CUssão 

dtl m·t\.cria principn\. 
o :Sr.. LUJ..:r. c.~rlós':- Sr. l\têSÍ~ent~. se 

a resolução. que se discute ·se !imitasse à sua 
p rimeiril p \rte, ou á :mlo<is \Çào ~<> go\'erno para 
iiespemler l\ q ~an ~ia _ suJJiciente exigiüa p~las 
dispo:;i~ões ecn tld~~ 1Ns. cst:ttutus decr~tados, Cll 
me senU'da dbpo~to a uegar-lhQ o me(\ vo1o, pGr 
jul&'lr. inut~ls . e d esuece.ssarias muitas dellas; mas 
a~tendendo · ã · s egunda parte, que permitts _a 
rÍ!vi~ão c eCirrecção do. tralnll\o, •:11 a adoptci n ' 
convie~ãó di! · que por fim o _gover-no, pesandu 
n)adurnme•tte as observações que so fizerem, 
cllrtm·ll to -.las a:. disposições i ncon vc.,ién le~ ; nest~ 
proposit•> eu ilpt·cs·e ntat·ei algumas considerações," 
na persunsõ.o d .: que ser:io attendidns. · 

Ante• de tudo seja-ma permittido f1tzer um 
r~paro sobre o : jogo de palavras cmpt·egadas 
nos est.at!llos - congregacno ~ faeuldade. - Oa 
classicos o.ttribuem. ti primoil'a uona Accepçno 
mais p•·çrriam.l!nte synodal, e definem a segunda 
c)mo 11 •·eumao dtl h~>mons d •;ut·JS· · neste --a 
riaquelle ramo àas sciencias ; n pillavm-facut
rlnde-, como desigualiva da t·euniào do> pro
fessor~s, ·está expressamente rec .. bids e assigna
Ja\la na lei de 3 de Ontubr<l de 1882 ; n1io se: 
t)ohi -qne . eonvenieneia se nchou em retormnr 
neste ponto nqn.ella . lei, com 'impropriedade _de 
lin~uagem! E~te · 1·eparo, ·.Sr.· presidcuto, é tanto 
ma1s .,abido quond.o pelos c~tatutos se conruu
dem estas acceptô•ls! No .art. 89, po1' exemplo, 
dos· estatutóq da escola do medicina, tratando-se 
da forrehta dos diploma~t quo se .de-; em outorga_r 
aos -r.·conhecidos lentes cathedl·ntico 0\l jubilado 
de. alguma. 'InivershlJldC, se ·llOtão M seguintes 
palavr:.~ : _ . .-· I~oi •·econhecido pela cony•·egação 
desta faculdade, · etc. ; " quo bem deno't.c'io n 
s·lpat'a~o> entre· o. c<Jrporaçll.o .tl;:,s pro(essore$ · e 
o estabelecimento, .designando áquella a p.llavrn 
t;Oilf!rcg~çlio, e a este a ptllwra faculdaJc; mns 
ri•i § 5o. do art. H dos estatut<>s das escolas do 
dil'c:•t..,, mncaudo uma das attr.ibuições do d irectot•, 
se. d i:t: ." A.ssignar as .acta_s das .aes><ões d~ con
gregação e t<Jda a correspondeacin acede mica; 
lCSS•m como todbs OS tel-rtiOS . la?.:>'ctdO$ t>ll 7\0J'Il~, 
ou pm• delifJemçtzo da {aculdaM. » Ora, jtl. vu 
V- Ex. que .a p,alavr!L facnldade aqai é Lomadll 
como exprimindo . a r eunião- do.s pn.Jfcss•·r~&. 
Eotendo, Sr. presidente, que deverá subsistir 
a accepçllo reconll~c:ida u cons~grada na lei de 
:l de Outubro do 18::1~ . e que s~ devo eUmina r .a 
pa[II.VfU. COIII!f~g&<;i•.o 11.:1 IIIIVO trabalho. 

Na organi'!_nçito !las escolua de meãiciua\ Sl·; pre· 
siclente. crêno os est.atu1os quatro cade1ras, e n 
nova clas~e de oppositores em uu:nero de 1\i, 
subsistindo os actunes substitutos ate gue sej,to 
extiuct<is. Congr.,tulo-me pela .:.reaçiio dos oppo
s·itores·· que- sl10 · como · uma especie de viveiro, 
donds ' no íutu1·o -deverãõ. s11b ir hc.msn~ nssaz ha· 
bilitadus para o · mngisterio; · mas dtiplilro qu.e 
d~,;Unando-so tmbalho efteetivo pelo menos ·para 
nove oppositores, a. ;saber ' cinco· como· prepar;\· 
dores das -cadeiras dn secr.ão de scieneu1s uatu
raes dons 1111s clinie.'\.~ e llous como preparadores 
de ~natomin e de oparaçõo,;, · ~;e deixassem os 
substitutos inaetivos e do braços crttzados, qunnào 
o art. a• tia lei de 8 do Outubro de 183~ o~ 
investio :la . qnaliJade .de pt·eparador~s das ca
deiras. 

O Su. Uól>ll ,_E' -.porque a classe de <llbstitn-
tos te1t1 de ~~er supprimida. . · · 

O Sn. Lutz Ü\nLos.:...;.llfas p-:rdõ~·me o iUÇ-st1•e 
deputado, ell nenhuma conventel'lcl'\ acho nes:;;\ 
suppros>iio; uo contrario entend» de maior ''an
t14gelll que snbsilstiio os substiLntos, -<lc . cnjtl. 
cl11~C ~ejiil) tirados os lentes, c •!UO os oppo-

· sitores passem p;..ra a chsse de substitutos. He· . 
::~ulado o lr!Lbalho,.senhores, a instrueção>-se devorá 
fa7.er eont a maior vãntagem possi>el. Vejo que 
dos satbstitutos actttaes npen~~ se destina traba
lho para am, ·o qnal e ·(J·cnrgo' de biblioehccnrio, 
c com i ss<> nã1 só se .relH\ ixa " snbsLiLuto dcs
viand•l-0 du seu t•·aballto natural, c:llm·~ se ô· 
colloca · P.m uma cgphcm de respousabilidadtl c 
subo1·dinaçil.o bem diversa ·c -distincta dnquella 
que compete a um p•·ofe,so•·· . ' 

Não veJo qne vnntag;,ns possão p rovir da crea
ção de qtwlt·o n ovas cadeil·as: -a · pa thologia geral 
é de 111uit.o ensinada pelos illustres professo1·es 
de pathologia ante.; de entrar~m etn espeGi<l\idade: 
a _pharmacia, nuo · ha\•endo, como mio ha, um· 
laboraLorio pam as com potente.s mat~ipula,õ~ ~ . 
nenhum mclhommento tmrà, e e'Ju iv,tle apenas 
n alliviar dessa parte ·o professor de materiO: 
medica; a anatomia, se niio póde bem .;et' expli-

' cada· elll .tun Rimo, torne·sc •> seu estudo t.liarlo, 
dand.o-su 110 lente respcct iv<) um preparô\dor, I! 
uma IP'atí!ieoçào,, o ter·se·ha · o t em p.o equivaldJttc 
a dous annos, _visto eo:\lo lh,je as lições ,são NÜ 
dias àltet'itados, e desta Cúrma o ensin:.> se com· 
pletara; ·a chimiea organica é certamente um 
cst1tdo muito impMI.an'te, mas pot· rrinís adi>HI
tado s ·quo cstejiio ·llS co,.heciment"s ueste ratll o 
mio constit!lem ·Ai11da um cot·po· .de scioncia p_am 
formm· · objecto de uma cndeira; e nem me consta 
quo etn outros p~i:r:e~ mai.; adiaut.ado!!, ·co mo na 
França, . se tenha ereado unut cadei\'a de ohimicn 
orgnniea. · 

o SR. PAUL_ ... c ,,)<OID<l ::-Esti• e•rganado, ha na 
escola . de Pads o íllustre !>rofessor .Onmas, len~o 
de cltimic'a · oq~anica. - · · . 

OSn. Lutz CAtlL'IS:-Dcsle quando foi no· 
meado? · · 

o Sn. PAuL.\ C.tl<J>too :- qreio que d~siie 18:}t. 
O Stt. GóES-c:onfi11na •hta nsserçiio ·do~r. Paula 

Candido . . 
O S~t. Lun c,,nL~~ :-Não co ntestnrei os illu~ · 

tr~s d ep_ uto.dos ncl!.L•l ponto; m~s n~ 'orgnnisB~IIO 
da escola de Pari~ . que Yí ele pas..<;agem, p·are
ceu·mc qu~ Dumas era pl·ofcssor de. chímici\ 
medica, e se· bem me lembro ns . dcmonstrnções 
de cbimien orguni~a erfio·i•lCUmbidns ·no profe~so•· 
do pltarmacia·; ma~· n:lo ·ueseon1lecendo a impor
t:tuciú. de,;sc es~l4do, parcco·me incoil veniente de11de 
jt\ a e reação dol uma: eadcirn. Os conl1eeimentos 
de r.lthnicn o•·gnnie,\ devem ninda trazer tal v e~ 
imp~>rtnntes ntlldifleações nn physiolt~gia e nR 
palholo~io , e dc~do qua isso se der se poderá. então 
et•oat· uma cad.!ira ~em o inconnniente de de~
viar os alumnos da obscrvaçiio das enfermidnd~. 
e escuso uizer qutl :1 observaçiio é o · phat'Ol que . 
deve guiar o meditt) prtttica>. ·· 

1\s cadeims actuaes, seltborcs, siio de sobeja>, 
e se e u ti v esse de lemhra( . ft!g'ttma outra· seria 
ee .. t.amente de c linica ·de ·meninos;· cujas ·enfer• 
midadcs tém· ·nma indole p,rtieulat·,-· c em ·mn 
pniz 110\'0 c f~lto de '_pllpnloçõ:o setin sem duvid~ 
de transce ndente vantagem semelhan te cadeira, 
attent'lS as innumeras t'llusas de destruição a··qtlt! 
I'Stá exposta a primeira· inf•meia. · · --

Senhores• se SP . quer o melhoramento verda
cleíre-e solido di\· ins tl·ueçiio med ica, cree o governo 
uma escola pratica nnncxa :is ~scolus de ' med!· 
e i na,- empregue nelh1s · o,; oppos1 lor~s ·com o pn
t•ilegio de curf>OS pa1·ticulare", nssignando-lhes 
uma gratificação ; sejii•> elles os encarregados 
das demonstrações J>l'llticas nos diversos-. .ramos; 
com .--o acci'Sso aos lugares de·.snbstitutos;·sendo 
preferidos aqueHes·qnc, mn is- ·sa dt!sttnguircm ·pelo 
seu zelo,. -assiduidstde- ·o ltabilit.açõcs pra.ticas;" .c 
eis · tO<la a t·cfonla . cflicaz. ·em que ~credit.Q. Nã!) 
obterá de certo <• . governo · notavel melbora
meuto como lie:seja com um ·granda: npparatodo 
cadeiras e exigi ••do lições diarias, :Deixava, por 
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v tJnü1ra alguma cousa a desejn.- o illuslr~tdo 
Sr. Freire Allemão. nas suas explic~õcs de l>ota· 
nica ? · · 

O :)n. P ,u;LA CA!'DlOO :- o\poiado. 
O Sn . L u1z C.uu:l•s :-Eotrctsnto as suas liçues 

crl':o em dias alt~rnados. Ell de proposito deixo 
de mencionat· os outros illuslres pt•ofessores da 
esccla de mcdio!ina, e só designo uquellc que 
me consta não querct· continuar oo magiste•io, 
tl cuja r,\lta é para. deplonu·. 

O Sn. PAU l •. \ C.\ :< mno :-Apoiado. 
O Sn. Lutz CARLos:- Quanto aos ou~ro:;, uiio 

desejo offender suas mo.J estias. 
Como diúa, Sr. presídent<l, creada a cscol11 

p t·atica com a classe dos oppositot·es, parece -me 
convh• mais o. conset·vação d:\ classe dos substi
tutos , não para que fiquem inactlvos, mas pat·a 
que tenhiio aquelle genero nc servi,;o que 1hes 
att.-ibuio a lei de 3 de Outubro de 11:\32, devendo 
ser 'substituídos pelos opposltores quundo hoU\'e· 
rem de substituir aquelles aos lonLes. . 
~~·. pr<!sitlenté, eu observo o:quRnto 'está adian

hd.a n 1101'11 como poreni niio pretendo oc.eupat· 
outt·a. vez a tt·ibuno., releve-me v .. Ex. e os illu$· 
lreo; ·deputudos. q ue .mo ouvem que cn f;tç'\ um 
ligeiro exame sobt•e diversas disposições. 

. Sinto que o governo se ••squec.esse de .cou· 
templar na reforma a nlvogação da lei de '2() •le 
Julho de 183õ. Desde aque11a cp~o, SL'. presi
dente, n faculdade de medicina representou por 
muitas vezes, e tnlt ti\mentc, ,;obre a 1\Ccassi.lada 
de r evogat·-s.e essa lei, niio só pelo.i abusos quú 
nppat·ecêriic. como porque pt·eJu~icnva. o curso 
da phannacia creado o a escola. V . E x. sobe que 
os . candidatos ad miLtido§ em conformidade do 
re~imento do. extincta phrsicaturJ. nenhuma otttra 
ltabilitaçfio t inh>'io seniio a pw tiçe ·ie quatro 
annos em uma botic '• o o <lxame dos mesmo\ 
con!listia apenas ns pl·ept~raçiio de umn formula, 
c isto me~mo dando-se·l!Je um p onto 24 h oras 
autes; eis, senh .. n es, o Que fez aquella .lei de 
2<l de J ulho; e que•·eis sMber até que ponto tcnt 
cbegado o abus o t Pretenden tes t êtn nppareeido 
IJIJe pelos docutllentos de idade Yà-se que come
çárito a sua pratica na .idade de Sd$ annos! 
O governo, conseio àisto, muito bem pl'oviden· 
cioú com o aviso d:J ::>r. G~lviio, que . passo a 
ler. 

« Sendo preseute ·M regente em uon16 do impe
Tndor o Sr. D. Pedrc U o que Vm. exp?í(! no seu 
o!Jillio de 7 do corre nte, sobre a n ecessidade de 
ser r evogada a resolução da assembléa geral legis
lativa de 29 de Julho ele 18$5, que permitte os 
exames de pbarmnoiB ús · pcs~oas que estadia 
em cireumstaneias de l.lS fazer antes da· pro
tuulgação da lei do a du Outubro de 1882: o 
mesmo regenUl lia por be.m decl:Har que a men
c:ionada resolução não póde actualmente vigora1·, 
não só porque do ~entido obvio c natural da 
di~posição della se infere que o lcgishdor só 
lC\'e em vista os indeviduos que naquella época 
se acbaviio lti\bilitados p ara tacs exame>, o ui'lo 
dat• :t um& disposição excepcional uma duraç.'ío 
illlmilada; mas tambcm porque, ltavendo decor
ri.!o quasi cinco annos desde a publicação da 
cito.d;l resolução, é chu·o que estando incluído 
nesse tempo o que a re ferida lei d o 3 de Oniubrn 
de 11:!3'2 marca para o eurijo d<l plumnscia, jâ 
nilo póde apr<lveitnr nquella cxccpç.iil.l; accrcs· 
ct•ndo a.lém disto a probabilidatle d9 jli le1·em 
tSido ex aminados os que 11 ~obredita t·esoluç.1o 
qualificou de h'lbilítado~. O qu~ manda parti· 
cipar . a . Vm., afim cte o fazer constar a. res
pectiva · f&culdade para· sUA-int~l\ígeneia e exe· 
cução , 

" .DeOl< .guarde a Vm. -Paço, ..eut 26 de Março 
<!c ·18t0.- Mt:mO~ Antonio 6alvão. » · · 

Mas as admínistra,.ões· subsequentes entend~rão 

po1· diverso modo, e não o1Jsta11t~ um out.1·u avi~o 
do S1-. vi$conde de Mout'Alegre, que tntubem lerei,· 
cont.iDúa ainda a \'Ígorar um $emclhante escan· 
dato. · 

" Hio de J aneiro.- Miofsterio dos negocio& do 
impe rio, em ~O de S ctNnhro .de 18 19 . 

K F oi erese•.te 11 Sn11 l\-fogestndc o Imper •dor o 
qM V. S. e,;pendc 110 seu o omcio · de 1~. do 
col'rentc, sobre os nbusol; que t.õm havido a res
peito dos e::<am~s de phnrrnaeia r equerido; em · 
vi:·tude da resolu~n:o dn ~ ssembléa geral legisl:\
tiva de 29 de J ulho de 1835; e o mesmo a u
gusto s onho•·, ficaudo de tudo inteirado; man da · 
commuu i.:a1· a V . S que est <lo dadas- tt$ provi · 
deneius pan~ que ao não rep!'odm:lio taes abusos, 
e sórneote se ap,·o\·eitem d o f>~vor d •l meneio; 
nada •·csolu~ão os q·ue evidentemente estivere m 
com preheoJtdos na ;;ua disposição. . · 

•< De os guarde a \' . S. - Visconde de Monte· 
AJ~Jyl·e.» · · 

· E m d iver,;os .-elatot·ios tem sido p onde•·ada a 
n•~e~ssida-le da revoga~ão dn. lei, e ,iabe a c:t· 
mat·a que uma d.ts t>ases nd >ptadas pelo senndo 
p nm a reforma das CSCQla~ tle' medicina, e qt1 c 
lhe fura offerecida no ·luminoso . pàrcc,ct' r adi:;ld O · 
pelo Jnuito' illilstrRdo Sr. 'Limpo de Abr~n. ·e 
apresentado ·em: 22 d<l ·Ju.lli~ dll---1.8SO, Pra jtisia· 
mllnte a t·e~oga~ão' daqu•lll:l ' _Jei; ~orno se 'acha 
no art. 2• da proposta nio ·ac~iJ" ·pela cam~u 
dos sr~. deputados. (Lé o pm·ug(apho ·r~spectn;o 
do parBce•·, e o art. 2• ;•e[eridc:) · · ' · . ._. · 

Qll.ere1·á hoje o governo, q na'! <lo: .tanto est~dos 
exige d•lS alumno~ de pbar:r~a·cu\, qnc contmne 
esse escandnlo, qu·md.:> ne11hnma ' distíncção ·h a · 
en\re os botical'ios recebidos,· qu·cr· de - uma ·que.r 
Ue OUtra ÍÓrma ? ' '· . I'· . 

Eu espe ro o contrario da saba~ti:ir,ia "e i.us.tíç·\ · 
do governo, e que nr~1> . será · m ister ch:u~nr" ,Ulte · 
rlonnente :sua ntten_çao para esto po~to _c .: J • •• 

Niio me pa rece conveniente n d1SpGS1ça~ do 
Art. IH dos estatntos, que ·priva ··do'· cert11 modo·· 
n•l governo do ·emprcga t· um lente em qualquer 
commissão. Cnsos podem h nver tão especiaes 
que decidilo da vantagem c c~>nveniencia de npro·· 
veitar-se o servi'iO de um let~te_ na apm!nls~rilçã9 
geral ou prov!nclal, c s,c osso s erviço e en\ ~ · 
ueficio do patz , e murUts vcze~ com sa.cr1fic•o 
do 'empt·egado, que muito ó que 'seja· levndo em 
coa ta no teml!o para a jabilnt;ão? · ·_ · ·· ·. 

A disposiçao do art. 36 ó ·injusta, c mesmo 
iniqua ; e·ompnrilndo·a com os . art~ ; 1159 ·o 170 
(o ' o1·adw lê os c:wtigos), võ-so _<jllf! n~ _lente.s njio 
podem esta1· doentes mais do que V!ntc dtas .. . no 
Bnno. Ora, se o artigo se 'referis~c aos .ca'!_os 
em que os lentes, dando parte ·de ' cloeute, sno~ 
nllo obstnnte, encontrados .na rua, bem ; .~ .. nt,r, 
eu lhe ach·nria rlemasinda ~::enervsid ·tdr. : ·em'~tal 
clrcumstancin ·neln uma s(r falta _ dcvu.Ja: _:ser 
abonada ; mas o artigo ó t:\o cla ro e re!'tncto, 
que se ttm lmtc tiver a infelicidnJe do;:'quc'or.n 
ns p ernns, só· se lhe contiio virilo dia;r~para seu 

l
. r est •belecirnen to: se exccdcl os , tlcara multad_o 

uos seus vencimentos e no tempo i1_11r a suajubt· 
Jaeno • Demais; semelhante disp_osiçao niio gual'da 

I 
uniformidade oom a \ep:islaçfio do paiz ; _p orquan_to, 
como a lei po~tQrior sómente revoga a antertor 

I om to>dtu; as pnrt.cs em c:ontrario, '011 . len ~ea. que 
, forem chamados pllrn servh· nn j ury ou nn$ mesus 

I pnr•>chillcs Lflrilo do sor multados, qucl' "COm~a
I'C~ilo alli, que_r não ; no primeiro· caso pet'd!ràu 
tempo o ' 'cnctmentos, e "'' segundo lll)ffroráõ as 

1

1 mulllls que estabelecem as reapecliV•lB leia. 
O ut . 00 pri\·a de vt tar noa evDeurl!os. o lenl.c 

que niio . tiver assistido a qualquot· <lae _pro>vae, 
tnas o direito lato de infonnação clandesttna. que 

\

lho dão ·os arts. 6'! c 70 pôde 'dar lugar · R que 
sabre sua· infot·ma~;(o o · governo tome uma de-
cisão que prejudique a · urn ou -.a todos os con • 

1 eurrelltes. - · · .. ·. 
-o· .art. ·t>i, S t•. ·presiden te, é sobremaneira ,in-
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jos~ • . ·po~qllant.o · inv()s!~ o gov•rno d1 ntüori
saQao de m&ndti.! proe'!d'lr a. novo concurso <'m 
nrna das bypolheses. por não ter-se aprcs~;n't.a lo 
~P.niio um só eoncurr~nte. Ora, se pelo art. 4 ~. 
(I gQvcrno snbe, em visln dn commut•icoção otfi· 
ciaL quu determina, que npeDad se nlistou um 
só· caudid -,to, com justiça t)rücedea·:i. o "Ove•·no 
quanclo, sendo reconhecido habilitado esse cnn

. didato; ma11dar an11uUar o eone,;.rso pelo facto 
-de set· uuieo ? Nilo cumpria em tal cnso, não era. 
mais equo c justo mondnr pt·eviamente suspendcl' 

. o concut·s·o, do que deixnl-o coucluir? Não sct'á 
>sto· uml\· l>Orp::esa contraria à boa, fé! 

O art. G.í, autoriMndo o govel'no a · mandar 
pmceder n novo coucur;o ~u tncsmo a nomeat· 
os lentes inde!len,dentemente delle, f}uando en
tender quecc..·CIIudJdatos qu e lhe fvrem pt•opostos 
níio ,têm ns habilitações ncccs~arias, n•io têu'l poa· 
liJH destruit· o~ coneut·oos, e úrar toda a força 

-moral da . í11culdade que , .. em .confl.lrmidade do 
· nrt. 5S, julgou o concur,;o e apresentou. os ea•1· 
.dída.tos ao govt>rno? C~:rtamente ,que sim .. Son 
de opiniiio, :::>•·- presidente, : qu.Q o gQverno· deve 
ter uma parta multo directu na escolha ·dos ,lentos, 
m~s · :umn vez adanilt'do o concurso, esse direito 
deverã set• ' regulado' de' inodo que nlio ataqne · I\ 
força mors.l de oorpol'llçüoS · tão respeít11veis• ·. 

.E o que não direi 'do ·art. · 71 ?'Por e:>_te artigo 
o go,•erlio p oderá devoh·er · ú . faculdAde a pro· 
posta dos subsmutos para l"ea\ísat-se a escoUtn. 
de lente, ou mesmo escolher o govoo-nn - ttin. Slllb· 
sUtuto qun:ndo .t!ritenda .üir l1avido lnjustiçn em 
niio ter. $ido inclu:·do na prop,>sta. Ond~ vuí pao'nl', 
.senhorEs; n for!' •• morul dn faculdlldc a dos sub
stitutos repclHdos, que · ni\o obstante eont\nuào 
na · escola a exet·cer o professorado ? Re'pito, Sr: 
presidente, · etn minhn opinHio o govera.:> deva 
t~l' tod,, "a int6t·fet·eneia nestils nomenÇõ~s, mns 
cumpte regulai-as de uma mnneirll mais conve
niente, ll coudign,l com a P;Qiliçlio de .sstabeéimenios 
de. ordem sem duvida elev!lda como os de que 
se trata. 
· O· a1 t. 91 llllll'ca i O dias para as matriculas; 
mas aeaulo o dia 10 destinndo para reunião da · 
facill,Jnole, o ltaveudo nec~sssriauaeu te em 9 diAS 
ul)l . d<.miugo, ficiio oito dias. Ora, á preciso suppór 
'que tnnto os nlumnos corno os oonprcgados murlto 
no estaheleciouonto para ct·or-ri~ pos~lveJ quo o 
secretario com . ~ut só ajudant~ pos111ío em oito 
.clias matricular ele. 30J a -:00, ou . mesmo mnit~r 
nu.mero de alunmos, p1'1lJ.)ntnH<lo no m'l!lmo tempo 
AS diversaa cade1netas de t.odos os m ltricu.ia:ios 
par~ se•·em entregues no dia 11 .ou .lO nos Jenk>s, 
e empregados segllntl<l o ·disposto no .o o.rts. 10'2, 
lOCI a 185. . · 
. Sobre o at t. 103 p~I}O a.o governo que se lelll· 
bre gue sendo os '<llumnos das escol~s. medicas 
pela maior par~ pobres, ·sendo os lí\•rl.ls .de que 
'pracislio. c~pecia\oncntc os de est<lmpas, doma· 
siadnJriente Caros, nàu. C011Yêm que 3 t&ltll daõ 
matriculas se cq u1pare com as dus ·curaas }ud· 
dicG$, Repar~ atnda o gover_no, q.ue o cu~so me· 
di co é de se.1s annos, o o JUntbco ue · etneo: c 
emfii:n qne O gráo . de dolllOf : importa · despe1.a; 
corn tbeses, de quo nfio tem ne~cssidad~ os ba· 
charels em dinlto. 

Não &Ji como conciliat· o art. 107 com o 01. 
- Nsquelltl se mandão nbrir as alll&s no 1• de 
Favcrelro, raunlndo·sa a faculdade 4 10 para 
\'eriftCQf • a presonça· dos l entes il dí5ltibuil't>S 
pelas. cadeiras, .'.e. uesto ~anda-se cumeçw as 
matt·ic~bs. Ortt, Sr. prestdente, .a n llo. ser. :1 
abErtura d11s · ao.Ias · de que LL"Ata esta ·at'ii~o a 

-aberturll matednl das por t.1s ·pau. sereu1 vastas 
as sal1ts, não · sei como n :p!ícou -t:\l dispo11-içil:o·. 
· O art.. 12$ mio pMe ser exeq11!vcl nns . C$Co1as 

de medicina .;· por . ell.c . se e~t.abeleee .que no ~m 
dos exames cornpareç.'l o secretario 0:1 sala dl.ls 
mesmos OOrA l.Pl'rar_ o.,. .tJOm~t.~nt.e tc•mo : eomo 
-porént éxeeuW.t; esta dispo~i~iio lla\•endo :\qui nt\ 

cõ..-t-l exames no Cast'ellil, na• enfermarias d fl 
misericordia e na rua. dos Barbonos? Será .pre· 
eis() que. 1111 sigttal de algwu sino, ou medinnte 
estafetas, soja aq11e\lo cml't'e~ado chamado, e O!< 
lentes. ll·1uem :\ espe·ra. or'' uns, 01"11 outros, ·.em 
seu·.; dive,.;:os pontl.ls. . -

O art. 137, Sr. pr'lsident,e, só poderá ser eJ<;e· 
entado nos cursos jurídicos, onde só se desliuão 
11 tomar o grão de doutor 3 ou 4 alomnos ; 
lnas nas escolss, onde l\IU.it><s vezes confere-se 
o gr:io a 40, como em uma só sessão e;ct·e 
ve·se du.plicadamente o numero de 160 ponto~<, .. 
llavet• sobre elles discussão, escolha, approvação, 
dist>-ibul~il.o, te.·mos de extra~iio, neta i!a sessão, . 
etc. 1 A.se~gu m 6: cllml\ra quo nin·ia mos mo ·mon· 
t,1nd.o-se na· escoln uma machina de ' impressito 
a vapor, 2l horM nao bnstlll'iãO para todo esse 
trabalho ; mbdite-se sobre elJe, e · eswn certo 
que me ni\c terão pot oxagerado neste ponto-

· O art. J.t-) marca o ãia 1.5 de Ou~ubro pa•-a 
a ·npTesenlnçlio das. t'heses ·aos. rev isores; ·mus o 
·(jue .importa, So·. ·.pre;idente; é marcar o di!\ da 
npr?sentação·IÍ4 secretaria·;. de outro modo não 
é (10Ssivel·-r~gulu-se · este ··serviço, e··em vez de 
ser ·o director q ueni deva designar ·o dia ·da 
·sustentaçllo, !lerá o proprio alumno; porqul\nt.o 
:l'J uelle que traz a sua tflese no dia 17 de De~ 
zembro. ·m11rca e\le m~smo o dia 19 pat·a o sau 
trcto, por eontat· com as unieas 4B ·horas . que 
l'estiio tio nnno lectivo ; este iuconveníante tem 
sido jã experiulentado; · cumpre que desappareça. 
Esta mesma· obsuvaçiio farei sobre ::~s observa
çõe~ ·de .cli11lcu; pam estnll me parece sut1\eiente 
o din ultimo' d e Outubro, e para ·as theses ·o 
dia 11:1 do N<>vernbro. · 

Não vejo· utilidade o!guma ' em transcrevcl'·se 
na neta. o tcl'mO do doutoralllento como qu~r ' o 
art. !t;1, quando asso termo ~st4· l~n~ado em 
lin·o ; parece-me uma dupli~ata de esct•ipturaçilo 
intei~mente ociosa.. . 

· Pelo ·art. ·17Z os lentes devem assiRnar nl) 
livro de pt·esen~a seus notnelll todos as dias na 
ssei·etaa·ia ; .. como porém regttlsr eate se•·vieo • 
lt>tv~ndo lições nns oofermariss,. e otltras fúrn 
do edificio onde está a secreta1·ia? 

}.. P.'enerlllidnde com qut~ está ~concobido _o art.. :co:. 
impCI~t'\ n pena de ·s~tspensl\.0· por se1s me:zes 
imposl1 ·a a:umnos; OL'''• perdendo elies o anno 
com 20 faltas nlio just ificad!ls e 30 justificadas, 
ó obvio quo aquella pena importa verdadeiramente 
11 pet·da. de a~no; deve. pois deeapparecer •. 

P<llo art. 2l9 passiio os actoaes bibliotheca· 
rios á qualidade dd ajudantes : n co!l~ideraçdo 
que · ti:~: sobro _ o reb_ahamcnto,do sub~t\tut.o exer· 
eund11· o cargo de b•bliotbecuto applleo a estes 
empregados; que têm d., de$cer a aju•Jf\ll.tes ; .. é 
pois jnju~t~ e inconveni~nta ~t.a dispo:;i~~· mór· 
meute · ·e >t.1gond0'-se qne ·OS &JUdantes SllJnt.l gra
du.ados n.~s mesmas facu ldades .. ·De anais eqai
dade · seri~t reverter para estes as ·· gratificações 
arbittadas, tttentn a mesquinhez dos ordenat;los 
actuaes e a graduação -do! individues. 
· } ,tconveniente e improp•·io nebo o art. 2'~, qnll 

oceupa :o oflici11l da seoret<tria em. ser'liço da 
bibliotheca, podelldo-se, ao houver necessidade, 
cham~r um liomem qualquer parn t.ervir interi
namente na socretari~t. Não mo demorarei sobre 
iato, p<>tQue é nbvio que menos pt·ejudieial é o 
s~rviço da otcrover lidas a balanços ' D'l biblio
theca, do que o desempenho de official di\ secre· 
tal'ill· 11em o monot• tirocínio .. · . . 

No aa·t. 10: .dos eshtutos das .escolas de me· 
d.iciuo. vem· tun erro da r tdacção que lK><k dar · 
lugar s · du'Vidll$ ; rererindo·se- a os actos prat.i
cad•>S t'la& enfermRrias, em ,'\'ez, de-deverão, deve
se oizer -deverem, ou tiverem do ser, -· paua 
que se não l>OSSa concluir que os . a etos ·110lena· 
nes dn faculdade deviio necessariament-e ~..r-se 
em ttm saliio ·do hospital. 

Se o ·1\rt. 18 a<lmitte . qu~ I) medir.(> que ' ' iaj:\1' 
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:i. custa do estado poderá illudir a expectf\ção do 
governo e da faculdade, cumpre que para e~ 
realisar essn·Inedida, de certo vantaj osa, se ux ij .• 
previ nmento unia caução dos candidatos. 

Dispondo os afls. 2G e 2t> que n autorisaçã" 
para curlll' no imp or ia se dê aos estrangeiros 
qne entre nós verificaratll seus tttulos, nã" me
diat:l.e twvos diplomas, corno nt.é at.JllÍ se tem 
feito, mas por um simples C<Jrtific:adrt lançndo no 
verso dos ;;uus aiplomas apresentados, não vejo 
que esta t'1:!forma tenha outro fim senão pre· 
j uclicar o th<\SOIHO publico dos c1irdtos CJUC alli 
se paga por cada titulo nfl vulor elo G5N, a cujo 
onus são suj eitos os alum,os. Niio concebo a 
razüo de semelhante f>wor quand o pelos titulos 
se lhes dá o exercicio da profiss:io ! 

O art. 49 dispensa o exame tio grego até o 
()o anno da refo rma, acho ele equidadu ; mus com o 
uma dispcJsição permanente . não atino com razão 
que a justifique. O•t o grego é preciso como 
preparatorio, ou n {Lo : se é, satisfaça-se o exame 
antes da matricula; se não é, não se sobre.cttl'
regue o ulti.mu anno com esse estudo, porque 
•lm resultado ou todos ou a maior parte es tnt!m·ú 
essa lingu ·t no ultimo anno. 

O art. GO Mnhuma explicação d:i sobre o tempo 
em que se devem abrir os exames orep nratorios 
no collegiu de Pedro li, a quem se· deve reque· 
rer, etc.; cousas estas que julgo preciso b '~m 
de.terminar, afim de ori•lntar os moços que resi
dem nas p:·ovincüt; , e se destiniio 11 estudar na 
escola da côrto. 

A clínica a tarde estabelecida pelo art. 59 tem 
muitos inconveniente<. Attenda o governo o onns 
que pesa sobre os alumnos do 6• anno, as di s
tancia8 em que podem res idir, uns om Nitberohy, 
outros nos arrabaldes da cidade, etc. Parece-me 
melho•· que seja livre nos respectivos lentes 
exigir que aquelles elos ulumnos aos quaes caiba 
uma observação importante, observe á tarde o 
doente, isso rí possível, mas como obrigação dia · 
ria, e por efféito de mandatu da .Jei, ll~O julgo 
conveniente; o art. G9 exige que o bolicario em 
cuja càsa tiverem aprendido a pharmaceuticos 
seja um dos seus examinadores. Não vejo, Sr. 
presidente, qual seja a conveniencia de tal dis
posiç:to. Para que um juiz externo? Não h a l(m
tes n:t faculdade? Não será aquelle juiz mais 
interessado na approvação do alumno ? E se acaso 
esse boticario l'allecer, Olt t iver algllln impedi
mento, devem os estudantes soffrer em seus di
reitos ·7 

O Sn. Gózs: -Nesse c,1so nomêa·se 'antro. 
O Sn. Lmz OAnLos : - Perdôe.me c illustrc de· 

putado, o artigo é tão restricto e positivo que 
nem ao menos sal v a- essa hypothese. 

Polo art. 70, S) lo, entendo qu"- muito. se diftl· 
culta o desempenho do serviço, exigindo-se 7 
examinadores nas theses ; o numero de ií até 
aqui adaptado me pnrcce muito sufficiente. 

Exigir certos trabalhos, Sr. presidente, dos 
lentes directores· de luboratorios, e designar para 
e:;ses trabalhos o secretario, cc•mo manda o art. 
S2, é, alem ele illw·nvr;niente, dar lugar a q lle 
se procrastine o trabalho quancto esteja occupado 
aquelle empregado ; se os laboratorios devenL ter 
empregados SSllS, COll1<l estabelece O art. 92, esse:; 
e :n pregados poclcm eles em ponhar o serviço ele 
que se trata . 

Acho grancte clesigualclade nus qualificações es
tabelecidas no art. 8J sobro as gmtificações de 
1:000#. aos lentes de clinica; cabendo aos outros 
a de 400H sóme11to. Ora, attenclendo·se a que 
muitos têm nulas praticas, dirr.cr,ão ele Jabom: 
torios vu gabinetes, o encargo do lente de bota
nica com os passeios do campo para fazer her
borisações, como m;mda o art. 57, o do lente 
de partos que têm de fazer o curso pat"<l a! um. 
nos, um outro para as parteiras, e ainda uma 

cH·,i·~ de parturienteR e pariclas, como dispõe o 
un. v' , ver -se· h a facilmente essa desigualdade, 
:nónnente attendetJdo-se que pelo hl't. 59 os lentes 
de clinlca sffo isen tos elas visitas ú tarde. 

O art. Ul, :tutorisando a nomeação de lentes 
para as novas cac!eiras, inclus ivamente o enga
jamE:nto de meclicos estrangeiro::;. para c::;se fim, 
abru n pol'ta ao pntmnato, é injurioso á classe 
medica do pniz, poi" mesmo dentro da fnculJ;;de 
o governo encontraria no Sr. professor 00 phy· 
sica um lenta muito habilitado pam ens1nur 
chimica orgnniea ; na classe mesmo elos actuaes 
substitutos acharin, e com mais rnzão encontm
ria para desempenhar o ensino da pathologia, 
phtn·rnacia e anatomia. 

Semelhante di spo sição, Sr. pt·esideute, ataca a 
fé nos direitos e interesses reconhecidos e creados 
p oí· tei, privando os nctua.es substitutos desses di
reitos. 

Sr. presideHte, n despeza conhecida segundo 
os estatutos decretados mont:t para as esc.olas de 
medicina a, pouco mais ou menos, GO:OOOSOOO, 
sendo 30 para cada uma, como passo ·a dc
mon~trar : 
Ordenado de 4 lentes novos ............ . 
D ezaseis gratificações de 400H ......... . 
Dn.as ditas aos lentns de clirlica de 1:000~. 
Angmento ela grat•ficaçn,., do clircctor ... . 
Gratificação no bilJ!iothecario ........... . 
Gratificação a fl oppositores, sendo dons 

destinados ás clinicas, e. os outros ús 
cadei.-as de physica, chimicn, medicina 
leg ,,J, pharmacia, operaç.õr.s e anatomia, 
como preparadcn·es ................ . ... . 

Dous bediJi s, um continno, e pelo menos 
5 empregados dos gabinetes, calculando 
a 500# cada um .. , ................... . 

Elevação. a 500H rlo ordenado do actual 
porteíb c conti~uo, gratificação de lOH 
por cada lição dada pelos oppositores, 
segcllldo dispõe o art. 83 .............. . 

8:00:.'# 
.1):400fl 

:!:OOOH 
~WOH 
400H 

S:OOOH 

4:000~ 

2:000S 

31 :OOOfi 

Eis aqui, Sr. presidente, a despeza pouco m:üs 
ou· menos t!e cada uma elas escolas ; não acho 
muito; senhores, se, á instrucção com isso melho
rasse, mas eu só confio, e acredito no melhoro.
munto com .a escola pratica, embora com o 
seu estabelecimento e custeio se gast<tsse essa 
quantia. 

Sr. prosidunte, eu entendo que n'1o se devo al
terar o numero ,ele cadeins actualmentll estabe
lecido, nem mu<la:r a disposiÇão das cadeiras 
senão unicamente p1ssar a cbimica para o pri· 
meit·o anno e il botanica para o seguudo. por 
serem materias de mnior relação umas c'um ou
tras. Não se acredite que o comparecimento mo
uotono o diario elo um lente produz,, algum bem, 
porque nquello que so limitasse a ler o sec1 com
pendio produziria no auJ1torio o · mesmo effeito 
que !lS lições dos seminaristas durante 6 refei
todo ; toda a vantagem está sem duvida no 
methodo, 1:a exposição clara, no apanhamento 
dt1S divor,;as opiniões elos O>criptores sobro a 
materia com a analyse critica dellas-
. N>\o cansarei por mais tempo a benovola atten
ção de V. Ex. em uma hot·a já tão avançad,1, mas 
pennitta-mo' V. Ex . que antes de sentar-me eu ex
prima um v o Lo de agt·aclecimeilt.> ú condescen. 
dencia dvs illustres deputados qU<l se dignimio 
ouvir-me. Voto· a favor da reso lução. 

Tenho concluido. 
ALGUNS Sas. DEl'UTAoos:- Mttito bem. 
A disc-ussão fica adiada pela hora . Le.vantu-~e 

a sessno depois das 3 horas da tnrde. 
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· A.eta de 3 de Seteobro 

PR&SJDlt!ICI.'I. ))0 !!IR. M.\Cl i!: Lo l!O:STEIRO 

·A's. onze hora~. estando presentes os St·s. Ma
ciel Monteiro. Paula Oandido, l'rfocedo, Siqueirn. 
Qneiroz, J,la.rcelli no de Brito, Bretas, T 6ixeirn. 
de Souza., Luiz · Car los, Pnula s .. ntos, Rodrigues 
Silva, Araujo J orge, Dutra ~ocba,• 1-'er_raz, barão 
de Maroim, Henrique,;; Saratvn, Altn.ctda e ~~- . 
buquerque , Pinto de Campos , LU!Z Araujo, 
Aouiar, Parsna,nú> Góes Siqueira, Ang~:lo Cus
t•ldio Gomes Ribeiro, Corrêa. das Neves, ee,,,_ 
dido 'Borges, Santos e Almeida, 'l'hAophilo, Jan
se.n C11sado Ribeiro da Luz, R ibe1r0. couego 
L ri,;l Albuq{,erqlle, Znch!u·ias, · Vil·iato , Cruz }.ta
chad~, A!lY.•gio, visconde do Baepeudy,, P ;les 
Ban-e to, Fmsa, r.-rende.•, I . Bllrbosa, '1 aques, 
I~poso ·· da Camara, Miran do, Belfort, Fleury, 
Pedreira, ~fogalhües Castro, c,tstello·Bl'anco e 
Mendes · tle Almeida, o Sr. .presidente declara 
não haver sessão p or SQ não tu Yeunido numero 
legal. 

~"ssão em :; de i!lctembro 

l'l\E$1!)1; , .. L\ DO SR. MAClEL MON'I$IIIO 

Sui.nrARIO. -Ecpediente. -Ord<:m dín.- N_a"t>egaçélo 
do 1-io Pul"ll.ah]tba.-FaVOl'es a eal'tOs es~ll
dantes ele metlicina. - Pl·etençao do mtVor 
Mcna Bm·rcto.-Substieuiçllo à<1 notas do c:.c
tin cto banco. ])iscu•·sos . dos Srs. Cru.z- ~fCI~ 
clr.ado, SiqueiJ•a Queira: P. Ribeiro de Anc.b·ada. 
-F•·egue:ia de Santo Atttonio elos Poln·es.- . 
Rd(orma dos otfl.cia.es fio col-po derermanentcs. 
])iscursos llo.~ SJ·s . Vil'i(lto, CJ•u;; Machado e 
J><tula Baptista. 

A's cl~z horas, f~ittl n cllo.mn<lll ncbiio-se pre
sentes os Srs . visconde <.!e Bo.ependy, Macedo, 
Qtleiroz . Aprigio, Paula Ca!l~iolo, bnrlio de 1\fa
roiln Uoch•l, Fernandes V1e1ra, Thcophilo Mil· 
chnu~. Dut<·a Uocha. Bõlforl,. Lui:.: Ara!Jjo • . P i· 
menta Mn~alhi'ics. Pnuh Suntos, ArllUJO Lamn, 
Bretaa lo'tlt:raz Sou:-.u J.eiio, H~tlriqlll•~. An11.clo 
e ustodio L enl: l\Iarcdlino de Brito, Wnnderley, 
• T~>rd :1o, 'soyiio Lol>ato, Aln~eidA AlbMu.et·qu.e, 
Hibeiro, Cundido Borj:l~S, L.1vramollt.o, S1lvet·10, 
Lui~~: CarloR Cruz Machado, Raposo d11 Oamara, 
(iouvtltt, Albnquerqllo, Fitua, Lind::~ lp!J !l , Barbosa 
d11. Cunha, Bello, Mendes da Costa, P:nanaguâ, 
l'nqucs, pndre CAmpo~, Costa Machado, Cll.;ado,, 
T eixeira de Souza, Josó AssensÇ~. Pedrom1, Paula 
Fon~~ca. Góe:~ Siqncira. Rlbetn• d l\ J.uz •. P aes. 
B~rreto, Sá e Albnque~que, Nabuts, I.•mn e 
Silva, Mendonça, Ferreara. di! Abre~ •. !Jot•tfl, 
Seceo., Miranda, P~rei"ra d'l Stlva, S1lvctra do 
Moita, '! itára . . . . 

A's onze horas· meno;; um quarto baveu~o nu
mero legal o .Sr. prestdente abt·e a sessao. . 

Sio · Údas, e s.p p t·ovadas as setas dos dias 2 
c 3 do corrente. . . · .. 

O Sa. l • SEçRRT.lRI<> dt\ cont.'\ do seguinte 

EX.l'EDJENTit 

Um offici;, do Sr. m inistro dá. ~nerrn ~ando 
a s infor mações por esta <:a!!'ara e:oo~ldas ace;ca 
doa requerimentos do ca p1tão Anto n.o Dornel.as 
Camaro, tenente . Antonio da. Costa Coelho . e 
altere:; .Augllsto Pereira. Ramos, todos reí~r:mados. 
-A quem Cêz. a : requisi~ilo. . . . 

Do Sr. mio.istro do lnlP<'rl?, communtCIIndo 
quo S. M. L recebeni; ·nos dta.s 4 e 7 ~e Se
tombro /J. uma hora. da laruc, a d&pu laçno que 
ua p11rte clesta CIIUl:lr:l tem de felicitar no mesmo 

augusto sauhor pelos a.nn íverallr ios de seu con
surcio e indepilndo.ncia. nllcional.-lfl~cil'áda. 

n o mesmo, . commnnieando que !allcúra 1\0 
dia ~ de Junho do eommte . anno Fr. ,José dos 
Santos Innocentes, a quem fú ra cunc.e dida uma 
pensiio.-Achan.i•l-se im presso o parecor d:t co11i·· 
missào, vai ao Eltm. ·s r . prtlsid~nte par:\ tomar 
na devida consideração. 

São ·lírios, ·postos em dísc11ssã.o o npprovauos . 
os seglli ntcs pareceres: 

« A com missão · de fazendo é ·de parecer quo 
se n\·cbivem os seguinte~ p!lpeis: 

·" 1.• R epresentação th\ 1\Ssembléa provincial do 
p,wá, P'~dindo · u in a uxilio . para a · obra do caes 
da Marinha da cidade de Belém, e arrn~zens 
arruinados, sitos no largo do p,\laCio, pnm ·abi 
fazer-se tun mel'cndo publieo; porque es~ pre- . 
ten~o já foi dP.ferid~ pelas leis de 15 de Junho 
de 18.")(), e lu·t. i),o § 22 da lei n. G2S. 

« 2.• Petí~ão do capi tão de frogat-1 Jorg~ · 
Broorn sobre n pal'te que lh e t oca das presas. 
do Rio ·da P rata : porque o gover no j á · solici
tou do pode~ legislativ.o . utna medidll geral, 

« 3.• Pe Uções dos bancos desta cür te, e da · 
Bahia, a respe\t(.r do sello de seus bilhetes Oll 
vanes :· porque se providenciou na resolução n . 
61.i3 de G de Setembro de 1Sii2. 

" Rio de J11neiro; 25 de Agosto de 1&>2. - · 
Rióei,·o,-Lisõoce Slll"1'a. 1> 

E' }ltlsada uhjecto de delibemçiio c\·,li n i!ll
prjmír para entra~ na ordem dl)s. trnbal!Jos a. 
seguinte resolução : 

« Vit·gilill F o!!;nÇa da Silva, ·c:,pitão da · ~!• chsae 
do o:ocet·cito, addido no corpo de nrtiflces do nr- : 
scnnl · do gtter•·a, e commao~~n ta da 2• C{•tnp~
nhio., l'e-presetl~a qull na· poslçllo em 'Jtte se ncha : 
faz incontest~velmente o sen·iço p roprio de of· 
ficilll do 1• clusc, sem .que lhe com pità<> tç· 
dwia os ve•\cimentos quo percebem os dll pn· 
tn9ira. O augmento de soldo, com elfeito d~c•·e l.adn 
p 9lo art. ll dn le i n. ü4S dn 18 de A::;:ost<1 <1'1 
1&">2 ~ú pcl'tcnco a os _offie~t~ r.a .du l• clns~e, mn<!n 
qunudo não em servtço e!!ectJ-,·o, e pot· JS!IO lUtO 
p•!dht, segundo !nformn o governo, estcnc.lct'·SC 
ao p•·etanuonte . um se~elhn11 ~9 favo•··~ sen• ..'JnO 
)IOUVOI!SO nn Jet Un10 dl6pOBI Çl~O q ll <l nao ~X.IS tO •. 
E' pot' corto, o disso nito J1scord:t o muustro 
t•cspcetivo, quo a. equldado N clnmn que os olll· 
ciG.es d11 llCg~nda qlusse, q11m~do 110 acluu·•!.Ul, 
cmM o pretcndent!J, no cxercl~I!J uns func~ucs 
propl'intc d a prlmetr:t, nrto SeJaO cont,•mpta. 
<los com menos \'antagens Jo que aquelle~ 
enja·s oiJt•ignções p lcll_am_ente snti~~·tzem. :-I es~es 
termo;; pois a cooun1ssao de mau:lhll c g ue1 rn 
níh duvida. off~reee~: á considemçno J esta nu
g usta camara. o seguinte projecto d o reso· 
lução: 

« A asscmblé:\ gcro..l legislativa l'esolve.: 
~ Art. 1.o Aos oflicíaes de 2 .. classe dv excr-. 

cito competem os· mesmos Yencimentos que ~()s 
de 1• clllsse. qunndo empt·egados om servtço 
pl'Oprio d est.~· ultima. 

« Art. 2.o Ao capit.ào Vlrgllio F oga ça . da Silva 
são · devidos os vencimf:ntos r ()Spect.t\'<' S ·pelo 
tempo de sen-iço prestado em conformidade com 
o artigo antecedente. . 

" Art. 3..o Ficil.o r evogadas 8.S disposições em· 
eontrari o: · .· · 

« ·Par,;o da· camara dos deputados, em 2G de 
Aaosto ·de 1S.'i8 ... - J. A - d'e .Viranda. - J. de 
Liin•t e Silva Sob>-inho. » . 
- O · Sa. PnE.o;toE:sTE nomên para a · dep.iltllç~o 
que tem de il• ao SB"nado requerer n f11sno ú>5 
Srs. Ferra>:, Sã. e Alboqu~rquo c T ei,.d t·o <le 
Sou za . Pedindo o Sr. Ferraz díspc~sa po t· in· 
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402 SESSÃO EM 5 DE S:ETEMBUO DE 1853 
commQdado, o Sr. praside11tc nomt':a pllra snbsti
tuil-o o Sr. Silveira da Motta. 

O Sr. Wnn.<lorlcy (poln. ordem):-A de
putoção nom!!ndn por esta camnra para felici tar 
a S. M. o Imp~l'ador pelo aoniversario do seu 
coasoreio, di1·igio-se hontom ao p,•ço da cidade 
e ahi foi recebida com as f•>rmalid<tdcs do cs· 
tylo. Corno orador da deputação th•e a honra 
de dirigir ao mesmo augusto senhor o seguinte 
discltrso: 

« So!nhor. - As ll·ações que por altn. inspiração 
ndopt.üo a mOI\flrcltin heredituria como um dos 
princípios cardincs de sua organisl\ção têm o 
consorcio dos sobet'anos por coõldiçiio indisocn· 
s~vet á e'tnl>ilidade do st\ttS instituiçues. · 

« As dynastias idontiÚCl\ndo-se com os inte
l·esses permanr:ntes c progressivos dns socicda· 
rles, adquirem um cn.racte1· providencial; ~u'l 
p e1·petuidaclc como qllll transforma em l'cli~;i:to 
o quo teve ol'igem na raz,\o política. 

« A f~licidnde domestica Jos impemntes con· 
funde·ee com a fdicidad~ plliJiicu, e .desta in· 
thna ligação 1·csuita il força. e duração dos es
tados. 

n V. M:. I. no dia cujo nnniversario a nação 
brazileiro. hoje 11pplaude cheia úe j11bilo, teve a 
"Ventara de ndim· as difiiccis exig~>ncia~ da po •. 
litica com ns a spil·ações do llomem particul·1r, 
c todos os sul>ditos de V. M. I . contempl:io 
com ndmiração as santas virtudes 'lue por espc
ci~l favor da p1·otecçiio divin!l. constitu~m o 
tn~is inveja'l'cl apanngio das imperatrizes brazi· 
l etras. 

n A ctunara dos deputados, senhot·. tt·az6nclo 
ante o throno qua V. !lf. I. engrandece e il· 
lustra S\UI~ t•espoitosM con~mt•daçõe.s por tão 
fausto motivo, 1·endc 110 Todo-Poderoso infinitas 
grnças c faz fer;orosos votos pela conscrvtl~ào 
de v. !\L I. e de sua augusta ramilia. 

« N'o ncolllimento benigno de V. M . I. .:. cf. 
fusão sincera destes sentimentos, que slio os 
de todo o imperio, encontrará n camarn dos 
<leputndos sua. tllais subidn e desejad:l recom-
pensa. " • 

S. ~I. o ImpernolJl' so cligou respoudnt: 
« Agradeço muito os scntimentDs de amo1· e 

lealdade que 1nunlf~stn n cnmara dos Srs. de· 
putuclos. ,, 

O Sn. PnESID~n::-A. resposta de S. M. o Im pc
rt~dot· é tecebida com umito especial agrado. 

Eot.ra em discussão o art. 2<o uo ~rojecto re· 
lativo ú navegação a vapoL· no rio Parnahyba. 
E' approvado som dellat~; assim como o tor· 
ceiro. 

O Sn. PA!UXAGC.í. (pela ordem) pede · dispensa 
de inter:~ticio para que o projocto entre em 3• 
discussão amanhã. 
So~1do consultada a camara, approva este r e· 

quer1mcnto. 

FAVORES A VATIIOS ESTUD.\)\T ES DE }tEDrCI~A 

O Sr. Ore.:.; ~Iacha<lo (p~la ordem) : - Sr. 
presidente, eu n :\o me rceord~ de ter na mínhn 
c-..rta vidJ!o pnrlame!l~r .. !~!:'el'id~_l!!g~ncias, mas 
ago1·a veJo-me obnga1ro a fiiZel'{)-;-piWqUê 'jutgo· 
qne ;\ de que vou tratar cstli nos t ermos ·restri
ctos do regimento: ó n~gocio t,ll ·que se não fôr 
vot:ldo tQrn.lr·se·ha eomplet.nmenta perdido. 

Um estudante de nome Francisco de ·sanes Pe: 
rcira Pacheco provuu plenamente com documentos 
perante a commissfio de instrucção publica que 
n;io se mntrieulou em um dos aímos da ..-scola de 

medicina por estar gtavcmenle enfermo : sem em
bnr~o disto, frequenm como ouvinte ns nulas do 
lllto nnuo. Os digno~ membros da commiss.<lo, os 
l:>rs. Fcrn.z c Dutra Rocha, derito parecet· sobrema
ll-'Íl'tl hom·o~o •• este cstncluntc, o ll'~Nceudo em 
condusâo d'l parecer uma resotuçoio. Ora, se n\l fim 
da S<)ssão não se approvãr este proj ecto tornar
so-t.a inutit o ra.-or qne se quer fazer ; ó pot· 
isso quu 1·cqueiro á C!Lmara que, a exetnplo do 
que tmt r~ito em occasiões ilienttcas, vote a ur
!lenei~ que pro;>onho, pm·a que se discuta n re
soluçno pala qual fie \ o governo autot·isado · a 
pct·mittlr que c;t.l estudante seja a·lmittido 11 
faze1· exame dus mRL<'rias desse anoo, 

O Sn. PnESII>Ii..'í'fE : - Este projecto ost.wa na or
dem do diu, e eu m~mo tenciona\'!\ dal-o h·•je 
para a discussiio. 

O Sn. Cauz !\f.~oCH.IDO: - Visto quo V. Ex. tinha 
daclo a 1·es•tlnçiio para ot·dom do dia, inutil se 
torna o men pedid••, e en t ii•1 . p !lr& q ue o favor 
seja immedialo, poço á camat·a quo disp~nse ns 
duas discussões, para que o projecto tenha só· 
mente uma. 

Approva-se este requerimento, e portaato entra 
em unul só disen~s,'i.o o projecto a q uc se l'e(ere 
o nol>l'e d~pulltdo, o qual é a ppt·ovado por es· 
crutinio secreto.por -!7 vot<.s contra 15. 

O Sn. VrscoNPõl: DE B.\EP~nv offt~recc como 
artigo ndditivo a s~guinte resuluç:\o, que é apoill· 
da e app<'O\'adn sem debate pot· iltl votos ce>ntr:t 7. 

« Artigo uni co. O _governo fica autorísado a pe~·
mittir que Gabriel o1ose de B>tt·ros seja admittido 
a fazer os exnmes das matel'ins do 1• nono do 
cu1·so de medicina, prec~dendo os ·competentes 
exnn1es, o approvaçiiQ em todas os mnterins, e 
estudos prcp •t·atol'ios que par~ t!\1 fim se. requere· 
r em, c a frcquencin. dus rcspcctiva.o; nulas, como 
ouvi11t~. n:l fórma eJ~igida pelos 1'espectívos e.,. 
tntutos pnr.l os quo em tcn1po se mntrictlHto, 
dispensadas desto modo as kis em concrario. 

« Paç.o da C;mmra dos deputados, em 18 de Ju
lho de 18;)3.- Silva Fe1•ra:;. -Du tra Rocha.» 

T .. tnbcm é !lpprovada sem debata, por 42 vo
tos conll·•l lú, n s'eguinte resolução, ~ffereciun 
como artigo aduitiYO pci•> Sr. Justinia.no J~só dn 
R ncha : 

"At·tigo uni co. O governo lic1 autorlsado plll'l\ 
admittir it matricuh do 5• auno d \ escola de 
medicina desta eõrte , c ao neto desso tlnno, o 
estuJnn te J ósé i\[arin do Conto, provando este po
rnnt.l n respectiN !aculclado a freqllcncia cxigtdn 
pol9s estatutos; I'C'I'Ogr\da~ as leis em· contrndo . 

« Paçn dn camara dos deputados, 25 de Agosto 
do 1853.- Silllei1·a da M otta. - Silva · li'en·a;., 

l'R&TEX~ÃO 00 !.!MOR :.!!;~,\ D.\RUETO 

Entra em 1• discussão, e é appro'l'ada;' :r reso
luç:il) n. 126 de>te anrio. 

« A•·tiJ:tO unico. No tempo de seniço exigido pelo 
a1· t. 5• da lei n. 5S;i du 6 de Sec.embt-o de 18;)0 
cómo habilltaçiio para os excessos, se inclue o 
da g1·aduaç:to por wdo aquelle em qUG o officinl 
fize r o serviço eorNspondente á. elfectividade do 
posto em que e gr11duado, ou quando a esse posto 
n s1o eorresponderem fnnc~õos .espoeiaes. 

" Paço da cn'ntn•·a dos depnf.l\dos, 11m l G de 
Agosto .de 1853. -J . .4. de Mi?·anda. -.A. C. 

. S'f!d:.-a·;n-···-·-··· .•.. -

O Sn. 0L1>E1RA B.l?.LLO {pela ordem} pede, por 
ser a materia muito simples, dispensa de int.lrs
ticío para qac o projecto entro ·tromedintnment3 
em 2• ,J iscussiio. 

Approva11do a camara este 1·equet:ímento, entr:J. 
em 2• discussào o proje.:to, ·-o qu1l é approv:ulo 
sem del>ate. 
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SODSTI!UI~ÃO nJl. N<IT.~S I>() M;TIGl> Jl ,\~co· 

Entra Gm di~ussi.'lo um parecer da commissiio 
de fazendo., datado de 2;) de Junho do 1850. re· 
lativo à l'epres~ntaç:1o de~ hardeircs do casal de 
D. Maria Jouquina c!e A~cvcdo Barro~o. para se
rem pa~ns da quantia de tl:-l!IIS que posso ia em 
notas ao extincto ll~nco do Brnzil. 

. ' que a . l:espeito . . de !las se ftze ri\o muitas cspe
culacões, é isto facto constante e sabido nesta 
cidade. 

o Sr. cruz l\t:acllado : - Sr. presidente, 
lendo a lei do orçamento do 18J8 nutorisado o 
goverr.o para mandar substiltlir notas do extineto 
banco pet'tl:ncentes Ms interessados no e•1sal do 
D. l\laria Azc\"edo Barroso 1>a :mportaocia de 
tl:OOO~ o tanto, houve no thesonro uma auestão 
de palnvras, entendendo-se que as notas ina~da
JM substif.uir erão as ant:l!:as notas do banco e 
não aquellas que forüo.emJttt,lns pela com miss~io 
liquidadora. Po1· este motivo houve r~preseutação 
da parte fl. esta rlllgust.a cam:u·a, e a eómmissito 
de faz ... n<ln, no seu longo e lucido parecol' que 
acabn de cer !ido pelo nobre 2• sec•·etario, demons-· 
tro11 a justica da porte. 

Unt dos membros da commissão foi de opinião 
que, v isto que a âutorisaç:\o tinha sido consig
nada · em uma lei do orçamento se devi:\ fazer 
a declaração; dous outros, porém, que concor
dó.rão c0\1\ o parecer, onlendêrão qtle se dêvi11 
fazer essa declaração em resoluçi\o separada. 

Quanto n1> voto do relat<Jr da commisstlo, ncha-so 
ell.; prejudicado, porquanto a lei do orçnmcuLo 
não está mais em discussão nesta casa ; c qaanto 
ao voto da maioria d:t comm\ssno, er&io que elle 
não se tradu~io nas fórmulas €::tigidas pelo rc
~imenta, po:quanto não b~sta dizer-se qna se of
fereco a conehtsãa. do · pal'P.Cer como resolu<;.ão, é 
preciso que se use do>s tct•mos pr~scriptos pelo 
r eglllamento, das formulas constitucionaes. E' por 
isso que ~eu, concordRudo tt\lllbem com o pare
cer, oll'ereço uma resoluçâo, eoatendo o seu fi· 
na!. Esta resolução é a seguinte: (Lê.) Pec.o que 
em sl!bstituiçiio do parccor se disettte. este. re
solução, o peço tnmbem dispensa de duas dis
cussões, 11 vista da demons tração <la justiça lia 
parte o da simplicidade da materia, que jtl. foi 
discatida o appro,·adt~. polo poder legislativo, e 
sobro a qttal levnnlaU-$0 ttma duvida quo n co1n· 
missiio unanimemonte entenden que em justa. 

E' lida e apolnd:\ como emenda substitutiva a 
seguinte resclLtç&o : 

" A assemblén ~eral legislativa resolvo: 
« Artigo unico. O art. 51 da lei do 2S de Ou lu· 

bro de f848 n. 514 Teíel'e·lle üs notas do banco 
tio novo padriio emittida$ ()ela commissão liqai· 
dadorn en1 virtndc do art. 5• dn lei de 23 de Se· 
tembro de 1829, o e:ristcntes em pCidcr dos he1·· 
deiros de D. Maria Joaquina de Azevedo Bat·· 
roso, na !mportanrla de 8:494S, já reconhecidas 
verdadcü·ns pela eaixa de amortização, como 
cxigio a cita!l:t lei de 1818. 

~ Paço da camorn dos deputados, 2õ Jc Agosto 
de '185.~.-Cru.: Machado. n 

Sendo approvada a dispenst\ das duns discus
sões, entr.1 a resolttção em uma só discussão. 

O Sr. S1quoJra. Quo1roz:- Sabedor de 
especulações feitas pnr~ se dnr valor que. per· 
d~riio ns uotru; dr, extmcto bauco do BrllZll, de 
recursos para tortut·ar-se a intelligencia da lei 
que lhes fulminou prescripção, mo vejo por i~so 
obri~ado a dizer. algmna couea, de inceto.r n dls
cussac> a respcit<J; provocnl·a ~!~esmo, p1ua que _ 
a . ..çamara s~ po~a.'-do sobreaviSo ·ã'cercn de ur-' 

-·-tettl"~étll.s taes, e attenda bcnt para as conse
qucncias que vem trazer o projecto offerecido 
pelo nobre deputa~o IlOr Minas-Gerae.a. . 

Ninguem ·qUo cxulla no Rto tle Jane•ro 1gnor•~ 
que essas notas, quando· se concluio o tampo 
para o seu resgate, estaviio. como os !'ssie;aados 
em 1-' raoça ; nioguem no ~10 de J<Well'l) Jgnora 

A. c•unarn compNhend~ bem que, admittido esto 
pl'ojecto, qualquer que p vssua essas bilhetes, 
essas nohs de. e:l<lineto banco, ou n, que emit· 
tio em sttbstituiçiio a commissiio liq11idadora , 
está com d it·eilo- perfeito a apresental-as, exigir 
o :seu pagamento, qualquct· que tenha sido o 
pr<IZO que se tenha 1ixado para sua substituiclio 
ou pugamenw. Assim, a camara comprdten~e 
bem que se vtü dar valor âquillo que já o não 
tem, que o perdeu mesmo por vont·~de de seu 
possuidor. 

A subslitllição dns notas do banco pela com
ntis~ão liquid~1·a foi feita em consequencia · do 
uma disposição !egislati va que detel'minou · o 
prazo, dentro do qual se devia ir ap!csentar 
esses ti tulas para serem r esgot!ados c nilo per-
derem o valor que rcprc~enta,•ão ; extincto esse 
prazo, acabou-$e o direito p ;u·a aquelles que 
posst\lão essa:s notas. A can1ara sab(fmuito bem 
que a extincção ctesse dit·cito foi por meio de 
uma prescripçâo, c a prcscripçlio (\ u1n meio de 
ndquiril· como· outro qualquer: assim, se asses 
valores forão perdidos · pa•·a os propriatarios, 
forno ~dquirido$ pala nação, ou por. quem quer 
que scJn. . 

Creio que · a camal'a, abrindo t~gora a porta 
para que quem wnha esses bilhetes venha re
ceber o seu importe, dcscoubece .as consequeu
ci·ls dl) diraito de p•·escripção, e ao .passo qua 
f€17. essa concessiio abre . uma porta parn abusos 
incalcnlaveis, que pn•vê t oda a intelligencia. 
Nin[;UCm igaortl que qu1ndo nppareeem esses 
bilhetes sem valor; 1oão del::oca de ha\"er muitos 
especuladores que os gu~rdão para tempo op
portuno, obtendo-os não por sen justo valor , 
mas por moàica retribui('.üo, permutação insigoi
ficante, talvez mesmo recebendo-o~ por mer~ 

. Joaçiio . 
Eu cston quo a camara nãQ. est~ disposta a 

fazer com que o thcsoura publico despenda avul
tada sem ma com a res~ate dessas bilhetes, 
quando o thcsout·o adquino o direito de niio 
dar mais quantia alguma por t~es bilbetes. 
Digo rwultada sommn, por que quem· està .no 
lHo do Janeiro, quem :~qu i 11\l) l'O, sabe que exis
tem muitos bilhetes do lianco, muitas das n otns 
substituídas pela cammissito liquidadora. , quo 
estão reservadas; SUBrdatlas para ama occasino 
opportuna, obtidas dos po:;suidores, que víerão 
ella~ p erder seus vnlo1·cs por qualquer dos 
meios que acab<'> de manifestar. PIISsando a 
resolução que otrerecc o nobre deputado, nós 
veremos, Sr. pre~identc, que 'tu·lo 1sto appare
ccrã, qtte as e'peculações conseguh'áõ seus fins, 
c cntiio não sei onde iremos parar. 

Assim, pois, c(). vot,, não só contra o pat·e
cer d 11 commissiio, como tambom .contra o pro
jecto oiierecido pelo nobr e deput ado. porque 
não quero ocer_!lr · os co!res publicas oom 11ma 
quantia que nao se poJe calcular, com uma 
qumtia àe que já forão isentos por lei ex-
ptessa, cuj:1 Jntelligencia não ndm itle a inter· 
pretação qtte se pretende dnr, e que em ver· 
dadc !órma novn disposi~.ão, que se niio póde 
justificai· com . razões !\lgumas, e que por de· 
mais irá dar trlumphv As especulações fei tas, 
e que se tiverem de fazer. 

o 15,., çruz . ~J:ach.Qdo ;-Creio . qac o 
nobre deputado · por Sergipe nãO e.stevc pr~ente 

.Quando o uobre 2• secretllrio lea o parecer da 
commissão de fazenda, porque se estivesse. pre
sente não impu~aaria o projecto pelo .modo por 
que o !<!z. (Apotados.) ... 

O nobr~ deputado em toda. a. sua tu"gumen
.lação uso11 de um perfeito sophisma, póz a 
ques~ão . fóra do terreu" 11m que ella deve ser 
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c:ollocada; começou, permilta-me que lhe di~n, 

. po~ _fuZil\" . uma otrunsa aos nobres membt"OS da. 
· commissiio de !azendn, snppondo que elles eom 
este parecc1· tinb:io em visb usar de nma ta n
"Cntc pma indt.>ferir, como se elles niio tives 
sem bastante nobreza e dignidade para repelllr 
a prctençào dos pct!cionario~ se não fosse evi
dentcm ~utc justn., como reconhecôrão. 

O nohre deputado parece que e"tende qnc 
a"ora é que Yamos legislar sobre n. sub~titui
,,flo dcss:ts notas; cst:l em c<>mpleto equivoco. 
:Passou no corpo legislat.iYo uma :mLorisn(;:lo para 
tr(IC<\r·so S: 000~ e tanto em notas •lo banco do 
llr:l~il pertencentes aos herdeirclS do D. :\faria 
Barro1.o ; o thesoum ~ntendcu q:le. sem cmbar-. 
gos de ne~sas n···tos S.:l declarar que o thcsouro 
iJa. junt.'\ do banco do Br••zil P"sa.ria ao porta· 
\lor i• vi&t:l n. quantia tal, entend eu, digo, qt1e 
n rcsoluçi'io s~ r eferia ãs notas d o> extinto banco, 
isto é, :\s antigas notas, e n :l o. aqnellas que 
fo rão cmitti.da~ pela commissiio l iquJdQdora em 
substituição d·essas antigas. 

A. commissão de fazenda dcmc)I\Strou com os 
lugares parnltelos da n ossa legislaçiio, quP. r.s 
palavras -not.'ls do antigo banco- se referirão 
ta nto ás not~ pl"imit.iv<IS como llquellas que 
um s ubstituição destas foriio emítt1da!< pela eom
lnissão l iquidadora, que quant!o a n ossa legis
lacão tinha em vista· dotenninar sómente as 
notRs cmlttidas primitivamente, usn.va da expres
siio- antigas .notas do banco-, e (]u e a expres 
são- noto. do antigo bRoco-, repito, so r efel"in 
t an to ós primitivas Cotno ás cmittidns pela com
miss:lo liquidadora. 

Ot·a , o que tratamos agora de fazer? Explicar 
o sentido da legislação, e não cstallelecet· uma 
lei puramente inter('lretativa, ó~ s ·1lvar o direito 
da parte, quo jâ foi reconhecido pelos );)Oder~s 
do el!tado. O n obre d<>putndo com a sua argu
menta~ão quer nada menos que s e 1·cvogne essn 
ld euja Interpretação agora se solicita, isto &, 
quer quP. os poderes do esto.do digão que pro
ccdl:rl•o com irreflexão, quando J·econlwcêruo n 
justiça dos peticionarias. A argumentatiio pois 
do nobre deputado não é procedente, G fó t•a 
iuteirnmcntc do terreno em que d.:..-c estar collo· 
cada a qu~s~o-

N:lo tem I"IIZão o nobre dcputn!lo cn1 cli~or 
que ó possivcl que se ospcculc com essns notas, 
qnc nlgutm põde, pns~~ndo cstn r esolnção, o 
tendo CQmpradn por especulação notas do banco, 
jnl;l•lr-sc com direi \.o a igual tt·oc<>; procetle is to 
uo engano !lo nobre Jeputado, quaudo julga quo 
nus ,·amos ngo>ru. dar vnlor a um objecto que o 
não tem ; dig•l o nobre deputado c1ubor,;. tudo 
isto, não contra ri•' em nada n r >Jsol ução, pol·· 
quc clln ni\o é que vai da•· valor aos 6·000,~ 
tias notas refuridas; esse valor esttL d <\dO pelos 
poderes do estado na lei do orçamento de lti48, 
e a r esolução apenas trata de interpretar al
/lltmas palavras. 

O nol:ire deputado bem éonh·'ce que 11 íntH
prctação não tra2 essa conscqncncis rigm·osa ; e 
para obter um fim é preciso re,·ogar o legis!:tdo 
em 164.8, porque se houve cspecula~ l>~s. o que 
ignoto, ellas não. versarião sómentc sobre as 
notas cmitti~as pela commiss Jo liquidadom, lllas 
sim sobre as :lOtas antigas do banco, isto é, as 
no tas primitivas. Se acaso esse legislado de lS.t.S, 
c~wformo foi entendido:> pelo thesotu·o, não se re
ferin ás notas emittidas pela eornmissiio Jiqui
dadora, ~egue-se que as c5peculações fdtas coot 
as antigas nota~ do banco não estáo debaixo 
do estigma do nobre deputa<lo; não consnguirá. 
portanto o fim a que atLioge scni'io propondo a 
rev••,:;~çilo .!o arl ígo do or<;smento d~ HS!S quo 
tralou deste objecto. . 

Sr. p1·~i..l~n~, a questr.o é 1ão simples, o pa
recer <Jn commissão e t.:1o lueido, o nobre depu
tado disco,rc u ~ão fóra da questão, t">r •JUc nã" 

se tmt'' de dar valor a essas notas, mas sim 
de intcrpret<~r palavr::tEl d~ que se scrvio. o _le
g islado de l S!S, que eu JUlgo que totnar1a ltl· 
utilmente U.mpo á camara se me dem<>rasse em 
mais consideraçõe~. Creio port.nlo que n camara 
fará justiça à parte interpretando as palavms 
do art. 51 do orçamento de UJj,S ; por 7lle o le · 
gislauor então recouhcceu quo a parto t tnlla tod a 
R justiça. . 

Quanto li resolução que oft·ereci, j:\ n•anifcst~ i 
ã camara. que ~.-a npenns par•t salvn•· a fór muln, 
11âo era senfio o result Hlo do mesmo parecer 
que po1· um lapso não co_!ldnio com a. formula 
llHl•·cada no r<lgunenlo; nno ure em VISta com 
n resolução crcar mn di reHe novo, nem a lterar 
nada do parecer, porém da.r-lhc uma fórmula 
,nnrcad:l no n~simento. 

o Sr. Siq ucil·a. Quci1"oz: - O nobre de· 
pntado entendeu que tinlla respondido t\ al·gn
mentRção que apresentEi taundo-a de sophistiEa 
e incoocludent.c; mas o nobre ·deputad" nt•o 
reficctio bem s obre o terreno em quo t inhll co! 
locado a quel!tâO. Desdo que o nvbr<l deputado 
r econlloce que a sua resolução tem em vish 
inte•·pretar n lei, ree<mhece que a le i não dava 
direito claro. E com cffdto n legislação quo 
temos a respe ito trata lltl icamonte das notas do 
banco· sobr e as notas do b 'mco é que hou\"et·ào 
essea 'procc:;sos :!Iara E. substituição, s~bre os 
notas u-o banco e que appareceu esMo le1 a que 
se refere o nobre tleputado; mas sobro as quo 
as substituirão, niio. O n obre aep~tado snJ?e _que 
nessa época o governo tomou n ~1 essa dJvrda ; 
t i ••ha emittido essas se~;undas notaR fazendo·oS 
g,uantir pAio. commissão liquidndora, e essa com
•nissão autorisada n recolher todns as notas, 
tinha t.ambem \leterminado um p razo para re
colher essas outl'as, um prazo pnm s!Jrem cllas 
representautes de valores, p~rt·•nLo ft no.lisado este 
ficár:io sem valor. 

Eu entenuo que as razõ~s· aprP.se!ltada~ para 
impugnar a conchtsão <lo parecer da comuHsstlo c 
n opimiio do nobre deputado são muito conelt1dell· 
tcs . .. 

Ullo~. Voz :-Não apoiado. 
O Sn. SIQUEIRA Qt;E1ROZ : - Quando niio scjão 

po.ro. o nobro deput'ldo pelo Rio Gnndtl do 
~orl(', que lllo honra com o t'CU n;)o apoindo, 
sen"io IJo.sto.nte,; parn !llzer volt:1r os papots O\!· 
tro. ynz ú comnlis~1o, afim de quo elia exnuu
no.ndo no\'ameu tc a questão, d il um novo pare 
cer, Juuito p!·incipalml!nto sondo o {'arecer que 
so discuto tJe longa duta, do contmtss!lo eleita 
pc)r camara trans 11cta. 

o SR. CRuz M .l CJU.DO: - I sso com ciTei to é 
n ova descoberta. 

O Sn. SNur::mA QuEmoz :-Para jusLificar ~s 
consiJ ,~racões que tenho apr~sentado_. _peço l_l · 
ccnça á camara para let· a valiosa opmuto emtt· 
tida pelo fi01ado S1·. Bernax-do Per~ira de Vas
concellos na respectiva secção do conselho do 
estado, afim de que a cama,·a conh~>ca o que 
ha n respelto destl! nc, ocio . " Pela se_;:unda vez 
o (d iz este parecer) co"'nde de S. Simao e L eo· 
polJo Augu>to da Cll.mara Lima recorrem para. 
o conselh-> do estado de outra decisão do• thc
souro publieo, indefolrindo-lhe a pretenção de 
trocarem ;;erta porção de nob5 na en~xiL ·da 
amottizaçiio, por efleito do art. 51 da le1 de 28 
do Outubro do anno p ro:dmo passado. A. secção 
de faleno:la do mesmo conselho, quo deixou . de 
conheCo!r do primeiro r ecurso, por · have.r stdo 
int<'rposto fóra de t.lmpo, e por dcsist enCIIl das 
partes, vni agora entrar no txame da nova de· 
cl:o;ão que deu cansa a este s~undo recurso. 

I Indef~rin\l o. aos r ecorrentes, o tribunal do the
. souro fundou-se 11a declaração feita pelos em· 

!>regados da c:·.tixa \la amortização encarregados 
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da sabstilllição das notas, de. CJU6 a s apre<enta · 
das pelos mesmos recorrentes não crào do c;>: · 
tit1CtO banco do B•·<1:il, e sim d:1s emíctidas 
depois pcl!l commiss,1o liquid~Jra do mc.>$1\lC> 
banco, on da clauc daquella$ que. em vil' tude 
dos p razos o descontos e.;tnboh•eídos pela l l'i 
d& ;) de Outuht-o do 18;3;">, j á se acha,·ão !Ja 
muit.o proscriptos sem valor nlgutn " ; e po!l...'\nto 
o valor lhe ó dad·1 agora pela resolução ou p t\· 
recel' d 1\ eommisslio ; ou por oull'<'. pret~nde-se 
ftlZ<lr uma perC<!itll doação. Cnnti nü:~ o par~cer 
pela fôrma ><ee;uinte : « E como por e:~.pressa 
deelntaçiio do cttado nrt. 51 lia re{el'idn l~i de 28 
ele 011tubrv .se devcs~e lllandnr sllbslituir notas 
do cxtiucto banco (!tte estivessem em giro a:\· 
tes d" sun m.:tincçii<J ••.. » As~im tNis observa !l 
cam ara que tambem na valiosa opiniiio no fin:t·lol 
Exm . sena<lOl' Vasconcellos, ll<lUelte nrt. 51 n:1o 
fallnva dos bilhetes cujo pagamento exigem os 
peticionaria;;, e cons<'e;ui ntemcnte a O!)inião con· 
lraria elo nobn deput4do por ~Iin·:s G~racs, que 
se acaba de s cntnr, nii.o e só contestada pelas 
considerações que tenho feito ; o valor destes 
hilhetes, o dh·eito a hwêl-o , está presc1·ipto ; o 
art. 'il da lei citada de 2S de O Lltubro delles 
nao fali ou, e sómente dos bilhetes do c:xtineto 
bauco, sendo portanto verdndek1 a doo1çiio da 
quantia de 8:~'}-1.~ nos peticionarias a quo se 
refere o parecer da commisslio, a approvnç.ão 
deste, on da . rc soluçãe> offerectda pelo noure de· 
putn~o po .. J\Iinns Geraes a qttem tenho a honrn 
âe r esponder. 

Se ·naquelle ie1npo já era recouhecida a faltn 
de direito dos pet•cionarios, como hnvemos nós 
agora recouhecel·O? E por que 1·aziio .está este 
negocio parado !J'a taato tempo sem ter appa· 
recido reclamação a lguma ? Plll' ventura n:io 
está claro, á vista deste parecer da secção do 
wnselho de est.'\do, qne estas notns pt·escrevê
r:iú seu valor? Poder-se-ha contestar ist.o? A 
quesL'io pois reduz-so a um unico ponto, e é 
saber se a camara quer e devo faze•· doação 
aos peticionarias confeccionando para isso um 
neto legislativo, pois que a lei que existe apenas 
rnando11 que fo:;sem substituídas as n ot·•s do 
ba nco, e não as emittidas pel~ commissiio li
quidadora. 

Senhores, cu tenho occnpado n\Uito pouens vezPs 
a auon~iio dn cam~ra : mas como entendi que rnl
l!mdo no sontido em que acabo de o fa~er l'O• 
clamava pelos direitos do tltosonro, p elo sangue 
da n~ção brazilo1ra, não duvid~i tomar pnrte 
IIest.o. discu.~siio , tanto ros.is qua.n to via l}l\6 " 
a·e.~oluçito podia pass:tr desapercebidamento sem 
que e. ennHwa. estivesse bem ao facto do estado 
em que ,;e a.cba este negocio. Pelo menos . creio 
quo tenho produzídu a convlcçã.o de que estes 
papeis devem ser. novamente cxmnina~os pela 
coaunissl'io res pedtva, afim de que attendendo 
ao parece•· da so~iio. do conselho ~e estado e 
m ais ,. ou tros documentos que nqut se achão, 
c q·ue pam não roubar tempo n~o procedo agora 
ii S\Ul leitura, dê um parecea· JUsto o bem re
:ll.ectido sobre a materia, que entendo ser de 
muito importnn cia. 

o Sr. Rtbelro do Andrada :-Sr. 11re
sidente, se eu uão estivess~ Clltlyencido. da J\tS· 
tiça que assiste aos petJclonariOS tetl& mutto 
pl'nzer em concordar com as observaçoes feitns 
pelo nosso illustre eolloga que acaba de orar. Estou. 
pol'ém ple•1amen~o convencido de que nilo sü 
para desempenhar um dever de justiça , C•>mo 
tambem um dcvot de dignidade, a cmmara de'"o 
manter o que já. u ma Yez decidio o ~orpo le
gislativo quand,o ordenop. que se ~esse .~ag~
mento !I D. lllann Joaquma de Azeveao Bnr~pso. 
da i.mportancia do S:.t\.14$ de notas do . u:twclo 
banco, pela lei de 18 de Outu!:>ro de 1848. . 

I ndo executar·lSe esta deli'l;>eração do corp.o lc· 

g:islativo, o thcsout'o tr<pidou em dar-lhe imma
düitamente execução, por que julgcu ou · fiugio 
julgar qu~ as notns 'Jlle s e llle uprcsenlariEo miJ 
poui:io ser con~iderndns como verdadeiras notas 
do . banco ilo Drnzil, visto con1o n:lo <!l'lil' da
q uell:u emiUidas pelo banco, c sim das emiUi· 
das pela cotnmíssi\o liquidadot·a do barico; po
roiln, senhores, a C•>mtnissào da fazenda., a quem 
foi · s ujeita C$ta qu~stão, desenvolveu , n n.io d~i· 
x.a•· nada n dcsejnr, o di re i to que têm os pc· 
t icíonarios de allegar q uc · t.'les notas são 
verdeírll tncntc do banco do Bt'llzil , porque em 
toda a nos>n legislação sempre t<:m sido assim 
consid« adas ns emittidas pe1a commissão li1ui• 
dat.lorn , unicamente com a dilferençn de que 
o.~uellas er"o deno111inndas notas do antigo pa
dr,1Q, e e5t'ls do no,·o padrão. 

E nem podia ser ele ou tn1 maneira, $auhores, 
porque o corpo lcgislnti\·o nno havia de auto· 
ri~nr o go,·crno do pr.íz, não ltavia de nomear 
uma comltlissão qualqu~r para liquidal" as divi· 
das dt.> banco, sem que <\s transacç.ões que fi zesse 
essa commi~<ão no (lesempenllo dos deveres qu e 
lhe e rito p1·~scri ptos se désse a mesma força q uc 
tinhão as do bnnco. . · 

Vil o nobre deputado que ao contrario seria 
um \'erdndeir·~ contra~enso: M nl~u•n valor tinhão 
as no~ ·1s em1ttidas pelo b.mco, iden~íco v >lo r de· 
viito ter as outm~ emittid(\s ];>ela conunissão liqui-
dndora. • 

O 8n. SIQUF.InA Qtrm:rro~: -E quem diz o con
tmrio ? 

O S~t. RrBEtno DE A."Dito\t:'A: - Enti\o deve o 
nobre deputado r econhecer que niio podendo co.l· 
testar que as not:1s apresentadas pelos peticio
nnrios scjiio dn~ nmi ttida; p ala commissito liqu i· 
d·ltlor a, devem estas notns a~ba•··S<'l ttns mcsmns 
ch·<~umstancHlS dns cmittida~ pelo l.mnco, pot·quc 
ess·~ commissito foi encnrrcgulln de liquidar as 
conLas do banco, e cta assim o verd11dciro sub
stituto dn direcçlto. 01·a, se· se moskar que c~ta 
quantia é deviJa , o s o o fac to ela prescripção 
não pôde scrvk p·lt'n o caso cru qtwstão, porque 
a exeepçiio ao principio da p •·cscl'ipçuo foi a uto
risada pela l~i do Outllbro de 18~ • •• . 

O Sn. SIQOElll.\ QoErnoz : - Essa. lei falla st• 
das notn~~ do banco. 

o Sn. RIH!i:rno Dll A:. o nA UA :- Mas o no um 
deputado j,\ rccouhccetl •l lltl umas nolas Lem u 
mc~!UI\ f,n·~:n da:~ outros. 

Entendo pol$, Bllnhor~s , que c xiGtindo umn clis
pm;içüo iogislativa dcl<lrtlllllUL\do ')UC se li~e;sr. 
c~to p.ogtunonto, nli•> pót!o existir :>anão um so· 
phisntl\ ou um pnrnleoe;ismo da pa1'tc J ·,quelles 
<i \le estiio de IJó~ ré, conw e a supponllo estw 
o nnbre deputado, quando negão o direito que 
tem os p~ticionat'ios a receber o que lhes é devido. 
Conscguintemeote j u lgo que a camara niio sú 
pratie11 um e.ctt.l de justiça, como tombem um 
acto de dignidade mantendo a doutrina Ja lei 
que ji\ YOtou. ~ndn mais direi. · 

J ulga-se a materi=!o ;;uffici~ntemente disc~ti,la,, c 
posta á votaçt1o é reJeitado o parec.er. da cornm1s· 
são, sendo approvaua p•.•r c::~crutmto secreto a 
resoluçii.o substitntiva offereeioln pelo Sr. Cru7. 
Machado. 

l'REGUEZI.\ I)~ SAl\TO AXTOXlO DOS POliRES 

E' approv~do sem debate em terceira discussão 
o projeeto n. 69 P.levando i eatel!oria de matr iz 
a capclla de Santo Ant.Jnio dos Pobres do mu· 
nieipio da córte. 

O SR. · Ow:v~:mA. BEr.t.o r equer 11rgeneio. paTa 
entrarem immediatnmente em discussão as emen
das que ''ierão do senado á resolttção d estn ca
llllll'a a!Lcrando certos J ispositücs do codigo cl'i-
minal. . ·· · 
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Consultada a casa, I} rejeitada. a urgcncia por 

8G Yotos contt•a 31. 
O Su. PnESJ l)I::I(TJ:: : - Est.n eamll.t'a tem de nHl.n

ilar ã pre;en~•t de S. hl. I. uma <.lc;pulaçilo no 
dia í de S··tcmbr<>, auui\•et·sario da indl!pen<Jc_n· 
da do Brazil, c nonlê<l f"""" compol-a os Srs. 
llorgcs :Uonteh·o, Band&im do :?.ItlliO, Paehet•) J,n·
<liio, Yiriato, Beltort, Fiusa, Conên !las Ncws, 
Bch~mio, Pac; Barreto, Pinto do Campos, Lima 
o SilnL· Luiz Carlo", ~Icndes ele Alm eida, Santos e 
Almeida, Mirnucta Rocha, vigat•io Silva, Nue~o 
Leal, barão <lu !l!:ll'oim, Costu FcrrciL·ll, Angelo 
Custodio, Siqnci1·a QueiL·oz c \lont<!it·o de Barros. 

o Sx-. suvclra da 1\·Xotto. (pehl ordem): 
- Sr. presidente, :1 deouta,.ãn c nel\rreg.,Jn de ir 
tll> scnndo apresentai' ·o pedido pMa fusâ•> foi 
roocbida no pnço unquell3 cnmara ca\ll as iorma
lidades do. estylo, e eu, como orado1·, proferl o 
SCgllinte diSCUI'SI) : 

" Aug-ustos o dignissimos Srs. reprcse:1t~ntes da 
nnçiio. 

" A camara dos d~putados n :io tendo :1ppro. 
\'ado a omen,la do senado :i. lei da 1h:açiio de 
forçns de terra aut.orisnndo o go\"erno a cmpre· 
~ar por commiss:io nos corpos de cavallarin da 
·po·ovirlc!n do P.io·Grand~ do Stt\ olficiuc~ dn 
;;unrda nacional de cavallarin da ll!Csma provín
cia, c julga!ldO o ptojccto vantajoso, nos envia 
om dcput:tr;ão, a litn Je requerermos em seu nomP. 
a rcuo,iüo das duns camar ,,s na fórma do art. Gl 
da constiluiç•1o do impe•·io.» 

O senado, pnr inte:!'Lnedio de seu presidente, 
respondeu.: 

" O sanado \'&.i toma1· em consideração o r c· 
qucrimento dn c:tmnt'a dos Srs. deputados, e lbe 
l'CSpcnden\ opportunamente.u 

O SP.. PRF:stoi!.~'TF.:- Fica a cll.>no.ra intci· 
tada. 

REFORM.\ DOS OF~'ICIASS DO CORPO I>E l't.:IUU.!ii!X'tES 

Eoltra cmscgundadisc11ssiio o projecto n. ()3deste 
ao no, que con~ede nos ofJidnc~ . iufcrio o·es o mais 
j,liR~ns do COI'po de pel·mnncntcs d1 cnpitlll do 
unpel'io o mesmo direito il reforma, c com :15 meõ• 
nHls vantagens que têm os ofliciaes c mais pra
ças do exercito, etc. 

o :Sr. Ytrll•~o : - Nào posso deixar de vo
tar contra este (li'Ojccto, lc~ado pel11s seguintes 
conaiuera~õcs, c qn~ vli:o sct· por mim apt·es.:n
tadus á cn~a sem gt·ando o ncttrndo dcscn\'Olvi· 
mento, visto q110 mio espemva quo c:lto hoje eu
trasse clll dís!'ussão. 

S r. prc:;idcntc, quem so ,-ota desde os seus 
primeiros am1os oo SCI'\'Í<;o do exercito passa por 
muitos lrnllalhos, por muitos sotrrimcntos, qne 
são supporta<los com a anilnador:l esperança de 
um fntuo o de com modos c favores a 'l'le todo o 
militar deve ter dírnit~. Direitos e ra,•ares i~;uaes 
é que se quer conferir hojo a officiaes de um 
corpo quo não ô permanente, e apena..; cre1d•> 
para coadjuvar o acçito da justiça publica l Pa· 
rccc-me que estes offidaes não est.io nas mesmas 
condições daquelles que se dedicão aos nobres 
trabalhos da classe militar, e que por i ' so não 
tõm direitos p:u:l ha\'er de nós tacs favores. Um 
corpo de policia, que é creado sómMtc para coad· 
j uvar a autoridade civil na repressão dos crimes 
c [>Crseguiçiio dos criminosos, que é temporal'io, 
que não ~ parte do ~xercito, c quo é apenas um 
cot·po de confie.nçll, não pôde t•r favc)l·es iguacs 
áquelles que ~ãú concedidos llOs oillciaes d~ exer
cito. Querer contar o tempo de serviço desses 
empregados, cooceder-lh~s reforma~. acompa. 
nbal·as d~ todos os favores que el\as tkm quaotdo 
coueediJ"s aos homens do exet·ci\o, .é !>l'a tic,u· 
uma injustiça, ê c<;>ll)metler uuo erro govcrn;oli\'o 

de perniciosas con~eq uenclas para o exercilo, c 
pan' o qual n ii.o pos3o concorrer com o mctt 
\'o to. 
Senhorc~. existe llntl·a ns elas~cs f•n·tc c nmlc.\ 

interrompido cuicladfl em •lefendcr seus direitos; 
c quanJ.n c;ses dir11ítos são fl!ridos qncr directa, 
q11er indircct:l:nente, conc•!dendo·so os mt~smos 
favores a pessoas <JUC n,lo compoem verdadelra· 
l\lente uma class~ igual :\quelln que p .1r lei e 
US•l de l·mga do.t:~ os goza, apparecem desgostos 
c scnti•ncntos quo não p<>detn dei:r.ar de ser pl'e· 
juJici!les a t•ldO o qualquer p.,iz. 

Oousta-mc, por informações :'articulares e [Jelo 
que se ol>scrva em todas as provlncias, que o 
C•irpo de policia já. goza _ do vnnta~ens muito S ll 
bidas: e 11'10 sei qn;tl a l'azão que milita r.:.u-a 
que lt~je ~~ qu••ira conceder, ttléon dcllas, mais 
o direi to de r<!fot·tn:H, assim como o beneficio 
que " lei crcou par" o nfficial do exercito de 
ucixa1· á sua fantilia o meio soldo que a livre 
Lln _ fomo depoi~ da sua morte. 

Eu n:1o reprovo a idéa de favoree.Jr o corpo 
de policia, assim ~omo tambem não nego que o 
nNt !rabnlho sojtl nobre, tão nobre como o tra
b~lho de qnnl•luet· funccional'io publico no Bm· 
zit ; mas o que não qllero, o que não posso 
adm'ltit', é que se conce.t~1 a membros de uma 
classe que não ó pcnnat1cnte fn,•ores que ~fi<> 
conce.Jidos n outrn .clnssc quo é permane,.tc, c 
que pa.ra os haver atravessa mil incommodos, 
Jlerconc um:\ vida toda de perigosos e duros 
dias. 

Eu desejaria que esse pNjccto tivesse sido 
àn-lo ~lara a discussão com mais nnteeedencla c 
publicidade, pnra que pudossom molhor ser es
tudnd:ts suas dis_posiçõos. E se o.sshn tivesse 
acontecido, cu nl\o ma veria ac;on• forçado n 
faltar de improvhso sobro elle, <l talve~ impcr
f:>itàment.e. 

Esporo que nilo pass<l o prnjccto ; que eslo. 
ltonrnda camnra não du o seu assentimento n 
scmelh&nte rcsoluç;lo, nttca!leudo o\. injustiça que_ 
se faz com eUa tí clnssa tuilitat·, o no nu~l quo 
póJc provi!· no plliz n& e~wcuc•io delln. 

Niio fal'GÍ mnis obscrva~iio nls:umn, contonlnn
do-mc com ns -quo tenho c:<c rcndido, Decllu·o quo 
voLo contra o p1·ojccto. 

O 15.-. '1'•'-quo•: -Sr. pl•esiclcnlc, o projccto 
so acha con primeira tliscn""'1o, o ou cntl'Uria 
em um debuto mai,. desenvolvido com o nobro 
deputado pela pro,·iucitL do MuUo·Grosso, quo o 
impugnou so nlio f·>sscm íncommodos de s ·mdc, 
que •lllntHctll.c mo tolh~m lio1 Í•tlln,-; mas pl'o· 
m~tto entt·otanto no honr;t.Jo tnclllbo•o dar·lllc 
touas 1\s e:tpllcatões ~obre esse projcclo em ou· 
tm discns~ão : dir·lhc·hei apcuas ogora quo esse 
IJrojccto ni\o fa7. mnis do que ~stender nos <•1ll· 
eiaes c praça~ d•> corpo de poli•:ia da capital 
do ímperio o principio de aposeo1tadoria adoptadn 

. pela naç:<o para todos os cmpreg~tdos, visto quo 
aposenlndoria, re!orma e jul>ila~iio impot·tã:o o 
tncsmo. 

O nobre deputado niio apresentou razão al
guma pela qual se d e,·~sse considerar como umn 
cxccpção e1n rel~êto ao;> llema.i:> em pregadt-s es· 
te,; de que trata o proJecto . . 

O nobro deputa1r, raz uma novidade desse 
projecto, mas o projecto não envolve tal novi· 
da.:Je, pois que nada m'tis faz do quo: esten.ter 
'' ~sses ofiiciaes de que Lrata o beneficio quo 
está admittid•l para todos os ou tr,•s olJí c ia es o 
praçRs do exorcito, o masono para todos os em
pl'egados. 

o nobre deputado diz qull o projecto iuogl 
uUla. injusti~.a aos nfliciaes do e:!.~Tcito; não sei 
em qne, poiR mo pareec que el!e u nda tira dos 
direitos desse.; officiaes, e !'end<> assim, em que 
se lhes irroga injuria? Eu1 nada, •• 
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SESSÃO EM a DE SETEMBRO DE 18S3 40'7 
O Sa. Vmt.\..TO ,_Peço a palavt·,,. 

O Sn. TAQUBS:- O nobre doputado faz t.lmbcm 
uma distincç,io entre os empregndo3 vito.lic ios e 
os qu<J. o não são; !''S$ n1\o e.ei como dahi quer 
conclmr que se nao devem dnr aposentadorias 
aos cmpreg:ulos do que se ~ .. ata. Poio> un1 ho· 
mem que s~ emprcgn no corpo da P•·licia, e 
s~rv_e po1· trmta ou qu~renta aunos, niio t·~r{t 
dtre1to o. uma refonn:\? Deseja va que o noiJre 
deputa ... .ia mostrasse a l'azão em que funda a 
excepçno qno quer fazer a t•espeito dest::>. clnsso. 

Entendo que é o IIOlJt·e deputado quo dei'C jus
tifi.car a excepção, visto que o projecto estã <le 
tlcc~rd? co!h a doutrina seguida pela legislaeiio. 

Llmtto·me u est-1s poucas palaHas, peditHlo · 
ascusa por não me adiantilr mais nesta discu~· 
são por agora, attcnto o meu estauo de sauu~. 

O Sn.. Pr:.r,;smE~TE (dil'iginào-sc ao s1•• Vi>·iatol: 
-O St·. <.lcpulauo niio púde rallar mais de um'a 
vc:r., c por isso não Ih~ dou a palavra que pedio. 

O Sa. 'VHUI..To:- Nem mesmo par-a u•na expli
cação ? 

O Sn. PRilSIDE~TE:- Nilo, senhor, só o autor 
do projecto é que póJe fa\lar duas. vezes. 

O projecto passa pat·a 2• discussão. 
O Sn. T~ueuu.m: MAcllno (pPin orJem) t•equer 

urge:•cia para que o pl'Ojecto entre jú em 2a dis
cussa.o. 

A urg_eueia ó approvada sem d~bnte; pot· coa
sequencta entrn o projecto em 2• discu,;sâo. 

o s .... 'Vi.,.lnto:- Qnando aindn &gora pedi 
n palnvn\ eontra este po·ojecto em prhncinl Llis· 
C!l~são , foi sómctlte porque temia a~ coolscqucn· 
ct~s de uma resolução ~t\e julgo injusta. Pela 
lcttum qne se fc:.: do pt·oJeeto; vi ~JL\& se conce· 
dia aos oOiciaes do policia todns ns v:mtngcns 
que jit sfL,, concedidas nos ffici:lcs do exercito : n 
l'oforma nos mesmos ~nsos e com os mesmos 
favores pecnniat'ios qu~ clles têm; estenàondo.ge 
Glles ãs üuvas e filhos desses mesmos ofncine~ 
<la policia cou1o se pratica com a~ viuvas e filhos 
uos oftlciacs do exercito. O projccto vui equipa· 
1:nr a ~o~diçüo dos officiues âo corpo d~ polida 
u conLttC'"' dos offict:tes do exercito, nuo ba n 
menor d!ll'en:n,.a ontro elles •.. 

U:ll Sn. DGPUTADO: -Qttanto a dücitos: 
O SR. VIRIA TO :-E quanto ái vantagens con· 

cedidas, quanto ao futuro, o quanto n tudo.,. 
sua aqui parados os ollichc< · tle nmbo~ os c~rpo~. 
n~s h•mra~. nos venc;mcnto~, nas r~foronns, no 
legado de l~i ti. SilOS ramilins. Oã de policia 
gozfio ailllla de mni~res vantagens, pois têm 
soldos muito mais eleYndos do quo os do ex<r
cito. Ora, compnreu'l os homat.!os membros que 
querem que pa,;sc este projccto os serviç0s dos 
officiaes do corpo de policia com os serviços 
dos officiaes do corpo do ex~rcito; observctn os 
principias destas dtms carrt<iras. O <>ffidal d<> 
exercito tem um tit·ocini<> l:lborioso, sofft·e muito 
antes que chegue a .cingir uma baa•la ... 

UMA. Voz: - Nü() pótle ser improvisado. 
O SR. VrruATO:- Diz mllito bem o nobre de

putado; o offic;ial do exercito não pôde ser im· 
IJrovisa•lo, e está s11jeito a maior eirculo de 
incommoo.las e perig.,s, porque ~ deslinndo p1rn 
a defeza do imperio, entretanto que o de\·er do 
orticial-de p'ou~ e simp!c3111<}nte o co~·· 
pnra a repre>silo, prevenção c puniç:1o dos de
hctos c pri>ii.O dos cuLpat.los na provic>cía onde 
ú crendo o seu corpo. Para que o officinl de> 
exercito. chegue n g,,zar de nlgumas _vanl,ag~ns 
nessa vula aroarl;!ft e do e~nt1nuo perogo e pre· 
ciso gastar n mor pnrte de sun e:o:istcncia; e. 
quando · chegtL a ter a)gnus comrnodos (se com
ntodos póde ~el· chamados os que afinal lhe 

são coucerlidos) jã s~ acha na velhic~, j{l tem 
sotrriuo . wuito, já m·rasta dillicultllsamante a 
exosteneta por entre as enf~1·ouhlades que colheu 
no m tis nrduo e inJlrll.lO servko que eon;;tituo; 
o passado dassn classe ... 

U)rA Voz' -Entao os outros não ficiio velhos? 
O Sn. Vlt.lA'N:- P~rdôe-mc V. Ex.; o officlal 

de policia .c ;mprovi5ado, como jc\ disse u.m 
hmn·ado u~putado; p6dc um paisano pr.ssnr im
IIWdiatamente da vida placida e socegadll. de t.o
me~m pal~iculat· para a de um official d~ policia ; 
e tsto nao se dá. •to exercito. 

Qttanilo tomei a pal:wra para me oppüt• ao 
projecto, principiei cotllparantlll as duas cxis
tencias, a do official <lo cx.et·cito tom a do 
official de policia: mostrei que se ia conce
del' ü este as mesmas vnntagen s que se con
eed~ (H]uella, e concltti que não se llovia pt·atica,· 
s~melhanto injustiça. O honrado deputado pela 
13ahia. que me coml.>~<teu o:lisse que no projecto 
niio se fn~ mais .que consignar uma disposição 
que se acha constgnada para os empregados pu
blicos de todns as cl'asses. Eu não posso enten
det o que o honmdo deputado teve em mente 
qttando avançou semelhante proposiç~o. Os em
pregados publicos de tod,L~ ''S classes, ou d c 
algumas dellns Íctvoreeidas, têlll dit·eito n apo
•cntadot·ias marcadas etn Lei, mas essas aposen
tadorias e as s11as vantagens não se estendem 
ao3 filhos dessas en11Jregados pttblicos. No pro
jectú se consigna uroa disposição que se parece 
com a aposent11doria do empt·ego civil, mas al~tn 
disto. se quet· éstendcr cs favores dessa espccie 
de aposentadoria á viltva ~ filhos do ccnp•e~ucl.o 
publico qtte ~e chama official cb policitl. ror
nn·~e mlJ.iS vantajoslt n posição do ufficial de 
policia em compal'uçi'io com u posiçiio de qu 'lquer 
empt'egado publicl'l civil; e nmito mais vantaJOSa 
que n du official do cxcl'cito, comparando os 
t•·nbnlhos e as difficuldades dus lugnt·es c dos 
<.!c veres q l1C elles crc ilo. 

EstáS considerações que ncnbl) do exp•it· siio 
jit p!)r si Yaliosas: mns unta ainda hn do mui to 
peso. Por ven tuo·n o officinl üo exerci to \'Crt't 
com prDzet· cl)ncedet·-so no allieinl dn policia os 
lllCSLllOS Íai'Ol'CS que O paíz iu\~OU Clll !!Ui\ S~· 
bed Mitl dever co ncedcr ~ alie, q ua ~p~ tou a SLHI 
vida no serviçr> o mo.i~ nrriscauo o trabalhoso 
dn nilçiio, no serviço das o.t•cnnR? Nitu prevu o 
hountdo deputado n e:dstencia futum Jes~e des
gosto que produzh·ú cartnmcnto n mP. vontaJ", 
o esmorecimento no ctunprimento uo t.l€ver? E' 
mister muit•J trabalho pu.rn enxergat· na. realisa
çr1o desta medida a nppnrição de um sentimento 
tão cotr.mnm no cornçiio humano? Não tem sido 
ru•t~munhR desse ciume que appao·ece ent1·e ns 
classes, de cJrdinario tão darament~ expressado? 
Eu, que tenho ga•tv qunsi toda a minha exis
tencia, que tenho consumido os mais bellos an
nos dtl minhl\ vida pal'll haver certos direitos já 
consagrados pot· lei, poderia ver com bons olhos 
que O$Ses direitos, que esses favores são con
cedidols n homens impt·ovisados ofticines ·t · Dirá 
o militat· no meic. de seus trabalhos ... 

u),[},. 'Voz:- ~iio são tão improvisados assim. 

O Sn. Y:~:aa-ro:- São perfeitamcnle improvi
sados, pcrdue-mol Y. Ex., s~1o feitos da noite 
pnrn o dia ... 

. Ou'l'aÃ\Toz!".:... Conte do improviso por dinnte. 

O Sn. VuuATO : -Mas note· se que () officiat 
de policia principia· a goz,tr d·l~ vantageos logu ; 
nasce offietal ; o <Jfflcial do el(ercito nio nasce 
official, pa~sa por amarguras que só conhece 
quem .; militar: passa por pt·aterições continua
d<\S, por um serviço pesado para alcança.t' uma 
banda e ser official. Com o official de polici:J. 
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nii:o Montcce o mesmo! ••• E note-se ·que os 
soldos deste" slio mt\iorcs. 

Assim, o incommodo put·a o officiRL ~o. ( X r. 
c i! o i! maior, o com lnodo Ulei\Ol': o offictal do 
exet•cito principia p t los po:~tos inferior~. soffre 
tudo o que se costuma ~oll'•·er ncsSII VHIIl aviln· 
tUl'OBa a de perigos, Y:.ü-;;a oxpõr cro do!'oza da 
integrhlaJc âo paiz dentro ~ fóra Jcllc:, tem 
soldo~ que niio suo corraspondeutes aos ancom· 
modos c t.:nballlos da yJJa; e entretanto que o 
of!icial ue policia nasce ofticial, e •.• 

Gl.!A Yoz: -Ainda uão ,.i nenhum nasce1· 
offici11l. 

O Sn. Vuu.no:- e honrado deputado compre
hend~ betn a fot·ça tlest:l. expressão ; digt• que o 
orticial de policia ua.scc officin!. porq11c nmdl\ não 
...-i, Ol\ pelo meuos ó raro, ttrar-se 111~ soldado 
de policia para far.er·se ddlc 11m offictal. 

lllas, comu ia tlizendo, as vantagens do ofli· 
cial do corpo de policia siil.l maiores: e\le n_ão 
s.•ho lhl pro\:incia, tem uma missão menos a~n~
~ada, que c manler a urdem, prender ertmt· 
nosos ... 

u~.t Voz:- O que não ti pollco nrl'iscado. 
O Sn. Vu,r.-~.·ro :-E' uma missão menos arris· 

cada do que a miss;io do c!fi.cial do exercito, 
c demais goza de soldos mais cl~vauos. ~ o 
officiol do exercito por uma nccess1dado tnstc, 
que se d{l. em todos os estados do mundo, tem 
pequ.cnos soldos, por não pod~•· 5el' de otttra 
fórmn, niio á pago como demand:io os serviços 
o incommu<lo<l desta classe. o~ officiacs de poli· 
cit\ gozilo de soldos mais ele'õaÜos. S~o mais 
commotlamente collocados, o mais largawenlc 
pap:o~! 

l~a~o estas considerações lel'!ldo põlo desejo 
•!UO l_llnho de q~e niio $ilia. desta. cas7 ~mo. 
di!lpO~IÇÃO que "" offender uma c!nsse 1ntea·a, 
niui.ln quo iu<lircct>~mcnte . Como. m:.gi~Lra.Jo, se 
vis>~c •1uo unl hom<ltn Cl'•\ Lirado da classe de 
IIÍIIIJ'les cit.lnd:io para sc1· ole1·ado n um cnrg.> 
>illl"~rior .to mngistraLurn sem passar pelos mes-
1110!'1 ~:•·úos 1!:1 escaln por <Jlul passiio aquelle> 
IJUC 1i CHtn p,roHssiio se d~Jiciio, eu me havia 
, • ., ~cnlir. E· preciso uii.o cot1hecer ab>olutanlente 
<•" homens l"lrl\ ,\csconheccr es~ns impressões 
tiiO pro~ria~ ,tdlúS; LoJos os di:~< ~slamos vonJo 
<JU~ixus liOS>O sontiJo. N:i.o s~rÍL impoliticn umn 
<li~posil)ii<> dcst"s 1 Nito in\ ella desanintnr li OS 
noHsu• ortlciaó<~ militares? Eu enlcllltlo quo ~1111, 
o ninguom P•Hlcró. <.lizc r o contrario colll raziio, 
poruuu so o,; posto~. se o.s houra3, Sll as vanla· 
~cus pcct~niarias K'io iuccnli1·o pam o llolll s~t·· 
ViÇO, 1JO.I'll. ll boa praliC:I. doS u~veres, COllC<:<Jcr 
CS!ll\S honr·l~, e.•ses )>vsto; essas v<~ntngons pecu· 
hilll'ins, essns grntifico.çülls, esses favores, •em 
igu•lldade, sem proporção, &em sabedoria, é t.irat• 
a fl)rçn a esSt>s incenlivvs, é faz~1· com que os 
emp•·egados publicas, os servidores do estad<l, 
não cump~:ão com os seus deveres, ou pelo 
menos os cumpriio esmoreei<los. 

Eu entendo que estas considet·açves sito bas
tantes ynra que o 'projecto seja rçjeito..do; entenüo 
'lu~ · nllo se uuvem couceJer :lO$ officia<ls do corpo> 
ele policia os favores que sito lloje concedidos 
aos officiaes tlo exercito, a e;;ses homens que (e nt 
gt\:i!to a sua cxistencia no serviço pablico, o qce 
viriiio a ficar em condição inferior á J..>s u1Ji. 
c iaes do corpo de policia. ·E nolai bem que o 
pr<>j~cto não estiL muito claro ; pódc·sc colligir 
do nrt. 1• qa~ os otllcincs de polici•• serão r c· 
form~dos CJU r~ IL•>S s~hl'!~ •JUe l i!u> , e <.(Ue. 
:;uas vilt\'11.~ c filhos gol!o.ràv <tos mdultos C' \'il ll· 
tagens quo c~mpctem ás viuvas e filhos do~ 
ot'llciaes do u:crcJto : mas em relllçiio ao$ soldos 
e vantagens qnc go7.iiO os otflcine,; do corpo tle 
policia _actualmento... · 

(lia. um apal·te.) 

P<'lis as reformas concedidas aos omcines do 
ex..: t~ .L.., nao estio ;;ullon.linad~s aos nonos do\ 
~en·iço' V. E:.. póJa achat' igualdade entre os 
serviços de Ulll e outros ? •.. 

UliA Voz:- Ha igualmente !)crigos. 

0 SI\, YllliA'!O: -!\ào ha tal, uiio e igu·ll O 
serviço de pre'nder criminoso$1 de l'Ond:\S, et.c., 
ao sen·iço tle oflicial d<> ex•JrcJto ; p~ço no,; llou· 
ra•ios membro.; que comparem o colli_g<J dos 
deveres dos officincs .de policia eo111 o codigo 
dos deveres dos ofôciaes do exercito. Estes podem 
sei' mandnJos pat·a toda a parte onde se. tenho. 
necessid:l<lc dc!les ; devem ir defender o paiz . 
em qualq n c r htl(ar ond~ os seus <lireitos forem 
at.acados; c o official de policia estâ circumscripto 
a uma provi.ncia . 

UMA Voz • - Noio se trata d"s pl'ovincias. 
O Sn. Vrau-ro : ..:. Niio tenho em vista tratllr 

de províncias, o honrado deputado entenden-me 
mal. O official de policia púde ir da côt·te para 
algum ponto da província defender a ordem 
p•.tblica ... 

O Sn. Cmn . l'tfACliAOO: - Pois tem ido para as 
provincins c pre,<tado serviços de campanba. 

O SR. VrmATO: - Nlio ê este por c.;rto o fim 
d e sua Cl'ellçlLo : se elles ~m ido, .têm ·sal1ido 
fóra do circnlo da sua especifll missão. Os offi· 
ciacs de polici•l s:1o feitos pnra co.adj11vareru as 
autol'idades civis no. prevençiio dos · deliclos, n'! 
puniç,io dos criminosos ; niio podem s~bir dalu 
scnâo om cnsos excepciono.es e urgentíssimos. 
Se se maodn o offici>LI do cot;po . de policia para, 
um lugar qunlquer quo não seja dentro : dn pro· 
vinda a q11e pertença o corpo, pôde-se fazer o 
mestilr. commigo e com outros. Seró sempre (ou 
o !!evet•a ser pelo menos) para · um caso muito 
L:1'8 v e, pat·a defesn de nosso paiz, por exemplo. 
h to n:lo serve de o.rgumentaçii.o. 
J~m conclusão, r epetirei que tomd 11 palnnn. 

contra este projecto levado .s õm_ente. pelo de~ei•> 
que tenho de que a camara nM npprove umo. 
resoluçiio_ qne .'·ai offen_d&r e. uma clnsso. inLo_i.:•' 
mLtito utol, mu.to respet\ave\ do nosso pa1z. !\JL() 
~ou movido por outro motivo. 

o sr. Cruz l'l.l<\Ch~>do :- Pnrcccriio·mD 
injusto.s as ohsenaçõcs npresentndas à conshlc· 
rnç•1o un ca!ln contra o \>rojccto pelo qunl sll 
pretende conferir nos officmes c mais pruçns do 
corpo municip•tl de pP.rtnnnentcs da curte o di
rcit-l :\ refl)rn1a no>~ cnso~ e Gom as vunLugcns 
qne t.;m os offieiacs e praça:; Qo) exercito, c ús 
s uas \'iu-.as e filhos ns va.ntn:::ens que .tan1l>em 
11-e conced~m ás viuvns c filllO> dos ortlc_inas do 
exercito, e pot· is>o tomei :1 meu cargo susten-,. 
tar o projccc.o. Fal-o-hei acomp!lllbando no nobre 
deputado em todns as consiJer&ções que nprc· 
sentou. 

O projecto não tem por fim conferir AOS offi: 
ciaes e praças do Gorpo municipal todas as vau· 
t agens de que goziio os oill.ciaes. do exm·.~Lo ; o 
noure deputado lo.bora em ma.ufesto . eqm,v~o ; 
apcu·ts · concede as vantagens que são . relativas 
ó. 1·eCvr ma, guardada a diiTtrença. · do soldo, con
cede os mesmas \':lntagens na. parte relativa no 
meio soldo, 'mas n:1o essas que ~o cllamiio grnti· 
ficaçõcs ; niio se d{t a esses offidnes o direito 
p~rr~it<> Ut! exigir a. sua pron1oçtio, como ncoutec~ 
·:1.0s officiacs do exercit() em virtu:ie de umn lc1 
\'OtadR. ho. dous nn1\\>s. 

I O Sn. YllliAT'l:- E' a quo fnll:l.'õa. 
O Sn. Cnu:~: ~1Ac:u.oo : -Bem o aobl'il depu

tado eo11hece pelo ~eu aparte que f,.ltn isso. se· 
gue-se qua não se quer dar n esses o!ficíaes 
·todas as Yantagelll! de que gozüo os officiaes do 
exercito .. . -
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O. S11, Yt~A.1'v: - ·Sfio as melhores vantngens 

tu1 . pe~umar•as. 

. O SR. CRuz 'MACIIADo ' - Se o nobr~ deputad.i 
rermir o solJo lts gro.titicações addieiono.es, de com-. 
rna.,.do, em iim, a todos esses dinh~iros 1·eeebidos 
por ditrereutes títulos pelos oCfieiues do exe rcito, 
ver ,\ que estes pe1·eebe1n qu1111tin mclior do que 
nquel!M que .. p rové111 do .s<>ldo uni co , invaria -.el, 
que so. dâ ao~ officio.es. do corpo municipal. . 

0 nobre deputado tamuem CDWnde que :>S of, 
ficiaes o praças do corpo municipal penn1\uente 
da cõrte niio são empregados em coonmissÕt!S tiio 
importunt.es como os offieiaes e praças do e,_eo·· 
citu, e depc.is. explicou o seu pensameuto dizendo 
que niio eriio empregados eu1 commi~sll~s tão) ar· 
riscadas. Ainda neste ponto o nobre d~putado 
estll euga::lado, ·porque, comquanto ec ntio deixe 
de reconhecer o alcauce que. tem o desCech<• glo
rioso de u rna batalha quando se trah de d.den•ler 
o paiT. .contra o estrangeiro, devo notar que os 
ofliciaee e praças do eXHCito cumpNm essa mis; 
siio glorios:•, arriscadissima, npe11as uma, duas 
ou tre!l vezes na vida, e que os o!ficiaes e praça3 
t!.o corpo policial eslào ent continua lutn com os 
assassmos, eom os · saltenllores, com os malfei
tores; etc. , ·luta ·de perigo perm~tnente ,. e 110rtanto 
a sorte destes me pareee mu\to mais aniscadn. 
.Por ·este lado, pois, me p er z1uado que o nobr~~ 
depuUJ.do não pó de impugnar com vantageu1 o pro· 
jecto . 
. Demais, se n commissii.o .confiada no ex~rcHo é 
gloriosa por sua natu(·eza, a oofh1d11 ao COI'P() mu
nicipal de permanentes e l!eeessaria, por isso quo 
R policia, a r etlressiio dus crimos, a '"anutenção 
da. ort.lntn, é o piiv quodia110 da soei~d11d". O no
bre d&putllodo pareco 4ue c:onstder~~o que pelo Cacto 
de um ciJ:ld>io ser o!llcial do corpo do verma
ncntes tem inunedinto dü·eito li reforma. 

O · Sa. VnuA'ro : - Eu ••no <lissa isso, nem o 
plldia di%er, porqno era um abourdo. 

o s~. Cnl.lZ 1\[A..:JI.\1)0 :-Se o niio di9SC niio 
~ei CHLt\0 1\ que lJf~lexto, USOU por U:l\i tj de umn 
ve:t .d,l ex.pros~\Q - ortlei~o$ ilnp1·ovisados -,por
q ue nqu.nos quo &óm pHOiolo no o:toJ·ci to, bem 
como oa quo l.llUl patcnt.us no eorpo de J!<'rlnO.· 
nontes, nüo silo utn~illt'S niHoa, e niio se J ulgdo 
com dil'oilo a se•·con reformado~ pelo fotcto sim· 
pio do s~rem officiaea. . 

Portaut.o, esta rnzr\o nüo pl'ocede uma vez que 
n ito ao exigll para " ofJlciol do corp•> de pt'l'fl!R· 
ncntes monos tampo do quo aquelle que se ex1gu 
para o o!ficio.l do exal'Cit,J. Jtmbo ra um, ou oull'õ c~
uadão, npreciovel pelaS SUllS qualidades , S8J8 
adtnittido Cl\1 um pus to no co1·po de permnn<-nte.s, 
nil.o fica por isso com· direito a rdfonna sem que 
\enha preenchiuo no ei.ercicio de seu posto o tem· 
po prelll~ pal"l!- o ofllciul dt! primeira lluiJa. 

O n'obre Jeputudo tl·ouxo uma analogia que 
niío eousi<ler'> bem c::~l.>ida . Din11 elle qu.:: os e m
·pregados civis têm aposentadorias; mns. qa.e es
\aS nào aproveitão ás. saas viovas o fi lhos; c<!r· 
tamen to é isto porque u Jeglslallor entende_ que 
a , aposent •do !'ia do em)?r egadll c:ivil n:~o cstll no 
caso dn reforma do offic•al·, cons1Je ra d1ver$as ns 
razões · que l!O dão e m favor de ·suas vi uvas e 
filhos. · 

O qu~ o nobre dcplttalo- d~vi11 mostror era 
que as vio.vas e fllhos dos oCfic1aes do corpo de 
permanentes estio em ~ondições dilt~rontes d:\11 
vilivllS e ftlhos do~ ofllc:•aes do exerc1to ; . mas o 
nobre deputlldo não se fez cargo d esta d~mons-
trllçiio. · 
. O SR. 'V11<1A'l'O: - Parn que 1 
. O Sn. Cnuz MAcHADO: - Para o seu argumento 
poder proceder . · . 
· O ·sa .. VtiuATO:- Perdoie:me V. Ex .. nãocvro· · 
prehendeu a minha nrgum~ntaç:'io. 

TO KO 4. 

O Sn. Cauz MAcHAno ; -b nobre deputa:.to. t·lm· 
b em permittir·m~-hn que Cll digo.que·o-~fffeial~·ó 
cor po lie permanentes nilo goz.a desse 1·epouzo 
do qua gozà() O:i orticiaes dl! 1• linha. . 

Excepto ulgum serviço d o . guarniçiio,· o e xerci to 
se ru:ba o•n aqu:\ rteiumentos, pr ompto 11 ma•·cb o r 
pam aqu~ll<l ponto i!m que a ordem puulica !úr 
alterada , ou CUl <]Ue a d ignidade · l'llleionnl o tor
nar neeessario,. a o pas~o que o ser,vi._o dos on\· 
ciaes do cor'p':l· do permanentes é diario, sem ne
nlmma interrupção, sem o menor de$cnnso. 

O Sl.'t. VmuTo: - 1'e.n mniot·cs ~enchnentos do 
que os ofliciaes <lo exercito. 

o Sn. Cnoz .MACI!A.1)0 : - E os officiaes do exer
cito ·votlio toda n saa cxistancia ao ··exemlcio · de 
seus postos, os do corpo de pe •·mnnentcs ignal
montc n votiia o.o St•l'Viço do · paiz. 

O . sa: VIRUTO:- ~{llS nio são uma' classe . . 
O SEI. Cm;z MAcu~oo :-Formão uma cl:1sse, e 

és te aparte · do nob•·~ úeputado me suggcre mais 
uma raz!io qu11 eu Julg~ for te . . · · · · · 

O corpv municipal de permanentes é um ·corpo 
g~ral como é o d., Cll.~.ador<l• de monlRnlta.; ·este 
tem por missão a poliein ·do.s nh\ttas, .u evitao· 
as· o.ggressõe• e mn.\fcitarias d:o"' indi~>s, 11i\o 
fot1\1o. parte do e xercito , e · entretanto os seu$ 
officiaes têm as me;mas vanta!:et\S '·de re for ma 
e .de ·meio sol<.lo que tênl ·o~ officiaes. dos co rpos 
de ta linha. · · 

Orn, o nobre d<:putado r!!e.:mllecerá , l'eflcctin'do 
bem, que o corpo de caçadores de · montimha, 
tendo Ulll serviço dívet·so do dos COl' pos· do exer
cito, e sendo um corpo geral ,' os seus· officiacs 
não devenl goz tr de muis vanLagem do qua oR 
do corpo de pe1·manentes , que · t:~.mbem é g•n·nl, 
c tem o se11 sel.'Viçc- especial. · · 

O nobre deput·,do, eniN o~ motivo~ pelos qu ncs 
julgou que os offir.iaes do exer cito deviito me.· 
reeer os favores qu~ nes•\ aos do corpll· de per 
manen&os, nllegou tiS preteri~õe~. Ni>s Dlio de
vemos c.r~;umclltnr com a busos, e se com efl'eito 
os orllciac~ do exercito solft•em preteriçiies·, use 11• 
do:~ meio~ marcados nas leis; porém eu lembra· 
rei qno mn.is sujeitos ás preteriçiies, que ·11iio 
encoutriio recursos nas leis, est!iv os oíJleia $ do 
corpn <.I e permaMntes .. ·. · 

O Sn. T~l:tEmA DE ~bcEoo :- E uté poden) ser 
d<!mit~idos.. . . . 

O Sn. Cnuz MACIU.DO :- Diz muito bem o uobro 
deputudo, nté podem .ser demitt.ido!!; e por. colO· 
ee:;;uint<J aindu .uest.a pariu a ~>Ua · coudição ti 
inferior á dos oCil.ciaes do .oxe1·cito. 

N\lte mai:; o oobre depulatlo q ue quasi. todo> 
os orficiaes sul.>alternoli tlo co rpo de permanentes 
servir~lo n'Os -postos inferiore9, havendo 11lguns 
q•te pertenceri'lu tambem ao exer cito·; e se e$tes,. 
pa lO · facto de p!lSSBtelll a SCl'Vll' 110 CO rpO U6 
permanentes, ficarem sen1 direi to a lgu m . a · re 
fõrma~. sujei~os ~ demissão por entenn~dades ,ou 
qualqae1· m~tivo que os inhsbilite•!l· nil() terão 
llllll\ gar~ub 1 ·· do· futuro, va mos collocar esta 
classe de funccíonartos em umn. c:ondiç1io lamen-
taveL · · 

N o relatorio do 1850 o ministro da. j ust içn 
lembrou á camara. do~. $1-s. deput4tlos a ndopçilo 
de um projecto idenLlco nprcsontado na sessuo 
do ll:U7 ; esse t•elatol'io a 011 dtl 1sr.1 o 18:12 siio 
concorJca nos elogios 11 obetlienciu, il d isciplina, 
aos relevantes serviços preAtados pelo corpo do 
p<~rmanc .. tes da cürte: e ccrtamontc compondo
se O!lte corpo apenl\8 de trinta e t ·mtoa oCftci&o8, 
e de pouco . mais de G:JO p~açM de pret, é no · 
ta'l'el 11 quant:d&de de ser\'<\iQ'I que PN•ta em 
uma cldatle t:lo vasta e ·tão populosa: . 

·No 'relatorio ulti:no apresentado · pelo mh.is
terio da justiça se encontra uma ·- ~eclarnação do 
commandnntê geral em favM d~te project.o; ·e 

rt) 
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lA se denuncia uu\ facto que c rn bastante para 
motival-o. -Um official qne stn•io neste C<>rpo 
de$de a sua creaçào até 20 annos depo1s, pelo 
seu mllo cstttdo do snude, pelll~ suas grav~s 
moles tias ·mao pode continunr 11~ serv1~0; n.to 
h~vendo ~ma lei que gnrautisse sua sorte fieou 
entrenue á caridade puhlicn, Yive de esmolas! o,.; pergunto, ó decente, qu~ :_un homem que 
prestou tantos ser-vicos a .~stn e1chule! qu<l d~s
cob rlo . attcntadus que termo de ·cobnr de lnto 
as farollias, que nniscou sna viàa, que por~~n 
sua saude no ser viço publico, ofiu!!l se . 'CJa 
reduzido á nccessiúatlc d~ l"ecorrer a c::ndade 
publica p•tra :>o.:leo· snL~islit•. e se apresenl:.c 
coberto da andrnjos? Este f:1cto não _é b~slnnte 
para chamar a alten~iio do corpo leg•slattvo Ctn 
f!lvo r de5ta classe? 

Sr. ptesldente, eu não yejo em que ~ste pr~· 
jecto irA offender os officiRes do exerCJtu ; · nao 
"lhes tira nem uma das \•antagens ds que gozilo, 
e nem se equip.otiio todas em façor d o _ c~rpo 
municipal, apeua!; s~ toofereu~ duas aos ofüc1ae_s 
do corpo de permanentes ; a la tonde a dar ali· 
mento a esses ofllciaes quando fiquem em e~tn
do <le não pod•)rem continuar a exercer os pos
tos por enfeJ•midlldes, e depois de longos .annos 
de effecth·o serviço)· a se~und~, a dnr alimento 
a suas viuvas e fitho5. E m\o se oo<le dar o 
caso d<l um official do corpo de parmanentes 
f.-llecet· em luta eontn1 as;;assinoa e malfeitorc~? 
Esta consider,lçiio é que devia faltar no cornçao 
<lo nobr e deputa1lo corr. a superioridade d;, uma 
classe sobre a outra; flstes c outros factos (lle· 
vião fazer com que o nobre deputado reconhc· 
cesse qu~ o legisllldOI", ao 11asso que deve obe
decer ás medítaçõe~ do espirilo, deve wm~em 
accommodar-se ao~ sentimen les do coraçuo ; 
então o uobre deputado concordal'iu commi!fO 

f.
!lra que se prodtlenciasse sobre a sorte d~stcs 
omens que prcst.:1o relevantes ser'l'iços. ó. so· 

ciedttde. · 
E nem este pr.ljcclo tende a desanimar, como 

o nobre deputa•.lo suppõe, os officiaes do exor· 
cito no zelo e r.unl~t·imento de sws deve:1·cs; 
ao cooti·O.rio, a uqpçiio de um fullu·o nos offi· 
ciaes do co1·po de permanente~ irú desanimar a 
muitos que IJNStüo serviços :u:riscadus, el\cs rc· 
conlt•~.: erãõ que expondo stttl$ v idas em combn· 
tcs c.lntl·o. os salkndores o focinorosos, em prol 
tia oa·üem e segurança publico, terão em re~oln· 
penS;L miseria por.1 SLIIl!ô fllmllias. Tenho con· 
c lu ido. 

O Sa. 1• SECRh'TAruo, obtendo n p~lavra pela 
o ruem, I c um offlcio do Sr. 1• secretario tl<> 
S<lnndo, couununlcando que o senndo designei! o 
dia !J, h 10 hoa·as da maulli\, J>OI"B a r~uniiio 
tJas duas camaras, requerida nn r.;rma do nr~. Ul 
d·t constituiç•io, poa• anot1v... da em~nda qu•• o 
senado !hera :\ propostn do governo fi~!lndo cs 
forÇl:IS de torra para o anuo de 18b4-18i)õ. -
Fica a c11mara inteirada. 

Continú1 a disc11~são do projeeto. 
o Sr. ~aula B1:1ptis~:>. :- Sea·á possível , 

Sr. p1·esidcnte, que entre nós o p~tronnto nos cegue 
n ponto . de desconhecermos as dilfeTenças q11e 
existem entre os officiaes do exercito e os do 
corpo de policia H 

E ' para admir.u·, senhores, que quando os 
oftlciaes dos corpos de policia nas diff.-rentes 
provincias têm tentado eutrar nn pe1·cepção dn 
todas ·estas vantagens , e as assemblêas pro1·in· 
ciaea ns tenhiio negndo, a camara dos deputados 
sej:l a que queira nba·ir o exemplo llRrn sobre· 
carre~or os cofres publicas com tamnuJla dcspez:1 \ 
Snbona todos quo vs otficiaes do exercito esulo 
mni~o mal pngol! ; e quando ae t~ah .le nug· 
meotar o 80ldo des,;~s ofliciae~ . ~ssas v.mtagfn6 
cJe reformus s:1o tmzidas ú dl~~eussiio pnl"il se 
dizer que _ não 61J dc\'e ,-ottw augmcnto algum 

de soldo, cntt·etnnto quer-SI) que . os_ o!liciacs Jt) -
corpo· lle P·•iicia, que · tem g•·nndes vencimentos. 
percebà.:. essas u1esmas vaotngens ·quo percebetll 
us officia<s do e:tercito, e pot· cuia .cnusa nenhunl 
augme11t" tõm ~id·• ern seus ml!squiuhos e·· insi
gnil)caotes soldos! D .:sta so1-t~ ó P-viJeute que 
vs officiaos do eorpo da policia ficarão em mo
lhar condição do quo os do exercito . 

En não pude pereelJer bem um -augme:1to que 
f,;i :1presentado pelo nobre deputado dó Minas; 
h"•lt•tndo duo; veneimentos. disse ellc que os offi
ciO\cs dn ex~reito }lercebi iio grntificaçôes ndJieio
nae<·, qunndó e certo q uc taes g1·ntifica.ções não 
são Incluídas nas rcfo1·mas, e ale Ulesmo o au
gmen:o da quinta parte do s ol•lo; e tanto a ssim 
que, apreseutanllo-se este annl.l uma emendà nêst\ 
casa para qu.e este augmenlo da quinta pa1·te 
dn soluo fosse contemplado nas l'eformaq, foi re
jeitada essa emenda: VE-ja a camam qne o offi
eial de peronnuentes reformado compantdo com 
o oflicial do exercilo ficn com vantagens supc· 
riot•es. 

O Sa. TAQur-:s :- O projecto diz-com as me·smas 
vont~tgcns. 

O Sa. PA\JLA BAPTISTA :- O sentiJ o é claro, 
S1·. deput.l'\do ; fica . r ef11nnado com o soldo quo 
lhe pertence . ·rei,.UvQ,nente ao posto. que_ tem: 
po1· exemplo, um capitão de policia, que tem SOS 
úe soldo· quando . fôr t·e!o t·m,ldo ha ·de ser com 
este mesmo snluo, e um c:1 pl~~o tlo cxercit<>, 
que tem 50S de soldo, c mais outras v.an tagens, 
quam\o . fôr - rcfo1·mado o se1·:l sómenLe com o 
soloJo dn sua patente. _ 

O nobre deputado por l\:faLto·Grosso apresentou 
:·ar.ões quo m1o forl\o comb<ltidAS pelo nob1•e de· 
putado de Minas: clle mostrou, c muito IJem. que 
\lln oftleial do exercito e um homem eom· lJabi
litnções prcwn.las pot· um n carreira · f~itn ·c co· 
nh•ci<ln : no cmtanto qu~ o offiei~l de pollein <I 
um homem do m~ra. ~oufiança. escolhido pel<> 
governo; pelo que, so elle th•er tiiln n forLuna 
de obter o. primeira pntcnta de tenento·coronel, 
é claro flllC, recebe ndo durante todo o tempo de 
s~niço as grandes vautagcns dessa patente, sH!\ 
reformndo u~sse p<Mlo, euto·etnoto que o o!licial 
uo exercito po.ra se•· reformo.Jo em tenente-coro
nel é 11rcci:;o ter pnu:tdo pricneim,nentc por grnn
ll~s primçõos, mnrchnndo 1111 c~cala de p~quenos 
110stos, sujeito {\ \"igoL·..,sa di~ciplin11. militnr, etc. 

O Sn. Cnuz :Ohc:tr.lDO ! -E' uma hypoth~se 
lll'llhlittl. 

O Sn. P . .ur..\. BAPTL~TA : -Pois o nobre depu· 
t.ado ignnra q11o s~ tem nomca<lO p:lisnno,; \Jill'& 
càpiti\cs, e _JJ?esmo para tcuente:>·corou~is do 
corpo d~ pollcLn? ; ' · 

o Sn. CRUZ 1\hCIL\DO.: - 1'rato.·se dÓ corpo 
municipal de pcrmnn~ntes da córte, c ,a,il~.i nà o 
se tc1n procedtd'J nsstm. · 

o SR. PAuL"- R\l'Tr~-r"-:- O nobre ··deputado 
não pôde negar :jUe no .exercito os. oOlcines su. 
pe1·iores tetn pas$ndo por todos os p<>stos iufe· 
riot'e'.i, o que nlto se exige do re~LJID.mento do 
corpo de policia ; e não se intim1de .muito . o 
uobrc deputado de que \' l'nhiio a fa ltar pessoas 
que queirão servir estes _lugares, porque . cst••u 
bem certo de que desde o ulotu~nt.o em que fo.ir 
rt>fonnndo, já n>to digo um : :official d e pnte••te 
superior, mas mesmo nm alfcrllll do cor po de 
policia, app<~rcce!"IÍÕ pelo 1neno:; 400 preteotleutes. 

O Sn. TAQI!t.'1:õ : - Isto sA dá ·a respeito até do15 
11\1\is insignificantes empregos. 

O SR. PAt:LA. BAl"flRTA. ,_ E' 'l'crdade, mns de· 
VC·ijC lel'ar em conta que, nilo obstaut,e appn· 
rcc~rcm 11111itos pl·eLendentes, hn eerto~ emp~gos 
purn os. quaea se de:\'e e,;.igit· cert·1s baiJilita<:õcs. 
c Lnnlo · estas 1tabilita~õe!> ~ilo _n,P.Ce_ssariaso que ll3 
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leis procurão creal-as olfcreceml<> garantias e 
vantagens fls vocoçõos, o quo nito s~ d4 rclati· 
yame!lte ao corpo de poliçJa ~ nhi b•tstá que o 
md1V1duo mereça n. confian~a d•J queril o non1ea: 

O Sn . . c .. u~ Mo~.ouDo <lá um ~parte que· niio 
plldemos ouv1r, . . 
· O Sn. PÁUL.\ B.\t"TIST.\: - Qual é a r azão por 
que o official de policia pôde ser demittiúo ? 
Sem uu~ida porque os leis qtte l'egullto a ma
teria niío t~. r11 acht~do neccssario attender senão 
á clrcumstancia do mera confiança, sem tratar 
d e est.'\bale~r outro.s . habilitações, o q•1e n:io 
acontece a respeito dos offidaes do eJtcrcito, 
PQrqu•; a ~isslto <lcstcs ofl\ciaes ê espinhosa, 
neoosstla que elles tenhii.o certas habilitações 
m~smo scientific:u. · 

O nobre u~pu,t••do tambam procurou comparar 
a importuncio, e mesmo os pel'igos dos serviços 
prestauos pelos officiaes do cs:e~cih> com os pres
tados pelos o.ffiçi'!-CS do corpo do policia: disse 
que com dl',.ntt> e1·1io relevnnl:es os servjços p1·es· 
lad~s Cll'l um3 bntalh_a! c grande a gloria que 
da_!!• res~tltava _aos ollicmes ilo exercito, mas que 
erao wms pcngosos os servicos daquell~s que 
anda,•lto prendendo crim"inoso!l, ete. · 

T!nho para mim que nln:;uen~ :~ceitarb. estA 
razno_· do _nob•·e deputado: primetro que· tutlo, o 
exerclt'>, Já· em re\a~ilo â sua · discipllna, e · ji\ 
em t·elaç:lo mesmo as funcçcres que tem de ~xe r· 
cer, l1Cl1a-se · em uma · categot·ia · muito mois 
elevada <lo que os corpos de policia. A missão 
do exercito é mais nobre e tn:~.is importante, 
porque tem de· combater, e 111esmo· de saerifieat 
a sua existencin pcl \ segurança intfrrna o ex ter· 
na do estado ; ent1·et·111to que o eoroo policial 
apenas é chamado pnm ·esses netos .·de policia 
proventiva e para capturar criminosos. · · 

O nobre deputado disse ninda que o arl!umento 
do paridade dedutido .dos empre~dos ·civis, para 
prevalecer, mister fõra -provar que as viuvas e 

_li!_l1os dos officiaes do _corpo de _permanen~es 
nao estilo n,,~ mos mas ~ Clrcumstanc•as das VUl
vas o filhos dos ofl!eiaes do exercito. · 

Em relação no estudo desse~ entes desvalirlos, 
todos igu~tlmcnte prce\sno dn equidade e benefi- . 
elo da lei, quer !!cj:\o viuvas e filhos dos offi· 
ciaes do exercito, quer do corpo de· policio, quer 
finalmente do empregados civis. E se as leis con· 
cedem este favor em maior amplítnde aos offi· 
ciaes llo o.~ercito e pela razão da importtlncia 
de sous serviços , e pelo. n~oossid";\.; de alimcn
lnt· as "ocações ·e convid:tl' os cidadã.os puro. 
1\ma e:,rrcira d e r igorosa obcdiencia e pcngos, 
o o defeito da argumentação tio nobre deput:tdo 
consiste em queret· cite prodigalisar esses f&\'0· 
res com liem conhecida s ltpel'i!uidnde. 

Nutro os mesnlOs desejos de equidado I}Ut" 
anima o uobt·e deputado, deploro mesn\o esse 
facto que elle_ citott de um offi.cial quo scrvio 
"inte nnnos E! depois passou a mendigar ... 

Ull Sa . . DEPOTAI>O: - Esse facto eonsta do re· 
lato rio. 

O SR. PAvL·A. B.~.!''rrS'l'A: -: .. mas nã'o ·· ha um 
só d'e11tr"o nós que não saiba qne da classe . de 
empregados eXI5teUJ homen; que. ja prestarão 
bons set\'içcs e hoje pedem esmolas.".. · · · 

U xA. Voz:- ·seria por injusta demis~o . · 
0 'SR. ·pAUT.A l3AP.T!Sl'A: - 0 nobre: deputado 

sabe perreítnmente ·das multas. injustiças ·que já 
se con•mettêrão a cmrregados publicos ·por ca11sa 
de opiniões políticas. Assim, não se :~ttendcndo 
ao met'i~. del'iio ·se demissõos ba.r'\)arus e crueis. 

UlllA. Voz:- Na sua. provincit. aconteceu -muito 
disso. 

O · Sa; PAULA ·BAPTISTA ; - En muitas v~zes 
clamei nes~a c~tsa contra esse pt·oced~r ·l>arbat o 

c deshum~tno ;<1'poiados), proceder_ a q_ue não 
chan~o p<~liticn, e sim uma verdadeh·a··seh:ajaria 
(apo•a:dos). e · ,;1em. outra .cousn s~ póde dize.r. d8 
spmelhante proceu1mento que niio attendc á prq
b.•.u••de Jos . homens,. que nno .nltende a seus 
costunies, . c . apenas . ·é empregado pa.·a ex.e'rier 
vinganças. mc..'<quinhas, e .a té impropt'io do uma 
nnç:io eivilisadu. (A.poiados ; 1lttti!o bení..) · 

Sr. presidente, eu peço :\ ·camata qae ri·flieta 
bem sobre est~;~ projeeto, que além de lr pesar 
rnuito sobn o · thcsouro publico, i rã oliment.a•· 
pretenç,1as ig:_naes, c o resultado será todos os 
eorpos de poJicia das düferentes províncias do 
imperio se julgarem com dit·eito a iguaes van
toR"ens ... 
U~rA Vo7. :- Iv!as as &SSCillblêas {>rovinciaes 

que decidào. 
o Sll.; P;.ULA BA·CISTA : -E' essa uma das 

causas de .que me queixo ; q ttando quere:nos 
f:~zer as causas não nos lmporLainos com as 
consequancias .J ·Quereria que me dlssessem corno 
so poderá def~ndct· unu assemllléa pr!>víneial 
quando os ·pl'ctendentes tiverem em seu, iavor 
decisões· da camnra dos Sr3. Jeput,dos, quando 
se considerar nüo um favor, mas justiça a ·con
c~s3iio do que se p edisse ? · . 
. sao estas ns éonsiderá.;3es que tenho de apra · 

senlar 6. ca111am dos ·srs. deputados. 
·· Fica a discussão adiada pela hora. · 
. O· Sn. ·Pn<.SIOENl'E designa a ordem do dia, 

c levanta a sess!o às 3 tiaras. 

Se:ssão ean 6 tle Se•embro 

PRl::SIDI>:iCl.l. !>O sn.· Vl.,CO::-!Dll DE ll.\EPEND'Ii' ( VICIO• 
PRESlD~NTE) 

SultM.\Rio.- j,.'t)Jpedie,~te. -Ordem do dia.- R~
(ln-ma para O COl'!IIJ de pe·I'IHa"enCes.. DÍOCUI'SOS 
dos S1·s. TaqtUS e Paula Oandido. Votaçdo.
Na.1legaçéio .do l'io Par11ahyba. ])iscur.ros àos 
S!'S. Sm·c.i1Ja, Santos e Almeida, Vi!•i4to, Pa
l'anagtui, José A$senço e M endes de Almeida. 

A's 10 horas !dta. a chamada achi\o-se pre-
sentes os Srs. d~putados Paula Candido, Mo.eado, 
Costa Jl.l:ach,do·, Aptigio, Wo.nderloy, Octaviano, 
Ht·otttS , Lui~ Araujo, coneg-> Leal, l''el'rnz, Snyiio 
Lobato, Jordão, Marcollino de Brilo, Angclt_> Cus
to<lio, Paola Ba.ptistll, P~<ranaguá, Fernandes. 
Vieira, Fiuza, Souza Leio, Du~ra Rocha, Teixeira 
de Souza, Aguiar, Belfort, P~tll.la F<>nseca, padre 
C•~utpos, .Rilleiro da Luz, Viriato, visc.mde de 
Bnepeudy, Ahneid>l Albuquerque, Vasconcell~s. 
·raqaes. Silveh·a d:l Motta, No.bueo, Tilàra, 
Mundcs <'la Costa, P ;mla Sar.tos, Luiz · Carlos, 
F :lUStc,. Frt!itn~; Piolenta Msgtlhiies, Tbeopll~lo, 
L indolpho. Rocha. Gomes Ribeiro, Monteiro de 
Barros, Ver;ianl, Góes Si(!U.eira, Rodrigues Silva, 
Henriques, Mirando, Domiugue~ . :Srusque, Secco, 
Silv~rio e barãq .de 11.QToím. · · · · · · 

Compai-eeam depois aa. chamada os Srs. J oSé 
Asse:~so_, viga rio Silva, l>'erreira ~e Abreu, ü om·êa 
e Zácharias · 

Ha·vendo numero legal ãs 10_% ho>ra:s o ·sr. pre-
sidente ·decl:lra aberta. a sessao. . · 

.Lida e n.pprovada a .neta _da sessão ant~ce~ 
de~1te, o Sr. 1• seerebno d~ eonta do·segnmtc 

Um offieio do Sr.· l• secretarió du' ~itado, en
viando o autosravho das eq~endas pelo .senado 
feitas · t\ propostçlto que isentn· · do ·}Jllgamentci de 
quaesquer atqui~içÕI.ls, ComprAs, \'Blldas ·e lllalrj... 
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culas da5 embarcações movidas _a vnpo1' gue se 
empregarem· - na na>egat.iio ~t> litoral e r1o~ do 
imperio ; outrosim connntta~eando · que _o senad o 
ndoptou o vai dirigir à san::ç_ão impc~ol vor•as 
resoluções e que outras f•>•·ao ~ncctonados.
Quant.o ás' emendas, ·é dispens ads a i111presslio a 
pedido dQ Sr. Wand~rley; · quant.o_ ú segu11da. e 
terceira .pari.P., fica n ·camara · inte~rada. ·· 

Lõm se e são appro''•td4s vt\rins rodacç.õcs, . e 
o seguinte pr.rcccl': 

c Foi p1·escnte á comm_issão de justi~a ei'!'il 
um officio do 1• secretan o da assemblea legts
lati,·a pt·ovincial de S. P~dro do Sul de 2~ ~" 
Novl!mbro de 1851, eol>rindo. uma rept·csentaç!!o 
da mesma assembl~ '• em que se pede a c1·eaçao 
ua dita provinci·~ llo usn l•·ibunal de rela~:ão que 
julgue os !eitos em segtmJa ins~ancin. 

« A eornmis,;no, comquant•> esteja inclinada a 
ncr~ditat· · nB necessidade desta crcaçiio, visto 
como reune a província de S. Pedro do Sul a 
uma· populBç:lo já avultada . ll ~ica a ci_rcum
staneia de estar a grande dtstancta do tnhuual 
da relaçiio desta côrte, que julga os seus fdito~ 
em segunda instancía, entende t •• davia que sobre 
:Jssumpto tão grav.1 ê C<Jnveniente ser ouvido o 
go•·ernc-, e por isso ó de parecer que se lhe 
rcmetta o solíredito officio e representaçio annexa, 
pedindo-se-lhe quu informe com todos os escia
re~:imentos jà existentes em seu podor, c que a 
tal respeito pttder colh\)r • . 

n Sala das sessões da Mmara dos ·· deputados, 
em 81 de Agosto dll 1Si'>3.- Ignacio Bm·bosa.
L ui:: Barõallto Muni: Fiu::a.» 

São julgadas objecto de deliberação as se
guintes re$oluções: 

" A commis5ão de juijtiça ci\•i!· examinoit 11 
representação do provedor e mais rnem6ros da 
mesa da· irmandade do SS. Sacrnmento da ci
dade Diamantina, que f•)i transmittida n esta 
august'l c:uuara eom nviso do minislcrio do im
perio ·de ·21 de Julho de 18'>1, pedindo per• 
mias.'lo para poder d ispõr de suas moradas 
de casas que possue · na rn'l do Carmo dn dita 
cidade, e Ja parte de· duas outras que lhe foi 
doada, sit~s na l'UII Dir~ita da mesma cidndn, 
por se aclHmim arruinadas, e importarem os 
ro~paros precisos em quantias d~ que .não Jlóde 
dlspó•· a irmandad~ : o porque· n eommissão julga 
de )ustiça a preter.çi'io dos !!upplícantes, conve•·
tendo-'se o prOdueto dn. v cndn das ditns proprie
dad~!9 em fundOS -pub!icOS, COII\0 SQ tem praLi
C!Id<l orn cRSM analo::os, é .te · parecer que se 
.adoptc o seguinte projecto de resolução, quo tem 
a huOl'<\ de c.l'!er~eet· à con:~idornçfí<~ da casa' 

u Artigo unieo. A· irmnndndo · do SS. Sacra
mento dn cidade Dian1antinu ó autoriso.da a vonder 
rluas morndtts dP. casas quo pq~SI\0 na rua do 
Cal'!ll o da dita cidade, e a parte d~ duas casas 
que lhe foi doad~, sit1s â rua Direita da mesma 
cidade, scndt~ a dita venda eifectnada em hasta 
publica~ 6 o seu produi:to convertido em apolices 
da divida publica fundada. · . 

« Sal.-. das commis><Ües dn e>~mara dos depil
~ados, em 5 de S etc';nbro ile l8i>;3.-lgnacio Ba!·· 
(losa.-Lui.: Barl>alho Muni: F'iu::{)..» 

« Do11tiu~:os Vasques, Joii.o Vida! e. Batlfo, e 
Jeronymo Pereira de Figueiredo, obliverão a sen
tenç:i jutita para ;le ihei pagar: a quan.tia de 
;);:Jb93175 procedente de alugueis Ja casa sit~< 
e:ct1•a-muros da .praça de Mon~vidéo, .'!ue : 'foi 
<~ecu pada por tropas do exercito ·imperial de.sde 
Ago,~to de 18"~1 até Novembro d o 182->, e p edem 
ao corpo legislaUvo o SilU pagamen,o. 

c Ae com missões reunidns do jusliça civil o de 
fe:z:cnda, tendo PXaminndo a senwuço, c a,cbando 
justo. a prel.en-::ão do10 aupplicantes, pois quo sua 
1•ropri0<1ade !oi ~XX-'Upad• pur pertc elo c:~~erci t.u 

l>razileiro, são do parecer •ttte se adopte a se
guinte resolução: 

« Artigo uni.:o : O governo fica aut.orisndo para 
mandar pagar, na fõrma da lei de .15· de No
vem b1·o de 1827; a Domingos Vasques;·Joiio Vidat 
e ·Bnttla, e Jeronym o Pereira de .Figueiredo, a 
quAntia de á :3-'J9$t75 constante;; da sentênça ·que 
apres entllr-:to para jllstifiCAçã.• de seu pagamento. 

" Rio de J;lneiro, 2 d•' Setembro de 18;)3. 
Ribeiro. - Lisboa Se1••·a.- 1 gnacio Ba.-bosa. -L. 
B. M. Fiu:a. » 

lli':FOR1-I<I. PAnA O COUPO 1)~ l'L:IUII.'NI':NTS::S 

Continun. a. segun<l~ discussão do projecto n. \l3 
d.:l pres6nto anuo : · · 

" Art. 1• Os officiaes,. officiaes inferio•·es o 
tn nis uraç:1s do corpo 1nunieipal p0rmane11te da 
capital dl) imperío terão direito á reforma; . DQ~ 
mesmo• easo5 e com as mesmas ' 'antagens pc
cuniari&s que os officiaes e mais praças do exer
cito; e as viuvtn e filhos dos ditos oBiciaes 
:::ozarãõ das mesmas vant~gens quo competem 
{ls viuvas e filhos dos do Elxercito. " 

o Sr. Taquea: ~Oi! honrados 1nembros 
qui! hontem comb·tti:l'iio o lórojecto que se discute 
arrastiil'iio a qu.estão para um ten-eno muito incon
veniente, no. qual eu nii.o desejara aeompanha1-os, 
impugná1·iio o projecto .com ·l'<lzõcs .. que uào se 
devérào esperar. nem da su.:t iilust.t-açiio, uem da 
nobreza e ei~ vaÇ1io de seus senLimentos. 

Estou persuadido que Od llonradus memb1·os 
não csparavão tomar parte bontem na <liscus
s:i:n deste projecto ; elles, assim como eu, não 
tinbào attendido a que o projecto se achava 
oa ordem do àia, e que poderia · bontem . se r 
discutido . Nisto faço ju.stiçn ao~ honra•los mem-. 
bros ; per3uado-m\3 que se elles houvesse1c exa
minado o projectv com mais madareza reconhe
cerino que niio tem os vicios de q11e foi acoi
mado, e que a sua mnteria el'it digna d.1 adopção 
da. eaml!.ra <los Srs. deputados. 

03 bonr11.dos membros, porém, penso quo nüo 
hnvião exomi nu.tlo l>astante .o prvjecto, u :lrl'llS
tlldos niio s~i porqao antlpathta c:llntra o corpo 
municipal pet·naan..,ntc dll cll11ital tio imperi<~ im 
pug:lárao o projectocom ruõ~ que 11nd~ tinhiio 
de solidas o jttstu. 

O Sa. VlRIA.To:- Anti pathia, ni.\o. 
O Sn. T AQUES: - Q.; honrados membr.•s insti

tuirão uwa eomp!\l'açiio antro oa offieíaea · do 
corpo de policiR o o~ olo exercito, e, uh i l'eco
nheeerão qtte tudo ostavn R ftwor destes, quero 
dizer, qu<J todos os Ultr~elmentos e iJonK ser
viços se achwiio da parto dos onidaes do exer
cito, e todas as vantag~ns pecunlarias ·e com· 
modos ~c nch1u·•lo da parlo dos oiHcines de p •licia; 
ror outra, pretcn~ê~ào s~oten ta•· que os otl!eia!ls 
cio corpo de pohc1a erao aquelto~s · · q•1c -t•nhao 
mais · vantQg~tts co:n menos lnc.,mmodos. . 

8r. presidente, .-essa . opinião dos honrados mem
bros me parece que não tem fandamento algam, 
que é mesmo menos ja~ta. Estou petcsttadido <\Ue 
os oflictáes de. exercito J?reslão e . têm prestado 
sempr e oxcellentes ser\' tços , e não penso que 
tenbão uma paga demasiada; mas não sei em 
que se pôde fllndar essa c.ompa,·ação d esravo
ravel .que .· Ofl honrados ·membt·os ftzerão · eotre 
o:; offi.ciabs do exercito e oa . do corpo d\3 policia 
da ~ôrte, parR julg:lrem qui estes prestão ser· 
viços muito inferiora,; âquelies.. .. . 

Os Jtoorados membros .· ent.endem que os offi.
ciae~ de policia pela . fórma da ·sua nomeação, 
pelo terreno em que servem, pelos serviço• que 
prestão, pela paga que ·recebem, em6.m por tudo, 
cs~o eUI urna condição muito mais vautajosa 
<lo que os otliciae~ olu exercito ; . . que aasim · a.; 
rlllurlnlle t1 os mt:los. so\dol! a. que tem tlircito 
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es~s !}fliciaes. suas viuvas e berdeit·os, não de
·vem se1• concedidas aos officiaes de policia da 
córte •. Sr. Pl'esidentll, eu jl\ disse que este ter
ren;, para o qual os honr•dos membros arras·. 
táriio a discussão é muito incoD venienLe. Não 
quGro inslituh·. ce>mparação entre uma . e outra 
clllo$sQ . de. offieial)a; di•·ei só mente algumas . pa
lavras, niio em menospreao dol! olllci1.1es do exe•·
ciLo, mazs em defeza dos ofiiciaes do -corpo po-
licial da capita~ _ do -impet'io. . · . 

Dizeu1 os honrados membros que os officiae~ 
do exercito nllo se irnprovisão, e que os de po
licia .silo improvisados. Se alguma vantagem ha 
nisto, direi nos l10nrados membros que e toda 
em favor dos officiaes do exercit-1, Entendem os 
bourados membr<•S que o governo põde nomear 
qualquer cidadiio, sem habilitação alguma. offi; 
cial da pol!icia, Pleval-o aos postos superiorus 
deste corpo s em pretedente 3\gum, sem alguma 
qualidade t•ecommendavel. sem n enhuma aptidão 
para o serv;ço_? _ De c~rto qu<J não. 

Os ~idadiios •1ue são empregados no corpo dll 
policia devem ter as habilitações necessarias, 
segundo _os postos. Pllf.!' que. forem nomeados, 
nem crelO que seJa tao facll como · pensão os 
honrados m&mbros nomear um.homom que- nunc'l 
set·vio nas file iras. p~ra command:n· o coo·po . de 
polici::l. 0:~ que forem eh:vados aos . posws . ~u
periores no corpo de poli cia hilo de .sempre 
s~l·o depoi~ de seguirem a escala nc> mesmo 
corpo, ou os que ·e. tenhão seguido. no exer-
cito. .. 

os cffici.aes do . exercito . tem em verdade um 
tirocínio . longo, uma maior. educação militar ; 
mas isto ê em vantagem delles, porque emquanto 
os o.ffi.ciaes de polir.iu são educudos a sua custn , 
os. do exe1·cita o são á .custa do estado. Os mo
.;as que entrilo . para a. academia militar e os 
cadetes p<'!rcebem logo o soldo -l'espe.::tivo, se
guem · ns e~tudos .e são mantidos á cust!\ do 
estado, .depois passão pal'n -os corpos do exer
cito, e correm o.bi toJa a . ese&la dos p·)Stos ; 
por cebendo s~mpre deS!ie a id:1de de h annos 
os . rospectivos soldos ; eutretanto que os om
ciaes d<> corpo de . policia nilo vão p1u·a abi de
pois de mantidos o educados lt. custa da ~atado, 
o tmnbem . não sio dispensado!! de HgllÍI' de 
algutna .sorte a escala dos postos neste cot·po, 
po1s nã:o sei que ~~olgnem fosse nomeado para 
ser m3i·n· ou commaud·,•nte do cor~ de poHcin 
da capitnl do imperio sem ter l1abilitaçito al
gun\11. (A p<lilzdo.) 

Os bnnrados membras entend~>m tambem quo 
os aen·lços que prest,lo o/ ufficiat:s .lo exet•eito 
s1io mui to nulis an·iscad<k!, muito mais perigosos 
e di~tiuctos do que os que prestão os oftlciaos 
de policia. . 

O S>t. VuuATo: ~ Mais dlsti.t\etos, ni\o. 
O .Sn. TAQtr~ - :- Senhores, é ·uma compar a• 

ção . multo diflieil 2ssa de se~·viços para se saber 
quaes s ão os que merecem .os mai~es premios. 
Niugucm . .ignora que nos dive1-sos ramos .do ser
viço publico. assim como na industr!a, ba .vanta
gens a desvantagens,; não se póde f.,zer uma com
paração tão igual como prPtendêrà() o~ honrados 
membros. Se no serviço do exercito -ha. :a lgttns 
.pet·igos e difficuldades em -ceJ·ta.t · couj u.uc:turas, 
tambeQl no serviço . da policta ha perigos. e diffi
culdades : cumpre, portanto, prestat· altenção 
ao · merecimento desse serviçO. : 
o~ . oftleiaes . do corpo . de polícia são destina

dos a preencher um serviço de mnit& , utilidade 
ao p·lill!, . assim como os officiaes . do . exercite : 
conseguintement.e para ·.que comparar serviços 
qu.e -alguma ,cous~J. têm de e11peeial; maa . 'QUil 
todí'S, cada um ~r sua face; 6iO . io1portantes. 
e dignoa de . tonsideração da parte , do estado l' 

Já. se dil$8& nesta casa. que .em verdade os 
oi!l.ciaes .do e,.ercito em te111po de . ~uern. correm 

graves perig<Js , arrisciio-se muito, m~s· nínguetn 
desconhee.t que o ~erra é um cst·\do .habil.ual 
e permauentc d& sociedade. . . . . · · · · . 
· Se. os. olliciacs . do corpo do policia não siio 

nmpregados uo serviço da guerra extcrn'l, tami>em 
é verda·le· que elles astao em eon~;tanle J)erigo. 
pugnando· pela ·ordem e tranquil!idndo publica 
contra ns desord~iroa e u•alfeito,·es. Su os bon.· 
rados membros se t·eoordarem das guer~~ que 
têm havido no paiz depois da nos~~ indepen
deneia, veriio que os dest~oços ahi acontecidos 
são muito poucos. Temo~ tido guerras· civil!; mas 
nestas tanto :s e arrisclio oR o1llciaes do· exercito 
como os de policia. (Apoiaáos. ) 

Senhvres, tambem não ~:x·\geremos tanto os 
perigos dn vida militar, para snppõr q l\e ahi a 
mortalidade é mnicr que em outras profissões; 
o colltl·arlo susLenti\() ht>men!!. que so t ê\-n dcdi
c~do ·ao estltdo d•: estatísticas. Eu pedirei 'licença 
aos hon~ados membros que têm fullado tauto 
aqni nos perigos dessa profissil.o pa ra lhes apr~
sentar .a OJ?inilio de um homem bastnnte Veisado 
em estatisttca. . ·. 

. Dii Moreau de ·J onnes que, segundo um esta
tístico muito distinclo, a clnssll de in,.lividuos que 
mais vive· .ê a dos theologo;, cuja c:tistencia, 
Lermo média, ·e de· ti5 annos e 1 moz ; a do~ 
fnnccit~nados é de .61 aonos e 7 mezcs, a dos 
militares W 11nuos ·e 6 n1~zes,- a doa advogados 
58 annos o 9 mezes, a do~ pn~ceptotes 56 annos 
e 9 rnezes, 11 Jos medicas 56 annos e 8 mezes, 
e a vida média de todos os homens e de 29 annos 
e 6 mezes. ' . 

Assim, <>ntre as classe~ supo).-i<'>ros da soeieda<le 
a que 111enoJ ''ive é a dos inedicos . . . 

O Sa. APniGIO :·-Em casa da ferreiro éspeto 
de pão. (Risadas. ) 

O s.n. T .\Ql!ES :- • • • e 11 que . vive mais 6 . a 
dos padre.!l. Portanto, . vém os noilres d~putados 
que a pl·otissão milit<tr niio ó a mllis pctigosa, 
ao contral'io acha-se no meio tormo eotr~ os 
tueologoll e os rnodic:os. Eu dei::to do pót• em 
linha de coot.a a clll8Se dos qua se .dedic<'io a 
ccrl.as prolissões perigosas e insalubres, por 
exemplo 11 dos homens que tr!lbõlllüio nas mínM, 
em liospitaes, etc. 

O Sn. F. OC't.\VlAND ;-Apoiado. 
O Sa. 1'AQUKS :-Os h(\lll'~o~ deputados iam

bem considcrérilo a questão po1· um 'outro lado; 
estllb<'l<~cêrllo que a c~t·rcira militar, propri11ment~ 
dlt·•, o carrell'l dos otficiaes do ~xercito, eru 
muito moia uobro e distineta, c · que por esta 
r11zilo merecia outros premios quo nüo merecem 
os offleiuos de policia. 

Ull.\ Yo1. :-O objeclo em si .; o mesmo. 
. O Sn. TAQUE$: - lXiio contrario oa bonra..tus 

11\embros nceh psrte ; a carreir11 doe ollieiaes do 
exercito . e muito nobre, á cercada de muito · es· 
pleodor.; mas -isto ·.mesmo ol uma vautagem qn>< 
não : se dá ·a .::respeito dos olficines de . policiJI , e 
portouto é n1ais um motivo para. qu.e estes olli~ 
ciae; tenbão em vuntageos materiaes aquillo que 
lhe~ falta nesea outra ordem de vantagans . 

Os bonradoe deputados não querec;· considarar 
um principio .que samot·e se conside1·ou quando 
se trata de fixar ordei1ado•, e vem a ser o !u
turo do uma carreira. Todos · saben1 que os ofti
e illes de policia não tétn· !utut'Q algum, a ·s ua 
carreira é mnitD limitada, quasi qu.e se:n 8CCS.$SO, 
entretanto que · O$ .. do m ... ereito · têm uma earreira 
larga diant.e ·de ti : aquelle · que é nlíe1'08 vê nu
merosoe postos at.é o de mare..:hal do· ~xercito a 
que pôde chepr avançando de doua ' em dous 
armo11, ou 1lui · nlr.n~ tempo, segu11do a · forluna 
das annas; o officinl de policia· é ptlvado Jesta 
vantBgem, tem poü~:a$ postos 11 subir, e sem ga
rantia ,alguma. das. patentes. Esl.as talt.as do van
tagens que se .dito, quanto aos ~iae11 .de ,poli· 
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cia. não forão consideradas Plllos hor. rados membros 
que comllatêrào o. ~projecto ;_ se ~!les as conside· 
r asscm teeonheeeru\o queser1a dc)ustiçn que o~ses 
officiaes ·tivessem um soldo maior do que os do 
c-x.,rci~. 
. Vamos á ·questno dos SQ!do3. 0~ honmdosmem· 

bros mo p1re.:e quo não cxamiuárllo bem este 
. ponto, porq:JP. dcelarárão que os officiaes de po· 

licla t~m um soldo muiro s upel'inr ao~ do ex~r· 
cito, quando e u niio e ncollti'O ua nossa lrgu;
laç:io dispcsi•;ão algum~ da qual isto se possa 
deduzir. · 

03 soldos dos oOicincs de policia IIC'•.iio-so 
m~trcados em uma tabella que acompanha o n•gu· 
lnmeuto de 1• de Julho de 1S.l2, regulamento que 
alterou o de 1&11, consen·a1ldo l.odavía nos offl. 
ciaes os mesT:lOS soldos, porque a lei qne nut·J· 
risou o · ~roverno a reforma•· aquell c r~gúlnmento 
não o a nt,, ri sou a nugmenter O'> soldos. 

Os officiaeç do exercito; sabem o hvnrll•los 
membros que tem os vencimento~ que lhes <ião 
marcados na tabeHa annexe. <•s in~ trucções ·de 10 
ue Janeiro de l ô9S. Compare mos os vencimentos 
de uns e outros otliciaes. {Lendo a coUecçllo da~ 
leis. ) 

O commandante geral do corpo de polic ia tem 
de vencinHmto 150S monsacs; um teuente·coronet 
d<> e:tereito comrnandando um corpo . de linha 
tem SOS de soldo, 20$ de gratifica~i\o ·addicional, 
::!0$ de graWlcaçdo de excrcicio, c .113 da 5• parte 
do soldo, o que tudo prefaz 1413$, di ffere!lça para 
menos 45000. 

O sn. Vu\I.~To :-E as gt·atifica<;ões que t~m os 
officiaes de policia? 

O Sn. TAQUES: - N5:o ti!m mnis nada, :10 menos 
na collccção das leis oiio encontro disposição 
alguma autorisanuo outros vencimentos. . 

Se fór um coronel o comt11andnnte de ·um corpo 
de linJ•~. os vencimentos serão mniores, e ist.o 
oi em tempo de paz, pois que ~m tQmpo de gncna 
cresce m a~ vantagens, o tenente·Got·onci vem a 
tet' mais 26"006, e duas rações de etape; e os 
honrados membros Rabem multo bem que mesmo 
no c•.so d~ desordens intestinas nas províncias 
os officines do execito tém este augmen to de Vlltt• 
tagens. na fórma do art. t;o dn lei de 2L ele 
Mnio de 185~, çOmo ao estivessem occttpC\dos om 
guerra externa. 

Vamos ao major. O major õo corpo de policia 
tem SOH de vencimentos, e o de irm corpo de 
linha tem /OS de a,,ldo, 20$ de gratiticaçi\o a.J. 
diciono.l, 15/i do ~ratllicllçüo de exercici.:J, (l muis 
a quinta parto do soldo, o que tudo pre!az ll!JS .. 
l'I)Tlanto, mesmo em tempo de po.1, lemmn '\'en· 
cimento muito superior ao do major de p olicit\. 

O capitão de p olicia t~m 701!, e o do <'l.:et·cito 
tom, commandando compiUlLb, üOii d e soldo, 
l OS de (:r&tidcação a ddiciOol!l, 10~ tl C! gru~ificaçiio 
olo exorcicio , e mais lOff dll quinta parte do soldo, 
u que monta tudo em SIJ8, em tempc de pa.:: 
letn vort.anto mai,o lOii de vencim~ntu do que o 
capitão do corpo de polici~ . 

O tenente do corpo de policin úJtn mais dn quo 
ll do cxo1·cito n;1o commnndaudo companhia . 
mas o alferes tem ntencs, porque len• -lOS de 
vencimento, <mtretanto quo o .do exercito . tom~ 3ílll 
de soldo, lOS de gratificação addicio na l, e Gli da 
l}Uinta patte do augmen to 4c soldo._ . · 

Conseguintemente, Sr. presidente, nao e exn.:ta 
a asserção dos h onrados meml>l'oS qne eomba· 
tériio o proj ecto de · qu_e os officio.es d~; polic~a 
têm sold os muito superrores ao" do exerc1to, pots 
como tenho mostrado tom soldos inferiores , ·c se 
estou em erN tenht'io a bondade de mostrai-o, 
que desde já doclnro quo aceitarei com muito 
prazer a corrP.CÇ:io . 

O.s honrado~ membro!! diaseriio qu& O.i olliciaes 
Jo exereittl fvrmll'Yiíll uma clas•o, t• que u•\o 
uconwcia. u r~ap~ito dos ofllçi~~.<~s u~ p·,llciu. Nii.o 

sei qn~l ,; a lmportancia deste 11rgum , nto, snp· 
ponho qu~ ni'io estamos di\·ididos em . classes; 
nem •·.natas, .:omo 1fn lndia; parece· me que se 
·devo eJt,nnina•· " nuLureza do servir-o que prestilo 
CIS ofriciaes de que so tratll, o n :io se elles formão 
ou 111io uma classe. · · · 

D irei aos honrados deputados que pelo pro· 
je~to que se discute os offieines de policia niio 
podedõ ser reformados com ·vantagens supedo· . 
rcs MS do exe•·cito, porque nbi se diz que serão 
r~folrmadus com. as me~m!ls vant.a.gens pecm~ia· 
l'l••s que os offictnes e ma•s praças do · exerc1to, 
Se os h tmrados membros, porém , n!io nchào esta 
red<lCCito llnstante clara, pode~·áõ npr~sentar umn 
emeudn para consegttirem este fim ; posso de 
clarw á camara que a intenção da commissão 
é que os offieLle1 de policia. não tenLão na 
sua reforma mais ' '<lnto.gens que os do· ex~l:· 
cito, e creio que es te pens amento està claro n o 
p~oject-:~. 

Assim, se os olllci '\!!s de policia não terii<"~ 
direito a malot•es v antap:ens pela reforma do 
que aquellas qtle :oito conccdi•las aos otllciaes do· 
exor cito, é claro que niio póJe o projecto e:o.ci· 
tar ciutlle rilgum. tia p01rto dos· officiaes do ex~r· 
cito, ciume em que · os nobres depu tat{os tanto 
ins1stirão. Nem posso CÓI'npreltender como · se 
poderia ntacar o projecto por este · lado, porque 
certamente seria nm appcllo ·pin'A m'4os senti· 
mentos esse .que ~e ·fizesse · do ciuone de u ma 
classe contra· outra.. A qu~stiio · deve ser sa o 
pt·ojecto é baseado em justiça ou não, e de ma · 
ncim alguma se devem apres~ntnr c»ses senti · 
mentos vesgos de uma cla~lN contra outrn. Nem 
s upponbo que, quaesquer que s ej:ül o,· favores 
que· pelo pt·ojecto se C<Jnceilao aos oft\cines do 
co•·po de policia, esses favores ~ej >'to mnl . recebi· 
dos da pat·te dog officia·~s do ex~rcito ; pare~ e-m o 
que uesLa corporação ha muiL& nobreza de seo
time••Los para se nlto d~ixarem arrastrar pot· um 
citunu tão pequenino contra aquell~s quo com 
cllcs vestem uma farda e prestãu serviços d<l na
tureza aoaloga nos se11.<. 

Os nobres deputt\dos ar:;\\men~io contrn o pro• 
j~cto em relação oi. sitll&ção dos oJllciaes de poli· 
cia exi~<tentes nas provinc!as ; mas c1n que púdo 
isto intluir para a rejeiçiio do .pt·ojc.:to? A q ues· 
tiio é se n disposiçiio é boa, Ht: ó J'ustn? tia ó 
boa, se 6 juatca, 11s ptovincia.s que 1\ opte m igual· 
munto n mesma dispoaiçilo ••• 

U)IA, Voz : - Fnlla·lhea o lllelhor, que é o di· 
nhciro. 

O Stl. 'l'AQIJI!:ll : - Per mittiio·nlo o~ honrados 
dc;putltdo!l que lhe~ l&mhre . qn<~ nm algumas 
provineias se tem cst.nbdlecido a rofonno. 1\ Í>4Vor 
dos otllciacs de polich; na d'J Rio de Janeiro, 
chamo o lest>)lUUllho doa honrado~ dcput·ulos por 
essa provincla, os Ôfficis•!S do corpo de policia 
tó:n direito à rcfot'm!l. garantida por uma lei 
provincial; o mesmo· cr eio se tilm !eit.o ll ffi outras 
provinciS$. Se a !déa é boa, r epib, .seja apro· 
veitada pelas pro\·ineia~ que mantêm esses eo•·pos. 

A questão portanto ~ se a ldéa é :t>o n, se a 
disposição é jus~ : se .é injusta, ·so é mâ, se 
inc•>nveníen~, Sl>ja rejeitada pelo P.oder geral, 
11ão seja adaptada. pelas p•·ovincillS ; mas se é 
hoa, tanto a .a~sentbléa geral como as pt·oviolciaes 
ddvem 1\doptal-a . . os h<mra:los depu!.ad~s trazem 
eout.ra o projeçto uma consideração - us ·pro· 
''illcia~ 1>:io podem pagar , e P<>rtanto não passe 
a itléa.-Si'io argumentos estes que não posso eotn-
prehend~n·. · . · 

Senhoras, vamos ao pri•>cipio qne deve regular 
esta mnteria. 'l'·•dM sal>~m que ref<,~nn · •e, apo • 
A&ntadorias, jubilaÇÕeS e OUtros gt•açaS desta na• 
Ll\re:r:a 6llo a.dmittidas ('.n1xe nus 111u raz.ão dos 
exíguo• vencimentos concedidos ao~ empregado 
publlcoa; u poder supremo do e!tado quaodos 
warça ordenado R um empregado ~ublico atteJl:ae 
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logo á a posentadoria ql\e teon de coneeler•lha, ~ 
ne~essidude da reformtt.. · · · " . 
~ os vcneim<!ntus dlls nossos · !unétion:u·ios· 

}>itblicos róss"m b~tanle elel'a<los, de utoào q lle 
clles pudessem fm~el' suas ceonomi :1s para g ,,. 
l'Qntir a sua futnra sub~istencin o•t de suas r,,. 
mili~~o~. ? e~tado m1o . d~~e1·ia !lar aposent.a..tot'ia.s 
n em JUbilnçoes, n'lm Jefot·:mts ; em m\lit.)s ipai
zes ass.im S<! prC!Cede; o ost!ldo . não pnga r~for: 
mas, não . p;tgá. ll.pos~otadorias ; os cmpregadps 
publicos soJ'frem dcsconto,s em ~eu.s \'Cilcituentvs, 
l.'ee&\bem-sc esses descontos em uma cnixa, e 
dnhi se deduzern as oposentauorias e refut·ma dos 
empreg.:~dos, e as pensões ás S IU!> viuvas o fi
lhos ; e e3tc o .pl·íncipio :Hloptadc em muito~ pa i
zes sobt'e estu mll.t:,L'ia. Entre nós não é cs.to 
principio ndmittido; o .csbdo mare!l aos em
pregados publicas ot·denad•>s não muito elc~·ados, 
reservando-se satisfnze1· i1s apo~entadorias, ás 
•·erormas, as jubilações em caso do molestia. o u 
idade . prolongada . · . . 

Os officiae;; do exereito sfio e;npreg~dos qU:.; 
tem retribuições muit·< mesquinhas e teuues, e 
por eesa razl\o não só recebem n r cfQrlll il.: como 
tem· direito' a J eixnr as .suas viuvas c ' herdeÍI'03 
o mbiu soldo. · · . . 

Ora, a ssim como os officiau do exarcito pc.r 
lerem veneimentos mtlito ' pequenos, têm nãet só 
a reforma, . como JeixiiCí o meio soldo. ás suas 
viuvas e h~rdelros, o . qu.q, se uilo concEde a ou· 
kns classes do empregados, da mesma fôrma os 
ortlcilles .de p vlich1, que não . so a chiio em C<)ll· 
dições mais \"nO:tajosas . do que os do exet·cit•>, 
devem ter direito, niio só :\ 1·e!urma, como " le
gnt• ás suas familins um p~queno· auxilio cons
tante do meio soldo... · 

Uu.\ Voz :-So a Musa ê boa, .. faÇamos exten· 
siva a todos os empregn.dos publicas. 

O SR. T4Qiil::S :-Estou mo,;trando que a elasse 
dos ofllcines, pot mais mal paga, é que te1\l o 
diroito de deixnt· lts suns viuva~ o mei o soldo ; 
o nob1·& dnput~do quer estender a todos os em
pregados llo cstotdo, q uo solo mais bem p1gos, 
o mesmo favo•·; n iio ~ei p o•·que queren\, que se 
alterem toda~ as considel">~.ções, para quo so dê 
o meio ordenado ó.s vinvas de t •Jdo;; os empre· 
sados publieos. ' 

Sr. p'rolidente, tenl1o óa4o as ra%ÜO> em que se 
basua o proj~oto quJ por pute da conunissilo de 
or(amento, de QUe sou membro, fot apresentado 
lt consideraçiG da cnmnra ' pareeG-me que o pr.r 
iecto eatt\ no caso <l <l ser approvado. · · 

o s ... I?~<> lu Ctln<l.lclo :-Eil pretendia 
dnr u mott voto symbolico, mui catádnmente , 11. 
favor d~$lO. resoluçdo ; ma.s cotun se procurou na 
diaculõsno havid~ (IUCl' sentir nesta casa que tlo
vio. aenit de a t•gum ento em fnvor · elo projecto·a 
compnração das v.mt.agens dos offici 1es de ll••lla 
o dos of'flciaes llo corpo de municipaes .~rma· 
ne'ntes, eu tendo que devo dt!clarnr que voto pelo· 
projecto, ,não per essa _mzào, mw; excl ustvlllllente 
por .que e jnsto. (Apllr.qdos). E. cn~~ndo 11\esmo 
que não ·se· deve ruzcr vai .;•· esso M~J:D~nto,. por 
que sena. suppôr da parte dos oflictnes de linha 
pouca generosidade, se elles· se dqes<em ~e que 
seu à· . irmlios ·de . arlllas, ·embora empregao os ~m 
·outro corpo, ' t lve5sem certas vanwgeus. fApota-
dos.l' · · 

0 : quo quer o project.O é fll~•lr com que. os. of· 
ficillOS e ofllciaes i.nferiOt'es do co.rpo de Ulllnt· 
cipàe$ permanentes t enhão certas regaltas, te· 
nbio a l'efortn.a de que já· gozllo ·os offi.:iau de 
1• Htdla · mO:S <>'" que querem. isto, diz·!m por 
ven~ura qun 03 . offi.ciaes da 1_~ \it\ba. ostão p<~r.
feitàmente. r l!cpmpenaados 1 . N~oo pvr Ci!T\0. )~u 

. êlllendo que a br:o.oa onicualida&·e de .houa oao 
:se .. vai doer ·po;quo ~a · carnar:~: melbora ·ttm .pouc.), 
,muito poRCO; · M condi çves desse$ seus Irmão; 

de al·mas . i~u~>.lnndo·os . nas condiçõ.Js J a formas. 
as qu~s j á . t~lll o ~ oflldaas do. 1• linha. · .. · -
D~iX •lm03~uos, ·Sr. pr~síc.loute. dost4 compara• 

çào : . ning\'~m podorít de <>erto D.~r editar q11e os 
officiaes d e L• li•ma se e.c:b.h per!eit" mente s~ni
nhfJilqcis .. c.nn ,M '!>,o'ntagun~ ql)e rui leis. existen
te ; · lll~s l\i n conced•do; pt1lo colltrario, faz:endo 
um:\ resunl!n de .tod•JS os empregado'! <!o Brnzil, 
me p1rece que são e i!P.d CJ.«6 sem d<lvida se nchn
L'i/lo uwn·as bem nqilinhon.dos. E' que n vida 
milit:lr l'epousa ttor esseneia ull· gener.>sidade, na 
grandezn d"alm:t, dn hont·a e nmor ela gloria ; 
por isso, embor•\ esses ci•lnd1ios conbeçi!o q uç 
elt~s niio estio na escula dos ·beneficios equipa
r~dO$ n outros cidadãos, elles comtudo se resi· 
:::niio c c:tltlo-se, porque o .sentimento publico lb.es 
li•\ outra remuneração, tendo em att.nção os 
serviço~ que el!es !az~m c a estima . que tnc-
~~m. . . 

!ús deveremos nú~, que conhecemos esses sen· 
timcntos . g<=nerosos na . tropa d~ linha; dar a 
cn~cuilet· que elles cslào perfeitamentd aqu.inhna
dos? Niio deve ~s~ ·t brilhante porçiio , â11 'eida· 
dãos brazileiros es ta t pelo contrllrio convei\Cida 
de q ua se a.i . camaras.. não . . têm melhorado a sna 
condi cão é pelas ei~c·.tm;tnneias em que nos acba· 
moa. é . por.quo .melb.orando n sua condi~li.o, i ria 
onerar gravemente os cofres publicos·? ·D >zer·se 
o ·eon·trarlo não serú o mesmo que confirmar o 
dito de q.tte a camara · niio quer prestar o seu 
:tpoio, n:io Qll <'l" a valiar, ~omo lite cumpre, os 
pesados sacrificíos da brava tropa d e \inh3.? Por 
consequ.encía ca decUno todll. e~s~ eomp1u•ação 
i nj u~tn. e desairosa. 

E11tendo, porém, independente de comparações., 
que · o~ ol!iciaes e offic1:1es inf~riores· do cor~o 
muntcipal de · permanentes da córte não cst ao 
d<Jvidam~nte retribilidos, niio l êm as · garantia!! 
que dr,ve ter ·todo o ·homem que pugna, que tem 
contribuído, como esse C•lrpo; para 11 manutenção 
dn ordem publiea {q.poiados); embora sobre cArtas 
condições "elles e~tejão ll!Ktnna cousa mais favo
recidos poi!ln soldo, niio tem tl)da via · ainda ga• 
rnntias sufficlentes. · 

ConsiderG-se . senho•·es, essa pequena graça o~ 
C!Sse pequeno fllVO I', se· favor ,;e Qtter cluunnr, 
d~ os U<JUipm·ar nns rcrorm(ls a?s offidaes ·de 
liulla ; sen1 isto um fiwot· tão g1·0.t1de que vt\ 
ferir asnscepti bitiuntie da briosa tropa de linha~ 
P~la minha pat·te nffit·mo que nnnca mo p'ssoq 
ptll\ m~nte semolbante causa; entendo. paio o•>n· 
tra1·io, que sí\o ns>~~ <: ge1.ero~os os o!l\císe• da 
1• liuhu para descj lre m. embora niio se melhore 
po r eguívalcntP.s coudi«ÕO~ a sua sorte, ver m<J• 
lhornda a sorte desses seus in111tos · de armas. 
Voto portttnto por este proj~to com o espirito 
o mais · calmo, sem rece1ar-mc des se ciume. 

Quanlo, S r. prosidente, pe nsamos que UUl om
cial do linha, porque é rc>lllOVido de um com· 
man<lo cu de certa posiçlto jllltu outra, t em lle pog •r 
direi tos por consas que cllo não pedic: qMndo 
11ensnmos quo quando . l)Or uma a.cção "brilhante 
e t·en11merado tem de pngat· direitos dessa .re~ll
ner.\~0: qua11do vemo10 qne tem do pagar due1tos. 
sendo el11va do a um po.to .supetior pelos seus 
serviços · e . m~.r~eimontos, e. is to qU;\ndo o soldo 
é mesquinho ..... ·S r. presidente, dubremos este 
qua,clro, ap u::t.emoil delle nossas. vistas .!, • • Olhe
ntQS pllt'!l · .. a )nstiçn o.IJsolnta da. eousa, e voteotos 
'por e<;te projecto; f~en<lo .sentir a.o rnesmo tempo 
que a ce.tnat·a n iio se esquecen, 'nem jamais s e · 
llsqueeer!\" · do · que ·deve, não só ao corpo . m.uní
c!pa! ·1Lo permnnetntcs. como ·a briosa tropa üe 
linh~. · 

.Julga-Ire & mat~ri;t discutida. O· llrt. l 0 é a ppro-
vado assil,ll como é approvnJo o .art. 2•. . 

.,· Art . . ·2.• P.sra a designação das t:espl!(ll.i'fas 
·n!formas · se contará. tão·· sómenw o tempo que 
llon.verem. ~rvido no sobredito corpo, quer ~~gui· 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 15/0112015 15:1 7 - Página 6 de 18 

-416 SESSÃO:.EM•6 :oDE SETEMBRO: DE 1d~3 
damente • quer em differenres ér)ot,as, levand~ 
se·Utes em conta o tempo· .quo -hajão servido 
n.ntes da promulgação .da presente lei; revoga<lA~ 
ns di.sposi,ões em con~rario . ., . · 

O Sa. Ml.RÁ.'iDo\ (pela 'ordem) ~de dispensa do 
interstício pat·a que_. projecto entre- já em Sa dis" 
ClíSSàO. . 

~endo approvado este raquerimento ' entra o 
projeeto em :J• di~ctJSsã..>, na. qual é approvado 
~ adoptado. e· é remetti<lo á commisst\o de re
dacção. 

NAVEG.ÇÃÔ A. VAPOR. NO DtO I'AltJS.O.ItYBA. 

Entra. em 3• discuSl!ão o pmjecto sobre :ia ve· 
gação a vapor t•o rio Parnabybn, etc. . 

o Sr, Stu•o.h·a: ·-sr. presidl!uto, depois do 
brilhanto discurso que sol>re a mat~t·ia pro!er:io 
o nobt·e deputado .pelo Piauhy, julguei-me dis
pensado de defe nder a doutrin11 do .projecto, e 
mostrar ns vantagens que con1 elle devem ter as 
províncias do Piaultl' e Mnranhiiô. Consideránd9 
porém que a nobre commissão , ofl'er<~cendo a 
emenda subatit11tiva, formulem :o · al't• 2• de· uma 
maneira q11c me parece incurial :· considerando 
que esse t\rtigo · contém . uma doutrina que niio. 
póde .ser votada pels . casa sem lnver,;i[o _.das 
, . . ... ,s de jurisprudencia , · tomo a liberdade· ·de· 
u~ . algumas considerações , na persuasão de 
q11~ .essas ·considerações :poderáõ talvez servir· 
par.\ que esta camara forme do ·art. ·2o da emenda· 
substi.lutiv.n, tal· -qualae acha ·foronlllada, a mesma· 
opinião de:iiavoravel em virtude da :qual ·sou for_. 
çado a ·negar-lho . o .meQ··.voto. . · : ·· ·.: 

Existo hoj e creada na. provincia do Maranhão 
nm~ comp~nbia ·quo tem · n seu cargo a nave
gaçi'io a ,·apor do rio lt-IJ)icurit; essa · companhia 
J>Í tem naguelle rio um vapor en-.. .~irtude de um 
contracto feito cou1 . o.> guverno da ptovincia, 1\.uto
risa.lo· para is to pelo. o.s~embléa pí·ovinc;.ia_l. E~tiste 
pois um contracto· CC)lebhtdo entre o ·::ove~n.o ·pi·o
vincU\1 e uma ·COJn~anhía , ·.e :Consega.intemente 
dir~it.Os e· obrigações· Qtte não podem ser modi~ 
ficados senão pelo .. accordo . . das ·partes .. ,có,ntrRC
t:mte~: -·o ·art. 2v es.~bel~oo ·à doutrin11 ,:de.q~e 
o gover~o geral fi~!l ><~~or.sa,do para melhorar . a 
navegaçao · do Itaptcunt, e çontl'actar · com essa. 
companhia, ·elen'-:ado a Su.bveM.ItO que actúalmento 
recebe ella, e asai~ fil'mll. ·a doutl'i,na· do . qu~ a 
assembléa · gera\ pode autorisar . a · reforma .. de 
um contracto fe1to com o govern<;- da .Drovincia 
do llfaranbltn, autol'isado para isso p elii. t'espec-
tiva . a~sembléa provincial. . 

Ol'a, ninguem : que .tenha idéa . da.s leis que 
presidem e dctermiuão a naturez·t dos ..contractos, 
p•>derá crer ~ué nó~ possamos , se lU ser. ·. pa rte 
contt'O.Ctllnte; JUlgar, nos· coro direito para ·re!or
mO:t: um ·-contr~cto que não fize·mos, .e .consegain.·. 
temente pa~a.· ·modUlcar ol;)rigações e direitos qi.to 
r.:~rão · creados em •. vista :d!lS · coo'viinieilciãs "pübli, 
cas, "estudadas,' e . 'resolvida pela '.ti..ssembléa, .oU. 
o· governo provincial, qüe · em· ·semelhanla mate-· 
ria· podia lagislar, e · éreio mesmo· que (leve. sem~ 

.. pre · desejil>'. e .. ter,~~ m_aior .liberdade .. de a~ç!io. 
Entendo po1s, · ·Sr. prestdante, que o art: '!• .deve 
ser desprezado, peh maoeit·a ·porqu-e· se acha 
eon~l>ido, .e pela d;o~trin:t que consagra. . 

Nao . é, poxém, sunplesmente porqu<~ o art._· 2• 
COD_tém uona o!fensa de direitos de ter ceiroa. não 
é sõw.ente porque conte m uma. do::trina anti"" 
juti.Jiea, :que. n.ào p6Je ser :approvado. · V. E~. 
comprehende que, e:~t.istindo na provinela do ~a~ 
nmhão a .companhia <lo Itapicurú o1·ganisada, e · 
tendo já -le_vado .a. effeito a navegaçno ·Qite con
tractou, · poJs :·qae - pos.s:J.e· um vapur ·qu~ lu\ nlais 
de. anno navega n811 ·nguas daque!le rio; parece 
i~l'iaJ que, s.em ~sela.re_eim~ntoa algun!S som que 
P.&ta eompmh1a nos d1ga que nllio · pbde satis
fuer 8 $ ~brigaç5es que eontrallio, . que ni!o pôde 

preencher o dm a · qne ·se propôz, me·:iláreee·, 
t'<>pHn, ineurial que nest.&i · circnmstanc:ias ·· noB 
t..r • ..,,~us advogndolS ·de&>a ·companhia a tal pônto 
'}Ue dtgamos tiO govemo: • melttol·ai a navega·
çáo de Itapleuril, i~to --é, dai á companhia do 
Itapiearit uma subfenção que ·· ella· ·· a inda 110$ 
não pedio, 1!1 que não podemos sabor se ella o 
merece, pois que DI\ netu~lidade nlio ·ó poS$iv·el 
ajuizar de .seua lucro11 o das vantageM:. que· ella 
julgou poder obter qunndo contra·ctot1 " ·com o 

• governQ da província do Maranhifo. » . 
0 SJt . . VIIUATO :-Peço_ a palavra. . . 
O :)a. SA.BA.!VA: - ·se o nobl'e do1)uhdo plllie a 

palavra porque eu dis;;e · que não · pod~mo!i _.ser 
advogados da companhia a ponto de nesta caaa 
advo~ar.nos oa seus interesses sem qae· ella 
nos peça cous~ Rlguona, devo .decla1·ar 9ue usei 
destas ~xpre3súes . sõmente para mostrar ·que 
nõs, procedendo desta maneira, iremo3 1\dvogar 
os interesses _de una companhia que nada uo.; 
pe.cho, .e .,!l~nca po~ querer fa~e~ ao . nob1·e . de· 
putad,o a ·tnjustlç•l. de. crer que .elle ,.advoga .. os 
iiltere38,e~ . da· C:ompanhia. · . . . ~ , 

O .- no.bre · de putado cr6.· q.ne ·fàl:" _in:ii betn-. â 
sua' . provlnei n, . mas. eu dlgo .. q ile . não podemos 
fazer . o~t~ bean Sl!m que a ,com_Ranhiti .nos . \mos
tre ·que ·não pó.de COD,tinúar.·. ~ uavegnçiío .do lta, 
picarú: com . os . melas· que "lhe fó l-ào conced~os 
pela. pro:vincia do .MIIrO:uliiio·; . sem·. is to. me ·pa-

. rece inoul"ial . quo .. nõii . :!açainos · ô. cóm_pil_nltia 
'tquillo qU:e uoo noS. pedio. :!?ois 6i1Stindo .,um 
contrac.to ·. Mto , . existiodo , obrigações tanto . ·d!!
pat·te · da · comp11.nhia. do· governo . prÓ.,.i~~ial ·.do 
Ma.ranbdo, _I! a·egular, que · uós :sem ·qu~ a ,com" 
p'mhia. na·Jt' ·nos •digo.~ vamos. ta:Zer~llae .:benefi
cios qao olla nito no$ pede,. qtü:,:etla ... . n~o. pro
cnn? Jnlgo -que não : · · : ·.· .. · · '.. . . 

Portanto, mt' parece _que, ·mesiri;,' quimao. a 
compaubta se acliassl) . prejudicada, .. itõs : :não de
viatn0s ,·otar . a doutriiu. :do : art. 2•."· .SeiJl que 
ellu tiveSIH! tOU1lldQ a iniciativa : âe. . prócurar. 
tnelhorar · o ·aeu coutracto·, · de procurar. :obter 
vantagon:i quo ainda .n ii..> "tem· requérido., a ~8/.a·. 
emnara; p.tr~a~mo Irregular.· quo ·. ·aetit . i~, .e 
s.> p.,rquo ~utendamos.q~e .. til.lv:o~ a . companW.ll 
tenha _prejulzos, e não possa ·e tilloCàr . il. nave · 
gaçô.o · UI> [ tapicurú n > "pé · ·em·. qne '.dilve .. ser 
CO!locada, VBDIOI dar Q tessa C~lD:tp•t\liia V,8R,t&
gons qua ella nuo procur .. , não· solicita. · ;-o·. · : 

Eu d_ídBO q11e ainda . que uód .,_e~tiV®SlliDOS 
persu uljtllls quo a ;com_ pnnhia d•J .(lapicu.rú., &of· 
f•·e _prejulz<.ls, não deviamo~ yotac .;. aqu_mo . q.ue 
se · acba !lO. Ut't. 2• . da proj~do, . e.·. me: _par .. ee 
que po·deret lllOit rar igua11llente· â ca,sà qu.e. niio 
ba r~do nenh~rnll Pll!'a. s~ppór . Ql.l,e. es.~ -COtn· 
pauhlB tenha ttdo preJulzos e não ;vantagens. 
V. E ll: . . sabe, Sr~ pr~ide.nte, . que qualque.r lll~ 
!11viduo ou qualquer couapa"nliia. -: que· .. fti:i: ., um 

. coütrocto. não s_e pó de. quei~ar .. de_. p~ssoa algn 
·ui a .pelos p_L:cJatZO!I .Provenientes .do!: . er~o.s que 
ella tenha. can\lnettul.o para. r~ahur aqu1Uo· a 
qniJ se eomprometteu. . . . · . . .. 

Ora; eu ente.tdo quê· se· a 'eoniplinbia d!i I~
·picuTú. · nilo -têm -t.ido aqu.allail vantagens, :aq·lielles 
Iueroe que poderia ter -~.sidil por eulpn sua, por~ 
que ·em·· lugn de · mandar Vi~ 'Um vapor B_l)ro.
priado tis ag11as .. do Itapicnrti~ malidou: · ·yir ;:uin 
vapor extroordinario q1.1e · ' ·não 'j>óde · · na.yegác 
nessas aguaa. Ora, ser;. a. assem"bli!a geral ·qudm 
deva indewnisar A-··c:ompnnbia ·os preJnizóa ·que 
ell.a t em sol[rido .por le!ld. erroS:T Me- par&ee que 
não.;·· me · pllr~ que devein ser responsa:v"is ': por. 
esses inconvenientes, ··por> alioU! · mãol· ·resnltado, 
aq~lles que níio souber-Ro bem eomprehend&r·os 
inter~._ do. empresa, ou illndidos ·e.n· sul\s 'Vis-
ta.:! por. mAs informações que .col:b.êcilo: ; : · · 
. Pomoto, considerando que os pequenos: lueros 

.do. · companhlo. provóm dest~ faeto; · de ·haver· auut
dado vir um v&por qlle n iio púJ~ navl)2&1' sen1io 
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em 3 me~s, !leando ~ m~zes im1lilisada a nave• 
gaçüo, ·me parece '{Ue a compar1bia devo carr.;,gar 
com esse ín~onvemente de perder esse vnpor ou 
de o velldet· parA navegAI' em outr·os ri9s, c de 
mand!l.r Vil' outw que possa fazer a navegação 
nos 12 mezes do n•mo •. 

Demais, se a companhia não tem aioda um 
vapor qu(l navegue .. dt1ratlte os 12 mezes, pode· 
remos C:llçular ns vantagens que tet·i,. se ti v esse 
uma. navegação regular durante todo o anno, e 
não sõmente em 3 mezes? Não ; e se nno pode
mos enlcular, se não podemos sabet" se a compa· 
nhia tem ganho ou tem perdido, não podemos 
dizer ao governo qtte o. fa11:oreça, pot·qua niio 
podemo:.s .avaliar Cls pr~jui%ns provenientes de 
não eonscrvat· uma navegaçii.;~ r~gula~ durante 
12 ·n1ezes. 

Devo ainda dizer a :casa que se a companhia. 
m9smo com os tres mezes de navegação no Ita
pieUJ•ít não tem ganho . muito, tnmbom não Ulm 
p~rdhlo, porque tenho ouvido dizer, e é um 
fllctoJ observado, que -nessas pequenas viagens 
que lem feito o vapor tem obtido sempl'e enchente 
do pnssageiros. Do Itapicurit·meri,n, d_'onde pal'te 
o vnpor, até a cidade de· S. Lui~. o.s viaílens são 
duran ~a todo o amw; e h a grande C•1pía de pas
&llg<lira~. c qu!lndo o '\<S:por -vem a Caxias du· 
J'aute os tres ·1nezes do in-verno a receita da com
panhia mttito se augmcnta. 

Jltjdo a companhia não ter um lucro de 10 .ou 
12 °/~ do se\1, oopltal, pOde me~mo não te a· o de 
ó ou 6 ofa, mas. creia que terá vantagens e lu
cros rnzoaveis qun11úo houver · reporado g euq 
que eommetteu quondo tivet mandado .vlr um 
vapor maiS). ttproprí:ldo· ás aguas do Itapicurú, .e 
ftnlllmllnte q o.a;ndo cnmprh· o seu contracto, re
gulnrisando, ;como , deve fazer,. 11 navegaçiio qu.e 
se propô~ 1·ealisar. . . . 

·Até ugorn, senhores, o contracto não tem Sl,do 
cnropi'fdo ·]:lol' ·p~rte.'da:componhia; e pois é sem· 
o exnilie ·aos motivos qut. a isso a. tem compel
lido qu~ devemos dar.lh~ uma SllbvenÇ1io ? Não 
pór c~1·t.0 ; port~>nto eti éreio q ~e n casa proce
deria com tod4 a p r'Udcncin, pelo menos adiando 
a materin dei urt. 2• do projecto , afim de 
quo o governo infvrme sobre ella, depois d.e ~e 
liaver entendido com o presidente. díl pt·ovu1t1a 
do Mal'anbiio. 

(T'l'oCüo-se. alguns apartes.) 

l't!as o nobre deputalo niio s·lbe que essa au
torisaÇi'io dnda ao ·góverno, não servindo para 
consn algum:~., sóinente · ser .. irá pat'•l o emho.
raçflr? Passo a lêr o .art. 2• do projecto, (Lê.) 

Ora. senhores, com a disposição de~te artigo, 
nós como quo . reconh~~os o _ direit~ .da com~ 
panhia para obter umn subvençno matar, c se é 
certó que a unveg1çíio do Itae_icurú é uma idéa 
querid~ · dos tllanmlicns.es, nno expon1os o g!;!· 
ver11o· a: ~u. desllgrado, se eU e e n te~der 'llle n~() 
deve dar maior.subven~ão, ·e effecttvam~ute nao 
a der ? · ,· · . . · · , . . · .. 

O Sa. Vrnu.·.ro di um aparte. . ,. •. 
o Su; s.uurr..i.: ~Creia o nobre deputa.do g~c 

po~emcis ~julgar do. que seruo ·_os homens _·pelo 
que .elles· SÉHllpl'e _ f~rão_ e Sf!-O.: o deseJo. d~ 
obter uma nwegnçao mator, ma1s · desenNLV1da, 
pódo erear urna opinião menos pansada-, a· es~a 
opini'ii~ , póde colloct~r7se do ·lado d:1 cornpan!Ha 
para JUstificar o:-s seus ·erros , ·.e queret quo 
ell6S aejiio indemni&·ldos pelo governo." · · · ' . 

Nós eabcmO:i que nesta. época em que e~~D!I:!s 
de melhoramentos matcnae.oT, tod,ls as .Ptovm.~ru~ 
se 1 ulgilo com u direilo de merecer· os a mal! os 
do governo para serem plan~do~·'ES~ melhora~ 
mer.toa nellaa, o qunndo ?Os dissermos ao go
verno- r .. zel isto ou 11qu1Ho.-e elle por es~ 
QU ~ aquel!e obstlleulo nno. fiz_c·:, . so lev!lnt~o 
mil reclamações e se dirã. pos1tn'amente que se 

oXO:IlO .(. 

o. govern~. niio f~z !h}UÍ).lO para, que O .aUtOriSá· 
UlOS !oi porqae não quiz; e é ·essa ~··razão por 
que eu digo que · essas· au'toti'sa~ões sãçr. seinpre 
obstaculus que se ptiem no governo, quando ellil'l 
SftO da ot·d.em. daquella. qtte discutimo_!!. Antes os 
nob:res deputados autorisossom o governo r1 ·na
vegar outros rios do :!I.Iáranhão, c eu esttll'ia 
por isso. . . 

As duns comil..lerações qu.e primeiro expetldí 
ju!go:as sullicientes para que o art. 2• seja re· 
jeitado ou !ldic.do, e essa. ultima que acabo· de 
fa2~r é sómenta para refl)t·çar as outras duas. 
As•im, pois,. niio lhe dern os nobre.; dt!putados 
muih 1mportancia. A argumontqçiio ma1s forte 
que tenho. a honra de submetter á considcrsção 
da camnl'a é a que I:Jroduzi quando disse que 
não temos direito de .t·eformar um contraeto em 
que elle não figllramos, que o go>C\'no ~ geral 
não póde reformar um contraeto em que clle 
~~~t~ou, em quo não é considerado ' como' p~rte 
coutractante.... ' · · · 

(hro~. :Voz :- Se a .:ompanhia nilo qnizer n~.!a 
se fará. . . . , . . . 

o SR. s .... RMVA·: -A _companhia .Jm de querer, 
porque não ·será tão simples, que q11eira ·antes 
um lucro de · dous: dt) ··que- ttm· lucro como ~eis. 
Portanto não está nisto a resposta ·ao que tenho 
a hol\ra de dizer; o que digo, e repito, é qllc 
só a companhia e o governo: proovjnciat poliem 
nlterar, ou· annullar o eontro.cto, po1-que só pelo 
rnntuo aceõrdo das· partes um . 'COntracto · · pó de 
soffre;· alteraçiiL>, ou ·ser d·issol-viclo ·: ·o governo 
geral niia foi · p~tle nesse C('ontracto, · 11· p<Jis nune~~o 
podea·á nada esti pu ta r ãcer:;a dellc com· a companhia·. 
· A MEs:IL~ Voz : - 'Pódc n.o C9.So ·p.rese11te; 
o Sa. S,\llAlV.I. : - Como? ! ' .. Quaes rorão as 

pessMa que tiz11rárlio nesse. ~ontraato ? 
A Ms:sM.-1. Voz : - Um delegauo ctó goverrio. 
O Sa. SA.aAJVJ. :·- Senhures, é. para. m:m idéa 

nova essa;. p!)is porq<.te foi .o presidsnte,d!J. pro
vin~ia que fez Cl eontracto pódc el!c sar ll\odí·. 
f~el\d<l pelo governo geral 1 I . Pol~ ,não .é o go· 
vemo proviucial, pelo actç .. oddiCJonal, , uma. en· 
üuade dilicrente .do governo geral~-·.·. ,POIS o 
presi<.lent. e da .pro.vincia, .ao mes. mo te.mpo qu~ e: .deleg-ld(). do govern~ g~r.al; :iii? ~az, t:lm~em 
parte do governo provulCI.Jl,l proprtamente dato'? 
Como confunJit·em·se ath·ibulções tão· distinctas 
só ~rq ue :1. presidencia. · prend~-~e a . poderes 
distr nc tos ? 

UM Sn. DEPUT.\I>O : - Não estão tão separados 
cam<J v.,Ex. (IUet fazer; triste de nós-se as~im fosse. 

O Sa. S&auv .. : '-Parece que á.' doutrina ·que 
expendo é muito çorrcnte .. e que ~.s contractos 
feito~ pe!o g~verno pt·ov1ne1at . e. por qualquer 
companhta ·uao podem ser mod1ficaaos .sen;io por 
e~sfis d11as partes contmctantes,. e .só .a. unica 
causn que o ·nobre deputado me p'oderá dizer ~ 
que n. pt:esid~nt~ dli .Pr~;:inciQ pode .Pedir á ~;
sem b lea provmctnl uma n(>va autor~sa<;ll,o ·. pnrll, 
modificar· ,o· con~racto; ee isso f& ·necessano. Ma!? 
então, selih4lreli, para que,. tauta .. pre~sa? . 

· ( oru.rdo:se: differentes .ap(wtiJS~ ) .. , · 
Nem a ssserobléa; :e JJem mesmo -:os nubre~ 

deputados podem <:~~.leular. cousa :alguma.· a res• 
peito· d.as vantagens ou ·não v:t:;tagens,·. dOd g~·· 
nbos ou.pen!ss que tenha .. t1do ·a eonrpanJua· 
nessa navegilçâO · do · Itspicnrú.; logo, todu ·o e-.I
culo q ua fiZermo;& é urr, calctllo sem fu.ndame_nto 
razoavel. E dize1-rna, ·seub.ores; .como· e poulv'll 
q:.le possamos · dizer se a companhia . perde ou 
gani!& quando· o "11.por que" clla :possue .o~ na~ 
vega •senão tres mezes no :a1m0> para: Oaxau. de 
onde ella deve: tirar· talvez . duas • Sarças panes 
de sens !il.cros ? · ·· · 

(·continuao os· apartes.)"' 



418 SESSÃO EM 6 DE SETEMBRO DE 1853 
Os nobres deputados não podem contestar que 

os grandes lucros da companhia dev.em prov.ir 
do commercio de Caxias , e não do commere1o 
do Itapicurú. 

Entretanto· a navegação para Caxias dura apenas 
dons ou tres mezes, e a do 1tapicurú existe hoj e 
por todo o anno. Portanto falhão hoje á com· 
panhia os seus maiores recursos, porque em 
vez de uma navegação de !30 leguas, só tem 
hoje uma de 20, o não sendo a ·cu!pa senão della, 
como já disse, pois que mandou vir um vapor 
improprio para as aguas do Itapicurú, não de· 
vemos dar-lhe já a mão sem ver primeiro se é 
dessa culpa só que provém ou não os pequenos 
lucros que tem, ou mesmo suas perdas. 

Além dessa circumstancia · que acabo de expór 
existe outra, que jã repeti. Como podemos nós 
dar uma subvenção a essa companhia que ella 
não pedia, o que denota que ella esta satisf~ita 
com o contracto ? ( Reclamações. j 

Admitto que a companhia não esteja sntisfei· 
ta ; mns como poderemos verificar isso '! Quaes 
são os dados que temos para formar um cal· 
cuJo dos lucros da companhia ? Pois sómente 
porque suppomos que e!fa cieve perder, vamos 
reformar o seu contracto? Na verdade me pa· 
rece que isso á um patl'iotismo exagerado dos 
nobres deputados. ( Reclamações. ) 

Senhores, será um precedente teni vel se hoje 
procedermos assim ; se sem conhecimentos dos 
lucros de uma companhia , e da natureza e 
causas de seus prejulzos, lhe mandarmos au· 
gmentar subvenções ; e isto ( não me enfastio 
de repetir) sem que essa companhia nos tenha 
encommendado o sermão, sem que nos tenha 
pedido cousa alguma. 

( Gontinulio os apm·tes . ) 
UM SR. DEPUTADO :....:. V. Ex. tenha pelo ltapi

curú e pelo Maranhão a predilecção que tem 
pelo Piauhy e pelo rio Parnahyba. 

O SR. SARAIVA.:- Não tenho mais zelo pelqs 
interesses do P1auhy do que pelos de outra 
qualquer varte do in\perio ; e se houve uma 
'parte do 1mperio pela qual eu me_ devesse oc
cupar com mais zelo, com mais interesse, com 

·mais dedicação, seria certamente a Bahia, porque 
me fez 6 honra de esco).her para seu represen· 
tante, porque alli nasci e tenho quasi todas as 
minhas affeições. O Pinuhy me ha de merecer · 
sempre muito, porém em ques tões desta ordem 
eu não vejo províncias, vejo o imperio. (Muitos 
apoiados.) 

Portanto, não se. persuada o nobre deputado 
que eu seja mais amigo da navegação do Par· 
nahyba do que da do Itapicuru. Quero simples· 
mente que sejamos prudentes, que examinemos, 
·que estudemos a questão que temos de re
solver. 

Sr. presidente., já que os nobres deputados me 
tem feito demorar nas ·observações que tinha a 
fazer, ajuntarei mais outra observação. Pergun
tarei a V. Ex. : esse projecto não irá crear 
pretenções na companhia de Itapicurú ? Se ella 
hoje sem pedir obtem isso, a que se não jul
gará com direito quando houver feito maiores 
despezas para poder cumprir o que contractou? 

·Quando, por exemplo, houver cllegado o novo 
vapor, não poderá a oompanhia raciocinar da 
maneira seguint~ ?.. - A assembléa geral já nos 
deu uma subvençao sem nós pedirmos quando 
tínhamos um só vapor, ·e não teremos direito a 
pedir maior subvenção do que já temos agora 
que fizemos a acquisição de mais outro vapor? 
Eis o governo tal vez impellido pela força dessa 
argumentação, e levl\do a fazer mnis do que 
quereria. ( Vivâs •·eclamações.) Para que esses 
apartes de falta de confiança nos delegados do 
governo ? Qual será o homem que possa dizer : 
Eu penso· nesta ou naquella questão sem in-

fluencia disto ou daquillo ? Depois o governo 
sob a pressão da opinião publica talvez não 
se ache collocado na melhor posição para re· 
solver como mais con·veniente fór, porque os 
nobres deputados sabem que em nosso systema 
a opinião publica ·coage os governos, mesmo 
quando elles fazem o proposito de a desprezar. 
E' a lei do nosso systema : cumpre-nos resis
tir a seus defeitos e saborear suas vantagens. 
Noto porém · agora apenas a sua influencia. 

UM.\ Voz:·- Não faça essa injustiça ao Sr. 
Olympio Machado. 

O Sa. SARAIVA:- Fique o nobre deputado per
suadido que nunca h a de respeitar e estimar ao 
Sr. Olympio Machado mais do que eu , visto que 
não é mais amigo delle do que ou sou, e pois 
para que dar-me esses apartes, que ·me fazem 

. persuadir que elles têm sómente o fim de des
viar a nttenção da casa das minhas humildes 
observações? (Reclamações.) 

Sr. presidente, V. Ex. dever·á ter notado que 
quando se tratou da navegação do Parnahyba os 
nobres deputados e todos nós entendêmos que 
devíamos obter do govemo todos os esclareci
mentos tendentes a essa navegação, en..tretanto 
que esse projecto era uma cousa muito simples 
e cuja utilidade saltava aos olhos ; mas pedi· 
rão-se informações, o projecto foi demorado até 
hoje, e agora se impugna em relação . ao pro· 
jecto· da navegação do Itapicurú a lcgitimiriade 
do facto de passar pelos mesmos tramhes 'por que 
passou aquelle outro ! (Noras reclamações.) 

Pa1·ece-me, Sr. presidente, que se deve tomar 
uma medida que deixe para melhor ~ccasião tra. 
tar-se da materia contida no art. 2o do projecto, 
por isso · é que eu offeroço á casa o seguinte . 
requerimento : 

• Que seja separado o art. 2o .da emenda sub
stitutiva, e que sobre . elle se peção informações 
ao governo. 11 

Parece:me que a casa votando por este reque
rimento. em lugar do art. 2o procede de uma 
maneira digna de si e dos distinctos juriscon
sultos que e!la po$sue. 

O Sn. VIiuATo dá um aparte, 
O Sa. SARUVA : -Não precisa o nobre depu· 

tildo zangar-se a ponto de querer fazer mal ao 
projecto de navegação do Parnahyba, sóm ente 
porque póde não passar já o seu projecto ( •·e· 
clamnções ) ; ·digo que póde não passar, porque 
nós todos temos direito de crer que os outros 
procederáõ como nós , quando ~ntendemos que 
precedemos bem. 

Não continuarei mais a cansar a casa, mes
mo. porque tomei a palavra sem anterior pro
posito disso, e conseguintemente apenas posso 
offerecer-lhe as observações que produzi. Fallei 
apenas, não pela convicção que tivossa de que 
a minha opmião vingaria na casa, mas pela 
crença em que estou de que a assembléa geral 
:Jão póde inttometter.-se em um contracto. em 
que ella não teve parte, sendo semelhante dou· 
trina anti-jurídica, tanto mais quando não sa· 
bemos se a companhia tem tido ou não lucros 
na navegação que tem feito ai á · agora; assim 
como quaes serHio os lucros que teria so . na
ve~asse até Caxias. 

E, senhores, nós não devemos pagar os erros 
da companhia; ella que venda o seu vapor, e 
adquim outro que possa navegar nat:~ aguas do 

·Itapicurú todo (} anno. Só depois é que pode
mos saber o que se lhe poderá fazer. 

{Continuao ·as apartes. ) 
Entendo .pois .que .o adiamento que vou propor 

deve ser aceito ; e que a casa deve, antes de 
votar o art. 2•, ou a sua doutrina, examinar o 
estado da questão, as circumstancias da com-
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pu.nbia de navegaçiio do ·ttapicurú, o i:ontracto o~ pa_ssa~eiros ~e : Caxias o da ribeira do Ita-
qu~ existe, cum~rindo ao governo ordenar no p1curu sno tra•1sportados no vapor, veria quo 
presidente do Maranhão que lhe informe sobre existiiio. dado>s sullieientes . p:tra . !i8 eonbec&r se 
cu.:! o~ · f :<ille àe habilito compettntemente com a co"!p"lllhi ' · (htl~!l tíJ:o . lU'er~s ou .. perdas .• e· se 
poderes. da assembléa provincial par,\ o .i:aso podena st~stentar-se sem ma1or suóvetição : ' 

·. ~U1.~.ue est& asset~bléa. entendo digna do seu 0 Sn. SARAIVA , _Este ánno não f·:i a.'· .o· · aY:ft~, 
~muho a compnohut que teve a glori~ de em- ~ ~~....,. 
prehcnder a ·-nM•egnção·.do Itapicurú, e que . em porque o rio- não · encheu. , · · 
minha· 'humilde opinião niio · consultou. bem os ·O S!t~ Vnt.i..fo :·-Foi uma · elteepç~o: 
ileu.~ tnterP.sses quando procedeu Dll. compra do · o sn_. s.u;-ros.d~ AI.MEI.DJ. !.-Accresce;;t<iu ainda 
vapor· que nlli navega. · . b d d h d · · Meu' lim foi :sõmente otterecer á easa n oe- 0 no •·e · .epu&a o. que n:to a.ven o - ~ base ne-
elsião de p,eusat mais na. mgt&~ia, porque com cessar!~ p;n-a que o. governo po~a. conhecer · as 
0 que digo põd~ ser que élla cntenila bem 0 vantagens ou perdas que. tem a companhia não 

• 
ll_ diamen. t_o_ .P.roposto. ' e prov•ttel a ·economia _de se dev~ dar . a snb.ven~iio, c eu . !)m um aparto observei ao nobre .deputado .q11e para . se~. cohe-
lllt:u.m dmbe•ro dos . cofres public:os. · · · · r.ant~ devia u.pplict\r .. este ... meiroo ·argumento á 

'V •. Ex., Sr. prea1dente ·, terá a ·bondadu .J e d - d ,., b b · · · 
mandai: buscar a emenda que »retendo olf~recer empreZ'\. ., n,avegaça.u.: 0 · r.,rna Y ,, .. que t iio 
J. d " ealol·osamente . advoga • . Ora, s1:1 se •antorisa o go· 
.. eonsi eração da cnsa. '· · · · verno a conceder pnvilegios · e & dar : subyenção 
. U ·Se, e scn_do .apOiildo entra em. disctisstto; o a · uma !lmpreza.·. q~e a111d-1 . . agorll: sa . . prete,ida 
seguinte requeriment iJ do Sr:' Sacalva, ficándo no • e~e:u: .. CUJOS· lw:ros ,amda .• se . niio :.eonbeca,n , qui'! 
em tanto suspensa a . da·. m~teria ·principal : . d1flictlldade t.lm ,o ·. nobre· deputado:. em .. autoriSllr 

u R6queiro que se separem . .' 4 o . projecto. os. o ·gover~ · J>ara cooeedar uma vantagep~ muito 
artigos relativos . ã navcgo01iio do ,Itapicn.rú , e . · menor : ~o-. que. :a.q~clla.. a .. uma compal)bia.já exis· 
que a -semelhante respeito· seja ,_ouvido o. go. ~nt~:~; : que ... t~m pre.stado, tantos . - s~rvi®S: ... á .pro-
vemo,... . . . '· · · 'VLIIC:.LIL '~ A. ·.companhia,-. r econheceqdo .q.ue. não 

.podia mauter:-se .e, fazer. face ·ás .desP,ezas. càm . a 
O Sr • . snnt<>·,; o· Al:ineJ.da i-Sr.-presidente, subvenção , :de G:0003 _que . tem dos . wf~es ·.'pio· 

vejo-ma ·obrigado ··a ·pronutieiaL'•me ·conlra ore· vineiaes, requereu á assembhia provinchl o aono 
qucrimento de. adlament.o o~ereeido ·pelo.: :nobre passado que a subvenção.fMSe elevada a 18:09011· 
deputado pela B.ltiia· em VIS\a .das razões -com· · 
que elle preten<:t:eu.justifí~ar . esse " mesmo . adia- O Sn. - ~ARP''t. · : - E a assembléa provincial 
ment~. . . . . · , . . negou; .. · · · · · ·. · · · · 

O nobre deputado eo>rilb'áteu i> artigo do pro- ·:_o: $~ .. S~NTos E .Ai.~~~A. ;• 7"' O .~ob~;e deputado 
je,cto dizando fine tinb·a . por fim fazer. com que . l)a,o .. ,~atá- · IJ?fQ~mad~;, a . r!!SPe.l~ - dq_s. .negQti.os. -da 

· !!'e eeonom_ isass~m olgu.mas. quantias que o.,arligo mtnba . .J~l·O~Inel~, . ~ao , ~oe.as. razoes. p.or_.'qtJe. 11. 
· 11utQrisa o .governo>- ·a d~spender em ... f:wcr. da asslõml>lea PI'OVIucJal nao. vot<>u ... ess~~a~men~: 
empresa da navegação· do Itaplcurü, :afim do sendo que. umll d ellas f<>!. n. falta .de . :ine1os . .. . 
dllr,lbo todo· o desenvolvimento.-. de .que· é sus-. . O que e.utendo e m_e pare~ .. ~e .tQda. a juiit.i~, 
ceptivel, e t&mbem porque o ~tovarno não- podia e que ~ssun como .. :se. a~tonsa. o governo para 
de. nenh11ma maneira modifica~:· .. o CÇJntracto. qu'l· snbvenc10nar".-a. companh1a-da navegação .. do Par· 
o . pxesidente. da , província. t inha feito .Cóni essa. nabyba, a · ·quem :.so' dã ·alem disso um . priví· 
empresa . · , . . · . · legio, sem se . ter. bài!e- alguma para se conb.ecer 
. Penso :, Sr . . presldel\te•, que . o ·go:Verno ·não · se .ella ten\_. ·hlcros ·ou , .perdas, .e,ssim. também 
usará da au,ori!oacão qull · lhe. é concedida ~OU\ d6ve·se !lutorisar:. o governo a. s~bven(li~'!lld' a 
a facilidade que lhe suppõe o. nobre deputado, o c~mpanh•a da navegação ao ítap1c!lcú • . q ll-a. jâ: l!e 
nem será arrastado por ~ssa pressão da op inião pó4e ~nhecer se. tem I'l~ero.a . 'tu pr.ejlllzos:,:·· . . 
publica que t:llle .. jwg\ q~e de. necoasidade só Depo1s, -~ ·. nobre dep~tod.o noo pode detur ·de 
ha do. manifestar ·em fli.vor da empres& para te1·. -em consideração . qué o presfdent~,-· da·· pro-· 
que lbe . seja dada a subvenção . .. Quando· G go· vincia _não,,ha 4e. baratear , os. diub.eir,,s · p'ublicos 
veroo se · eonv·eneer que deve usar da antorlaa: fueodo eS'!l conceaaãQ: ·um ter .b;i&e · alg'uma e 
çiio,. ··dirá ao ' empresario· , .. « Se : quctQiJJ ... taes_ e sem · B -iulgar indispen·n~el; · portanto' que .mal 
taes favores, se quereis mer~cer o so>ccorro .. que se: .p~de · seguir , desta au~orisaçlto , dada ao .. ·go· 
a · lei aut<>risa .. a .. ooncedor-vos, .modificai· o :con- verno quando se \em · nelle.coufianC,'l? Par ece-me 
tracto que existe. »· E .. entlo se o · empresario pois, Sr. presidente, ·que 'não l:ia moLivo .algum 
tem · prttjaizos, se precisa deste a<ljutorío; .. neces- para s.a destacar do projecto o .&·tigo, :comi) quer 
sariamente ba de modificar o contraeto. o -governo o nobre deputado ; e uma simpÜIS autot'iução ao 
de certo niio ·póda obrigar -ao empreurio a - fazei· govemo, ... que .não fará uso dcil<t coneed'endo este 
·essa · moJiftea~o ~ maa- .se. elle qui:lor obtl1r o favor.á cOmpanhia se nãO jU.\gar iso\o conveniente. 
:soceorro do governo, hll de modlfiea!.o, ,.0 pre- O nob~;e . <le,pn&ado . at~!ibuio a~ falta· .. de : gra.ndes 
sidente de. província empregará · aem duvld , : os lucros que tem deixado de perceber a companhia 
meios · necea·sarfos para "levar a. ·etreito n·1nodili· .. á ,. ~J:Wmstal)Cia ~ .de .. ·.~ uat só .. vapo.r, :~ esse 

·caçlio do eontrn~to; cha de· submetter ·este-. nego- ~111to,.grande .e : 1mproprlo .. Pa,L:ll·. ll., naV,egaçio do 
cio ·ã assernblén provincial. ·que- ·tem de. reunir· SI! · r1:> • . A · companhia . PoL"ém. :~Hlo .. merjlce ·por. isso 

·em · Novembro, e· :eltll aut.o~i&ará o.· governo a . censura, ·porquanto .Ele o no Itapicurú. n!to póde 
·modificar o 'contraeto ... : ·• , . · · ·. ,, :.. . '"· . . ser . nave~ado- <ia vi lia do Itapicurti. ·merhn para 

. O .Sa: Vuuiro: ..:.E' ·ainda ,·a snbven~no· ba' de . cima., seua~ :por vapores: ,qu') .· demav,d~o;i ·s ·palmos 
'd._c_p· ender d __ a : a_· __ pp_rov._aÇio_ · da a_ sse1_nb_.lea __ ' geral_.: . do .. agna~ ~aqu!!lle pon.w para. _.a .. ~<tpltat .. a .nave" gaçAo,ex1ge bo.reM ,de ;:ma1or lata.~~· pQ.rq:ue .tê m 

.O Sa •. S~llo'TOS>J> · ALliÉÚ>A.: .;,.D;.sse-:o nobr~ ·.de· . · de atr.av<~ssar as · bahias de .l.taglll o a~ de Alcan • 
putado que não se podia .. conhecer ee ~ com· tara,_ que. p no_b.re . députàdO,~v~~·· sab~r:. qúê .são 
panhia, tinha lucros · ou perdas, porque :. llão tem .muito ,perigosas;. e . ,tllndo ... de · ~ar.~s~ pJ;ineipio a 
feito constantemente c a , navegaçao ,,ató,,á; cld.ade .essa nav~_çiio ,e~a ·m~ IX\~i(~o~vanieilte .\!Sta
de Caxias. E\ ,isgo uma verdade.; lll8ll IIO:.o.,;no- - bel~l-a, reg!lla~e!lt6.;~ cap_ tt:l!l , ai>;.I~picúrú
bre ~eputado ·.atteadcsae · ·illlR o. ~ oavez~~ & .- ~erim. .e a .. com_P!.llhí":\&nto .. p.rae~~- : satiatazer 
vapor esta estabel~ci.da nO rio, Itapicuril lla.,J.res a todas ,·as co~·hç!?e~ .a _ gfle.~tj\ .o~~~ga!la~ . q11e 
annos, e . que durante. os tres mez!lil de inverno .não ob$tallte os preJUI;.oe e em balaços .com · que tem 

.o vapo~ vai re~tularm~t~~te a Caxias, razeudo · lutado>,-. j~· encomm_eilij~u.;.',~perá·!l& 1:if~~e,si:i!!J1te, 
;as .su.<\s "fia(en$ at.e· á -villa .- de · Itapicuru. merim · IUI!- · VA.JlC!~ · oomas .d!.~nauoes .P,roprl&S Pf&.çbegar 
nas ·outros· nqve · mezes; se atteodesse que -todo:! a té· CU•as; qlllllquer que &3J!', ;~ es~o. , : , 
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O Sn. SAtUn"A : - A nf4ve.gaçiio da capital a 

Itnpicurú-merim c ~ais facil do que a de Ita· 
picurú·merim a Ca:uas. 

O Sn.· SANTOs E.ALM'EIDA.:- O nobN deputado 
est.A Cnf!:'lnado; pódc dizer que 6 mais breve, 
poréln nao que sap mais facil. 

o Sn. s ... II.UVA : -E' mais perigosa, mas é 
mais facíl . 

O sn. SANTOS E At.liEmA:- O nobre deputado 
não conhece bem os perigos e diffieu\dades da 
navegação interna da minha _provincia, do cem· 
t r11rio havia de saber que mtutas canõas de lo
tnçiib igunl ã da snmacas o h iatos t~m naurra · 
"ndo · na travessia das bablas do Alcantara e 
do Itaqui, e consc:;ttintemente não havia. de 
querer · q11e por 1thi · nave:::asse \tm · vapor qn~ 
demandasse npenas 3 palmos de · agua : a difli
culdade da nav·egaçii•) · n1io est.'t só no perigo. 

Creio, Sr. presidP.J!ie, que t~nho de.m?~strado 
que nern a co_mpanh1a mere~e · a op_po~1çao que 
se lhe tem fetto, nem· ba tnconvementP. algum 
em se· autorisar_o governo 11. subvencion nl:·a com· 
uma somma . mato r do que· aquella que Já tem 
pelas rendas pro;-tnciaes; porque e.ss\ sub\·ençlto· 
ha ·de ser concedida pelo.·govem'? depois qe_ve-. 
rifiear ·que ·realmente 11 comp·tn!na·tem pre;Utzo, 
e tambem depois de modificado o coutractio. 

O SR. SARAt\'~ dá um aparte q1,1e nlio pudemos 
ouvir. 

o s~. SA.NTOS E ALMEIDA: -o presidente da 
província h a de levar o n egocio, como já disse. 
ao conhecimento ·da assembléa provincial, o esta 
que · tem· mais desejos do que o ·nobro deput:ldo, 
ou ao m enos maior obríg:tÇito de· vehu·· no bem· 
estar da provincia· o nos seus melb.oramentoll 
mnteriaes, naturalmente· 'h& ·de · autorisar a prc
sidencill a ·modifi<:ar o contrac~o para· que tenha 
lugal" o· favor . da lei : por isso · n~o ~bo -~O· 
tivo algum para se destacar . do proJecto o 1\rttgo 
de que se tratn, e ficar a-liada uma modida.que 
julgo. do grande utilidade á . minha província ; 
e asstm voto contra o requenmento. 
' o Sr. V.lrlalOo : :..,;_Sr. presidente, cu j 11lgo 
que o requerimento do honrado deputado equi· 
vale a um adiamento. 

O Sa. SAB..UVA:- E' ·mesmo um adiamento. 
O Sa. VIlUATO: - E ti direi sobre este rllqucri· 

mento, principiando o meu di!ieurso, as so~;uintes 
palavros, que considero muito· signifiM.t ivas, 
nntes de · passar para observações mais get·aes 
contra 1\ idéa do adiamento nestn occasiiio. 

O projccto tem · por ·fim promovf-r n navegaçiio 
de parte do litoral do Brazil, a nave~t.çi\t> costeira 
a vapor desde o Ceará até o Maranhtio, o tombem 
a navegação do rio Parnnbyba e a do rio lt.apicurti
merim. O honrado deputado, attentando parn o 
projectn, estndanilo·O como declllroa, apresenta 
u m requerimento de adiamento unicamente quanto 
á p~<rte relativa :\ navega~.ão do río Hapicurú. ; 
merim, pertene~nte ú. próvincia. do Maranblío! 

Apont6 sóment.e a injustiça que rovcla um pro
cedln\ento destes, e a casa que o aprecie eomo 
entender .. , . . 

Lo!{o que o honrado deputAdo fallcm contra 
o oroJeeto sõmente na parto relativa Rt> Mara
n hã(•, · ~u desanimei e pedi a palnvra sem cs
p~ran~a d e . _cony~nec•·, :mas nntes para cumprir 
ttm dever 'JU&. Jnlgo mdecHnavel para mim. 
Desailiroe;, nãõ pelo que disse o llourado de. 
pu tado, ri·ão {l('lo · qU:é houvesse de dizer contra 
uma pretenção t.'io justa. maa por considerar 
que elle eu ta!Tez ' iJ or~O: do -pensamento e 
vontados ·daquelles· que t.Cm "daqui· a pouco · de 
'\'otar contr"' a p'arto . do -projecto relativa · à oa
"<"egaçiio do· rio Itàpicurú.-meritn, pertencente a 
nma·pro'rineia irniã, e· que• precisa· bojed·• pro-
tcct;ão do governo. ' ' · 

O ·Sa. ·sAn.u ... \:- E' . uma · chicana · oratorla; 
O Sn. V ti\U.To :-Mas;. aJ)(lzar · de. desanimado; 

fo1·ça é que falle para n · pa i:r.. e pl'incipalmente 
para. os meus c•>mpL·o~inc ianos ; quero mostrar 
que. qllJ)ndo os seus intorcsses t\iio .. eri\o atten-

. didos nesttl casa a minh \ v:oz S<lBVa . n ella . . d e
f$n<1endo-os, .de harmonia co·m a d e. outros ~a·. 
ranhenses ;_quero qu~ conste a m eus compr()VJn,
cianos .qu.e · fldV<lgttC! utp& dns c~)ls:~s mal.~ 
bellas do seu pl'ogrcsso e ·ellgrandectmenlo, cn-. 
vid1l11Jo todos os l'ceursos no meu alcance, n ão 
$Ó como inembro da ·cotnmissão de comrnercio, 
industl"io. e artes • . mas como filho da provinéf" 
<lo Mo..-anhão . E · S!! hoje . estas palavra~ que. 
soltei não tem éeho, .ellas produziráõ o. seu elfeito· 
no futUr:l. A repstiçüo d~ vel·dades; ã i.nsisten·· 
cia e eonstancla nos :pedhlos de melhoramentos 
materiaos para a pro\"incía do .JI.faranhlio ha 'de 
produzir bellos fru.ctos a l;;um · dia ; os ouvidos 
sero'io cansados de ou.vir os pedidos e as melnn
colicas descdpções das necessid1t.des ' ilns provin·· 
cias de segunda ordem, e pot· fim arrancareltlos 
all{u.iuas concessões... . · 

:lias porque tanta im, porque .tanto .. trabalho. 
a empenho no honrarlo deputado para que não 
seja attendida a put·te do projecto ralntiva· 6. 
navegação do r:o Itapícurú-merim '! . · . 

0 S~- ~IVA: _: Nii~ .l~va~te . eastelio~ . p~r~ 
combater. 

O Sn. VmL\TO :- Quem · :ouvisse ·ao ·honra·do· 
depu Lado· advogando com tanta força a sua opi-

. niàt> contra uma medida ~ue ti'ada· por certo ·a 
Cdicidade· de uma provinc.a qne vai defi.nhan!l o 
p~lo. dimínui"<lio ·de san eommet'cio, ·por . fatts' 'de 
vias de comnlunicação; quem · atten'tasse · 'P'at8 
as pnlÍivras do honrado deputado . cdntra ~ · uma 
i'esoltiçiio de· progresso· de u:~·elhoramento ·tnate• 
r_!al póderia ·suppõr qne ·. a ·p obre .. provineia · do 
Maranh~o. requeria a e~t a honrada " e"a" -um 
grande favor; Não; ·sanbores',·'' o · favor não li 
tão gt·nndo como ·· o · quiz ·. pintar quem eo_ntrll 
orou ; e claramente o vere•s no que vou · d tzer" 
"os. O que é que. que~.· a provi nela .do ·I!farll
nhão' Quer aqutllo que ss acha consignado no 
art. 2o do projecto. Vou· ler-vos esse artfgo. 
( U.·)·. , . 

Vê-se pois que '· por· essa resolação ·se an.torisa 
o governo R conceder · uma subvençi o que Julgar 
con venlente· á companhia · de ·navegaç~ dQ. 't io 
ItApicurú, e a reformar o c.ontracto orll existente 
p~~;ra · que c l\o posu produ~ir m ais··utilidAde pu· 
bltca. · · · 

Essa snbvençiio ·nao· ~ nem·· mesmo" hltada, ·e 
ainda -quo· o fos -1e tinha .'de vtr· aq11i -dllpendor 
e e;perar pela : approva"ão .!esta bonradn ··easa. · 
Eig o p;t·ande · ftvor que : o projeeto eoncode o: â 
p.-ovincia: dn Mai'Bnh:lo, e quo rez llO )IOIIrAd" 
deputado·· tanta impr~s<>ào, suppondo até que se 
ia g<1~ta r centenas de contos d11 réis com elle I 

O Sn. Siru.tn : - O nollro deputad~ tem mui·
tos rocursos na. sua intelligcncia .. p'ára fazer um 
discut·~;o . :;em s er _. preciso lc:vo,nta r .. castellos. 
os~ VIIU.\TO : -Airada que diga que· a; suas 

palavras n iio revelavãt> euctameute esse · senti
mento, a fórma porqae .se · expressou, a força 
qo~ · deu ·a e5sas palavras, o· tompo. qu.e levou 
tratando· deste ponto do ·projecto unic1mento, 
demonsu-a qu~ d·ava · grSI'Idtl . imporlaneia ·á· con
cessão do favor ··de que ' t rata o• artigo eitado ·; 
e declarou mesmo· ·qno queria . economias· nos 
eo[res publicos. ··E eotretaoto, oss& favor . se rcdn~: 
sóment.l ao 'pouoo QU<l ;, fiea dito : . . autorisar : 'O 
g~>vcmo· a ·dar uma subvP.Dçiio a .·companhia, 
subvenç.to · q1111 não é : definitivamente ·" t.axada, 
subvençW:l · que· ainda dependerá da·• approvaçào 
do corpo legislativo! A:':·vista. dist.>; com tantas 
caut~Uas, como diz8r , :senhores ;·:' que·· Jl<'l . :vota 
contra a d;sl'o~it-ito desse ar tigo pot·quo se tePJe 
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o Sn. SAn..ltvA :. -Impugnei a. forma . que o paiz vá gastar -inutilmente. sommas que 

podem ser melltonnente empregadas ·? 

O Sa. S&RAI"I'A: - ~ll não disse naJa disto. 
O Sn. VtauTo:-E a gravidade e importancia 

da IJiateria exigem mais subidos favores, como 

O Sn. VIRIA TO : -Se o ·nl)bro deputado tivesse 
em vista hnpugriar a fónna pela qu<tl · se pre
tende_ raz.er e_ste grande melhoramento_ ma~eri11l; 

. devia. analyssr melbor o · art .• 2• do · p~OJCCto ;_ 

. e certamentl se o analySM$e bem vena' que 
está elle tão prudentemente redigido que o governo 
niio podia nunca errar· dei 'tnndo lle · fazer um 
grande beneficio ao paiz, pol"que tem tempo 

eu passo a demonstrar. . . 
Appareeea nesta casa um project.o ·pau a nn

vcgaçlio a vapor de J)&rle d o litoral do Brazil, 
desde o Cear!\ at6 ·o "Ma1·tmhiio, e que tinha por 
fim bmbem ra1;er a navegnçíio do rio. Pa:n:t· 
hyba~ Eu que ·semprd dou plena approvaçao a 
idéas Ulo ··ut<'is como estas : eu que reconheço 
que · o paiz necessita destas melhoramentos, da 
abertnt·a de vins do communica~ão: eu que ·en-. 
tendo que· estas idén.s devem scr ·levadas n e~ei~o 
imtnediataonente. sem d&mot·as, · sempre preJUdt· 
c iMS, prestei o· meu voto a esso proje_cto, e co~o 
membro da· commissão de· commercio, industna 

. pat·a pensar, · parn · pedir informações de seus 
delegados ••.. _ · · 

:O Sn.. SJ..R.úv..\ dá. um. aparte. 

e artes 11cti\•ei o sctt andamento. Mos eu não 
esperava pot· certo ·qu·e o honrado deputado, ex-. 
president~ da provincia dó Piauhy, viesse aqni 
fllllar contra ntn melhoramento material ·tão :p<>• 
deroso, e que infiuo tanto uo crescimento da 
ríquoza das nações. · 

Téndo este projecto diante . de niim para dàt: 
um parecer como :membro da co1.nmissiio O;e co~· 
mercio, i_ndnstda e arte;, conhect que maoor ut<· 
lidade ·teriamos se reuníssen1os ó. navegação n 
vapor do l i toral desde o Marllnhiio ·até o ·cearll 
a nnvegaçiio do rio Itaplcurit-merim, que se 
totrnat·ia immedíat:llnente de grande ime_ortancia 
para o Piauby como p~ra o .Maranhao. Con
signei a idéa do art. 2• do pro.iecto, jl\ duas 
vezes approvada pela casa. · O honrad•J depu
tado deve saber que esta n11vegação vai acabar 
n gran·de.· distancia que existe entro a capital do 
Maranhão a cidndo · de Caxias, e Lambem deve 
sa~r qu!io· perto é · de~ta ultima e!dade a nova 
capital do Ptno.by, a c1dade· Tberesma.- que p.Jr 
essa mat\eir::t _vai ficar- muito eommunieada com 

O Sa. VrntATO : - Diz ·o, nobre doput.ado que 
os delegados do _governo podiiio ~Wr .levados pela 
\'OZ publica, por palavras sem. f'!-ndamen~o. l'or 

· ventura um .governo . bem-eonslltu1do nomca. para 
presidentes de prov íncias h omens gue, sendo 
consu\t.e.dos sobre o melhorament.o da navega, 
çlio do Itapicartl, ou- de outro qualquer rio. do 
impGl'io, viessem e:lganar ao mesmo governo, 
dando-lhe falsa.; informações, .l igeir a e leviana• 
•YJeate DtQvidos por opiniões- :vagas 1 Não- penso 
assim ; faço milito mais . elevado C•>nceito · .. uo 
governo, de seus delegados ; .-faço . mesmo .multo 
mni~ elevada idéa .do homem em· geral. e _ ereto 
qne se.ndo qualq_ uer pessoa co llsn.Uad.a . sobre 
negocio tno grave, não dei~rã de ptocur.ar todos 
os .meios p,ssiveis pn.r a bem informat· a quem 
consulta. Dahi não · nos virá · o . mal ·conbra a 
re111isaç:'to de um tão grande melh:>l"amcnto, n ão 
só para- a· provincla do Ml11'anhiio, como para 
to~o~~ . · . .. 

o. capital da provineia do Ma•·anl1iio. 
E porqae o toobre deputado ae oppõe • isto? 

. O SR. Si.tU.IV.\ : - Sómonto pela lórma que é 
injuridíca. 

O Sn·. VtatATO: - En faço justiça ao bom senso 
e talento do honrado deputad·•, acreditando anta• 
quo elle niio estna lnformadu n re~peito ~a in;t· 
port.ncit\ dn na\•egaçilo a vapor 110 rto Itapu:uru-
merim. · 

Senhot·es a navc~taçiD a va-por desd11 a capital 
do Maraul11lo alé • cidadll de Cuina darl BU • . 
bida importancia a um doa centros do commercio 
mnis fvrtea do intorio1· do Bra~il. Vai dar ani
mação e vido~ .maia Cort.e ao grande deposito de 
commerelo de cert~U províncias do intl\rlor; vni 
unir a , ádado de Caxm~ á c:o.pital do 1\!oranhão, 
e cont a cidade de Caxia11 commnrcit'tt> as pr.,
vineiaa de S. Paulo, d& Goya:~ c de Piauhy. Por 
vent\\rll é isto de tão pouca importatlCit& quo niio 
deva merecer da camara dos deputndos a consi· 
deração e protacção ·que ellll tem d11do mnsrno · 
a materillfl que ·nõo ·siio de tiio ~rande clC!lnee T 

Descansndo- andava: eu, aenh..:.res, . no · a\canott 
esta medida a favor .da provineia·:do Maranhão, 
por')ue ~abi~a -. a imporlancia ela ";:l.v~gaçiio -do 
rio Itap1earu, e · conbec .. lldo o , :patnot.is :l!'o·· c as 
tendeneias de meus honrados. ' ·collegas -.a .favor 
de empre:z:M :desta :ordemr.·nunca pensei, .nuncR · 
receie\ . que na· trlba.na se ·elevasse:: um• .voz elo· · 
quente e ·I)E:rao.asiv& ;'COIDO a; do honro.io · depu· 
tado .ex-presidente ,do Piauhy ·contra eua"AaV.e· · 
ga ção I Dtacansado-imdava· .eu, mas·ll'lje p~Sll.t> , 
por tristo·, deMlponta!llento ·I O : honrado ill'·p~- ' 
dente .do Piauby :.toma o empenho de contr~Uf,\\' · 
uma navegação que irá· engraacle<:er a p~vsn~111o , 
que . elle. &abou de governar, que -1ia~ ·ma1or . 
força M eommereio do: kos províncias do . In· .. 
te rio:":! ... ~ · : · · 

Se o honro.do deputado· .não -está: sanhor:: d9S 
lOcalidades e . das dist.anc iali, :deveria .. ao- menos 
ter lido o relat.oril) .-da oommissão: .. :da .. qual sou 
membro. E d~sejando, senhores, .que -sejão· me· 
lhm· informados. dos .. motivos-: qwr -·me 1eMn1o 
a crear- a medida do art. 2•: do :·projecto passo 
ao topico ~rrolSpondente· do parecer da eommisi\o 
de eommercío-, -industria .. e . artes. - (U . ) 

o Sa.; S.úi.üv.\ :-Slinas nã!) !natida njais fiada 
para lú. · . . · . _·.·. . -: · . · . . . , . . , 

O . Sn. VIalAT~ :_ :..._ P .jrque ~ 
ü:ll sn. DEPUTADO dá um aparte. .. .. _ 
o Sn. VIlUATO : - A prov!ncia· do"l\[lcas n eso · 

cinva com C.lXi&' ; se. acabou e.ss·• com.rnc~to i 
algumR causa houve q?e, .Pa!'a· isso ió"fiurs~se., e 
·eoue-nos :o dever do JUvceUgar essa enusa dn 
cessl\ção ·desi!C co~mercio: · 'J"~g.l?4o-se · com:.' os 
dndOS da observaçii.O; com OS prtnCiplOS l!~ralotenle 
abrilçados, pôde-se dizer sem meao de errar· · que 
essa cnusa niio podi~a ser outra ·seniio 'a falta do. 
vias de eommumcat.ao. 

O honra~ o deputado q,ne. so ·_oppõe a. esta "d.is · 
posiçilo R fllvot· da provu~c1a do Matao~hã,? acaba 
a e mudar a· capital do· P 1auhy pano mats per to . 
cl'l Maranhão, e ·na execução desse pen~amento 
de utllldada p:trl\ _ti provh1cla do Plil.uby _o hon
ra do ·deputado exatnlllou· certamente () ·térreno, 
devia ter estudado · to1ás ··as éit·eumstaneras que 
·concoúérã'o píira o· lovarcm a essa. múdança . o· 
r.asse exame, n~sse ·estudo ene· dev 1a. ter conhe· 
cido que · a nova capit!'l ·do Pianl_IY'• a ci~ade 
Thercsina, está pou,co dl5~nl.e _ da_ CJd_ade do Ca
xias. Senhores, : a çidadc ha pouço crea~:l, ·a. 
capital ' do Piauby, 'dista · apenas · de Caxtas · l O 
legnas e essas· em terren o· plano; que apresenta 
todns 'as facilidades para ·se · abrir uma estrada 
de eómrnuiiieaçno·· qne ·ligue · pontos ' tão · i!Dllor· 
tan_te3 p_ar& . ~· desen_volv_~1nento da ~rospef"i~àde 

"das' 'duas _pri>"Vinêias : ; .• · · . . ~ · . .. . · :.. · · · 
O Sn. 8..uu,Iv.A.:,..,. Eu. ·o:.dl!sP.jo. · . -. · 
O· s~,_'VuLIATO :,:..: NãO-"mostra ~esejàr ••• ~· · .•. 
o sa:= SARirvi: ·...:... Fatro eontra ·;. fõnilia; · · · · 

' ó sa. ,yíáJ.,~ : :.;.:_ À fÓ~~. -é '~Ui~ r ~:.a' nÍais . 
: pruo:lente póssi viil. · · · 
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Uma enpital que to>m a cx.!stencia de di~-;, 

um:>. capitàl creuda hontem, .m1o lucrará nnulo 
com a approximaÇão da ~rande cid-•dc de Ca
xias? Um pequ~no sliCri!lclo da parLe <io g;,. 
verno (qunndo somos tli.> pouco exigentes~ <il!anclo 
tào pouco pedimosl , um poqueno sacr•fic10 da 
parte do governo, digo, para promovet· essa. n~
vegaçiio até Caxias, não nos será. datJo n:>. aetuah
dade, quando existe o movimen to geral e beon 
entendidC> par;\ os melboran)ento3 moraes e mn-

. te1iaes em uo5SO pniz ? Poderia alguem que niio 
fosse conhecedor desses l<~gnres. que "não fosse 
o creador d•• nova capital do Piauhy clovar a 
TOZ nesta a:~mara cc.ntra essa nave~l\çào, mas 
nunca o honrado deputado peln Bahia deveria 
proeeder desta maneiJ."a 1 Foi pelo inexpm•do 
do- facto ~ue e11 disse no principio do meu d\s 
C\lrso que enxergava em su.as palavras pensa
mentos alncios que dcvião ser Tevelados na casa 
no acto ·da votaçil:o do projecto. 

Mas disse o llonrado -deputado que não tendo 
a companhia- de navega<;ão do Itapicun\ ,-apC>res 
proprios, nlio t endo 11inda navego.ção . regular, 
niio podemos s11ber se \em . a empreza proáuzido 
lucros ou. · perdas, e como. não Podemos. conhe
cer esse resultado e:tnctaliiente nii'l devemos con
ceder o favor que se discute. Ora., como. bem 
disse um honrado. do.pu.tado pelo Maranbiio, so 
esta razão procedesse, tnrnbem .deveria proce 
der a respeito da navegação do r io P:1rnabyba, 
n 1·espeito de tcdos os projectos de na vegação. 
A eommissiio de commercio, industria e. artes 
examinou a materia por esse lado, e vio que 
a em preza pe1•dia por causu particu.lares, e 
mais porque a navegacõo a vapor entre nós 
ainda é tão eustosa. que para dar algum lucro 
é preciso que baja · grande concurso. de passa· 
geiros c o soccorro das subvenções ; .. conheço que 
esta navegação niio plldia vi ver por muito tempo, 
e que pela uUiidad_e ··publie.'\ tinha dh·eito ao 
auxilio do ROverno . Concedendo Cuvorcs á navG· 
gação · do ?aruabyba, creando uma. fonte . de 
prosperid&.les para o Piauhy, lev:mdo nte nos 
rios do norte do Brazil a navega~iio a vapor, 
n1io podia furtar·se ,.. commissão ao dever do 
curar da oavega~o do Jtapictuú. 
. Se o honrado deputado tivesse procedido COtn'l 

_procedeu n commlssi\o de commercio , industria 
o art~s, não iria procurar argtlmentos para nega1• 
:.. subvenção A. companhia do ltapicurú no Coleto 
de não estar essa eompa.nbin rl'jl;nlarmentc or
gapisada ; iria antes es&:olher razões no grando 
prmcipio de nctvegação a Ynpor nct utilidade da:s 
~ias de comruunleação, o cn~tio toriamos o aeu 
voto. 

Mas nccrll!lcentou o hon1·ado depu~ad.:o que, 
ainda que tivessemos aftirmado que a compa11hia. 
nllo tem tido lucros, elle a creditava o contrario. 
O honrado deput.ado engana.se, portfUC se elle 
a~tasse para o grande erro . que . &6Sa compa
nhoa commetteu em Sl!u principio mandando b11S· 
car um vapor 11iio proprio para navegar llS aguas 
dt! !tapi~!_U'ú., . COf:~heceria logo qu~ desse efl'o 
nao podtao partor lneros, mos sim pfa·da~- E 
eu. alftrmo, senhores, que a companhia não tem 
tidt> lucr.> algum, vai cahir se o governo não 
tra~r 4os meios aptos para conterval-a ; . vai 
eah1r se n_ camara não af!provu_ a. idéa que se 
ach'\ eonstgnada nn proJccto, Jdea que . pôde 
produzir grande ntilidade ate pela . força. moral 
que empresta' à . companhia, aos emprehendedo· 
r~>s dessa naveogação. 

E eu tenb o o dh·eito de es_perar. q ue ac1·ed i· 
teis em minhas. palavnis. · · · 

A ultima .razão · que a_prescnto11' · o honrado 
depu~do ·a favor de eua optnião, · e na qual 

-demorou-se _-!DeSOlo: mnil.o, 1oi a falta de pedido 
de aubvençQCS por pa~ da coinpanbia·.- ·J ã disse 

· em dm aparte qne ·-isto não era razão quimdo ' 
$8 apresentava o interesse geral diante· de ·ni>s. 

· Se 1111. pessoas que conhocem COU) toda a evi
dencia que " comp!_lnbh nlio ,faz_ ~avegu como 
de\·.o e o mister o Itapicuru para· o ·desenvolvi
mento da prospel"idade pub1icà, para utilidade 
geral; se lia ptssoas que merecendo . pleno ciln 
ceíto dão essa,; informações ó. eamara, pa~a. que 
o pedido p:>r parte da companhia ? Porque ha 
vemos de e <per:\r ·que ella . faça esse pedido , 
quando c:onbecemos o mal, e. podemos dar-lhe 
p~ompto remedio? :Nunca.esta csrcnmstancia PO· 
di o sec razão pnra s_e negar o voto ao art, 2•; 
poder·se·hia_ .dizer C•)m ella, que a . companhia 
nli:o zela, como deve, os seus .interesses, ou 
ignora ou não espera mover o g->verno· geral 
para pr., t.eger a nmpresa. Isto s im, poderia se1· 
dito : mas 111tirmar · quo ni\o se. deve coaceder ·a 
subvenção porque " companhia não a pedio, 
nã" é argnmento contra o artigo . . . 

Se nlguma palavra me escapr)U que pudeS$6 
olf~nder ao hunrado deputado, <m desde jli a 
retiro. Respeito muito ao honrado deputado, te. 
nho presentes os seJ."viços .. relevnn~es q uo prestou 
ao · Piauhy. Se . rcclamnr .- a retirada de nlg11ma 

.expressão minha (repito) quo P"Ssa offendE>r a 
seu bello caracter, estou prompt.) n retiral-a; .e 
digo de.scle jt\ do alto da tribuna que so exist~ 
a offensa, ella me escapou no _calor da discus
s:io, o pelo sentimento de v.Jr o honrado depil· 
tadD contrariar este fu.vor que se quec fazer ú 
província do Maranhão. 

-Concluirei, senhnres, dizendo que . voto contra 
o _ adfamento, accrescentando, que no . eStado .J~m 
que a discussão se acha seria melhor- apresen
tar um :i.dinmento: niio -dessa parte ·do pr.>jecto 
SÓmente, mas uin adinmento ger.ll, . no . SeU todo; 
seriA. melhor esper:u· p01· novas infurmações. do 
gO\'Crno nfil) ·só quanto à np,vegação. :.do.:rio Ita
picuru, . mas tambcrn quanto A. navesação ·do 
Parnahybt, e dessa: pane do· l itoral do .n~azil ; 
pot·que a commissào de conuuercio. e .artes .que 
pensa q11e o projecto el!tã . bem formulado; que 
encerra em si disposições de .otilidade ~~ra duas 
provincias, póde estar . >em err:o • . e . nsssm o ex· 
cesso, a abuudancia: de · itiíotmMões p~r ··p arta 
do governo, que é. o mais ·competente certament~ 
par~ .saber des~as. cousas, n!lnca . p~dc_ ser · pre· 
JUd!CIIll a reaoluçao, antes 8J~rà.- D.)usto, tendo 
a. ·casa. ~resentes as inforo~açõe!l dos seus delc
llad03 nno só da · ptovincia.=do Ceará, como do 
Piauby e Maranbiio. · . • · . , . . · . 

Assim, julgo que deve passar não -~sse 1·e· 
guo1·imenta do ndt~tmento em .J:elaQiio sómente_ ao 
l!riaranbão. mu usn outt·o em .relação a to:do o 
projocto. Nest.e sentido vou mandar li mesa um 
·requerimento. 

E ' lido e apoiado o aegninte r equerimento : 
. " Se pa~l' o pdmeiro adiamento, :. requeiro 

que o projecto seja adiado nté quo ' venhão · in
fonnações ·do governo a respeito.- Viriato_,,.. 

o Sr.- snratva::- Levanf.éi:me . nlío par11 
occupar -por .muito •tempo n -- ~~~t'ençào da eamara, 
--porqne entendo que a materia do adiameuto é .facU 
e a ·camara póda Võtar se."ll . maior di;;eussil:o. ; le
'Vnotei·m'!l sóment.e para.fazer .ao nobre depntado 
que- acaba de· sentar·se uma observação, e vem a 
s~s·- q';U! ·eu -nãooi_m pugnei·a navegaçiio do ri~ . Ita
pocuru,· qua : era·tmpo!>:itvel. que en a eont.ranasse ; 
q~o-sótnente mostrei ·qne' não dava assento ã. .. dou
tnna: do art. 2•, .. prineipalmente .pela fõrn1a por 
-que vinha redigido. E ftnalmente .ú irei ao n o.bre 
-deput<\do que podia defender · com calor, com 
-eloquencia a ena· causa.- .sem -que lbe fusse . ne· 
eessario procurar· sómeuto indispôr, me com a sua 

·província> e11jos interesses eu presumo ·~elar n ã o 
·com o tanta <intelligencia como o nobre depu.tado, 
mas·. com o me1m10 - fervor. . · . " , , . 
· •Quero ·sõmente qne· se tomem. ~atas minhas pa
lavras como · um . protesto· . coof.ra ·o dis®riiO do 
nobr<l deputado, como a signílieaçio de que não 
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disse iià"da daquillo que o nobre deputado me sobra .nm objczto que 'l)iio tem. Telaç;to ·neées-· 
attribaio, . que tudo quantv. o nobre deputado saria. eom o · projecto :para ernbarg.u- a. an~ 
tomou. por base do se21. diseur<:o foi um cast.cll" marcha; e note n caDUiró!l que o· projeeto dizia 
que . concebeu, unú1 eousa que não está l\em respoit.o unica•nente ao . rio Pnrnahyba, mas. a 
podia estar n11 nlinba illtençiív, porque não pos,o eommisslio excedendo as. 1·aias que naturalmentD 
nem dovo contrnrinr uma navegação que Co!lllcço lbe estavão prescriptas, enxenou no mesmo 
ser Ullli!o ulil não só á. provrncia. do J:>iauhy, projectQ uma novo. disposição, mais propria. do 
como· .á do Mnranblio. out.·a •·esolução, ou projecto separadl;). 

Eu apenas disst'l ~uc me p1u·eeia que nii~ pa- IHa um apal'te.) 
dialnos. ta~er ll.nt. 11.\'0e ã. eompauhia. sem que Acompanhe a eamnra no ·desejo d~ dota.!' o 
ella o pedisse, qne et·a necessario estudar,· Ver paiz com melhot·arn~t\t()S . rnateriaes,. estradas 0 os dados sulllciente~ para se vt•tar este favot·, 
que era ·necessario vet se a companhia ganhava uavegll.çiio fluvial, potque estou i::ttimamente 
ou perdia, que não podia.tnos modifi~ar um con. con~reneido que é disso qu.e o parz maís pre-
t - t' h te E' · cisA pa.ra chegar 11 um al..to gr&o. de prasp!'ri-
racto em que nao m amos par · 15 aqut a d·tde ; e quando o iH11stre membro da commissão 

doutrina da meu. discu!so, "A assemblea geral de commercio e . industria, que quer adiai' 4 
niiQ pôde reformar um eontraeto em qu<J· foi pa~ts na vegaçâo do Parne.hyba. e do litoral, se aeb.ar 
~ma aasemblea provincial'; ·não podemos cal- d b á 
cuhr os lucros nem os prejU.i:~:os: pú~ conse- animado de esejos tão nobres me ac :1r $em-
quench.l. nilo pqdenNS da~, 1\ companhia uma pre a seu lado; agora, pot·ãm, o nobre depu. 
snb1>en~ãe que eUa ·não no3 pedio·., •Eis 0 qlla to.do desvia-se intelramente,.·eoutraríando o pro-
eu disse; e· nist'l existe 'impugnação t\ nave· gresso. mat{)rial das províncias, .qu>~ muitas ve-
ga.;i!o ~o. rio It~picurú? Ningueln 0 dit-ã. Assim, zes tem de!endidQ. ::lenbon:s, é p:rec.iso que.se 
todo 0 diacun~o do· nobre· deputado bQ.Sêa-s~ .em- gtartlem as rortnulas o se obtenliâo ·.a$ co usas 
dados falsod, ia to ê, em dados que ·não,· emitti, P. elos meios regulares pata que .~ts. nossas. deli · 
ni.to eunnciei lH~3ta casa~.·. berações t.tnhã.o o éu.n}j().da prudencia e. da .int· 

· parcialidade. . · ·. : .. : . . 
· U:.L~ Voz:- E' o adiii.III.ento que está em dis· Eu desejo que lulja entre nó~ a. mais per· 

cussão. - feita ha\'lnonia, e o melb.or accordo snbre obje-
0 Sa. S.uu..In;- Sei qlle é o adiamento que c tos desta . ordem ; não podemos ser ~nfem!Oii á. 

se di~cute; mas o man .di5Cllrso ·fvi a sust6n- navegaçãG ·do It~pitm:rii., desejamos dar-lhe o 
ta~ão do ndinmento, e por eonsequeccia a repro· maior desenvolvimento; mas nâ<l é di$so uni-
ducção del!e é a defezs dll me.,.mo adiamento. eamente q11e · se. trat11, é tnmbem · . .de. re&lisal-o 

Sr. presidente,. ou llpP.nas limito-me ao ~ue ás· maneint. mais oonveni:eute, altent.a;; .as cil'-
t~nb.o· dito, ·c se isso âis$e, ·foi pelo de:..-er .. 'em· cumshncias especiQe<Hia ·e~istencia de-,uma com
que me: acho, depois do discut·so do no)lre de- panhia ·privilegiada e· subvencionada pela pro
putado, de mostrar· que era iileapnz de tfir uzn· vincia. Precisamos de · ellel.aracimentos ·· acerca 
.pensamento ·hostil li ,provincia do Mamnb.t:io, cer- dessa navegaç!to .;: eollocni-voa na mesma. p~aiçlh 
tamente dign:l da· protecção dos .poderes do es- em gue en. estive quando Sd. tra~n do .projeeto 
tado; porque e nmll proviw~ia 1:ie.a e illltstl:ada. do Parnnbybâ. Não ve-jo em q\lQ um simples 
(Muitos apcia(los.) adiamento eom o fim de se ~ol~anço.rem esel~J.." 
·.o $lo.· P'aro.na.l."uã :...:.. s1•• presidente, a reeirnentos possa ser tido como oppe~si~o &? 
sub-emi!úda· do nobre deputatlo pelo Matto- projecto". ... · · · 
Gross,o . )iu·eee-~·e sobremaneirn injusta' e r,,; o Sa. VIRiA. TO·:- As véztis é \trllll taelica benl 
para eomt>atM·a que pedi ll palavra. . pensada . 

. ~ Se. presi(iente, V. E:o::. o a. cam.1ra hão de o sa. PAJU.•uau.l.: -Nii.G creio que. assitn seja, 
· recardar-~e que ·sempre··que ae tem procurado e· 0 digo na melhor boa. fé;.. quando se tratou 

obter ceelnrecimentos a· Tespelto do projecto da do· ontro .projecto· e otl'!lreeeu·&~~,lJtn adiamento, 
na.vege.çiio do rio P .• rnahyb~ (projeeto qa.o tive annui a. e1le declarando qne, embQl'a estivesse 
a honra· d~ iniciar nesta. cnsa em1650), eu te- prm:npto a da~ os e~c!.a.recnnentos precisos sobre 
n~o sido um daquel!es que mais se t~m es!or- a m 11teria, wdavia desejava que 011 meal!los 
çado afim <la proporcionar 4 camara todos 03 enlarocimentos ·viessem de outru. !unto, e que 
meios para que ~ssa tomar lllll!l resoluçdo es~ pud•issem autorl~ar as IIJfnhu.s asaerçõoa; e se 
clarecidl\ sob~e tnl materla, e as~im. t'!m de· pt·oceden<lo ~silll n!to quiz matar um projecto 
corrido um longo pedodo de;>ois da ~ua. apra- que era meu, posso ne"Le momento defepder ao 
senta~o, não tenho qt~.erida precipitar a sua meu. honrado amigo qu~ em ldenticas eircum• 
marcha por f~rmn alguma, os honrados mem· atnncias propõz 0 adiamento; $em duvida uão 
bros· tàm tido -basta11te tempo para o mais t~ve em mente hostili~ar o projecto, sin~ obt~r 
acurado exame. · · ' · · · · os esclarecimentos oeeess>triO$ e eurri~tir a fórma. 

• Quando o 'projecto · foi dado para ·ordem do · Stn bl>rll!', · creio :que a navegação do . 1·io lta-
d<a., ·e· entrou. em primeira diseussão, nm nobre. picutit é mereeedor.1 d~ tl)dolil· os_ eiúorÇ\)s .e :PN·, 
daputado · pelo · :R.w de· J~:ro pedia o adia.: tecçiíO do gO\·erno; tenho as meihores a1s_posi· 
mento, ~ Cj.IJe fos~e o mesmo ·P.rojeeto remettí4o ções ·em seu. favor, e nao du~ído desde · jal•:t-
1\ Clltilmlssao de 1ndustda -e artes, que de'"er1a potheear o ·meu rroco coucurso ·aos nobres de-
11ite~ór ·o seu parecer, •endo ouvida ·O. go_verno; pr.ttados no empenbo muita laavavel de méHao· 

· assoc1eHne· .a ·<i~se nobre ·~putado, · e 1:1ao · du.- rPr ·a;· sua navegllçíio, mesmo porque entendo 
videf ·contribui!' ·para. que· o adiarQento · fosse que provin~ia.s irmã.s não p<>dem ter interesses 
approvsdo/ como ·de facto foj ; ·e pois · se as in- oppostos, n4da . de ri. validades·(copaUid<ls) ; d. evem 
formaçõe!f·dadaif 'J'8IO ~verno 1100 as mais fttvo- todas. marchar üe accordo, porque é, .dessa :ac
raveis ~'nav~-ga.çao 'do Parunh~a; q~ ~ .mêsn1o ecn·do · que dev<~ sa.hir. o .bem · das mesmas pr~r 
govern() · conwlera assaz vant&J<"IS& pua merE!Cer - ·115 · · Apo • aiM>s ) 
a protecçiio ·do ·COI'po iegisint.ivo, t.endo .sobre vmca • l · ~ • 
elL•s a oolllmissio' o.ado -o· seu ·panceJ';· ~·me ·[Ha· .. m (<parte), 
pareee -razoavel :que' o mesmo-projecto. na parte · . . O~ meu~ aetos esl:iveri\t> 3S!'!Pre: .te:·aeacirdo 
rela.tha i ntl'vegllcí\o do Parnahyba,.- sotfra mtUS:Um eom as· miHbll$ · palav1'3!r; mils-l'Orque~· setrhores, 
segundo adiiUnet>to, adiamento que ~por, fim, .

1
. desejt> este: ou· aqaelle beneficio a uma: provin

como di: o 'seu· nu~or, esperar .qu~-\'enhaC? novas t eia;. · Diiú e~Çoll. (}isposto;.·~ .. ra: côo .. seg.ttil-o.· ·.·a sal
.lnfórmações,.· não sobra·& me.tena pr.nc1pal do .tar .por.cima·de·todG.s 11s tormulas, e.estou per-
tll'Oj«to, "9.' respeit•l da qual o. ,governo deu-Dos su:adído do q~e a· camara·não •consentirà niSso. 
uma informnção em termos milito claros, mas O adiamento · propD~ pel()· nobre de~atade 
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por Matt<>·.Grosso . nito me . parece outra co usa 
senli:o uma· represalJ:l,_ porque se o -~obre !e.em
bro q11L..â-o ~'l~----t"elütor--ll:n comm•--~ •·• . 

- - ,ié"j;õil-'se habilitado a da~ o seu p:n·ecer svl)1'c 
o proiccto primitivo, _e se, s~~un.Jo as _su~s e"
pressões é esse prOJecl.o UtlhSSlWO po.r conter 
grandes ' vantagans, sé o noiJ,·e deputado decl~
rou abrnçar as i<.léas do governo, ,que. razuo 
existe para requerer agom esse . ndtatncnto, B 
não ser o desejo de umn rept·esnlia? 

o · Sa. VIJ\lATO :_;Estou esclarecido, porém 
quero esclarecer a casa. 

O SR. PAI\A~A.<HJ,~: - Póde razel·o _por. out.ros 
meios; po!s que e~se procedimento nM · e de um 
athleta tão "Ç"alente como é o nobre deputado. 
Pois porque as circainstailcias nlio são as mes
mas para todos, e nilo podemos em um· mome~to 
dAdo proteger a tndos , havemos de retnrdu, de 
contrtu-io.r os interc~es le~itimo·s de um a que 
assiste· reconhecida "justiça?_ , · _ . . 

O ·nobre· deputado, · t •lo esclarec1do, mvl pude 
ser dom1nado por um pensamento tão · e?oislíco, 
e oftno.l hB tle concordar que n sua sub~em~nd~ 
não merece a attenção da casn, porque ello. r~
nta, · nii.o · direi despeit.:~, mall· umn !epresnl~a 
tanto mais des::~rt'ozoada . quanto vn1 reenlu~ 
igualmente sobre n pronncia que o nobre de-
putado quer defender. · · 

O Ss. Vmr.tTO: - Nõ:o · apoiado ; des?jo es'cla
reeer a casa. 

O Sn. PARANAou.\: - O nobre deputado, ·que
rendo .. protegc:- os .interesses da sua ·província! 
nno vê .quo com a snb-emend11 que propôz vat 
f~zel-a recuar na carreira· do progresso; porque 
o rio Pamahyba pmenee igualmente a ambas as 
provincias, bem- como ao imperio? 

Ul.l~ Voz: -0 me$m·o se dzl a respeito do 
Itapicurít. · · · 

· O Sn. PAII.\NAGU.í.:- Nilo, ha sempre nlguuta 
differença; o rio Parnabvba pet·tence n adminis
tração .get·al do estado,· interessll a toda com
munhão, o que se não dà a respeito do rio 
ltapicurit, que pertence à administração· in~rnn · 
d:~ província do Maranhão; niio quero por tS$o 
dize1·. que nilo devnmos proteger a sua no.v~J:~a
ção; não~ como di8$e, embora pertença excru
sivamente a uma provinci" esse rio, eu julgo 
sua uavegaçào de grande intP.resse, a merecedora 
por isso da proteeção d•t governo : o qua porém 
Julgo não ser muito euriol ó que sem mais in· 
fortnaçües se vó aulori~nr o governo gdral -a r~
formar um contrncto 110 qual cllo uilol te v e 
parte .. . 

UMA Voz: -Autorise-se o gov~rno concJ!eio
JlOlmente: so a ccmpnnllia quizer aceitar a al
teração, ella se fará. 

O Sa. P AR4li"Aao,\: -E pois, senhores, acei
tando a . idéa de favoreca: a navegação do rio 
Itapieurú, divirjo na fórmn, e qu11nd1> se tratar 
do artigo do projecto qlle lhe diz respeito, hei 
de o~erecer umtt emendn; e jt\ tinha formulado 
u1n .Jlrojacto su\.l$~itutivo tn;.t.ando da naveg~ão 
do l1toral e do rio Itapicurú, mas de maneira 
que M fórmas fossem guilrdadllS... · 
U:~ou .. Voz:- Então declare a sua idéa. · 

. o SB. PARA.XAGU1 :-Não ha f'Ols um motivo suf
ficiente que possa autori sar a omendl\ do hon
rAdo naeml>ro, não hn mesmo razão alguma. 

Agora, quanto ao nrtigú a quo . se refere o 
outN ~eqnerimento, eu tenho .algurnali duvidas, 
e desej&\'!t que ltouvessem inforn1~çõe:> . e escla·. 
recimeutos m!Ü& precisos, porque vamos reformar 
um, COI!t.ra.cto que, não &emos; e por consequen-. 
cia é excent~ieo das. no5sM nttribwções, ll dar 
u~ sub-v:enção sem mais exame a . uma compa· 
nhia que j~ estã so,bvencionada ..• 

UMA Voz :-De ponco .ou, nada servL AJ>ublze,n... .. 
...J<i"tu .. uc el~tem, potqun-~pequ,ena. , · 

O SR. P.tnA.N.\GU:l :-Não est')u informado da 
insufllcíeocia dessa subvertçio, e se ella fót in
sufficieute, conte i) notire depobdo· que eu hei 
de coadjuvar ~fim de a tornar naaior.;. · 

A Mr::s:~~·l\ Voz :-E' sómeote. seis' contos . de 
réis. · · 

O SR. P~o.RANAauk :-Com .cffeito parece :uma 
quantia pequena. · .• 

A :Mis!\1& Voz :·-E note . que a. as$eml:iléa pro~ 
vincial não pó..! e dar mais. 

o Sn. P.UU:!U.GU.t : - Não sei se hA reclamações 
dl\ eompanhla ... . 

A MESM.~ Voz :-Ha. 
O Sn. PA!!A!UGUÃ. :-Emtim, . sii:o necessarios 95 

esclarecimentos .atlm de . que n ão se. proceda COIJ! 
precipitação em negocio de tanto alcance : fot 
assim que se praticou com a navegação .do r-io 
Pal'lll\hrba, pedirliu-se todos os esetureeimentos, 
E. eu nao rne oppqt; por isso julgQ .que .- não Ç 
muito querer-se o mesmo para esta... · 

O SR. VIniATO :-V. E:r. bem sabe quaes são os 
i11eonvenientes de um ndiamento. . · · . • 

O S~t- PA.ti.\.~."-GUÃ : - Não obstante conhecer os 
inconvenientes dos adiamentos, eu .me associei 
aos h ona·ados membros ·que votnrão · pelo adia
mento que se propóz ao projecto de navegação 
do Parnahyba;. . · ' 

O Sn. :VIRlATO :-Mas é ·porque sabia qàll a 
commissão era favoravel. · · · . . 
o si. "p;.n!~AG'C.t :-Não senhor, ' nlo foi por 

isso, mas porque tinha confiança nA . causa· que 
defendi&, e sabiA quo a eommiasii<> havia dd-pr~ 
ceder com espirito de . rectidão e ju&tio;a sobre 
esçe negoci11. . ·. 

A assembléo. provincial do Maranhão legisla 
com todo o dirello, como etiectivamonte tem le· 
gísh\do, 'sobre · a nuvegaçiio do do· Itaplcurú; 
aquello rio tJbtle recebe1· todos os boneftcios dello, 
o oull'o tanto' n~o aeonteco com n rio PArnllhyba, 
cuj1\ · nAvegaçiio, pertencendo .. á adminiatraçrio 
gerai, ni'io pódo ser promovida ·efllcazmente pela 
pl'ovincia <\o Piauhv. Uma lei provincial que tta~ 
t&va d·e ~melhanie objecto !oi revogada por 
inconsti~ucional pelo corpo leghdllti\'O, · 

E xisLem na coao. todos O$ esclarecimentos offi
eiaes ex-igidos ·a reYpelto dll navegaçl'io ·tio Tiô 
Parnahyba ; e se o mcamo ~xl11te a respeito do 
rio Ita);liCUl'ú, 1\ camara quo decida, declarando 
desde Jà que 1110 hei de conformar de hotn grado 
cmn Íl. sua resoluçao. · ' 

o sr. Jo•ó Ascon•o :-Hoje qne !cli.:· 
mente R opinião publica do pnjz reconhece as 
"ias. de camm.unicnção como um dO!! mais -po 
der~sos elementos de civilisação e de liberdade ;. 
bojo qne todos desejiio que qualqner governo as 
proteja e as anime, po.-que p1·oteje o anima no 
mesmo tempo todas as in.ilus~rias, certamenle nlio 
serei eu, Sr. presidente,. que dê o meu -voto ~o
primeiro · adinmento que se acha em .di,;eussão, o. 
qual ten.de n embAraÇDr o desenvolvimento ·da. 
ll•lVegaçiio do, rio ltapicu!'ú, nn provineia do M_,, __ 
r.1nbao, navegação que tem tr~id" o ba de tra~ 
zor beneficios reses para ·o pa1z . e pAra · a pro-: 
vinci~ .a quo· tenho ;I\ bonra de . pertencer. · . 

O autor do .adiAmento que combato o 11po10u. 
sõmcnte em uma razão, isw é, que 11. ·au~oTisa-, 
ciio que se dnva ao go''erno para_ intervir nessa 
nnegação era injnridica ; mas eomo -pro:v<~u -essa. 
sua prQposi~iio? Confu110 . que ~ n§o COT!Jpre-, 
h~ndl- E' verdad«, Sr. presidente, que a _com_~ 
pa.n4ia _de . JlAv.egaçiio _. a· vapor dA?: r!o Itaptcu.ru 
con.traetou a respeit.o eom o. ~ssemblé!l provm
cial:; ma.~ devo conressar que ambas lls partes 
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------ci\ntr~;;9-precisiio de auxilio pccaniarío para 
pod~r~m :·. mautet· - navegaçito: · a compa:niJiu · 
Jâ pedio. uuur, .subvenção - ti. nssembléa provincial, 
c · conliéceoilo · esta a just.i~ . da ~tiçlio não_ a 
pMe uererir par -lida'' C.:.Ul graves difticultlades 
com · snas ti<JSpeza;>; port.anta. deve-se suppõr que . 
ambRs as- partes· contract.autes interessao-se na 
intervenção do" governú ·para a continusção e 
desenvolvimento- da mesma n:wegaç,1o; a com
panhia -lucra salvando os seus capi t.aes,- : e o 
inU3resse ·da 'provincla nos é be01 ~onheci.do. · De•:. 
mais, com essa antorisnçlio $> ~avllrno ouvirá a -
compa,thia; :que ·ficà ·com .iotAira liberdade d.:l· 
ae<aitar e~se :fnvor ou de reje-ital-o, e LI o.ssem
IJléa -comp1·eh••nderá então . seu~ in!et·esses. Aonue 
e;tà pois o elemento anti-jurídico que ·o· nobre 
nutor do primeiro J'Cquerímeuto encontr~u nessa 
antorísaçiio? . · · · · -

Disse tatnl:lem· o·-nobre dcpntado que. seda . util 
que o_ g.Jvel-no dé~e .uma -subvenç"o· :fi compa-··-
n-bia de naveg~ão: do -:rio· lta:picur:ú, mas -que a 
impugnava. pelo lado das·,forma.lidaues. -<liz:endo ··· 
que .quer· que o governo .dê primeirnmeots o seu· 
juit<! a· re~peitp; a; • isso .eu . dir~i :· se o ·nobre 
depntallo: aeden~em.ente· deseja==·Ciuvir : o·· governo•-
50QI'Il B navegBçàQ d.o Itapicurú, cu·; Lambe~:-:de· 
tejbo· onvil -o a -respe,it" _- ~11. _navegaçii_o - ~o .P.a~~a· -

y a. . . . 
o SR. P.ARANAGU.I.:- Jê.· oX.istem· na cas \ tódas. 

as· ii.torniações c &clareclmêntos·_·a .respeito desse 
- rio· .. · · · .. · · : · · · · · · ·· . . 

O Su. 'Josí: .Asêmisó:'- Dotriais, Sr~ president~; 
eu consl_dero a naveg~çiio do r io Itapicitrú como 
um compleriien.tólda tin~egàç~o do.r!o·.Parnahyba, . 
além de .sm· inju~to o conce4er-se · pr<Jtecção a 
etta.-c · oi\o áquella, ·qu.,-pri!sentemonte· luto. com 
algpmns : difficil fdados. .·· · : .. : · 

8anhqras,, o Maranhão: tem ·direito -de esperar· 
desta assemblén·-1\lguns-recurws neeessario&-' para · 
sel·ero desenvóh·idos os seus interesses - mate~ · 
riaes: pDNilanto;· qu!indo -se tratou ·do:'canal do 
Arapa~ahy, cuja ·utih1lade · é reconhecida-· desde 
lTiJO, · o .. go"erno ilnpõz· sobre a minha provincia 
um· . . tributo :que d~u em resul_t,.~o ·para. rn'!is de· 
quinhent.os · conlos, e n provtnc1a; o.tó hoJe· _es· 
pera cobrar essa quantia, que devia ser· nppl!·~: 
cada. par.,. uma. obra ·cuja !ltilidade ainda .Dão 6 
duvidosa. - · . · . ' .- - -

Tamhein ni'io sei. senhor11s, do que nos serve 
a opiuiilo cl_o gov~rno Robre a naveg,,çiio du ri!) 
Itapieur1t ; elle nao pôde de!IConhecor o. sua im· 
port.ancía, · e nem o nobre do puLado autor do 
udiamento a :ies.:onMee: portanto b mala · umn 
ruiiO :para que eu vote .coctra o primeiro adia· 
mento; ~lado o enal) . porém· quo cll~ s~ja appro
vado ·pela camara, eu ''otarei a lavor do -eegu.ndo 
adiàmento que f..,i .:~presentado pulo , meu nobre 
collega e -amigo , deptita<io pelo Mat:.o-Grosso. ~ . 
a ss'!m serei ·_consequentc~ . 8 . ·a camiu-~ _iini_tar· 
tne•ba · se ·qutzer s~l-o.: . . . · . . . 

Niio ·posso a~ongáriilais e·sta· discu~·~n:o porque 
nuuea:~_-_pensei ,<lu' · a_pp_a!~~es~e · _seme.lh_~,\te adill-' 
mento a :um, P.~mecto. : q~.fe uno .t'cm std~ eon~s
tado; d.::mais;· tgno~nvil. eu: q11e fosse· dudo . pcU-a 
ordé:::-~ do d.ia p<)~;tant.l. li~nitar-irie:hei · a · ·cssas .. 
poU:eas: · refl~õe'! q11e de .momento m·e ·oeeorw'ão. 
o ;Sr. :.\l:~~d .... a • . Aa,naoldu : -Sr. : pr-e": 

sident.a, eu. estou dia.posto a . vota!: contra: o adia• 
menta p.-o_poat.o _p8lo: nobre. deputado por ·Matto· 
Gross•,, porque entendo• que . . niio . ha pa,ra iseo 
fnudasnento razoavel Jta... present<z .. discussão, ne m 
pua qualquer -·outro tendo po1· fim •· demonr- -a 
approv~ção_ deste p•:ojecto; .. 

A .DI&lerhl <l<• -pr<>JeCtu. consta- --de- tres · ·parlos :
uma jll . foi cowtdo>rada in1portante · deedo 1851~ · 
e reduzida á Jei; .do palz,- .a ;nav.:!gação a ;vapor 
no ; litoral do i~rio . entre ·.o porto· da · eapita1-
do. Maranhão e .o do. capital do ·Geari .. A ·segund.1 
foi apresentada .ao cor.{>O legísl'ati.vo desde o-anuo 

TO!IO 4, 

- - . • . ""'t • •. '. 

de 1850; •·reft:rO'me '1\ riavegaçlro a· -v'a·por.' pelo·· .rio 
~ .. rnnhybâ._ AP;Inas a ul~ina f<!i trar:íd" áo.-conhe- _ 
c•mento da- camara ·n:•• presente -sessão. · . 
. Havendo-se ·· -pedido o · adiamel\lo do .. pr<>jecLo 
r elativo à _ n::.vegaçiio a vapor· do río·Pa1nahyba; _ 
qae -divide em· todo o -seu curso· ai c províncias ·• 
do ·lt{amnbão :o. do Piaui:.y, com ·o fim _de _inter· .. 
plir o governo o seu 11arec"r para esclareeini~nto . 
da camara, foi-lhe ·o projeeto remeltido, · d0pois 
de npprovudo ··o' -adiamento.--0 govci'DO não de• 
morou .os eaclateeimentos, e - a -eommiesii.o de 
commcrcio; ;,.,.lu3tria e arLes, depois de . rece
bei-os, organiaou c · redigia- um .projecto que jus
tificou · em ·u•u ·longo : pare~el', ao ··qu·at deo. a . 
camara em se1'(D.ndx discussão a sua apjmivo:çiio . .. 

Ora, se n. cam<:~ra · rtpprovo.u em segnn·d·a. dia- · 
CltSsiio este project<> .nssim : conc-ebido,. d_opois ·de 
ter conside1-ado -os e~;~farecimetltos · que existião,. 
~ que ·a commisslio' ·em seu pare_ce·r mencionou, 
tanto a nspeito da ·e:tig)liss•ma .. Rubvençiio da 
nllvegaçiio. a V;lpor pelo litotat:. do ·:Maranhão 
at{: o 'Cearà, como da ·navegat.ão· dos •·i(ls· P.arna
hyba ·a· ' Itapicurú; não ·sei . qual a . v.axitlige~- de· . 
embaraçar-se . por mais· tempo. a::·• ndopçiio _.de ·um 
pr,oject.o.' que · .. me pttr<>e.l .d~ .-.~,lio~: , irnp()_rtailci~
pa_ra .. o p~i~7 (Ap_oiados.).. . . . .• , .. ::, . 

sr·. : presid~nte, . ::ea. niio . sel se o _ funaameilto' 
destes ndiamAntos não é alguma rivalidade, qúe 
nunca devera existit· quando se trata d·e· empre- · 
zas de: ordem· tão elevado.. ·-Eu entendo . que nem 
a navegação do l'iO Pnr:nabyba, nem a do Itapi
eurú., , flu~·nada,._ou. conjunct.amenle,. podem .~am• 
n l!icilr . . 8{1 . J>tOVincias ,~ .. Maranhão e do ·.Plnuhy. , 
nó contrano· amba!t --~~&!1-'prov:h:cias ·ganl&iio, .a . .
niio _podem deiJl!lr .. de . ganhar :muito ;~ <~~ ·por·con
segumtd me. parece · que . uão deve,·-hav._.r. ;a': !lle · 
nor ve.lleíJade da. parte dos nobres' d-eputados da . 
provincia do Maranhão. em_ reprov~trem o JlN· 
Jecto na parte relati'la.· á navegação do rio P.ar, : 
nabyba, aindn que soubessem que se1·ia a untca 
approvaàa. -.-pela .camara, ·porque set·ia votar con· . 
tra os d nteresses da província q110 representl\o, 
que multo Iuct·ão com· esda:. DilVOllllCiio; .pot· i~so · 
qu'.l , é .. do lado:- da pl'ovinei>\ do Maranhão que. 
se . aebfio· o~ terreno.-~ : mais importantes para n -
cu.ltura. dos ge11eros : do, · paiz,- . :1s ·. matta~ · mais : 
a·icas, .que .dar.'io por certo gnnde ''alor a , esaa 
navegaçi!o ;. e igunlment~ me. pat·ece quo do. parte 
dllB booradlla d~putadoa p~la provineia do Plauhy . 
niio -deve have•· . proposito do· embaraçai' a na· 
vegoçilo o. vapor no rio ltopicurú, por onde 
descem os generllB .de sua provi rn:ia q Llo detnan
dilo o a11ercad•l do Maraohio, e .que por&nnto 
1118 tem servido e ser; irá de . benetlcio ; .uma tal· 
navegação tenda a ravorecar o commea·eío e agr.i· 
cultura de amb•a as provineias. . . _ . , 

O Sn. PAnAlfAGO.\:- ·Apoiado; 
O Sn. Ms:-rnss DE ALllE:UlA:- A ,no.vegaçiio ·.a 

vapo\' · do •.ri.o .1\aplcurú, alcan~ o -port!J da !lhl!ldt~ . 
do Caxias,- porto :qne se " il.cba:. muito· pro;ttl!O·',do : 
tarritorio - diA ; provineill do .Pia\thy<: e_--_qne: ll\iia 
boa. ·pclrte da sua importan~la' d':v~.no:- comm.('r" . · 
elo ··qae ·m:mtem· .. com essa provmc1a ," pot·tauto · 
o Piauby . nlio pôde deiltaT de lucrAr com· _o '"deS'-_' 
envolvimento. dessa. navegação, · que lhe. apre
senta · tão proltimo , um· mercado imP'>rtanta como 
Cu1üs11.. O commercio- e a. importaneia desr.a .r.ic~ 
cidade do . Maranhi'W; embora esteja a . cidade .. d~· 
Theresin·•, capital dó Plauhy, edifielld.a. o., ponc.is. 
Jeguas de distllocl..:i, e proxi mil \· B ITllltg{!m _- do ' . 
~io. Paruabyba, nenhum . prejuízo pod~rá lic_~r~r 
cotil . o~ . a~senvolvimento . 'da· .nav~gução . a :.:rapor 
ni\9~& rio~ digii.o o que quizerem os que ·temem' · 
ou·projectão·-eaaar•ltie _esse damno_; J!:O .. C()htra~o. 
essa ·lmportane1a _e: esse·. ~m1!1ete10 - ~eseera ·. se 
a TbereSill& 'progredir. A: cidade de ·O,nas:acbii•Sf\ 
edíflea4a ém ·. uma feli% posição; ' é ·· rica,.: e·· o. seu. 
eommercio, ·oomqull.ntO tambe~n se . alimetJte cem 
os- productos da. provineia :do, Piauhy;_ vive d~ 

::;~ 
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recursos proprios, qll& constituem a Sll.Q princi
pal !orça, recursos que a n~vegação a vapor 
do rio) Parnahyba nunca lhe poderA tirar. Se ha 
quom . alimente a ri~~lidnde entre estes . dous 
pontos, e por . isso se . pro~ure emhllraçnr a na
vegação a vapor .nos J'ios ltapicurú e Parna
hyb~ para elevar um sobre outro, julgo quo se 
não faz hem ; uma tal rivalidade n\ o deve existir, 
c . ·só poderá se1· a nimada por quem não tiver 
Ctlito um exame sério e imparcial sobre 03 in
teresses de ambas as provineias, e pontos com
merciaes. (Apoiados.) 

Eu pois sou opposto ai idéa do adiamento deste 
projecto, ou de qualquer um dos . artigos nelle 
co.ntempludos; acho que a cam:~ra já tem tido 
l#mpo de examinai-o, de conhecer ·tadt\S as suàs 
vantagens; só resta· approval-o afim de ser re
mettido ú. outra eamara para ser ndopts.do como 
lei do paiz, e se fosse nesta anno tanto melhor; 
mos tambem entendo que a camarn JJiio. set·ia 
justa se approvasso o rcqaerimen to do nobre 
d~putado pela Bahia, que tem por fim separar 
o artigo relati\'o à navegaç.ão. a vapor no rio 
It.'lpieuru. (Apoiados.) . . · 

Se os nobres Jeputa<los pela Bahia c pelo Piouhr 
entendem que este artigo t>óde de algum.'\ sorte 
obstar a passagem do projee~o no senado nn 
pnrte 1·elaLiva . á navegaç:\o a vapor c.lo rio Par· 
Hnhyba, recorrão a outro expediente, para o 
qual estou di5posto a dat· o meu voto; e vem 
a ser , &.doptado o projeeto em tercoira di!leussil:o , . 
dividiio-se as· mnterias f<>rmanJo dous pi'Ojectos 
separados, e Assim s~rão l'emetti.Jos pata a ou"tra 
cnl"llnra. O inconvemente· ·desapparecerâ, e ficil· 
remos todos ·satisfeitos. · · . 

Senhores, . nãó se diga partl embaràoar· esta 
navegaçiio do rio Itapicnrú que a camara, ·q_ue 
j{l approvou este projecto. om· segunda discnssa.o, 
nli.o tem esclarecimentos sobre esle · · objecto.· O 
estado dessa naveg~ilo uão· é de uma cousa des
cenhecid'a, e a commissiio d& ·commereio, indus
tria e artes · alguma cou~a disse a. respeito. o que 
é lnJubitav~l é que a compan!Jin ·que se prop<)z 
fazer essa navegação, em · virtntle de uma lei da 
assembléa provincial, niio pód~ ter lucros com 
a acanhada snbvençõ.o que re~be de !íOOS men· 
saes, ou 6:000$ por anno, bem que eu reconheca 
que ella não tem -podido f,,zet· a nave~nção · de 
S. J.u\7. a. Caxias em todas as épocas do an·no, 
por ter mandada vir de Inglnterra um va(ll>r q_uc 
nlio serve paru tal ftm, por deman<.lar ma10r 
fundo que não tem o rio em alguns lugares lo~u 
que ce~sa o invemo. Assim, pois, a compauhi:L 
tem sido embaraço1do\ de levar !\O fim a sna om· 
presa. por este,; dous mo ti vos, o pot· isso neces
sita de um auxilio guo lhe nito podem da.- oe 
co!res provincines, j& muito pensionados; a sub· 
vençlio de 6: 000~ por nnno, como os nobres de· 
putados r( conhecem, é diminut.issima para so 
emprehender a navegação a vapor em 130 a 14ú 
leguas no- rio. . . . · · 
· O Sn. SAIIAIV4:- Mas as su113 margens são 

muito ~voadas e podem dar grandes lucros á 
companlüa. . 

O SR. ME~oEs DE AurEmA:-l'etmi~ta o nobre 
depntadc qtte llie diga, esses vapores não podem, 
pela sua construcç:lo e acanhados eommodos , 
transportar · cnrregamentos peslldos, que siio os 
que dão pingues fretes: transportão passsgeims, 
peq11enos volumes .• .• 

O Sn. SARAIVA: - Empreguem-se em f11zer re-
boques. . 

O Sn. M:&NDE~ n& A.LllE\DA : - Tam'oem nii.o 
seria · isto sempre possível, som embaraçar-se a 
prompta. communicação da capital da provineia 
com os ponto3 que o vapor tem de r>ercorrer ; 
além de que, eu não sei -Be os vaporos q11e têm 
de navegar o rio Jtaptcl1td tcriào . Corça. 11_uffi-

eie•)te para se empregarem nesae set•viço, . Bem 
ficarem logo inutillsudas. M'\S em summa t ode>s
esses lucros uíio tem por ora realisado a companhia. 

A autorisaçã,• consignada na projecto é . toda 
condieioa.al; sei bella.mente qua o gc-;P.rno im
p~rlnl 111\o póde nullifiear um contraeto wanda..lo 
f11z:er pelas assembléas provincines, mas entendo 
QltG lhe não é prohlbldo propôr a uma compa
nhia que não póuo le-rar l\vnnt6 • uma empresa 
desta oo-dtim, que se lhe fRrá tal Oll tal ta vor 
gM não podem fazer as assembleas provinciae.s, 
so n companhia qui~t -reformar .o -contracto q uo 
tem, Oll sujeitar· se a taes· o taes condições com 
o fun de m&\horar a nttvegnçào a vapor de um 
rio. de tornnl·a uma realidade para o paiz . Não 
clescubro nisto inconveniente", e me parece que 
sempre que o .go~croo pudeo· fa:z:~l-a, não deve 
escQsnr-se desse devor, porqu:tnto, m•is que nin
gu.cm. o governo deve promover os melhol·a
mentos matel'iaes do paiz,- e augmentar as rendas 
pul>lleas, e se empresas desta espeeie não for~m 
animadas ns rendas decreseeráõ, o paiz ficará 
estacionaria. ' 

Com a dot\trinn ·do artigo a· província do Ma
ranhão em v_e:t de sotrrer lucrará, porque é pu
blico, e · os · nobres deputados não · ignorão que o 
auxilio que recebe es~a -companhia [!elos cofres 
provinciae3 é muito pequeno ; que a companhia 
tem reclamado. o augmento desse at.xilio, e não 
tem. sido a ttendida pela assem bléa pro.vincial do 
M.ll.\'&t•h:lo, não pc>1:que Sll n!io reconheça a exi

. guidllde; mas porque a província niio póde, ns 
~tial !orçns são fraquissimas. 

Além dist.O, me p·arece que· ·a minha prov'iriein 
tf!m, como já fez ver o meu honrado corlega qáe 
me procedeu, de alguma sorte tod~ .. o direi~o. em 
so.Hcitar do corpo legislativo esta sabvençiio pura 
a nave:zaçlto do Itapicurú. o.~ illustres deputAdos 
pela Bahia e Piauby. tah·ez. não ignor&ll\ _q_ue por 
espaço ole G!> annos se cobrou em minha _prov;n , . 

·e ia um jmposto .so.bre o al~odão, .dos . bvradores 
· d~ssa pla!ltti, com o fim . ue se · abrir. um . canal 
na ilhs. da Maranhão e do Aripnpa.hy, e d&t-se 
maior des~nvolvimento ã J1ave:;aclio, dos rios da

. qu_ella . prvvincia, . o com . espe·ctalidt~de · á do .Ita.· 
pic11rú... . · 
· O Sn. SAAAJVA :-o~: senl.Jor~s ·nlto· estilo· recla

' mando do govel'tlo ,,- pagamento dessa qua.ntin? 
O Sa. MENoi!.s o& AL:.tEID·\ : - T•·atainos, não 

l.Ja duvidn; mas · ninda não pudemos alcança r 
essa quantia, que sobe a mtlis de· f>OO:OOOIJ, qtte 
foi d cspcnJid.n em negocies ge .. ao>. Ert1. um iui-· 
posto V•lluntario, a que se subm"'ittêrlio o.; lavra
dores do minlul província cotn o üm .te obterem 
Ulll mdhor11.mento de que tanto se necessitava. 
e ainda hoje. Creio que hn justiça ua restitui· 
ção dessa dinheiro, que se acllnva em d eposito 
nos .cofres do estado, e quo fo>i d~!spenàido a 
beneficio dos interes3es gerae~ ; O.S3& quantia P.~~· '-' 
teneo á minha província, e se o capital ·.e ':jnros 
se reunirem orçare\. por perto du l ,O.."'Q contos. 
Orn, o que é que pedimos para ·a navegaçã"o a 
vapor du · rio lt.aplcurú? · Que grande augmen to 

· será · esse qui! poderá dat· o governo imperi al pal·a 
se addiclonar à subvenção quo j u . .recebe essa 
companhia que faz n navegaç!l.o do Itapicurú pelo 
f.hosouro da provincin? Uma bagatcln em Telaçiio 
a o•so ~:rtulde sacrifieio qu.B fe:~: a provil1cia,. não 
tendo sido tlté o presente lndemnisada. · 

(Ba um apa,•te.) · 

A. subvenç:'io quo dá a provinr.ia, -6:0008 por 
nnno. comquant.o .~eJa muita el(igna, insWll.eiente, 
e comtuuo um sacnficio, attcnf-9 o estado deca
dente d a.'l s uas rendas ; um t.\1 All~slio não póde 
com vantagem dar todo o de8envolvimento á na
vegação g. v11.por em um rio da orJem do It&• 
plcu.rú, e om um espaça de 160 Ieguas por agul\, 
a contar-se de S . Lui~ . a Çaxias. 
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Ora, eomo já. fiz vc l·, hnto a eompanhi!l re· 

eonheecu quo assa subvenção en <\imio11ta, -que 
representou á nssembléa de minhn provincín, que 
ni'io pôde augmenlar-lho o auxilio. E' este um 
facto sabido ; as Mhas de minha pro'Vincin, e 
desta eórte, e com particularidade as correspon
dencias do Jornal do Gommercio, o têm referido 
c dado a muior publicidade. Os relatorios da pre
sidencia do Maranhão, e creio que os do Sr. ml· 
nistro do imperio, bmbem llilo feito dello meu
cão. Portanto, se não ignoramos todos estes factos, 
com qne fim vamos pro pôr adiamentos par•l q11e 
o govel·no nos ministo·e inf.;~rmações sobl·e 11 na· 
vegação a vapor do rio ILapicnrú, e do rio Par· 
naoyba 1 · · 

Não po3So concord·•r com isto : o conseguia te
. menta hei <le votM contra q®esqucr adiamento:. 

c:>m o fim de embaraçar ·a adopçâo de projecto de 
tauta utilidade. {Apoia.dos.) 

Se a camara estã bem . infonnada ácerca da. 
necessidade de augmentar·se a subv.ençi!o . para 
realisar-se a navegaçâ'l a vapor e0;~re_ a cidade ~e . 
S. Luiz e a da Fortaleza, du provulcla:do Ceara ; 
se está. COllVencida da. utilidade de navegar-se pe1o 
me;mo rio Parnahyba, pelas in.f.irmações . que mi; 
nistrou o governo, e o que se tem dito nesta cas<l., 
se está certa da necllSSidade de a.n~entar·se o. 
SUbVCnÇâo. -concedida · pela. asS~InÓlea proVÍUci~l 
do Maranha.o para a navegaçao a vapor no TIQ · 
Itapicnrú, eu1 virtude _do __ parecer da. commissiio 
d e eommercio, ·industria . e artes, e tanto que llJ?· 
provonlo projecto em 2" discussão ; como se vem ho1a 
p õr em.dnvida o qlle a _camao·a mostrou saber, 
propondo-FO ndi:'\m~nttls, solicit-ando-se mais es
elarcchaontos do go.vcl·no ? 

Demais, não sei porque se bàl> de pedir rn:1is ín
formaçües ao · governo a réllllllito ·de objeet.os que 
têm sido. tão discutidos, e cuja utilidade nin~11em 
rezoavelment& porá ·e:n questlio,- especialmente 
depois q11e este projeclí> passou pelo estudo e 
euune de urna commissii:o ? Então para quo ser· 
vem os trabalhos · das comrnlssõe5? Não constão 
elles de illf.)rmaçõee, niio servem de esclareci· 
mentos fi eamaro ? ·Pois se a eommissiio da com
mercio, industria e artes, a quem foi remettido 
este projecto, mostrou o. sua convenieneio. em 
um extenso pa1•ecer; se sobre estn matel"ia e<)n · 
sllltou, « eoíendeu-se cODl o g:~l'erno , segnn:l.o 
me co.asta, para quo mais informações? Não 'Vejo 

necessidade dellas, é perder tempo precioso. Ei
to:~u persuadido que t.anto a respeito de um objecto 

· como de outros a c:o.marn está hnbllitadn. para 
fazer- o sen juizo e vota1· com segurança:. 

Concordo na idéa da divisão do projccto em 
Jo11s, depois •I e ad<>ptado peta. cnma.f!l, . se. en
tendem os honrados deputados pela Bab1a ·e P1an· 
by, como já fi-z 'V<lr, que o art. 2•, que trata do. 
navegação do Itapicurú, pôde por ventura em bn • 
raçe.r u i> senado a prompta passagem da nave· 
gação a vapor M Parnahyba ; para isto presto 
o ·meu -voto. Ei8·aqui· os hoorad()s memhros. cOll· 
seguindo o que deiejão, bem ~lte não me pareça 
fundado o receio; e todos sa1Bfeitos se o corpo 
legislativo quizer dotar no~sns p<ovincias eom taes 
melhot-amentos, que•sem duvida muito concorreráõ 
pa.,·a sua futura prÕsperidade . 

Votô, Sr. president4, contra. os adiamentOs, 
porque julgo que 11 camara está. sufficientemante 
wformu.de. com .os. debatas quo têm havido. 

Não sei so me· eoeapou· responder a algumU: 
objeeção dós Jtobres deputados que · ·d.efendérão 
O!! ruiia1nent.Gs e itnpugná•rào 11 doutrina do art,· 
2• do proje~to sobre c. navegação a vapor do rio 
Itapieuril; mas se os adiamentos n ãn forem ap· 
provados, como é de esperar, voltarei a matena 
se por·· ve1ltura algumh respost. se tornar indis
pensavcl; 

A minha. opinião ê favoravel no projecto em 
todas as !!lltiS disposi~ões; entendo que a e~mara 
fa rá um beneficio real ás provincias do Mara
nhão c do Piauhy, adoptando-o, ·nanlulma intonve
nieucia·descu.brc. na ·separnç:io · dos artigos do, pro,· 
jecto pal·a formarem dous ; · mas I!Dl ultimo caso; 
o . fundado no qlle t~nho exposto; estou. pcrsun• 
dido da que a ca1nara não procederia ·com jus
tiça se negasse o seu voto ao ar~. 2<>, qne auto1isa 
o governo a dar uma. subvençno á empresa da· 
navegação a vapor no rio Itapicuni. 

Tenho· concluido. 
O- Sn; Vuuo~.To : - Muito bem. 
A discu.s.;il:o fica adiada · p<~la hora. 
o Sa. · PRP:.S!DJ::'l'E m·lrC'l a ordem do dia, e con~· 

vida os Srs. deputados a eoo:~parec·mlm no diA g· 
do corrente, ás lO hotas do dia, no. senado, para· 
ter lugar a fas.'io ; o levanta a sessão âs 3 1/'1. 
horas da tarde. · · · 
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REUNIÃO DAS DUAS OAMARAS 

SESSÃO DE ASSEMBLÉA GERAL 

EM 9 DE SETEMSRO pE 1653 

PRESIDENOIA J:>O $.8. OANDr.oO JOSÉ I>E .A.aA'O"JO VIAJ.I{NA 

-~ 

Suilual<lo. - Discussão da emenda do senado d 
!ei de {i:J;rzçtJo .a.as {orças de teJ·ra. Discursos dos 
SI'S. tisconde de Pàl"<J>Id, D. M~noeZ e Mirc:m
da . .,-Rejeiçllo -Prorogaçfi<J . da sessão, 

Feita a ebamada ãs 11 horas da -manhã, e 
achando-se presente 11umero sufliriente, o S1·. 
presidellt~:· abre a sessão. da as.~em blé'\ geral, e 
ileclara ser o objecto della a d i:~cnssão da 
emend11 do senado ã propr.sta do poder ell.eCu· 
tivo, erJlendada peln camara dos S1·s. deputados, 
:lixando as forças de terra. para o anno nnan· 
e-:iro. de 1854. ·a 185:), li. qual emenda a . referida 
camara não pôde dar o seu consentimento. 

o Sr. 'VisoQ:n.dc do Pn.-.anó. (presídent.: 
do conselho) :-Sr. presidente, julgo que a as
sembléa geral desejar!\ que o governo explique 
qual a seu pensamento Acerca. da emenda que 
se discute: por conseguinte \"OU satisfazer e,;te 
desejo. 

O Sa. PaE:>lD&:ST& : -O art. 83 do regimento 
determina que, achando-se reunidas ambas as 
camaL·o.s, o em numero -para funceionarem em 
assemllléa ge,·al, nr1o poderá versar o debate 
senilo sobro o objeet.o que dell lugar ã rusi'to. 

O Sa. Vuco:o:DJ:: D~ PAaAN.I. :- Não quero agora 
occupa!'•llle da politica geral, ou do qualquer 
outra materia eat.tanha i\. que se diseute; só 
dl!sejo malli!<!st&r~ensamento do governo sob1·e 
a emenda de que se trata; isso posso f12eo·, se
gundo creio. · . 

O Ss- PuESIOE..'fi'E : -Quanto a isso não lta 
dúvida. 

o Sn. VIsco-ma; n& PA-R.l.NA : - Sr. presidente, 
estou persuadido de que a camara dos Srs. de· 
puhdos, l'ejeitr.nd(l uma emenda que outl·a causa 
mais ndo cootc!m do que uma mera autorise.çiio 
ao governo . pat·a empregar otlicle.es da guarda 
nacional nos corpos de cava\larla de llnba do 
:Rio-Grande do Sul, não o fez seguramente pela 
autorisoçíio em si, porque ella er<~ dado a lim 
governo que merecia a sua confiança (cipoiadosl ; 
e, do certo, a eamara doa Srs. deputados uão 
votaria contra essa emendo., se por ventura não 
tivesse en-xergado nnquell& antorisaçiio nlttuma 
oJf<~nsa do direi\Os dos olliciaes de cavallar~a de 
linha. [Apoiados.) . 

E' necefl.l!ario que p&ase. esta medida ? Proeisa 
o g•>verno dolla por bem da administração publica? 
Ji;a entendo <JUe podia se1· clla vantajosa, quer 

\}atll empteg~~-se nesses o:o>·pGs de linha rllguns 
officiaes da guarda nacional .que são de reoonbo
eida aptidiio, quo prestárão já serviços ao im
pel'io, e u1esmo jâ estiverüo uurante a ultima 
campj,jnha empregados nos ditos corpos, como 
e11 mesmo tive oeco.siãu de ver; ou para quo o 
goveruo tivesse algum tempo do inlt!rvallo, afim 
de babilitr>t os officilles de linha o poder. pro· 
movel-os depois nos postos resQecti vos. 

:Se fosse uma medida permanente que fixasse 
do uma vez esses oíliclaes da guarda ns.eional 
nos corpos de linha, e embnl'ga9se ·os dil·eitos 
que ~m os officines de linha às suos pt•omoções, 
seria mais sensível a offensa de taes direitos; m.as 
pó·J.c ser uma medida de conv.:niencia no sen
tid<> de des~mba1·açar·se o governo da obrigaçio 
de fa~l!_r dcntr? . do anno que a .lei_ pr~~· 
promoçt~ea deflnlt\Vo.s; l)orqull talvez UIIO 'a&~· 
sentem candidato~ su.fficientcmen te habilitados 
l)!lra ~cup~retn essas postes. Não esto11, !IQ·.· 
nhoros, inrormndo dos negocios da repartição da 
gnerra pr.ra dize L' que "s eous.uJ assim aoon-
t'lçiio; mas .; possivol. · 

Sendo poia a emenda do que se trata urJla 
simples autorinçilo, que nem rnaret o nu
m~ro dos ofllciaes, nem obriga a conservai-os 
indeftnldameuto, ulto mo pareceu ·que pudesse 
raze1· o mal ~ue se nntolhou :l. eamata dos Srs. 
deputados. Entretanto, Sr. presidente, respeito 
quaesquer eonvi~õe" que possão haver em con
trario ; e como não (Í esta medida uma dnquell.'\> 
que a administração pudesse julg •r indispenst•
vei", antes pareeo qae uão será de uma neces · 
sidade plenamente reconbeeid:~.; c o>b$ervando 
por outro · lado que se bOU\'ess~ citcum~taneias 
oxtraordinarias o governo pôdendo cmpre~a1· nos 
corpos destBCados a g\tnrdo. nacional est11r1a r.uto· 
risado ra empregar tambem os ~eus offiei..cs. por 
eommlssão nos corpos de linha, eu não duvido 
dedarar á. assembléa g~ml que o governo votnd. 
nesta questão individualmente, e ·que não e.'Cige 
dos seus amigos ou daquelles que apoião a ndmi
n istração qus renunciem ás suas opiniões. Penso 
que dilvem u.sar da liberdade que têm sem ne
nhuma outrg, consideração senão íuer aquillo 
que m.a\s aeertadu lbes parecer. 

No emtanto o. tinic& aspiração que teria a. esse · 
resp~ito o governo seria que a decisão fosse 
prompta, po~ ser de toda a çonveniencia que 
esta lei e a do orçamento · passem durante :1 
pre&onte sBSSão, e não fiquem para a seguinte. 

A.lóm disso o gover 110 ton1 u!lla proposta i~-
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portiiD.t~ a apresentar na camara dos Sr5,1 deputados 
de negocio que pede uma soluç1io urgente. Por 
conseg11inte, de alg11ma sorte seró. contrariado 
o governo se se prolongar por muito tempo a 
discussão desta emen~a, que não suppo~ho de 
g1ande alcance, como acabo de observar. 

E' simplesmente o que tenho a dcclltrnr pc· 
rante a assemblêa geral. 

O Sa. PIUilStnENTl!:: -Não havendo quen1 peça 
a palavra, vou pôr n votos. 

O SI!.. D. MA~osL :-Peço a palavra. 
O Sa. PaESll:>EN~·E :- Tem a palavra o Sr. D. 

Manoel. 
o Sr. D. ~lnnool :-Sr. presid<!nte incom· 

modos de s:~ude tolberiic-me d~ compnt·ecer nesta 
casa quando se discutio a proposta do governo 
.ii."ando as íorQilS do terra para o anuo finan
ceiro de 185l n 18.'56, e por isso não tive oc· 
easiào de manifestar a minha opinião àc~rca 
da emenda offerecida pelo meu nobre ami_go 
senador pela provincia. de S. Pedro do RIO
Grande do SuL 

Se eu estivesse entu(l no senado, prova..-elrnente 
teria pedido licença a S. Ex. para vo·,,u· contl-a 
a sua emenda; não porque desconheça a 1ttili· 
dado que della poderia resultar ó. provincia 
que tão dignamente represenh o meu nobre 
amigo, tnas porque considero a emenda como 
uma prova de conlianç9. d9.da. no governo , 
posto que não foss6 ella o:fferecida com esse 
nm. 

As razões que moverão o meu nobre amigo a 
offerec.er essa emenda, elle as expoz com toda 
lncide~; e, no meu rnodo de pensar, provou cla
ramente que a mcdída quo nella se continha efll. 
util ó. referida provincia. · 

Não quero agora entrar no exame do objecto 
da emenda, exame quo foí feito em ambas as 
casas do parlamento, principalmente na camara 
dos Srs, deputados, aonde brilhantes talentos 
tomãrão a deteza assim como combaterão a mCJ>ma 
emenda. · 

Mas, Sr. presidente, V. Ex. e o. assembléa ganll 
não devem lgnotar um facto que ê necessario 
ser registrado nos Iastos parlameutares do Brazil, 
e é o· que vou expõr. 

O meu nobre amfg_o, antes de mandar á meim 
a sua emenda, dírig1o-se ao Sr. ex-ministro da 
guerra, e disse-lhe: ~Veja V. Ex. esta emenda 
que tenciono oft"erecer â consideração do senado, 
se J)Or ventura ella merecer a approvação de 
V. Ex. » Eis, se n~o as palavras, a.o menos o 
pensamento do meu nGbre amigo. O Sr. ex-mi
nistro da guerra yj() a emenda, e disso com toà;~ 
a franqueza : u acbo·a boa, aceito-a, » e até pa
rece-me que accreseentou que faria essa decla· 
ração ao senado. O meu nobre amigo creio que 
ainda disse o seguinte ' « Niio ha Jlr~ssa em of· 
ferecer hoje a emenda; V. ·E~. póde lcval-a vara 
casa, examínal·a com attenção, ·e depois dar o 
seu parecer ácerca della. » · · 

O Sr. ex-ministro da guerra respondeu no meu 
nobre amigo: '' Nilo é preciso, tenho feito "rn~u 
juizo ácerca . .da emenda. » Então o !".'leu nobre 
amigo a mandou. A mes11, e o Sr. ex·nünistto 
da guerra. deelaroll qua n aeoit~va. 

Agora. noto a ~U~aembMa garal que a emenda 
passou nosta casa, se nl\o por todos, ao :.uenos 
por quasi todos os votos; ntlo houvo uma sõ 
voz que se erguesse para comb11ter as razões mni 
Jncidas e plauslveis com qae· o scü. illustro autor 
a susteutou. Essas razõe:;, assim como a deeln· 
ração do Sr. c:x-ministro da guerra, EntisfizcrV.<> 
por i~l maneira ao senado, que elle em sul!. .a. 
bedor•a entendeu qne devi& vot4r symb<>licn:nente; 
sem instituir mais acurado ell:ame licllrca da. dou~ 
trina· da mesma emenda. 

Vai-_a emenda p:ua a camara dos Sr,;. depu-

tados, e, como já disse, vozes <!loquentes daquclla 
casa a sustentárlio, e vozes eloquentes a com
baterão; todos os disc1trsos que eu li, prüferidos 
naqnella camara s~o mais um testemunho dos 
talentos dos illnstres orai.lores que os recitãrão. 
O men nobre nmigo foi avisado de que a camara 
ilos Srs. deputados em sua sabedoria niio julgava 
eonv"'niente a emenda, e creio que pre'>l\lecon
do-se deste aviso alguma cour.;a eommunicou no 
Sr. ex-ministro da gucrrll; naturalmente o mea 
nobre amigo, que em todas as occ;:~siões d" sua 
vida tem dado as mais claras e decididas provas 
do seu amor, do seu illtel"assP. pela província 
que o VÍ!) nascer,_pensando ·que lhe presta;·a m:).iS 
um sct'vlço, deseJava que ella obtivesse tambem 
o assens<> da cantara dos Srs. deputados. Na 
verdade nada seria mnis agradt~vel ao meu nobre 
amigo do que depois. de ter obtido a approvação 
do governo, depois de ter obtido um~ votação 
tão espontanea e numerosa nesta casa, to.mbetn 
encontrasse na outrn. um assentimento, se não de 
todos, ao menos da mór parte dos ·srs. deput<tdos 
em favor da sua emendn. Mas emfi.m decidia 11 
oamnra dos S1·s. de_JJntndos votar contra, e e jus· 
tamente esta deoisao que dâ occasião á presente 
reunião da assemblé:~ geral. 

Ora, deverei eu hoje enearar a emenda corno 
do certo a consideraria se por ventura eu esti· 
vesse na casa quando se diS<cutio a. proposta 
sobre fixação de forças de terra para o acno 
de 183! a 1Bõ5? Eis a questão, po~que não me 
occupo com outra, niio discuto a ·utilidado ·da 
emc~da, rceonher.o--a, estou pcr~uadido que· ella, 
apphc~da com prudenei~, · com moderação; con
íonn<: e:s.igissem as circumstaucias da proviuc:a 
do R10 Gt·ande do Sul, poderia ser· util, e assim 
o ,-econl!eceu o senado e o ·Sr. cx·ministro da· 
guerra. Vou portRnto encarar á questão deb3íxo 
do }lOI\tO de VÍSta da cOn!iença. · · · 

. Senhores, ~eja qual fõr ·o pensar do governo, 
mnda mesrno que o nobre· presid<!nte do conselho 
tenha declarado que não ·considera·. a emenda 
como me<lid.a de confiança, e por isso deixa intci· 
ramente !ivra o voto da assamblé·a ·gerul, eu ilão 
posso deixar do consíderal-n. como 11ma niedida 
âe · confiança. E' uma autorisação · ao . governo: 
para, se quizer, nomea1· por. com:missão offi.eiaes 
da guarda nadanal para os corpo~ de ca;val!arhi 
existentes nn p1·ovíncia do Rio Grande do sur· 
é uma auto:risaçiio {1() governo, a port·tnto uma 
prova d() cotlfi.ançll.. · · · 

Mas devo dar a·o go'!:orno hoio uma prova de'con:: 
fiança? Não o posso fazer, senhores, nem o devo 
fazer sob pena de faltar ao mea dever, da rene-' 
gar o o;:eu passad~, da representar um papel 
poueo d1gno de m1m. · . 

. Senhores, combati com todas as minhas fra· 
quisaimas torças o minísterio p!lSsado,;:..o pedia a 
Deos 9-ue désse a<; paiz um mínisteri~ eom~sto 
de se1s homens. lllustrados, honestos; concilia
dores, seis bome~s emfim que, conhecendo as 
circu.mstnnoias do pa.iz, as quaes em mell..pensar 
n!io são tão prosperas como talvez outros acre
due_m, adaptassem uma outra política dill"erente, 
semto oppost& á q_ue seguia o ultimo ministerí1:l. 
~enllorea, para mtm niio lla minístorio que me· 
reç11 a minha oonfinnçn, o m;,u apolo, se na sua 
bandeira nilo utivorom oacriptas as palavras 
- eoneillaçi\o dto grando ramifia brnziloua. .• 

O Sa. PRESIDE~TR :-0 nobre aenador está di· 
vagando !6ra. da materin, 

O Sa. D. M.I.NO:Itt. :-Vou expór as razões por 
que_ voto contra a emenda: posso dar 20, 30, 40 
rnZ?es, se a minha fraca intelligenoia me sug
gerls&n tautas para combater a emenda · quem 
me J)Õde negar isto?. . • ' 

O SR. PlulsmENTE :~Se _eu entender quo o. 
nobre senador divaga •.. · 
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O Sa. D. !IL.~oEL ,_Bem, se V. Ex. entender 

e_m ;rur\ sal)edoria que cu divago, dígne-sa ttdv<:!r
trr-me. porque serei docil, o immediatamente 
voltarei á questiio; mas não posso ser priv&dQ 
do direito de expór ns razões que tenho para 
não dar o meu voU> a .emend•l; o que sinto pr·o
fundamente , porque essa emend!l. é de um · 11111'· 
tieular nmigo meu, a quem desejo semprd dar 
provas de. wiuha estima e consideraçii<'. 

MM, Sr·. presidente, dizia. eu, a. lla.nde\rn do 
novo ministerio •.• 

U Sn. PnESlDENT.& :-Eu deelard ao nobre pre. 
sidente do conselho que não ndrn ittb. declaração 
de progrnmm11 ... 

O Sn.. D. MANOEL:- Nem eu a. peço ..• 
O Sa. Pa.ESIDENTI!: :- ... pois que esta discus· 

são é muito Testricta .•. 
O Sn. D. MANOEL :-'Sim, fl.()nbor, e eu vou 

restringir tanta quanto f6r possível ..• 
O Sn. l>nESrDENl'E :-Mas o no!Jre senado~ 

entm na politica geml... , 
o SR. D. MA!'I<'>EL :-v. Ex. verâ se eu al.u:evio 

quanto é possiYel l.l meu . disc LI rso ..• 
O Sa. l?REStn!>NTE : -O nobre ·senador ~erá 

muitas 'iões de í!Uer essns considerações; 
0- SR. D. MiNoEL. :....: Da certo ; rnns agom vou 

dar n; ··=ões. por .que ndo appt·ovo n emenda. 
Mas. eu disse, repito, lliio p~sso votar pe!11 

emende., porque a considet·o uma pt'Ovll t!e C()ll· 
fiança do._da 110. ministet•lo, o eu por oL'O. nõ:Q 
estou dispostü a dar-lhe prova~ do conftançn. 
Póde ser quo. os seus actos subsequeilles lhe 
grangêem essa confiança, e oxalá que assim acon
teçn ; m~s t~or ora nii.o posso .de rn aneit·a nlg•Jma 
dur ao mmisterio provns de confinuça; quero 
seY muito reservodo c dnr·lho unicamente ·o que 
dei ao ministerio passado, isto é,· os me.ios in
dispense. vais de dh·i~ir o pniz. E eóm'o eu .não 
considero n rn~dida. co meu nobre amigo como 
meio indíspensavel de dirigi~: o pniz, hei âo votnr 
eontra ella. 

Mas, .dir-me-11~ ~ nssem'olên gel·nl, poi~ jã que· 
reis receber o novo .ministeri:) · nas pontas das 
lanças da opposiçiio?.. . · · · · 

o sn. APniGio :-·A~oiad6. 
O Sn. D·. MA"llo:E:t:. :-Nilo, uão quero f<1:zer j! 

opposição llO novo ministerio; lllll$ · ha grán•Je· 
d!1r~rença entre.f11zer opposiçàCI ·.e dar uma prov11 
de confiança. Se déS!ie uo ministerio edl!& prova 
de confiança, -já e1·a. ministerial, · mas eu não 
quero ser jà ministeri:tl; silo os·o actos do gabi· 
n~te. quo hão de dirigir o meu eomportam·onto.-

Mas· porqao não .quero dar esta pt·ovn. de-con-
. ílança·~ .Porque V.- ll:x; sabe, sabe a assemblêa 
~-ten!.l que os Sr·s, ministros .apoiárão todos·. os 
ucú>s (In passada administração. Um dos :nobres 
ministros disse neill.ll cnsa que não havillo homens 
mais capazes pa~n .diri~ir n.s .s_!!i~ pas~ que os 
que elltâo (ls oecupavao. Ül'u, SEI 011 ouvi esta 
deela.raçilo, se ellli os~~- eseripta., se eu fi:~; op
posiçiio tão vigorosp. qbanto lfl!l perm!ttirito as 
minhas !rncas forç 15 a csso minlsterio : se· o 
ministerio a.etnal por um dos seWI membt•os anais. 
proeminentes dêol.arou que não bo.'Viiio homens 
mais enpnzes que os seis ministros paas~dos parn 
dirigir o p&iz ; SI:. mesmo esse nobre ministro 
dea o mais decidido apoio . fiO ultimn ministcrio, 
como, Sr. presidente, posso cu dar ao adual 
provas de •:onfiança, quando parece que· a admi
n_is~ção deve seguir a · mesma política da nnte, 
nM. . 

E, Sr .. presidente, para. que já apressar.me 11. 
dar um voto de confiança quando n minha. con· 
fiança póde ser ~ompletamento illudida' QtJando 
os a"ctos da administração ,.ac~ual p9dem obri· 
gar-me a faze~:-llle R opposrção que 1l.z ao mi· 

nisterío. p~-s~ado 't Devo portanto ser muito reser
vado, e estou por isso disposto a votar . eontl'a 
a emendol. · · 

E como· V. E:oc;. ndve~:tio que a discussão devia 
ser tnllltO restr1eta, eomo promcttí a V. Ex, 1l 
à assétnbléa ,geral- não demorat··me -sobre n 
ma.t~ri!l, coneluo d~clarando que voto contra a 
emenda. . . 

o Sr. l'lllt-a:nda ;-Tendo eu sido um dos 
ornclor~s que ua camara dos Srs. deputados to-
1l!áriio a lib~rdadc de impugnar n cmendil em 
d1sc ussã<>, e declarando o · nobre .oen.ador · .que 
acaba de occupar a nttenção da. _assembléa gere.l 
que voto.rl~ cont1·a eila em razao· de envolver 
um principio de confiança, quer pela primeil'a 
consideração, quer pela segundà, me julgo obri
gado a dat as razões por que hei de vol.ar contra 
a emendu, manifestando á. !ISsembléa geral quaes · 
Forlio· os motivos que, seguado me .pareee; acon
sel ht\rão .. a resolução pala . ·qlla.l a camara · dos 
Sre deputados· uagou seu assentimeoto á: men· 
cionada emenda. · . . 

Quando na <1utra camar4 ·eu e muito3 dignos 
eollegas ·meus votâmQa contra. essa emendn, não 
cntendêmos qu.a o fazia.mos porqu~:~ ella envol· 
vesse um princ;pio de confiança; ao cont~:ario, 
conheei_umos qne ern completamente indifferente 
no governo que passasse ou deJXas;e de passar 
a antorisação que semelhante @manda consignava. 
A não ser este ·-fundamento, Sr. presidente, n am 
a grande maiol'ia da eamara dos Srs. deputados 
que me acompanb.ou' em ntet1 pensamento da· 
namQs um voto· contrario ao governo, e um .-voto 
pelo qual -tão positivamente· demonstraríamos ao 
pa.iz que rejeitando·· a omeudn o faziamos- ·por 
níio .depositarmos nos eonspicnos membros do 
gabinete toda a confiança a· que tinhão ineon· 
tes!.àvel direito. Bastava,· Sr. · pTe$idente, ·que 
figurnssem é. frtlLüe da administrAÇão do paiz os 
distinetos nomes dos Srs. Torres, PauUn<.l e Souza 
e Mello, para que eu por modo algum puda,se 
pro~cder de outra rnnneira. · 

Act•talmente que ·o nobre presidente .do coru;a. 
lho acaba de rue r sentir que é iodilferente. o.o 
go\'el'IIO ·que passe OU deixe dO. passàl'" O. emenda 
porque nao considera quo clla envolva. úm pt'in
oipio· de confiança, é do meu dever· declarar que 
~oto contr·a ella, niio pelas razões que · so ser· 

. vio de manifest.lw t\ a~semb!éa geral o· nobre 
: oudor que me 'pri!Ceden, ~ma!! por Ot!lrtfs qne me 
·. parecem e,;sencralmente Justificadas, e !la qunw 

nem um dos sustenta.Jores da medido. se têm 
dignado de ófferecllr um ruciocinio · sequel' · em 
opposiçãa. · · ·· · ' · · · 

O nobre senador, Sr: pre~idente, ·declllra . que 
votando . conto.·a a emenda, por· ella import~r .um 

· p"rlncipio ·a~· confiança no governo, a eonside1·a," 
não 'obsl.an.t·•. eminentemente· util o.·Yantajosa, 
aos interesses da.- p·rovbicia."do" Rio Grande do' 
Sul. Eu· tomo· o. liberdade d·e declarar· ao nobre 

· sen11dor que não ·descubro na emenda · em d.is· 
eussiio -a m'lis peq,uena. utilidade ou vllnl.agem 

. ao Eniz, ou n provuu:ia do Rio Grande d.o Sul. 
Nam <l nobre senador- a quem tenho a honra 

de re!erir·me prod.uill >\ menor consideração por 
onde Jne fi-wsse cnlat no ~spiritJl a convlcçilo da· 
que essu. limenda. é. vantajoso, nem osae . resul
~do puder;lo conaeguir na camara .dos Srs, ·de~ 
putailos os que tomãriio .R seu eargo impugBar 
as humildes . observa<;ões qlli! tiv.e a, Ub'erdade 

· de offel·~cer A· considera.ç1lo ·daquelll\ ~~~- · 
: o~ -orad<>!e~. da. es<mara .. dos. s~- depu~os: que 

se--mcumbuao ·de mostrar .. a 1mprocedencia e 
desnecf1ssidA.de d9 principio consagrado, na ·emen
da. .n &nlliàrão, . :Sr •. presidente, , ~ba.U.o .de 
~uit~s e variado:!_ pontos ·de :vii~UI,-,e chegilrão á 
tnfal.il.vel -!l(Jnclul!aO::de· que: a .I!Uil doubin& . .uio 
podena merece~: a ap rovJ -o da casa consi • 
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rada em qutdquer.des !•ases _sobre . que fazia- .J 
mns t.SSe•Har n d1scussao. · · · · · · 1 

o effeito de se p•·~enchercm as ditrerentes v:~gas 
do •':'I:"TCiúr. · · · · . .. · 

.DisS<!·SC que a etnenda.· importava U:ma _.· <'"li ·· : 
d~àe que as leis militar~s não reconhecem; ..,_, ... 

Observou-se que se uma semelhante provi'déncia 
tinha lugar · e111 tempo de paz; muito mai~ facil· : 
mente prodúz lri,, os seus· saudaveis efft~it•)s en1 
tempo ae guerril, temP'• em que o pfazo marcado 
para a anti<>uidade era reduzido {l. met.\de, -e· no·. 
qual os ollieiMs podel'iiio conquista•· os postos 
por meio de· aetos dtl bravura, de coragem e do . 
reconheeida· intelligencin. · 

q U<Hlto l'e!eda·se ella a · -uma espfleic ' .Particular. 
de :mua de e.LVallaria de linha do Rto Gra.nd& 
do Sul , ~ qua~; não é . conhecida t!IJI a _n..,ssa 
or;::auisaçao mthtm·, f><ll$ que a cavallar1a de 
linha constitue uma arma g~ral em todo o ex~r
dto e imperio, c IH'io !la le1 nlgumn que des1g· 
!laàaiJiente determine uma es pecie de cavallarta 
P\'Oprill para a pruvinci \ do .Rio Grande do Sul, 
onde llt.é nem ba Ull t só COI'po .fixo do cavall-tria . 

Mostrou-se mesmo que ainda quando ho11vesse 
lllgum corpo lho. as pro:-..oções não serii\:> par·· 
tic11lar~"' a esse corpo, mo.s sim relativas a 
toda a arma geral, dn qual, e .dos · differentes 
corpos qno. a com~octn, s_uhlriio os cornpe~entes. 
officincs: · . . .. . · . . 

Fo!Z·SO ~entir flirld!l qu(l e!' a· desneeessuria à 
autorisayno, p_orquanto •e antes ·de _.se . l'ealisnr 
uma p•·on•oçiio se entendes>e con ;ementa preon· ·· 

. cher alguns postos vagos .· t\a cavaltaria, neste 1 

Ctlso os _o.fficia~:> inferiora> passariiio,"eo~ ord~ua· 
riamento acontece, a exerc~t· as funcçoes desses 

A esta ar:::umentaciQ.· Sr.· presidente, ne.o1hum . 
dos dignos . t?rà.lor~s '_qt!e t:1o briUiantcment~ orá . . 
1·ão em ·scnttdo · contrarto ·Ju1goa · acertado· offere· . 
rece1· .a tn€nor ·obscrynçilo. Ao· cont•·ario aq uelle 
que pri.meiro· . roiupcu ·" disc11ssão no . sentido _da 
emenda··declarou solemnement11 que em· verdade 

· poStos immedia.tnmente su~ri<lres; sendo · eata. 
doutti:ta tão exacta .e corre.ute uo direito c· na 
pratica militar, qua muilii.'I ·Vezes v.~se mn tenente 

. commandar.uma C()IJlpanhia ; - e .ontt·~~S ,vezes me~mo· 
tent:.Se vilit.u um alteres · 011 tenente . com mandar, 
alé1n · da propria companhia, uma outra provi. 
SQriamel\te, succede11do qne ate a1gumris vezes 
siio os· inf~riores eneatTe~ados do commando de 
companhi.as. ' · · . . 

n redncçM não· er.1 a mais regular; o que .o p:liz 
niio · reconhecia uma ca valla.t·ia proprh\ e essen. 
eia\ da provi•icia do Rio Grandu' do Sul, . pois 
que .toda· ella. peri.eMÍt\ ; ao .. ex.ercito em _gerni, o · 
ao astndo I · · 

Disse ·se · a proviJencili era pel'igosa, que a· se 
attendesse a que po•' uma coRsequeneia natllral 
dos f11ctos· viesse ella · n influir n'JS destinos dos 
officiaes de (?Cimeira linha, quer se · attendasss :a 
que· uin ministro qualquer que riiTo o Sr. -Manoel 
F~lizn:rdo· ·ae Souzli ~ · M:ello, 9''e summame:ito 
se re>JI'8itnva, e que ·ni\o se' JUign\ :a · cnpaz _de 
um al>u;;o, o quizesse · praticar'·em qualquer épo~u. 
cha ,naodo para qu:aesquer corpos de cavaUnt'U\. 
de línha a qu:mto~ officiaes da' gitarda"nacionai 
ju\gasse conveniente admittír por . comtitissão 11os 

Allegou.~se -. tambem, · _s~, prtl_slde~~~ ·que 'Se 
nenl1u.ma destas provlden.!utsorumari!IS e normaes· 
pl\dess~ -- dar . o resultado· que se·dcse]a e procura, 

· ncs~ · c:tso conviria : ·antes faze\• ·pasaar · uma 
disposiçiio pela pela · qual se restringisse o. tempo 
da antig•lid:~de e se dispensasse nas' condições,

. necessaria;; p11ra ·.a promoção, do que feri!· M leis _ 
quo r egulão u organisaçiio do ~xerclLo l'nlt_ertslidel 

· nelle offtcines qu-e por·n~nhum.tttutopodom oceu:pa_r 
· esse$ lugares; que só devem -pertencer· 'óquelles 

que JlOr seus rl!itçrados -se:rviyos, p ro{lrfo( '. O. 
espec1a~s por sat<sfare[n ·a todas M n.tg~nciOS 

· e condiçõe11 da lei,· M aebt\ó· no _ incon~estav~l 
dire itD de e:o~eree1· O'l ·postos que -··constituem· 
na pcot!.."'s:\o da~ armas . a -vida· e o ··fnturo dos_ 

postos vagos dess!l lil'tila. . · 
Disse-se que nl'i r> sendo a covalla ria _ de linhn 

umn tmna especial- li proviocia do Rio Grande 
do Sul, mas, .n todo o palz, e tendo o governo 
t:le preencher os postos va::os com os offiéiaes dn 
guarda .nacional da mesma provincia, poderia 
liCODtec'cr que o os.ercicio de s emelhante.atltoris'IÇào 
so cst~ndcase além dos. · limites desêjaveis c 
convenientes, porque tlla pode~ia chamar pat·a 
os dlJJerentes postos de quaesqu~t· dos .. corpos 
cln ' envallnria de l inha A offii!i:).es da ·guarda 
nacional da província do· R io Gcnndo do Sul, pois . 
é sabido qne por ut.nn circnrr.stancia pre\'ista 011 
imprevista, ou m.:.smo por uma necessidade do 
sen·iço, os corpos de cavallari~ do Rio Grande 
do Sul, poderião ~er t'eDJovidos de um parn 
outro momento d•Hiuella para outras provindas 
do iirrped o, e então por_nma sna:e.ssiio c~o.stanto 
desses corp_os.enu·e si·yinãn os offi.ctaes d_a gll9~da 
nacl~tllll da p roviucin: 'do .. ·R~o Gratidc a poderem. 
ser deapacho.dos p an todos e qunesqnes corpo,; 
d e cavallaria do paiz. · . · 

A estlt observação, respcitosan1ente offerecida 
á eonsideroçãr> da eamat·a dos Srs. deput!'do~. 
nenhum dos oradores udversos s e dignou de dar 
o. menor rospo~ta 'I · · · 

D i111e-&e que n provi<Jencia crn desnccesnria; 
q11er em ti>mpo do paz, qu er em tempo de guerra, 
porqunnto as leit o · l'•lgulamentos que regem 
11clualmente a mntcria das_ promoções Linhiio 
su:ftlclentemcnte provit.lenci11do a respeito da que·s 
tilo · verteutc." Detenniti:mdo ena·s qno e m cada 
um nnno. · se dê uma protno~ão, a qual nane~ 
possa . exceder · de~ee·: ~pa~o, c tendo marcadil 
OS dlft'~entes CaSOS· Cnl ' que : UID 'Offi.'Cia\--" 'jnferio~· 
pc;~~ria' con_qui;'ltar um:. posio ·· s~perior, j{l. por 
Jllcto : I! e nntrgutdade, e ·· Já · por · ~rtude de' mer~ 
cimento" :competentemente ·:verificado, havia nesslls . 

• · · · is ansaveis: ara.; obter 

militRt·es. · :' 
A estas observações, Sr. presidente, nenhuma 

rcspoat'\ se julgou a proposíto dar .,.da pa1·to. 
daquellea que s e oppuzer~o 611 itléas. que tenb_o 
nnte momento a . lionra .de emittir l . · . ... , :~ . 

Demo'lstrou-se, Sr. presidente, -que o. emeil.~-.. 
iria fazer reh-ogradar,. ou totnax: t.stacionarlfli' ôà :' 
direito~ do offieiRl de linllt\ e: ·suas promi>Çõõs" .· 
por•JUanto n:l" ·detormini:mdo cxprcssamelito.:~noi 
que ns promoções· 110 exerciw se fação i~sp_~n· 
suvclmente no . fim de um anno, mas .stm ·: que 
so eU~s ·fnçilo antes de nco.bnr o armo, .tinba e 
tem o governo o poder de . fazer uaui promoçiio, 
qu11ndo bem queir11, ·uun vez que esteja dentro 

: do anno ; e ponanto desde que . ae ílcsaem · -.111: 
gumas vagas _em .qualquer dos ~!.P,OS de ca.v.a.l: 
laria d<l exure1to, e quJJ fosse indr;open;mvel-· pro- . 
vlll-ns nov .. mente , poderi_ll o gov'~r.õo p,reench'!l·n!f; 
embOra· niio estivesse concluidti ·o anuo. · 
· A ·este ráciocinio· t~t•nbetn .:·Jii~ ODVÍO' a camara 

dos Srs. depul!ldas uma resposh qu11lquer dada 
em qualquer sen~ido .. . ·,'?-- :. . · 

Disse-se qua a prov~_$ncia . q_u'l se discute. 
eru· de "diffi.cit _execução, .i)orquanto, de~pendenJo 
e \la de ínfortna_ções das . '!J.luoridades · Bllbalternss, 
-v:er-118-hia muitas -vezes o governo em g~av6s -em· 
baraços para. poder llqlli!atar. o . merecu!leuto , dc>s 
officlae' da _guarda HQ!!tOnal qu~ · se _]ulgassctn 
eom direito a preencher os postos "'agos ; que o 
govemo . víria . a ~r . muitos veu.'S illudido; ·prin• 
cipalmente 8e se attcndcsso _a .que quando· se 
trata hoje d~ Íll;>:.or uma· promoção. e de apreciar 
devidamente o merecimen to · dos o.tnclaes ·de !!· 
nh\l. g1:ande& ineouvcniont.es se. aprese:tl.ã<~ 110 
govérno que podem f&Zer eom qne o verdadeiro 
merecimento não seja distinguido e ~onaiderado, 
sutceclendo que os direito• ~ preUrio 'I)CI)a p«
ten(~Ão exageradn ou · illfandada daquelle. que 
nenhum d ireito po~!io ter a •ere.n cona.empli\JO" 
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nas--promoções. A. esta ponderatjão tambem ne· 
nhnma .outra · se ofl'ereceu t· .. 

Dis:s&'se que a provioteneia er'\ !nutil, porqu~ 
em . um caso. ·c:t.trao•·dmario . ou àc uecessidã.de 
urgente~· como :naquelle,J em quo o .. go.verno: póde 
.f11zer destacar a gun:rda nacional, po<.letá tambem 
empregar · elle os · offieiaes da . mesma guards 
como lhe ·eonvier , não só na província do ·Rio 
Gr~!lde <lo Sul, corno em qo.u~lquer .outra . parto 
~ w~ri~ · · ·• 

·Foi na.turalmente es~a r.1zii:o que levoa ao no
bre ,ex-ministro -da. guerra a Julgal· que e9~u 
emenda não autorisava uma nova doutrina. ·e 
gue ._apenas e.w~rmaya. uma auto:risaçiio q11~ elte 
J:\ boha nQS le1s Vlg<mte•. ·V.· Ex..,- Sr. presi· 
d ent<l(ncaba . de ouvir que fui igualn\~nte essa 
mane1ra de . entender l:}o illustre preJide·nte dó 
conselho,. guattdo ha pouco nos disso . qàe o ·~o' 
T_erno pod1a. empregar os offieiaes 'dl\ guarda na· 
Ctocat -pelo . mesmo .modo- com que' poaía empr~
gllr. os r espectivvs corpos quando Jtllgasse OOB· . 
VIlmente fazêl-os destacar, e qu.e· pot~nto ,debaixo 
d~tsse ponto .do vis~a. lhe era · iuctift'erente, -que· a 
emenda .fosse ou na<> approvnda~ . ·. 

Tambem, ::>r. presidenle, e~sa consldcrnçR'o nuo 
mereeetL resposta:. na camaril dos· Srs. depnt.ados <ta 
parto daqueUes que sustent&v.io a emenda. . 

A doutrina que _combato, Sr. pt•e.!Jidente, r .. ra 
as ~usceptibilid,tdes dos officiaes lle linlln, am~.>nçn 
o seu porvir, attorra-.o emfirn, pot'que 6 p ossivel 
que esses of!ictaes, que só. 1>0olem snbir · nos 
postos 81lpenorcs. em consequencia de certos 
queaitos ·marcados por lei, venbão a ~er prete
ridos por ht>m~ns que,_ pela mesr~~ esEal11 e pelos 
mesq~os tramrtds, noo He habtht.arao como os 
do liriho'. · Essa dout:rin 1 afl'tonta os brios dos 
o!Hclna~ do exercito, porq1te cUe,; eutendoon qu., 
no fim de um, dous 011 tre~ annos vir-se·hn 
pedir o.o coq~a iegis\aLivo uutol'isaçiio ao governo 
pn.ra que sejíio tlellnttivnmen&e emprega<loa noa 
e .. rpos d~ linha. omc:iaes da guarda nacional que 
em CO'lll!lissiío e~tejào po1· ucu~o occupnndo o:S 
postos v~gos. 

T•mbem, SI'. presidente, a semelhante couai
deraçli•> nd<) Sol ueu :re>posta I Most.·ou·ao q 11e oo; 
proprios aflleiaes tia. guarda nacional . do Rio 
Grande du Sul niio . poâtlrilio receber c~m· .•Ym· 
patbia e beuevolene~a uma- seruelhaute dtspualçíio 
porqno lhe.~ era intoirnmente desvQntajoa l. .b:m 
pri•11elro lugar lr·se-hi I de11loeal-os ·lias suas pro· 
jJssõos · ltobitaaes, cbamnndo-o11 para o exerc1cio 
ele uma Tida. P?~-\ que se não, havido C:OlllPO· 
tcntemente habtlitado, e na qu•tl nilo' tinhdo 
esperanças ele · acr.bar Em segundo lugu, aon-io 
o princlt>iO oni111 ·•dor da vi«J&. do .' militar ·o . &eu 
futuro>, · esses . ofdciaes assi•u despaebados, · co :no 
determina a emenda, nio - teriil11 futuro, p or nllo 
teram direito n aecessos. . · ' . · · 

Eis, ::>r.· 'pre~idente~ em l'esmiío as corisidéra· 
çõe:o que me parecem a.conselhârão a camara· do,; 
Srs, depntndos a não · dar ·o seu , a~se11SO li 
emenda. q11e lbe foi · :reme~tida do seuado·, _eon&i· 
derações que (oràa por uma grande· maioria 
julg'ldu dn mai<:>r importancia e a_preço, ppr-tue, 
COlllO :acabo de ~or. a· honra de dJzer n· v. Ex .• 
a nanhuma deiL1s foi po~sivel dar a ZJJ.aís pl&u· 
sivel l'efut.açào . . · .. · 

Todavia, Sr.- presidente, os oro.dore$ · que se 
distinguirão na defesa do. emenda julgárào · que 
ella· era· admissivel' ·por diversos :l'llndamento,·, 
sustenw.nu<.i quo, se nós a repelliamo,., era mais 
pelo :reuio d;>S •bllSos -quo 'lia , .. saa . execução 
âeverião resultar, do qne pelos males qae ·de sua · 
j).dmini'io poderiiio ~:rvir. Mas V. Ei; vê, e a 
assembléa geral -,erf~1taonente conhece,- que ·nem 
essa nulo foi a e$1!eneial. .·e nem a ur~ica 'ae 
que nos servimOll ·-para justificar a _.deliberaçilo 
t omada. Enumerimos, sim entre· 11'1 muilas ra-_ 
:Wea expeudid •a. a fael1idade que ~deria dar-se 
dll ltt Abusar, e dii!SIJmOS que qotando não hou -

1'01(0 •• 

'.'ease l~t!nçl[ó d·c abuso, po\érião :grand68··· de~
vantogens rcsulmr mesmo da. leg8l · e flTUdeute 
execução da medida.. , . . 
· .Disae-"le IJlle' a· providencia.· era · proviiJOriil, ·o 
que serjll tomad:~ só uas · cii.-cúm5tanciaa · ·IIl!li's 
'Urgente~. como na ·actualid'lde; ·em que nãt> · ·ha· 
vião officiaes. de _linhll $11ffieientes pari pi:ei!n:· 
eherem as · vo~.gas dos corpo9 de cavtilhiriu de 
linlia. ·. . · · • · · · · 

A. i;,so l'cspoil.lerel com n ptopostn ol'ganisada· 
em 20 .do tnéz ulti m~.>, · di:>:enélo qu_e o · go·vorri0 
fez tanttts· qua~>tBS' promo~ues _po<iena faze,- puru 
o 2v, 3°, 4" o. 5• regimento,;· , de , CliVIillrni::'l· ' 'd·e 
linlla; promo~en.l•r aq11e1Les militares que:se ·acl•à
v~o nas , e ircumstancias de v-enc:e1·em · o9 posto• 
párll ·que f<lÍ'üO nomeados. . . . . . ' .. • .- . . 
: Responderei tnmbem p&ra· qÚe o mésmo . G~ 

COI'p<>_ de ÇllValla~i.a _ do l~nJle. que. _.de)l .. _mO~V.O . e 
as~!lmpto n ~odl\, · a · .dts,cll$ão1 e em ravor' .. do 
qual f,n·tó· ·se· :émpenb~rão · o~ abnllsados .:or&ao
res que · deféridêriio ·a 'e'inenda, iespaíidérei, digo, 
que . pnl''' ~sse corpo_ o governo ocab·a ·: de fazer 
as -pYomoçoes que Jld:tou con.veníentes; despa· 
chnndo -llpen ·1s dous ·:\!feres qae foriio transferi· 
dos-- ,da arma. de · inta·a~al'ia, não indo adianto 

. seguramente· 1_1orque entende11 que não era acer
tado fa:r.cr-·maiS promoções para um corpo, q11e 
nno est..\ ainda co•npleta~Uente org,mis'ldo. Foi 

. pela~ razões que se expecnd~m nu respectivo re
latortn que untendou o governo mais conveniente 

. e ec~nornicn . fszel' organi,;ar apenas_ dua~ ·c.,~•
PA!lbuu,. e [>Ortanto deixar· o nomeaçao· de todos 

. os vtllt:iaes paru quando as dilf11rerites compfl
ubios· se aehnssem completamente mo,ttadll9·. 

Disso .flri.!!hnente por parte dos sustel\tadoro;~ 
. da emenda qu.e .nful só o nobre m11rquez de Ca· 
xias, inas tambem o gov6rrto impe~i·•l tinha foito 
e tolotado nomeações no sentido dll- autoriaação 
que. se discute, po_r isso que. ta'!t·> o primeit·o 
como· o segundo tmMo fe1to deslgnllçlio de orfi· 
eines. da guarda nacional parn· set•virem nos cor· 
pos du · exercito; 

0 SR. MARQOEZ DE CAXIAS : - EQ1 caso de · 
ncceulda1<l. 

O SR • . :1l1o1\KDA: -O nobre mtirquez do Caxuis 
aeaba dti di7.or que se iSII() 5>1 !o~z fo>l pOr neces· 
llidado ; maa pora I'St.e cASo eatou eu de oceotdo 
com o nobre· marquez, pois ba põuco· disse que 
em caso uo urgenci" e de neeessidade .p vdia o 
governo o.liapór doi officiaes 1111 guardll nacional 
pelo mesmo modo por que dispõe .de ' toda ella • . 

Atio111, se dias&, Sr. pr~idente qne 09 officiaes 
de r.avall win da !f1!arda 11lleional do Rio· Graa.de 
'do Sul se torntio àe"dores da. protecção a &ene-

. volencla d_, governo ·o da IISSo'3mbléa gerul pelos 
seus b •ns serviços e _por . saa dedicação, toruan· . 
do>·se _por is_io d~gnos· tle fazerem parte . da .. cor~ . 
poraçau dos· oflic1aes do.eX>!rcito. Responderei a 
Qllem asaiin pensa que PU';\ 08 . ofllt:ille~ dá J!llar• 
da nacional IJUe assim se ·mostrlio. benemerlto5 
J;a. nas leis do paiz_ os meios de re~o~:~~pen~ultr 
vs seud· relevantos serviços, a sua ded!c11ção . e 
loaldade. . 

Não · seria o. nosso paiz o primeiro,. Sr. pre.,i
dente, que BS>lln proee.i(!,lse, porq11e sn~-H q~e 
nos . paizes em q11e mais bl·ilhll o sol ostenta a . boa-,. 
orgsnlsação.doa.e:cercitoa, os ,.erviços Jeal.á ordem . 
são. retribwdos wm ú~ulos .. e ~odeeoraç6e~: · e 
S<! i~so . aeon*e na Prussia, Austria, .. Russia a 
em . <t\JMI ·t.o.itis ·O'- pai:r.es àa Allemalllla. mêllmo 
q1111ndo . .sa . traLa de premiar serviçoa emineutes . 
p resta dós . no ~mi>o ·da -batalba. · ou- enl . rrente 

· do .inimigo, . de .melhpr módo . e. .por mais rone . 
razíio • póde · ao . no~ paiz, .ser .. appliç,&do' u 11 
semelhllnw systellia, princ:i~lmeJlte . no qqe A<~· 

· peita· aos i;>mciaes: d& 3W~nla . 111\Ciooal. O govcrnG 
· ~m p()ls ã··sua disposi~ os meios sullieh·ntM 

parA rPtribuir l}tzaP.sqner s erviços independent<! 
&I 
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de offensa ·e ·prejulzo aos direitos·· c legiU.aios inte
reases de briosa clasll~ militar. 

For, senhores, em vista dos ponderosas con
siderações que acabo d<l expender q11e se juli{OU 
a ~ll."mat'(< dos St·s·: deputados esela,·ecida e bub1li· 
tada para rejeitar a emenda que hoje occup11. a 
nossa· attenç:io . · · · 

Se o nobre orador a quem me referi .no. prin
cipio do meu discurso," ou algum outro digno 
membro se qui.zet' encarregar· de honrar coni 
algumas observações as idéus que deixo oll'erecidns 
á conaidera.ção da asscrnbl<~a ·g1!rnl legisb•tiva, 
procurarei susteutsl-as . pelo modo que me fôr 
possivel, e que puderem cornpot·tar as minhas 
debeis força,., No entretanto, Sr. pt·esidcnte, 
agradeço a ·V. Ex. e ã assembléa gllral legislativa 
a ~xt•:ema bol\dade com que se . digml.rão de 
prestar-me a sua l.Jenev~Ja aLLen~o. a mim, que 
niiq. Qn·sso de uma núllidade rio ·. reeh1to augusta 
. :.que' .'vejo reunidas. as . primeims,. as" mais 
'~· . .aJ!· e._il\~stres capacidades ,do p:}iz: se. tomêi 

a palavra, foi pw ceder aos devere~ _.da.pO$\çiia 
pot·que me havia eompromcttido, e p<lrqlle entendi · 
que. · · não devi$ deixar de ta~et· eehoar no. se~o 
dA . asseml.Jléa geral, em r<~~umido .. e .grosseiro 
quadro,. as razões que levárii.o .a eamara a que 
tenho a honra de pert.encer B·discordnr.d.t mediJa , 
nli:is respeitav:el, quo llle havia indicado s; .sabe-
dada do senado. · · 

Yoz~;s:-Vot.os, votos. 
Julgada ·a materia discutida, e posta a votos 

a emenda, ê clla por grande maioria rejei-
tada. · 

O Sn. PRESroENTJ:::-'- Peço aos nobre:~ ·se11ádor~s 
e 'deputados qne se demorem um pouco . em
qu·mto se escreve a" acta, e entretanto lhes 
communic.-. que n presente ses;;ão foi prorogada 
pot· muis dez dias. 

·Lida· a acta, ·é · sppt·ovada, e levanta-se a ses- , 
são depoi_, do nuúo dla. · . 

··: ........ 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1510112015 15 2 1- Página 1 ~e 13 

SESSÃO EM 10 DE SETEMBI\0 DE 1853-

- . ~· . . 
su.mtAlUI)~- E;eped~lte.-Diseurso do s,.; Can• 
' dido b'o•·ges.- N~!Jocios do. Pt~l·ahyba • .Discw·· 
sos dos S1·~. Hennques e Sd. e .Albuquerque:~ 
Ordém· do :dia,-Pretençtto .M major M.ma 
IJ;zrnto; - Prrrposla ·do · s... minif t••o dos nego; 
c~ os es&f'ange•ros. · · 

A•s dez horas feita n. cb:unada, acbão-se ·l_)re-
scotes· os Sr5. ·Maciel Monteiro, Paula Candtdo, 
Canditlo Borgda, Aguiar, · eonago Lea.l; Luii 
A•·aujo, Tbeophilo, Apri!{iO, Teixeira de Souza, 
Brotas, B ibeiro,- vigarioS&l\'a, Henri<}ues, Mendes 
da Costa,,- Octaviano, .Silveira da M:otia, . barão 
df'l Maroim, Paula Baptieta, ::>onzs L eão, Lins
manto, Jordão,. Bello, Belfort, Domingues, Fer
nandes Viei1·a, Lima e Silva, Pimenta Magalh!'ies, 
Paranaguti, Taques, Angelo Custodio1 M:endes de 
Almeidn, Gottvéa, Dutra Rocha; Vínato Lindol
pbo, Marcellino de Brito; Araujo Llri1a, Finsa, 
Ribeiro da Luz, Ferraz, Rocha, Beli~al'io, Brusque, 
Góes Siqll<lira, Albuquerque, Machado, Nebias, 
Eusebio, Almeida e · Albaquerque, Se eco, Saraiva, 
Barbosa da. Caoha, viseondc de Baependy, Vas
concellos, Luiz Carlos, Fausto, Freitas e Si· 
queira Queiroz. 

Compe.rceem dePQiS os S rs. Barreto Pedroso, 
Sã Albuquerque, Jose Assenso, Santoa e Almeida, 
:Mendonça., Wanderley, Cost 1 Machado, Figueira 
de Mello, Bandeira de .Mello, Augusto de Oli
veira, Monteiro de Barros e Paula Fonseca . 

.\'s onze horÍl~J menos . um q~arto, havendo nu
m ero legal, o Sr. presidente declara aberta a 
sessli:o, 

Lida, e approvada. a neta da antecedente, o 
Sr. 1• seet·et.Ario dá conta do segninte 

EXPEDI 'ENTE 

Um ofticin do ministerio do imllerio, . enviando 
o relatorlo'do presidente da provtncia do Martl· 
nbiio, versando s.:.bre qual das batrllS do rio 
Parnallyba oll'crece mais vant~gem para ponto 
de esci!Ja du barcas de navegação t\ vapor.
A' C)mmissllo .dd commercio, inauset·ü\ o nrt.es. 

Do mosmo dando as informações por esta 
camara esis,ldu 1\cel'ea do artigo additiyo olte: . 
r~"Cid<~ na du;cusaiin do orçamento de 1853 a tS:)i 
para tlcar pertencendo õ. camara munieipal da 
villa do Brejo d.a provincia do .Maranhão a ses· 
maris concedida pela o::arta t égia de 19 de Se· 
tembro de li95 aos indios AnaptllÍl!l,....;. A quem 
fez a requisição. 

Do Sr. 1• secretario do- ·senado. enviando a 
proposição do senado npprovando · a _p~nsiio de 
tiOOS cO'Deedida a 'fh.erez~ ele· Flins· Pereira da 
Cunha, vi~tV•'l - do conselheiro ·Antonio Luiz Fi· 
gueira Pereira de,..Cnnba.-:- A imprimir. ', 

Dos -Srs. viscollde de Paraná, José Thomaz 
Nabuco de Ara~o. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, 
Anwniç Paulino Limpo de Abreu e P edro de 
Atcantara BeHegarde, communieando que por 
deeretll de 6 do corrant-1 foriio nome.tdos, o l•, 
miniaLro dos negocies da. fnenda e ptesidente 
do· conselho de .mioistros; o 2•, dos da justiça.: 
o 8•, doa cio 'imperio; o 4°; dos dós estran·geiTos, 
e o 5o dos· da guerra e : ínterinamenta ·dos da 
marinha • ....:.· De todos fica 11 c.amar~ inteirada.' 

Do Sr. mi~iatro do lmporio enviando co~ia 11\l 
deer11to pelo qa•l houve p<ll' bem S. M. Impe
perial prorogar até o dia vinte do corrento. m..z 
a sessiio d·\. assembléa geral legislativa.- Intei· 
rada. 

Um requerimento de Antonio d.1 Silva Ferreira 

· R11ngel, official da si:cretarili. d6sta c.1mar11i' pedindo 
dispenl:l& . da assid~ticiade_ do seu emprego.- A' 
eommissão · de polieia: _ - · ' · ' ·. ··: _ .. 
. o Sn. CA,.DIDO noit~. como o•·a.do~ da depll• 

taçiio q11e !<>i comprituentar a S. M. ·o Im~a~ 
dor no dia ·7·de Setembro, nnniver&•lrio da -1nd&· 
pendencia. , do Brazil. -dedlu'a ter -apresentado ao 
mesmo augusto senhoL' 1t seguinte feli.cita~ão: 

~ Senhor:....:. O an1i>r da l iberd 1de é sem duvida. 
um principio gravado por 'Deus no coração do 
homem.' · 
: «o di~eito ~~ Jústo e.~e~:~icio d.~ -- ~~~saii f!i~~l-

dades é uma deducçli.o .rigoro.ia da nossa. _ptopri& 
natttreza. ,_ • · - · . , :: · ,·· ... -

« A: éo'mpre!lsãO ·óu ·:a ' nstrltição destes prit1ei~ 
pios de'eter·na:· verdade;' ou· ~o ·o efl'eito de ·uma 
vontn1e rigoroso. que dómina··ã tra'llleza. ''oil .o ' re
stilt;;dó ne uio&· ,tut'!lhl' que· os desenvolve• e · r.,r
tifiéa:'Sopovosl.êm ge.r1lido na esero.vídão; ·co.rvados 
à. "Iêi da forca~ - é tl\mbetit --eert<> que · o · a·doles• 
ecrite não pódo eamínt.ur sem·a ·-pi'ote'éçã'l de: um 
amparo. 

u Se todos estes factos siio inqu.e~;lionavelraento 
o efi'eilo das leis eternas dl'. creaçã•>, sem duvida 
o historiador se conf1md~ e o pou-t:co perde o 
fio de todos os seas calculos r emontando-se á 
époea em -que uma fraca colouia portugueza solta 
de improviso um brado de independencia, e col
loca o est'lndarte de sua nscionalidads entre as 
nacionalidades do m u.ndo l Sem dn vida foi a 
fraqueza ·que se elevou nté ao nh :el da torça; 
foi n criança qtul se nivelou com o adulto. 

« Esse ·Cacto iirrandioso, senhor, que o m11ndo 
contemplou cbe10 de odmirnção, foi um dessos 
prodígios com que o creador reveh algumas 
v~ze~ nos olhos do homem toda a forçs de sua 
omnipotencia, enviatld?·nos hetões que realisão 
o-; decretos ele sua vontade soberana. 

« Com eft'eito, o pab. profundamente agradecido 
reeonbeterá sempre neeao principe generoso, que 
!Wldua uma 11ação e libertou dous povos, o 
eleito da Deus, que passando sobre a terra, 
consagrou toda a sua vida á prosperidade da· 
quell~s q11e lhe lla.vlii.o . sido . conftaaos. A lnde
pendencio, porém, sennot, de ·um povo, se 'é a 
uncção que lbe dá um nome e o qlle !!\i pro· 
fessar na carreira do progresso e da ci viUsa.ção, 
outras vezes tem sido o ponto d .. partida para 
tod•JS .as de~g$ças que preludiàu á · diScloluçiio 
social, se uma vontade forte e iriHexi vel;- mo de· 
litda vela ruão e pula jusUça, ee ·não antepõs 
a essas calamiJades que frust!lo os m lis l>el1os 
d~stinos. 

" ·Felizmente, senhor, piU'a a terra de Santa 
Oraz. o dia 2 de -Dezembro de ·1825 lhe deu a 
garantia a mais segura do mais seguro e glo
rioso ponlr; porque nos RJlnunciou a existencia 
do príncipe magnanimo, que seguindo os p11asos 
de seu .AUitllst.o pai, nos devia fazer cnmpreben
der que a liberdade ó um principio, e não uma 
paiuo, que a. integridade d\) imperio é uma ne
ces~idad~ d.s s1111o grandezn. -quo a justiça é a 
tegra segura de governa1·, e que o consorcio da 
resle:~;a e do povo à uma condição indiapeneav-el 
de prosperidade. 

« E," senbor. em vista de tlles factos, quo a 
camara dos · deputados, c;blllll de jubilo, nos envia 
e m solemrie deputação a•> 11u·gu_s~ lhrono d& 
Y. M. Imperial, alim· de fuzer sub1r a eUo ()S 

voto~ de reconhecimento e de adbeaão de que 
se acb~ pouuiJo um grande povo, que· na ali· 
gnsta pe.~soa de 'V. M..- Imperial, e em sua au• 
gustll dynastia, reconht>ce a mais s.egur:1 garan• 
tia de sua independencia, o mais firme prioel pio 
de sua estabilidade, e a baM sotidA, indl$pen.sa· 
vel> de stu ~esenvolviinento e -prosparidade ... · 
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:Resposta de S. :M; Imperi>~l : 
" Recebo sernpre com vivo jubilo a· expressão 

dos seulime::~tos da camat-a ~o;; Sr~. deput8dos, 
n>as senuo-mo dla diri~;ida .no r.nniver»ario .do 
dia de tanta gloria para. o Brazi! ~. para meu 
pai, n11lior deve ser a mmba graL1daO.» · 

O. S:a. PnESIDE~'Tii:.:- A resp<~sta do i•llperador 
é recebida com muito especial agrado. 

NllGOClO~ DA F J,l!AHYB.\ 

o s .... :rrcn:t-lq:ucs (pela ordem):- Sr. j1re
sident~, a camara se record!lrá de que o nobre 
<lepu~do por Pernambuco, l1u p~mco exonendo · 
da presidencia de minha provinctll, em uma das 
~essões ultimas, dirigi o uma accusaçiio mui g•·nve 
:L um meu irmão. A nillureza. da accus~ção e o 
dever. que me. assist" de defendei' a honra do 
uma pessoa que· 1ne é t:1o conjunta e cara, me 
leva a p"edir á camara a graça de npprov,:r a 
urgeneia l!Ue vau propõr, para <}11e en possa 
mostr11r eoin documentos e. injustiça de semelhllnte 
accusaçito. . 

A cumam tem observado que não 1ne ha sido 
possivel realisar autes essa defesa,-· apezar· de 
meus· esfnr<;Os; os dias de sabbado, designM!os 
pelo regim_ento para a ~iscussão ~c requeriDien
tos têm s1d0 deRde mmto eonsumuios 11as horas 
pro'prias com um requerimento relativo á pro
víncia do Rio Grande do Norte. A continuar 
essa discussão, me plll'6ce que "Yirei a ficar pri
vado da defesa que tanto me cumpre fazer á 
-pessoa que me é tno cara. 

Peço pois á camara que attenda ao de"l'er Em 
que )J1e acho constitui do; rogo aos Srs. depu
tados que se colloquem em meu lugar; e conto 
que se dign11rãõ couc&der-me a graça, que peç(). 

Consnltada a eamara e. este respeito, e nppro
va.:la a urgencia na fôrma requerida,- ficando por 
isso preterida a discaasP:o do reqaal"ime.lto ro~
lativo aas negoeios do R1o Grande do Norte. 

0 .Sa. PBESIDENTE:- Tem n palavra O Sr. 
Henriqucs.. Advirto ao nobre deputndo que esta 
discllllsiio na fórDia do rsJ::imonto não deve 
c:..ceder 11 tres quartos dl3 bora. 

o S-r. n.o:n-rlqt'les:-Sr. presidente, nunca me 
occoneu. quo tivesse de encarreg<J.r-nre perante 
a came.ra •los Sra. deputlldos da t&refa com 1ue 
vou ter 11 honra de occup~r a sua attcnc;ito . E 
na verdade, entretendo rela~ões com o nobre 
depu.tado pelu. provinci!\ de Pernamtuco, ha pouco 
exonerado' d~ pre~id~ncia daqu_dla. que tenho a 
hoOl'a de representar ne3ta casa, nuucn rne oc·
correu que com t·1uwnba injustiça e deslealdade, 
e em retribuição do apoio sine~ro e leal que 

· prestei tJ. admiuistra~âo do nobre deputado, rosse 
por elle aqu.i .aggredido na pessoa de um irmão 
que. me é mui caro, e que quer como p!trticul9.r, 
quer como !unccional;io publico; sustcrHon com 
toda (\ dedicação e ~ldade os príncipios·e po
litica adopt:1da pelo ·nobre . deputado -em sua 
admini$tração. 
· A eam11ra 011vio, Sr. presidente, que nos ais
cu:·sos com que tive a honra da occupal." a sua 
attenção a· respeil.o do estado dos do.us termos 
da minha proviucia, Natuba e Pia1:có, éu t.-atci 
ao nobre deputado por Pe1·nanbuco com toda a 
dcfercncia.. e delicadeza; a c.amara ou.vio que 
tendo de exPót: ,o esla;to de elGJIL·•cão o escandc
cimento a que chegárll.O ml~, dous termos, ue· 
nhum"o. censura; p•Jr Olais pequena que fosse, 
dh·igi ao nobre deputado; a camara o~;.vio flnal· 
mente, q1.1o até em defesa do nobre depu.tado eu. 
referi na casa factos que pQr elle me bavião 
sido commlUitcados particularmente: Eu di5~e qu.o 
o uobre deoutado me.l'eferir.a que se o governo 
impei'iai lhe ~onc_ede_sl!e a ,forç~ q1_1a reqnisitàra, 
cl!e não dqvtdpria 1r :t P111nco afim de, com o 

I prestigiú .de .seu- cat'R'Q -e força da sua atdori· 
dade, acaln.a.r ns p~ixõ~s •.. contet os .d~o1·deiros 

!. e--f•zel···c·,pturar os criminosos. . . 
~'iz ainda. mais: ~eaEsando·se a demissão do 

cadete que commandava o destacamento •de Na
\ tuba já durante a adminishação do aetuaL viet!· 

presiJente, eu disse na casa~ e~ nobre dep~tlldo 
o confirmou, que css!P. demJSSill") t:ra deY1da a. 
conselhos e a in~tru.c~ões suas. Daqui a cama.•·a 
verá qtte tratando ou ao nobre depntado com 
tanta cm1s~deução, foi elle summamente·injusto, 
foi sobremaneira desletll para commigo .trazendo 
para a ·discussão, e sem .. eonveni.encía. alguma, 
~m que -se désse mesmo necessidade, ~-nome 

• de meu irmão. O que venho .de dizer, Sr.· pt·esi
dente, ·foi confessa~o pelo nobre deputado quando 
no pcincipio de seu discurso declarou . que na 
díscm;s:\o havida na· casa. nenhuma censura s~ 
tinh'! feito Mm ás administrações anterio.l'es á 
sua, ne•n à sua m!lSma, · e nern iL do seu ante· 
cessor. 

Eu sei, Sr. p~esidente, que o nobre deputado 
se ·quei11.~ de que eu o provoeára, declart\ndo em 
meu diseur~o que Sebastião ·I.i<lS. de Arauj<l se 
hospedára em rtma casa vizinha ao palaelO da 
presidencia; mas isso nã' púde passar de mero 
pref.el:lo; o nobN deputado não põde deixar de 
L'econhecer o contL·ario.·Em· ·primeiro lugar, tanto 
o nobre deputad1} reconheceu que. o não' censu
r~i. 11ii.o provoquei, que, como acabei da -dizer, 
confessou que neuhuroa censura se lhe f<lz ; em 
se!iundo lugar, o meu discursoJ em qu.e vem e$56 
incidente foi· pronunciado na co..;a no dia 22 de 
.Tulha, c. o nobre deputado -respondeu no dil.l.ul
timo de:;se mez, havendo portanto o espaço de O 
dias, e no decurso de todo esse ·tempo nunca· o 
nobre deput.adD 'Se ma mo3trrm oft'endido ;- e tanto 
nssim que, f~llando ainda eu , e da.ndo·me o 
nobre deputado di!ferentes .apaJtes, -não .t.l'.lltóu 
de scntelhante objecto. · . -

Demais, a caDiarll se r~cordarã de ctne eu nii~> 
tt·utei da vidn e costumes de Sebast1io Lins ; 
nãv dissó que clle era i11nocente ou culpado, 
bom ou-mflo cidadão; apenas me ocecpei com o 
seu assnssinato, e em relação sómer~tQ é.~ . c ir· 
enmstlmcias atrozos qu11 o acompaubárão; 11· be111 
vê a cnmara: que nada dizendo em desabono dos 
costuDies de Sebastião Lin6, que pelo· coutre.rio 
ded11.rei ser ·uma Btttoridade cc.nstituida em 
minha provincln, r.ão podia pretend~r olf~t•~er 
járnai$ uo nob•·il deputa~o co'!!· â declar.wiio·'·da 
hospedagem do- Sebast1a0 Lms· na· ~pltàl•·,dll 
minha· provineia, em· um11 e1s·~ Yizinba 'ao···pa· 
lacio da preshlencia I · ·· · ·· · · 
· Ha ninJa ntua outra conside1·açào," o vem· a.ser 

que i11du o uobre deputado á minha· ce.sa no· dia 
seguinte á.quelle' em .que 'aqni f..tUiri pelo.-pri1neiya 
vez sobre o estado de Natuba e Piàncõ, ·e""lra· 
tnndo n ess<J reapeítt>, dis~e-me que· :nada ti!lhd 
a rtotpr no meu· discurso senão .. uma. especie de 
c<)ntradieçlto; porquanto pedindil =eu·augm"tllti'l de 
força para a 1nínl•a Jlf'<)vincin, ·•:iccusára 110 mes· 
n'lo tempo a força ·nella exis~nte da perpetl·a· 
ção de uu1 aasassillato horroroso;. ao que tive de 
responder, expliea11d<> o m~u p.insameut<> ...• 
· O i:in. S.í. E ALBoQo~nQue: : ·:..... ~ão fallei dessa 

facto porque. tivesse de occripar-me .deUe nn'·ca· 
mar,1, 

O Sx. H~::xniQUES -~-.... dia> depols . fa.llon. um 
onl.ro nobre deputado pid:~. minlil_l pr<!vincia, .• e che
.. ando-me eu ao.nnbro doJputu.io dLsse-·.he que Ia nas
ponder, e sustentar a exaeUdãQ d~ qu~nto ava.n
çãra· perante a cama,·a; então o nobre deputado 

·1· me -ütsse· o seguinte : n acho prudente· qu~< nada. 
di-ga,' porque M tomal· mais parta- neata disells· 

l são ' se- sahirá mat '» Ora, eu qne nada recfliava 
a respeit(). ' de q o.alqn~r debate sobre os nego-

l cios de minha provincia ; eu, que como o nob:-~ 
de?ul.adG noo ig,.ora, ·t!llaç-.ões eniretinba . ellm 
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Sebastião-· Lins, n· quem vim a conhecer pouco 1 
autes de r-artír pare esta córte, a quem uunca 
esçrevi, o que ~~~o fiU!rão outros quo hoje o de· ! 
prunen1., · entendt que o no\,re deputado como \ 
quo .tinha em vista , desejava que cu ficasse 
derr,.tado nesta quo5tão, prevalecendo' quanto e:r.·· 
pendêra o ontro meu -nobre r.ollega, e ~amei a · 
deliberação de rosponder ·a -este, provando eom 
cartas e documentos que não hnvía illudido a 
camarn em quanto primeir.1mente. trouxera ao 
sou <:ouhecimento. Nessa -occasiào. o nobre deptt· 
tado, creio que- prevenido por alguem que in· 
teressava -índispól-o eoutra mim, pergunlou-me, 
se lendo cu di\o qa1e Sebastiito f ,!ns chospedára 
em uma easa vizinha ao palacio da presidencia, 
tive em vista censurai-o de qunlquer r.1odo>, ou 
lançar contra elle algnma insinuação de~fav"r•· 
vel; respondi que · miuha int~nçiio fÕTa mosta·ar 
c<!m isso a convicção. ·em qne estaYn Sebnstião 
L1ns de sua innoceneta, po1s que ao contt·urio 
não procuraria ·uma casa qual n do major Ní· 
calão, collocada no coração 'da cidade, na. rua 
mais publica da en pital e vizinha á da primeira 
:~utoridade da província. . . ._ 
' O Sn. S.\ E ALnui:lu.en<ius :' - Eu·· soube disto 
sóinan te aqui. · · . . · · 

O Sn. HENlUQUl::S :-Bem •4 V. E~. · qnc quem. 
se suppõe criminoso- não p1·ocede . como Sellas• 
tilio Lins pro<:edea: o. receio de ser visto e 
observado, o temor da captura, dieta sempre o 
aconselha . todo o desvio da publicidade, a. oli
uba · observação, .pois, era - inttirinnente proce· 
dente, e .1iul.la o 11lcance que -vsnho - de deClarar, 
e niio foi · impensada, como menos reftectidamento; 
disee em ~e.ll discozrso o noiJre . deputado. Daqui 
ve . a carnara n ·jnj,ustiça e. d eslettldade .ciJm que 
commip:o. procedeu. o nobre depntado, procurando, 
mas felim~eute em vão, deslustrar-me com essa 
ag~··essào injn.sta a '!Deu irmão • . 
· Sr . . prelSidente,.: e11 - -não posso &Cilmpanhat o 
discurso .do nobre deputado em cert.os trechos : 
uào . tenho . noticia desse caso do nobl'e deputado; 
Ignoro esses •. actoa de generosidade de quo tnnto 
alar<ieou : ·niio sei dessas despezas, qus á cuata 
de :: sett bolsinho -diSIIe alie que fizera eom "re• 
pres!!ãO de crimes e -captura de ct·iulinoaog, Da 
foll.a publica da miaba p1·ov.incin, que tran· 
sere v.ia ,. :OS actos officiaea do nobrs o.lot~ntado, 
eu vejo moitas. e repet_id~ orden11 ellpedi<laa pot· 
elle , a. .l.huourario\ da .. fcuenda mandando pagAr 
deapezu com diversos objectos, e eom a con<iuc· 
tiió de recrutas. para 'a e-apitai da provincia ; e 
dos balanço~ ,-emetlidos ao tllesouro publico P~>la 
mesma. tbesouraria; . vejo que est<\ om virLu.de de 
ordens, do nobre deputado; oa esereieio de 1851 " 

.lS.'i2-: despendêra- eft'cctiv.amen~e . com o rect·uta
mento 4::l!78680, fe$Lando a pagar 4308280·; e 
que oo ell&rcicio e01·rente .até o . mez de Ab.-il, 
em . que ., nobre- deputado .deixára a presidenci~ 
despende u·. e! la · eotn o mesUIO .. objectn ~6701!l00 
o que ·tudo prt>faz. a samlll'l total d~ 7 :3-t8S:~oo ; 
entrdanto que .-poueos forão . os . rocrutas força· 
dos ;: e tanl<>. assim quo subind.l , o· numero del
les no primeit:o . tl:tercicio .a 128; comi) se vê-do 
relatorio da .guerra, npcnas dous forRo volun
tllrios a ~. engaj·ados. · ~, olha par& ·as despezas · 
secretas feHas pela polic1a, as que o ·nobre· de· 
putado deu a ent.euder haver procurado poupar 
com o 11eo. bolsinho, p&rticular.. • . · . -· 
·. O Sá. S.(l: ' AiBoiiuEnQUE : ...:. N11do. disse nc:,;se 
seotido, · · · · ' · ' · ' ' : · · ~ . . · 
. O Sn. H~iuQuEB .: ~ ..• eu v"jo. que do balanço 
da _, tbesouraria :da launda. C<)llSta · que-~ ,,nobre 
deputado, d espendéra , ~r<~ta~rn~nt.a, no. semestre 
adt.licional ,no ~xer~ieio de l&l . a 1852., a .qWintia 
de ·8108, ' ·11 uo exercício .segalinte (18;)8 _; .seudo, o 
totll.l 9'Jr5S. . . . . . . 
·'· Dei1atei tBUlb.em. de parte eosc preatigi;}-.de,q,ue 

o nobre deputado nos disse hnver conseguido 
ro.deat· o seu nome ; não sei onde · isso teve lu· 
gar, . pm·o1ue antes d·a presidencia dll. minha pro· 
vjncia o nobre deputado nenl1um cargo publico 
!!Xerceu <J!IC pudesse trazer ao seu nome ·ta,i ta 
unportancHi. · · 

O Sn:. PAES · BAJtRI!To: ,..·· rsto" ú muitO con~e~ 
nient.e para á . _di~cussão ! . _ 

O Sn. H~o:l:ntQUES : - E~lou re.<pondP.ndl) ao 
discurso do nobre deputado ; se não era conYe· 
n iente, el!e o não tJ·ouxeS5e. 

O _Sn_ SX E ALuuQormQr;.e:: "7"" Póde dizer o que 
~b~ . .. . . 

o Sn. HENRIQvES : - Estolt examinando 'o dis· 
curso do nobro deputado ; esLou gostando dessll.S 
fofi.ccs ; mas o certo é que na minbn provincia 
di!f~rtlutes assassinatos, e ent1·e · ellcs .11 de nt· 
gumllS pesso~s nota.veis, e mesmo autoridad·es, 
con1o .tive já occasiào de. re ferir ;· tiverii.o lugal' 
na .admini~traçio do nollre deputado ; e isso 
muit()_ .depõe . cont.l·a . essa 'cel ebridade ·de séu 
nome, de que o nobre deput:ido todo . cheio .de 
si julgou . de,·er. prcveuir-llDS logo em _seu pt·i· 
meiro discurso. . . . . · . · 

· O Sn. P !I.Es BAnRE'l'O ' - N >io disse is~o ; fali o li· 
em rnateria de repressão d!l ·crimes. 

O SR. HExRtQUE~' - E nem en·disse que trou· 
xesse isso n outr., respeiw ; mas a cs~e mesm9 
esse seu n ome nada eonseguio melh<H~nr a minba 
prov.inc:ia. 

( Ha um apa•·te. ) 
N>iO, não sahirei tl.o circulo d.> qua .; olficial. 
o ~R- Pus B.UtRE'rO : ~ Póàe entrllr tambem 

na vid:1 privada! 
O Sn. HENR11;!U.Ets : - Deixo esta tarer.. . ao 

nobre deputo.do ; qu:mto a tnilll, não seria já· 
mais cap~ de occupar a attenr,liu dn camara 
com a vida privada da .alguom : . • trato do netos 
otliciocs ; c ostoat om meu direito : so tenho to· 
c11do llessos objeetos quo venb:> de r eferir, ó 
porquo o nobre deputndo 11 qu~m respondo, rião 
sei a Qile proposito, a nilo Hcr muita .tllnucla, o 
essa vnidado que o caractcrlsa, com · -ollc'i se 
oceupt>U em seu dlscur$o. · · 

Sr. presidente. nB.da direi lambem àceren d1158e 
euil.e.mento que o nobre dc~putado nos disse exer
c~rll soba·e os 'dístiuctos ex--presidentes dns ('tovin· 
cia~ de P <lrnanlbuco e Ceu.l.. O nobre d~putad.> 
nos .declarou am · uma c1rta qne leu dirigié!a por 
clle .ao . nllllre .uJinistr::) da . justiça, qu.e havia 
despettado no nosso . honrado e nobre çol!aga,· o 

, Sr. Dr. F rancisco Antonio Ribeiro; ent~o· Jlresi· 
dtr.te de Pernambuco, e· ao S1·. ·Almeida Rego, 
então· presidente : do Cearã : n~o sei díssó, e 
pOl'funto·_nlió posso. o~upar-me com essa. parte 
dó ;discursa .do HObt'e deputado ; declararei upenaa> 
qu"e -seud.o· re;:onbecidas ailitçlli.genciá; d~ilica_cão 
e zeto pelo .'serviço ,desses nobres . es.·_presldentes, 
cu>ta a crU q ue o nobre deput11do, apenas ini· 
ci<ldo ew administração, os e:-:cedesss de 'qual· 
quer modo; uiuguem de certo vorli. . nbi ·senlío 
expressões . bem vi\·as dol uin orgulho condem · 
nàdo ,pel'l.S_ regras ·d!\ deccncia e eortezania. 

O. SR.,. S.;. .a: ALBuQcERQu& : - Intérpr<!te 4!amo 
lhe parecer. ns minb.as palo.nas.' · · - · . . . 

O Sn. PAES · .8.\taETo : - O de·spertar ohi · quer 
dizer eomm~~MJ<S.r, pedir ou requisitar. · 
. :·c;· ..sn:·_ HE..~~QCEs: - Essa lDterpretai;ão · é 
singular;. e ·nà~ ·depõe .tavoravelmen.te p:~ra com 
a:· interpretaM&-: . lê& .o discnrao do. nobre· .. depu
tado, ·fl · ahi -,achàrá - o .,.que venho' .de . . duef~ o 
nobre deputado, ~--· pr.eatdeot& • . chQío. sempre de 
si, ·.como . .que -.se O.VCS(}U. .a exprímir~se para. com 
0$ $eU& ;evllegas de·,'llma maneil"a . pouce:,c®v.e· 
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nicnte ; assim, officiando n um outro distindo 
ptesidentc •. diss~ :. " Arroveito a oceasião. pam 
fa::cr senlir n y,. E,.. que dere empregn1· toda 
a diplom:tcitl nfim de que seja reeonheeJdo o di
reito do consul desta proviocia com preferencia 
ao de Pernambuco para a arrecadaçilo das f-lzou
das nauft·agadas, ~te. • E' muito, Sr. president~; 
ê muita filaucia; é muita ''llida\le ! ! 

O Sa. PAEs BARRETo : - Esta discussão c 
uma miseria ! 

O Sn. HEXR!QUE~ : - Miseria é de quetn trou,.c 
essas co~sas para a discus;;iio : eu ns estou 
:waly~aodo. Prescindirei tambem, Sr. presidente, 
desses melltoramentos llyJraulicos gue o nobt·~ 
deputado nos assegurou que· havm manJ~rlo 
fnzer em minha província: não sei quaes elles 
fossem; c posso decl:~rnr à camara q•tc o nobt•e 
deputado não foi c~c;o ; poi~ que O'l -molhora
mentos !Jydrnulicos que se fizerão .. em dous ou 
tres engenhos de nssucar d~ minha. pro-víncia 
farão determinados pelos resp~ctivos douos:; 
clles ó que .pagáriio a despeza ; 6 não sei como 
c nobr~ deputado possa . chamar isso a si. E' 
verdade que. o nobre deputado, concluidn a obra, 
foi assistir ó. botada o moagem e em um delles 
no~ encontrámos, e . te'le muito em cuid.,do que 
seu nome apparecesse em uma lamina de cobre 
eollocada •\ entrada dessas propriedades"; de 
sorte qu.e uma das primeiras causas que se via 
ao pcnett·ar as casns de moB~em, et·a uma la
mina em que se li;l o seguinte : "' !!'e i to no 
anno de tal, pelo engenheiro l'tüio, ua adminis
tração do presidente Antonio Coelho de Sá e 
AlbuquerquB l> ; mas note a camara que o enge· 
nheíro, que reconhecin a fofic~ de tudo isso, 
tinha o cuidado de fazer gravar em cima o 
seu nome, ficnndo por bo1i:oro o do nobre d~pll· 
tado, pr~sidente enHo d;l provinc.ia, e que 
assim mesmo se ia ·conformando; po1·quc parece 
que pouco se dava dos melhoramentos, e .sõ o 
lisonjeava a inscripção do seu nomo nas tacs 
laminas em caracteres amarellos. 

O Sa. PAES BAnBE'I'O ; - Isto ê que é mi
sexia. 

O SR. HExiUQOES: -:- Se é n1isol'Íil, o nobre 
deputado pos: suu província é que a trouxe para 
a camara, e, apezar de mis~l'ia o nobre depu· 
tado se vai incommodando com el!a, 

O Sa. PAES BAnREN : - Ora, pelo amor de 
Deo!l! 

O Sr.. HENntQuzs;- Ann!ysando, rois, ess~s 
aetos de IJUC o nobre deputado no!l den noticia, 
c mo~trando que o nobre deputAdo · se equivo· 
cãra, passnrei agora á accusa~ão feita a meu 
irmã:>. 

O nobre deputado. S1·. president~, disse que 
constando-lhe por informo1çâo do cadete·com
mrtndanto do destacameoto de Natuba, que Se· 
bastião J.ins procurava n capital de Pcr11umbuco 
ou da Parahyba,_ dirigira ordens l'esenada$ a 
meu irmão, juiz municipal do termo da capital, 
c como. delegado de polici~ encarregado do e~
pedientc della por ausencia <10 respectivo chefe, 
tleterroin1uldO a captura do mesmo Lins; c que 
entretanto, tendo vindo este á cidade, e visitado 
c sido visitado pelo chefe de policia que era no eu 
i r mão, $egundo uma carta que eu aqui li, não se 
cuwptirão as suas detexminações, tal vez por- esses 
preconceitos de que desgraçadamente alguns se 
deixão possuir d!i con~eniencin d~ quacsqu.er 
allianca.s. Procurar~ i, Sr. presidente, oonter o 
justo resentimento e indig<~aç,;to que e•u 1ncu 
cepirito não podia deixar tle produzh· ~no infun
de.<la a injus~.a aecusaçio, c procurarei guard 1r 
t<ldws ll>liOOnvenienciaa na··defesa de um" ·pessoa 
que me é l.ão cara, :e que. tanto me me1·ece. Na 
carta que aqui .li não se falla nessa.s visita~ de 

que trato11 o nal.Jre deputado : sú un1 espirit.o 
prell:enido ,e indisp03tO podet·ia tirar a illação 
que elle doduúo ; a cat·t-, alü está ü·m1aeri pt a 
em metl primeiro diseurs• .; da qutll declaração, 
de que muitas pessoas da capital visitá.rão a 
Seb1sti>io Lins. nã<) se segue que o Jizesse 
tambem o chefe de policia, o cttja .. ca>a elle foi'; 
como na mesma. carta mui claramente se diz, 
'lUeixnr-sa apenas contra os. aecessos e vio· 
leneins do eadete. 

Peço n cam11.ra que se. recc•·~e que o nobro 
deputado não sv n tio aprese a toa àocu men to al
gum pelo qtJ.al provas3e que havia dirigido esse 
reservado n meu irmão. · 

O Sa. PAI"S B11.r.nl!:'l'O ' - lh. de apr.::sent(I.T. 
O Sn. HENRIQUE&: - Como nii.o ~xhibio a 

nulis pequena prova do recebimento do mesmo 
reservado, o nob1·e J~putado, que aecusava, 
devia f<\Ze!-o. Ouvindo a me11 irmào a re5peito 
de semelhante accuso.çào; eu vou ler á camara 
o que clle me diz em resposta em carta de 23 
de Agosto proximo findo. 

" Elle, refel'indo-se ao S•·. Sii e Albnquerqu•, 
" não se p~jou de avançar na camo.t•n uma 
" falsidade,· pois que nu.nca t~ve commigo con-

. Cl Ít;:l'~ncia nlgUlllil. o).c.,rca de s~basLião Lin~. e 
'' nem a tal respeito me manda11 chamar. Indo 
" eu a palacio, depois .d-e. baver-UHl officiado 
« ác.erea de. Natv.ba, fallar-lhe- sobra a baixa do 
o: soldado da companhia fixa Joíio .d~ Góest que 
" elle havia ~romettido, perguntou-me elle o 
" que era aqulllo de Níttnlla ; e lhe 1·~apondi 
cr que nada :sabh alem do que continha o ofii
« cio, mas que eu dava sempre nlgumn. qu,ren
" tena, uois que o cadete de 11migo se consti· 
« tuira 1nimigo do · Sebastião Lins : dissa-me 
a então elle : -porlim o Lina é máo bometn ;
" e passámo!l a outro objacto, Dias depois, ou 
« OI) seguintE;, chesa Ltns com o.s officios do 
« ueleg11d0 do tcrm<>, IUO!ltrando 11. pen;egUiÇiil) 
« que Lins estnvl\ toolfcondo peloi excessos e 
« '.'iolencins cont~a elia exel'cidaa pelo cadete ; 
" segunda ve~ lhe ()\lieio em dnta do 2<.1 do 
" Abdl, a essa oftlciu o o que vocô leu· u~ 
" cam11.ra; o o faco acompanbar d'<> provirn11nto 
" do recurso de ~'eli~ Lins. · .· 

" CJnhecet~tlo a lncHnu.çila, dello n f11vor do 
« eadcto, e a g1·ando indiapbalçllo eontr11 ,Linl1, 
" só lh.e pude Uí<tor em conversa :-o agor11 o q11o 
" fa!·á V. E:t, 00111 ost~ p1·ovimcnto ? - Rospon· 
"' dou-me, c uoLo o.Js tern1oe : - n•l vt~rdada quo 
" olle llpresolltl\ um papel' de Hvmnca: ])aróm 
'' nc ordens asf.!o dadlls. - Não lhe falle1 n1nis 
« ~•n negocias d& Nat11ba, ate que no Jin .28, 
" qnand~> ella veio despcdir·s~ ue tni•u, sp_eno.a 
"lhe perguntei ~ aq~elle uogocio de Natuba fi. 
« cava a~ sim. e que cu desejava . devolver o 
'' pr')\"imento que recebi; e já :nos degrAos . da 
« e~cada me respondeu elle : ~ a.manlu\ mando· 
« llle : - e no dia seguinte tnandôn. Note que 
" ante,; de oflici<>.r-lhe eu, jti. ello havia l"ecebido 
" e respo 11Jido a ofticios do cadete, e rec.om
" mend~nclo em reser.vado ao chefe de policia 
" 11 pnsa.o de Lins ; mas nesse mesmo dia sallio 
« o Olnudio para a Bahia da Traição,· e ~1.1 para 
n um inventario nlém d,, .Jaesc.l, e-cpt}r isso viio 
« te•· os officios á. casa do Claudio. e .lá fi.càráõ; 
" e eu n~nhuma oa·JeJn recebi e nem elle m'as 
« communieou; e tant.;l Sebastião -Lins. não tinha 
« cl'ioue, que, C()mo tc1·~ .visto da folha que pu· 
« b~icava :t con-~spondeu.:ia official. elle !o pre· 
" sadenle] ordenou ao cadete, em resposta a 
« officins deste, que suspendessi! a prisão ·deter
" minada contra o Ulesmo Sebnstilio, e·· prosa
" guisse· contra F.,lix Li~. Na mesma ·folha 
u ç0nsta um oflieio dellc dirigido a raim em 
tt r88posta, etn o qual 3pena.s .me diz que fiea 
« inteirado, ~ que já havia expedido as suas 
a ordens. Quanto a essas aiü11oças, voce 00111 
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SESSÃO E]')l 10 .DE SETEl\lBRO DE 1853 
·tt. sabe quém é mais capaz de eontrahil-o.s, ~ 
«quem para pode1· estar v[vendo politicamente 
« talvez as -contrsbisse ! .. ·• , 

· Vê:p~\s a camara que meu mano n1io re~ebeu 
as ordens tlc que trntou o nobre. deputado, e 

'qnê s~ den o que eu lho communiquei aqui e 
const(t de· um mesmo aparte em seu discu{-,;o. 
Sahirão no rnearno di:l. da. capital eo chefe de 
policia. e o delegacl,,, o nada mais natural ·do 

·quo irem ter á casa daquelle as ·ordens que a 
elle erão dirigidas. Vê n cnmara que o nobre 
deputado teudo dado ordens ao cadete pa.1·a a 
cnptm·a de Sebastião Lins como criminoso, as 
su•pendeu d~pois por julgai-o iunocenle ; e por 
ultimo as m~taurou, nlllndando-o per,;eguir de 
novo ; ao que .é devido o. barbat·o assassinato de 
que elle foi vietí"ma. 

Q11e as ordeus de que <~e tl'uta, expedi<.laa n 
.meu mnno como t-ncarrcgndo da polícia na 111(
.sencia do r espectivo clJ~f•, fori'io t~r u casa 
deste , ·pl·ova cxubei-nnteznente o o.ttcstt«lo do 
.mesmo chefe , 9ue .vou· ler· ·, « IHm. iSr. 
Dr. chefe de pohcia. -Di1: · o· bacharel Manoel 
'Tertuliano Thomaz He11riques, · que n .. bem d~ 
seu direito se lhes. faz miste•· . ~ua v; .. S. ·se 
digne declara!· ,por seu resjleHs,:v:el despacho se 
V •. S. transrn•ttlo. ao supphcante, \)n qualidade 
de delegado que foi "do ,termo _desta capital, al
guma o1·dcm de S. Ex. _o Sr. presidente desta 
proviueiâ, Antonio Coelho." de· Sa e Albuque•·que, 
ácerca da captura !l·e Sebastiiio Lins de ArauJo e 
seu filho Felix Lins ; visto que o supplicante 
durante a estada de Y. S. na Ballia da T~aiçào 
nenhuma ordem de. S •. Ex. rec~beu n tat .res
peito. P .. a v;·s. assim .lhe defira;-E, R. M.
~v:o.n~el Xe1·tuliano · Thomat- Henr iq-ues.-Qua11dr) 
i"<'gressei da comrnissão.que me levou 1\ Bahia da. 
'fraiçâo, por orei em der goveruo, foi ,~lie encontrei 
nestasecrelal'la a. officio rel11tivo úS prisões do 
que trata ·o supphcante. ao qual não tmnsmitti 
ordem nlguma a. respe1to uma vez q_ne ·os indi, 
viduos de_ "que fnz mençiio so havliifJ retirado 
desta· enp1tai ·para o termo d<> lngá, para onde· 
forão t1·ansmittidru; ns orden~, Secretaria da po
llcla da Parahyb11, 2"3 da Agosto de 18;)3.-
Cast,·o. » . · . . · 

Está ·pois demontrada, Sr. preoidento, a injus
tiça do nobre deputado ; estâ' dcmon~trado que 
elle . foi yteu.co prudente e · circumspecto assegu
ramlo ú camara. que m€n mano àevia estar ao 
facto · de suas .ordens assim, . porque _as terill re~ 
eebido, como porque com ello teve con!m·encins. 
Quanto n estas, D. Cllmaril. ou-vio que meu mano 
contesta a exactidiio de scmelhnnte asserção ; e à 
redp~\to daqnellas ·o proprio chefe de policia de
clara nc. despacho que acabei da ler que ellas fo
l·ãc· tF.r á sua casa, cJ que ab i as achau no seu 
regresso ,da Bahín da Tmiçii:o.. . 

O Sn- Pm B<.~ETO :-Acllau na secretaria 
esses otlicios. 
· O Sn. HE:NRIQUES: .... ::E on,de quiÍl'ia que os 
achasse!... . · ·· · · · · · 
.osR. PAEs BÂRRlílTo ~.,....o irmüo· do nohre de

putado niio ia á secre1aria? 
o· SR:· Hl!:l-!RtQtJEs·•-A. s~crêtaria na P11rahybn: 

e. ~a propTia. Cí\S$ da. resideneia do. Chefe ~e pO· 
he1a, e · por ··sso ·O$ . ·delegados, quando iieno por 

· ansenc!a do chefe de policin encarregados ·do . ex
pediente; "'o dilo ·em sua mesma '~asa •• • 

·O SI\. PA&a B.~oBIII>TO :.,-No ê:l.:peàiente ·oa sub-
stituem. · · 
· O Sa. HENRI<WES :-EmbOra; mas -esse ·expe

díente é dado. na c!ln do- mesmo · delegadO: •: E11 
já fui, por wcasiiio- <la·execação dli l~i .<lt1e ereou 
cssos fnneeienartos, ' delegado de· pobc.Ja na 'ca· 
pital dll· minl!a • província~ ·e ser'l'i··oa aasenc~a ao chefe de polie1a em minha mesm~ casa ; lla<:J 

·me pareceri prud~ntc ir a casa alheia, e lá_ es
tar em um· ser\' iço que· na minha mesma p·odia 
dcscmpenh~~-. · · 
. O Sa. Pu:s BAnnt>'I'o :-Onlie dàva e expe
diente? : · 

O Sn. Hr-:NRIQUF.S !-J-á disse que ::a· minha 
cnsa. O nobre. depnt'ldo sabe que o~ delegados 
do ehGfe de polícia têm eseri vães por clle no
meados, e a cujo carg\l e;tl\ por lei fazer o 
expedient~ 'da dclegQcia.· · 

O Sa. Pus B.~nEEiTo =~Para.o expediente "não; 
em toda a parte· C!S delegados. vão _á _se_c1·etaria, 

O Sa. HENIUQ.1lEs •-Para o expediente sim ; é 
da l~i. Na minha pro-vinci!l jà dbse q_ue. os de
legados o .dlio .em :sua propria e_l\·sa ~ não htt 
disposição que o véde, e portanto,procedem mui 
regultt.rc_!entc.. • . . . : 

O ~. ' P ,Ú~s BAtUtETo :...:...o chefe de polícin nã'o 
disse que aeboti esses officios fechados: · · . 
. O SR •. J-I~I!.I~UES-:.....:.T~mbem n.ão: di~ - 0 con
trario ; é is>o:. muito natur~l, e como· aueria o 
nobre deputado que os,ach!ISse? Abertos? ..• 

O Sa. ·PAES BARR&To :~E~t~ claro ; o · dele-
gado os deveria ter aberto. · 

O Sn. Hll~ruQuli:s ;-:E·· claro para o nobre de· 
putado, pre-venido como se acha ; e note. q u.e se 
o. a~hasse aberto_,· não diria á ra~ão, porque dei~ 
xou de eommulll~ar a ordem de captura ao de, 
legado, que nesse . caso deveria ter sciencia della. 

O Sa. PAI':s BAJ\aE:To :--o ·que e verdade é que 
o attestado nadl\· prova. ' · · ·. · · · 

o Sa. lii'N!UQfJES :--Pilra o nobre . dermtadó. só 
provaria o C011trario de .quanto em. abono da 
verdade e d11 justiÇ& ~udesse .mostrar a hnpra
dencia da accusaçno _fetta a meu irmão; queria 
o nobre deputada 9ue o chefe de polida disses·~ 
se : » Recebi ·o oftlc10 das mitos do 1neu famulo 
Funo, ou do meu escravo Be!trio. e estavn. f&
chndo, lllcrado, etc., etc; ~ " Ora, isso é multo 
pequenino ... 

O Sa. PAES D.umETo :-o che(e de policia diz 
que não !ortio â cas" delle. · 

o· sn. HENru.Qo~s :-Diga. o nobre deputado o 
QU9 I h e purecer ; o quo (, éerto \l. que quando o 
nobl'e deputado c.x-preaiden~ de minha provin
~ia acabou do re.Uar, estando eu n11 ponta da· 
quella ban:ada a faUs.r com. a S!. conselhoil•o 
Sebastião do Rego, o talvez .tambem que- com o 
nobro deputado mesmo, chefe de policia das 
Alagoas, .o. ~tobre .d~putado me. disse -do. s~u lu·
gar : « é verdads · que indo eu á casa· do chefe 
de potiei:J., a aua ~enhora me disse :-aqui estão 
algnns ·ofiicios-.. , · 

O Su, P~ES B.~RR<:-ri.> :-:-Que oiO:udou levar <>s 
orílcios ao irmão .do nobre _deputado. 

O Su. HsNRJQUEs :-••• aqui estão- os ~fticios 
vindos de' palacio.,. Ao que ·o·t•obre· ·deputado 
respondell· que os ma.n.d~e levar ao delega"do; 

UMA. VÓz :.:...;0 que disse; roi que a s~uh~ra:do 
ch~:e . de policiá disse~·a que tinha. m·andaao esses· 
officio!l ao, irmão . do · oobr(dep_utado •. · : · . · 

6 Sn. HENRJQI1.ES :-Não é exacto ; o: nobre de
pttt~do disse o 'lU& eu rêferi: · e- nem. o nobre 
aeputado, chefe do policiA das Ali.\Sôtts; :pôde es-
tar ao.lacto de$k !ltlgOCio. ·· . - -· '· . ' ' · ·. 

U~\ Voz :-Está:. · · ·· 
: 0 Sa. •HENRIQUiâ ;.-Pois ,e~;'!~Uu~ ,:de ·Sal!· 

juizo ~ .o ãttestllrto. qile li .d.e!npnst1·1~;,a ~~Wiiio 
e a. verda;Ie d~ q~11to exp!lz, ·: ~H:onf.I:Q .,eUe":n.ão· 
podem preval~c~r actos. de 10.;moria ••.. · · . ·. .._ 

O. Sa. PAES Boll~a&-ro ,_:_Nã~· ·declara -tal; ·. fa. 
ça-me o obsequio de ler o despacho. · 
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-U.fl SESSÃO Ei\1 10 PE SETEMBRO DE 1853 
o sn. HENRJQUES :-Jã o li uma voz, e uno 

estou disposto a senil-o·· a esse respeito; resta· 
m e pouco tempo, e teuho !linda mui to que di~o··. 

Tenho nind ' um su·gumento : o nobre deput . .J • 
dis·se que nas conferencias que tívern e<>m meu 
irmfio, conferencias que so existirão na imagina
<;ão do nobre deputado, communleArn sUfl$ vtstas 
e ordens a r espeito de Sebastiiio J. ins e Fellx 
Lins, cuja captura tinlJa ordenado, aper.·•r do 
-provimento que a!n recurso nlcaoçira o ultimo 
do jnizo ela direito da respeeti~a comarcn; ruas 
como conciliar isso con1 <> officio que meu manQ 
lbe dirigia om 26 de A.bril, dous dias ante~ de 
sua sahida· para est ... cõrte, d•> qu~l so conbcco 
que elle . ignoravn essas mesmas vistas e ordens ? 
Eis o of1icio : 

" lllrn. e Exm. Sr.- Tenho a h <:-nro. de passnr 
" ás miios de V . E >t. o officio junto do delegado 
" do termo do lngá, acompanhado de outro d o 
" to juiz de paz · da freguezia de Natuba, que 

. '' representa-~ contra os excessos () violcncias 
<I que contra o dito juiz. de paz e sua f>l mllia 
<< ha 'commetido o coramandanta do destacamento 
•< daquella ft•eg>leú<~. Delle Yerá V. Ex. o trnml\ 
'' que se ur4irn contra o 'ditn juiz de paz de 
" rcsi;tencia e tomnda de preso,· com o filu só
" mente do peL'Seguil·o com processos. Delle ver!\ 
" v. Ex. que, no dia lB do cot·rente, fora cer
" cada a propria casa do mesmo juiz de p.oz , 
ft desfechando-se contra í:lle , em occasião que 
" chegava :'L jan~lla , dons tiros que felizmente 
" se ampregárão nas patcdes e telhas da' caso.. 
" S'.lbmetto rt considemção de V. El>:. a leitura 
u dos sobreditos officios , deYendo S<)mente ac
" crescentnr qne t·ealmcnte tem havido seus ex
~ cessos da pat'te daqu~l\e commandante, pois 
" até tem demittido inspectores do quarteiriio, 
" c nomeado outros. Do tdvat·á jutLto conhecerá 
" V. Ex. que lõra julgado in•lOcentc Felix Lins, 
« filho daquellc Iuiz de paz, pcló cl'iine ã.c gue 
« crn aceusftdo. Digne-se pois Y. Ex. providen
« ;:iar como entendct· conveniente : e ta}Vl'Z 
« fosso prudantc a mu.J~onçn do.quelle commnn
" dante por outro de confiança : mas V. E1t. re
" solverá como ptu·ecet· mnis acarta.)o. Deos guarde 
" a V. E:t., delegotcia do cidade da Pa rahyba, 
" 2/l o.lo Abril de 18i>ll.- I!lm. e E l{m. St·. Dr. 
" Apt.llnio Coelho _de. S:i. c Albuqnerqt\e , pr e
" !nden~ dl\ provmesa. - Manoel Te;·tulir-ulo 
" Tl•omw; Ile~lrif]ttes. » · 

Na leitttrll doste offi'!io, que o Mbre deputado 
em um nparto n c meu Regundo discurso confes
~ou haver · recei>ido, ~o deduz evidentemente que 
me" il·miio ignorava completanlento o objecto 
dessas coníerCIIcia.:; quo · o n obre deputado nos 
<liss~ aqui tivera com elle. Se ellas t1vessem 
existido, o delegsdo niio contrarierin e m di\o 
officio o pensamento P. vistas da presidencía, e 
nem daria n esta noticia c inforrru<ção de f~tcios 
que n presidencia ~auia, o sobre os quae.s· ba-;ía 
j:\ conferenCiado. 

O Sa. PAES BAtlrtETJ : -De que data é o olli· 
elo ! · . · 

o Sa. H s.,.UrQc&s : - Já d isse gue de 28 de 
AbriL Ora, se meu irmão, ua qualidade de de· 
legado e~carregado do expediente d~ policia , 
estivesse !Mf focto das intenções do ncbre depu· 
tado... . · 

O Sa. P.u>s Bin.~El:o:- Elle não> fallou nitto. 
O Sn. REsnlQt:ES : - Ora se fallou · lê<l o 

seu discurso, e se convcnee~·tl.; o melhoJ' ~ o 
nobre deputado d~ixttr·m~ continuo.r · ron:~-lhe 
que m.e nào interrom)ta, u nora e&tá a d~r. ~"'tenho 
ainda a · dizer muito ... 

O Sa. P AES BA.'IUUO'O :. - Continue, mas rere
rittdo exactamente o . que se disse. 

O Sa. ·uF:~RIQtrEs: -Eu t.;nho r eferi-Jo exact.s-

m~nte o que se. disse ; ~ou tii<> incapaz como 
o n 'l'r" deputado de f-u:er o . c~utr~do; mas ito 
diz cuJo, se ·meu mnnõ. e:;ti ves~e ao . facto ·das 
intenções do nobre deputado, mio. ousaria . con· 
t.e3t.D.r por esse cfficio o pensamento d 1 governo ; 
l'ntretanto esse ofticio é utn:l. CoJnt.estaç.<l.o [ormal 
de tudo qunnto se diss·~ oecorrer!l. nessas eon· 
fet·encias. · · · 

Tenho· po1·tanto apresentad•> à Co\Sil documen
tos dos quaes consta que· meu irmãú .niio rece
beu ()ssas ordens reservadas ·que o nobre .depu~ 
lado declarou tiubão sido expedidas para a c:apt11tll 
de Sebastião Lins . .. · 

o· Sa. S.\. i: ALDOQUEnQu~: - Recebeu niio SÓ 
em officio cOillo em conferencia. 

O Sn. HE:.ntQU'F.s: - Meu mano e o chefe de 
policia o contostão; e o nobre deputado' ·não 
preza mais n verdade do que qualquer delles. 
Senhore~, se meh mano · quitesse proteRel· 

nesse negocio n Sebastião Lins, t•e\acionado como 
.: na· · Pt1ral1yba, . e · no exucicio d8; deleg•tcia e 
encarregado mtertnamente do exped1ent.e ·da pa
liei->, n ão lhe fnltar-it:io meios e recursos para 
renlisnl-o sem comprornettímento de s ua reput~lio, 
transgredindo· os seus deveres; não C<lnsántiriit. 
se houvesse recebido as ordens do nobre depu
hdo para a e<lptura lfe Seb'9.s ti5o Li.ns, que este 
estivesse de publico na capital, e que fossa n sua 
m~sma ~asa a Cilmpanbado de· outrem, qual o 
major Nícoláo, como consta' da carta ·que aqui 
li desse mnjor, quei:-c·,r-se do eommaudanto do 
destaeamento : clle o preveniria de algnm modo 
F <ira mister, ~r. presidenl.e, ter em mui pouca 
conta o sentim~nto do dever e da dignidade, o 
essa rl!putaçiio quo Mo naturalmente toJios. apre
ciamos, para um empregado collocado oaqu~lln 
po~ição abusar tdv notavelmente de sua~ nttri~ 
butções, e da confiança do governo·t • 

Detn,,is, meu 1Jiano serve desde muito, o tom 
el'er.:ido ditrorcntes runeçiies publicas : em 18l2 
foi nomeado promolor publico da coma1·en 
da capitAl pelo Sr. dezem bargador Pedro Ro· 
drigues !<'unnndes Cbo.ves. Servio eotn esso 
senhor, com o Sr. Jardim, com o Sr. Noves, 
com Q S1·. Frauco .de ~á R ·com a S1·. Cnrneh·o 
de Campos. Ot·a, tendo sel"vido com t-Intos pro
sidentcs, e preeidoJntcs ·de política dill"~ront~ o 
mesmo opposta, bem ~t) a camara .que m11u 
irm~o não qucl·eria nodoar hoje uma \'cput..t.iio 
assim a dquirida, oecuhando ou nl!.o cumprindo or· 
dens a respeito de Sebastiiio Lins, homem sem 
posição VILntnjosa o· sem influencia notavet D<l 
pt·ovir.cia. · · · 

O SR. PAE.S BA.BRETO: -H" pouco tempo dizi& 
que era um:t inilaancin. . . 

O Sn.. HESntQue:s:-Eil lhe explico dizeltdó"q-:1~' 
era elle in6.11encia em ·Natuba, mas n ilo · fulmeL;..,· 
notavel por posição, f>~milia ou fortnna.· .D'epoisi 
meu mano foi nomeado em 18-19 juiz uiuníclpRL 
e orphios do termo da capit-al ; scrvio com o Sr. 
de~embargador João Ant~>n'io 'de Yascohcello-; . 
que o nomeou delegado de poUcía do niesmo· 
'ermo ; servia com <'J :>r. coronel Amorim Beierra, 
&el'vio com o mesmo Sr. Neves; e ·serv.io final
mente com o nobre deputado por . P~ambueo, 
ha -pou.co e.\:Onerado da · presidencl~,da ' mio.~a . 
provmcJ:\;, de todos e~ses presidenUI6 ... mereceu o 
maior conceito, a maior es~íma; eoliló · poia hoje 
se p~etende denegrir de s.cmelhaitte man~ira a 
su.a r eputaçfto? 

Ainda mais : ~ nobre deputado· se recordará 
qu P. em Agosto do R.nno pa8Sado ordenull que · 
t~e~ .it·miio, na qualidaM do! juiz municipal, .se 
1\m::t ~?!le oos engenhos Tab\1 : e . Abiay, . all.m . 
a e. f~ze.r capturar guarda$-eost!UI que ._ c;ollSiava 
ex1stl.ren\. ilesses dons en~tenhos,J:rotegi~os. pelos. 
resp.ectivos dooos. O pz:tmei.ró eslieS ._ellgenb~s , 
pertencP. ~o eo~on~l Estev:i:o Cnval~nb de AI· . 
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btt<juerque, - pess,)a muito c:onhéd~a; e Jistill<it:l. 
:pó1· !lU'\ familia, pela sua forL11na e pela pl)~içiio. 
S<>cial; o ~egundQ ·é <lo tenc!tte·c·iranel. ~anoc:l : 
Florentino Camciro da C tulha, umilo do tlol~so ~x
coiiega o Sr. Joaquitn Manoet.Ca.r•ltirc da Curíha,' 
e pessoa ímportnute tambam por sua familin, 
par su:\ íorlnna e tJOsiçii.o soeinl, ~is que· a · 
esse tempo era elle um dos vlce-p.rtrsidentes ·da. 
pxovineia. · Et~tretanto meu jrn1ilo não trepidou 
em satisfazer os · seus devere~ · o cumprir as Dl'· 
dens da presidflncia expedidas ,pelo noorc d epu · 
tado; ilílo reemm ante qualqu~r · CQtnpTornmetti
monto que dalli pudesse resultar-lhe; nilo attendeu 
â pro'lt.unidade da eleição geral, em qlle eu me 
apreser\tttva eo:no :<:andidli.Lo; e não podia deixar 
de interessar-se, e desejar eUa muit•J u ntinha 
reeleiçiio: , !~.i a esSe~ dous · epgenhos, efrectuou 
prisões e. deu .completo desempenho ás ordens : 
do nobte dep\l.tadoJ, qu1, o·louvott por isso; e até 
julg9u éonvenientes e .~cCI·tadll:! .as medidas por . 
eUes ·pt·opostas ; ·convindo notar •se .. que t ioha· . 
m•>S. retaç~e~ de a mi$ado COJn ·o ul timo .daquclles. 
proplletsrros. . . . . 

Ora,· S(l meu ir111âo ew Âgost.1 -proximo;;pas• · 
sado, . nas pro:(illJidados de :-uma eleição .. gen~l ·: 
em qite e11 me apresenta..,e.. como .. candidato,;·pro-·.
cedell nss·iru, . só se deixou g.lliar :· pela nobl'e · 
aeo tiroe.nto de SU;\ digni~ade .~.·denr; _como s~rli · 
preslllnt~·el, como sel't\. crJvel que· depQ~!I de [etU. · 
a eleição,. o ·em. Abril des te · nnno, tivel>se elle . 
um proeedimauto diverso, . e para com um· ci· 
dadtio collocado. em círcumstanc:ias muito menCJ8 · 
f a vor11veís tl 1150ngeiras 11 . . 

O Sa. · PAES BARIIl!;TO: '-E' mult> !ouvavel de· 
!eu der a seu · lrmtlo, m11! este argQmento 11ii.Q 
prova nada. . 

O Stt. IIttimt~llllil :-'Para mim _})~ou· muito : o 
sú 4 pro\·enç:Io do nobr<.t deputado o levu a des· · 
elitihecel' 11 sua força. 

Eu .,.011 ler, S1·." pi-~sid6nte, . o oalcio ·paio q11nl . 

. . 
rec.mJ.u~~a~ .• . ·Diz o . attcsútdo : « :B~iiio: QuareS!DII: 
« To1·rc:i<> Jtl,JÍOI', jui~ .d ll dir11ito do ,crhtiG da l k 

« eotna.•·c~• da 1?~r!\bybilo . d" N:orte,' por S,· M. 
"1 .. e C. ó. Sr • . o. Ped ro.II, que D~o.; ~tnal'dQ; 
u atteito,. quo o .supp!ieaute · nt> de~e1n penbo· ilo 
" .SUAS íuncÇÕP.S .de .juiz municipal e. de orpb:lOS· 
« do · termo dest3 clJade t lll\ cumpr ido · .com 
« .muit-l .. honradez o intelligeneia as fnneções . in
« hererites 110 seu Cll.f::lO ; . e que a esta. inteJii • · 
« genda. wc\ida urna- lol\gl!. ·protiç:t, . de iu1ga.r Sll 
<t tem tornado. optimo .juiz .. Oid,lde dn Psxahyba, 
u 11 da Fevereiro de 1@2. -,. lJI%$lliO Qum·esma 
« . To,·reaa. -

Orn, um ma~L$tr,,do -que procede . assim; : qna 
scrve com . diff~rentes -l>dminh;ttni(Õês, · ·e-· s~rve 
sc~pre bem, --com· dedícsçiW, ,;elo e -: p•·ohiaade, 
. como iria. hoje nocloar· se, ineon-~ndo~. 110- -<lefeiro, ' 
.entmndo nessas:. Allianças illicitas · que o uobre 
·deplitado, mildi.ndo p<Jr .. .si n: meu· mano; teve · o. 
,nrrfjjO. ele irrog~t-:l.he. '· . .. . : .. 
· O Sn. b~ .Bitii!ET~!:-0 :n.ri'Ójo? E': !?o!l'r' 'o; 
.que · en~nde -por attoJO ·? ' · . : ·· · 

ó Sa.· E;sNatQOEil:-,Sim, . arrojo, . diio oom; e· 
tnlv.ez devesse dlzer .. mais : .foi arroJ.o. -não re-. 
tiro: .(!. reputnçlio, a bo.llra. . de '11m individuo, . 
de . urn eu1preg·1d i> publ\co , ~· ~m l>em · .nluito · 
precio~o; o nobt•e olepl\tl\d• o l'l lio tinha, 116111 tem. 
o direito de a dari~grír nes~:L casa. sem que·ex.-. 
· bibissr; liltla. só prova . . . . . . . 

O Sa . . fU J?; ·AtnUQOÉROUS:-Nfio fui eu, foi · ·a, 
verdade, eu eontJji o fil.cto. · tfiàl. · ·· · · · · 

o sa. ·. He:NniQoi:s :·~·A ·ve~dade !i.i~ .Pe'ío 
prisma • do. tlospelto e l(a p:l.i.Xão, ; . . c'U tenho~ d<l-
cumentos po.re. mi)~tr.a.r-lJ:i:e .11ue, .o , nobr<l deP.u
t ado, além de inexnct(l nel!Sa : p:uito,. comó. , tlca. 
pro.ndo, o foi l)rU tu~o Íl mai.s : foi · in&Xncrt.o . 
11':'-iti~o ~ . lils.t9rill' do as.sassiJ:'IIW de. ~~bn~tj~o 
Lltls : fot •nexacto • quanto. a ... l,'u1ncó; foJ .lDexacto 
q11e 11to tiO chefe .. de ·pol!Cill ; foi . in~xactti . 0:11 
t11do I · · · · .:, . o noiJI'ol deputaJo agra.Jooen e louv->u ,a metdr· 

tmlo u c:ompl.:lo de$emponh\) <111. ~ommiselio me· Sr. presiden~e, lenbo ·ainàs documentos .·()m· 
llndroStl L.le quo o unc:arregoll. <\ Tenho presen'e . abono ifa r~p_u~açiio. d.J mell. <·mano, do ·!'leu z~lo; 
« o oiUclo do. V1n •• !atado do. hoje, em q11e m&· . dedicaçiio e : lnteh·eza: no . serYiçc .' publico •. o. juiz 
" eommunicu. o . Naulr.a.do da commissáo .que 11\e de direlw da ·ootnarea. dl\ ·ea.pital ·da 'llllnlut pró
" foi ln~u1nbltla, de procosur e punir os nutOL'IlB . vincia procedeu em Mnío: pi'O,.imo· 'fiiHto ~ ·1\.· COL'· 
n do &ttOtlf.ad<> ítli ti\'tUiA da podet da escolta do . h!\ção, I! ll&nhutl_l. provl!ll~llto ·deu . que'' desfAVO· 
u F!reso que teve lugar .proximo ao engeDbo ravel 5eJ& ao ju•z mwnc1pa! c · delegado·. de· que 
« rauú, distan~o dn Tnquara; assim como de tr11to.: nenhuma aUeração~ -solfrériio as decis~es 
« pt•ender os criminosos e guardas-costas ~ue e dasp~chos tlest.e : · Tenho aqui certidõ~ dos 
" <~Jtis\i&Sel:h DOI! do"a engll11bo.s Tllbú e . Abil~y ; tres escrivãe~ do f<lro da capit~, _e -vou !el-as .: 
«e inteirado de q ul\u to me expõ<>, t.>n!1o a lou- · «.Os e~riv~os desto>Julzo eertUlquem::a ô pâ 
« .v1ll-o pelo bom desempenho daquo~lln commissão. « desta · se dos autos, livros e proweono~ qur: 
« Pas:>O a. · tomal' em consldernçdo as medid·as <c farão snbmettidos á. correição que findon n.>' · 
« que mo lembm d!l eolloel\r · toda. a forca · dl} « dia ·6 do eo\'tante,. ~onst.a. nlgum . prov trnento, 
11( d~tacarnen.to · 6JJl· .· utn . ponto , centr<ll·,· · donde · " &~tr.•nhando oll reprnvando algum âcfr> ou · 
« pós_s~, Villia.ilr e . vlu:ejar_;O!I ,lugares que ' os cri· . " <lesp~eho .. de~w ·· ~UlZo. ~'!lprão. :E>ar!!_hyba; 
~ minosos costumiio - fc:eqa~ntar. Deoll guard<! a « lS_de.;.Mà.lo ut~ l8.'i3.-Te•·tul•Ano ·Hem-iiJ~&.
" Vlii. Pal.acio do . governo da P a rahybs.,. 17 de. · « Eu, escrlvio nbaixo-assignado, cer~ifico = qué ne
« Agosto .de . 1~2.~A.ntonio Co11Zho de . Sá e .. ,(!. " nlul!n. . provimento houve em .all~s •. -Iinos, ou.· 
« buqt.Wrque.-Sr • . )aiz nn1ni<:ipal do termo dO$~ « pt-otocoJlos, · estr-anhandos os despacltos deste . 
« cida1e. " . · · · tt JUizo. O l'e(e~ido ó verdade. ~arahyba, 14 de 

No .cxereicio d_ns ran~es de de1e~do m eu .· « Maio' de 1853. · O ·escriviio, A:ntoni o Ben>'ique$ 
mano se ha ·eond"zido da maneira o:on~\an~ do « de A.lmeida.-Cer~illco que pelo meu cal'torlo . 
attest.ado do. chefe de policia que vou l~r: ·<~ Attc;sto " neahum provimenw houve em correlçiio contra· 
« q_ilo .o Sr.D•·· Man-lel Tertuliano Tlloma;r; Heo· "o Dr. juiz municipal em ra:züo do seu em., 
" rtqu.es, · :!elegado do. termo de&ta cidad&, tetn • prP.~~:o, uem ern U<~ros, nem em nu to,, Poro.· 
" ·desempenhado com · inielllgeneia e probldado « bybn, U áe Maio de 1S.13.-E~ fó de \"lll'dallc, 
<l a<; fatncçõ<!a inhere:~tea aO' n.esmo car~o: · ~e- " JQSj, JerollJitno Jtod,-igU<!t . Cl~ves. . . 
li cret11ria da policia da provincia, itm 18 de " Certillco .e1.1 escdvio Qi.>aiso aulgt\\~~. qne · 
« Fever~'Co de 1&13:,-.0iaudio Matloel ·de CG:Stro .a « dúSc !~'(t-as· da notas do mell cartorio ·protacoUo · 

Cotnó )uiz manicipal e orph1oa. DlOa :ml.l!IO h~ a das .audietAcU\s e processós q'le {orlo &nbllUit.. · 
servido,- eom<! . prova o · attestai:t_o· .que JO.u l.e~ ,; . « tidos á co~aiçào ha pouco liDd-. c:nelll ~esmo · 
e noté-'!e ·<t~.e esses. doll!l attc~Liii~.:furao ~OI\ « dos antenores, consta._ ~r hnvl~<> .. provuneuto:. 
muitó antenorniente a está .d!sel1.SlnO, e _O$ t1~~: . • alg~~.m · contra o· l).r. JWZ mwllctpat .. Man->el 
po:r ~rtid~ qae"aq~C est& '.da • ~e.cr~taria, .da.,,· " Te_rtnliano TholJU!z: llenr!~es. Pa~yba· do · 
]Ustiça~ ·onde es~o . Jnstruind.o !lo :_pe\ição. que. " Norte, U. do · ·Mlllo. ~e -185o.-:-Em !e .. d0 · ver- ' 
meu mano dirigia ao governo 1mperlill para sua <1 daoie, :Manoel Zqenm Sari:u• do Amaral. " . 

R~~ . 00 
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SESSÃO EM W DE SETEMBRO DE 1853 
Sr. -p::esidente, tenbo apresentado à casa os 

:1rgumentos e razões pelns quaes niio póde ser 
procedente essa ~ccuSRçiio injusta do uob1·e de· 
pnt.ad~ a que111 me refiro ; tenho patenteado do· 
cumentos que a destroem e aniquil :io. A eamara 
'\'io que n•eu irmã.o não 1'ccebcu a ordem de 
que trfltou o nobro deputado, q11e p~•· sahir da 
capital no mesmo dia em que pnrllo em com· 
missllo o ebere de policia , fui ella ter 11 Cllsa 
desh, que a encontrou em· sua seerebria. O no· 
Ll·e deputado nenhum~ prova ap•·esentou : e sua 
palana niio p6de se1· m"is v~liosa. qM doeu · 
mentos de autoridades e sobre mnteria seme· 
lhnntt. 

E u disse que o nobre deput(ldo Córn i ne:tacto 
nn de$Cl'ipçiio dos ne;ocios de Natuba e assns
sinat~ de Sebastiãu L.ins : <: vou proval-o. · 

O nobre deputado disse ()ue nchnndo-sc a lS 
de Outubro do armo pnss ~:~do n o, engenho Ta· 
'bocas, onde tinha ido assistir a esses melhora · 
m entos 1Jydr3ulícos que contt·a a verdade d•JS 
fact"3 elle nos disse qu e rnandára faz~r. nhi 
lho &!,)pareceu o alferes Assumpçüo. genro d e , 
José severino da Silvei ra Calafan11,e, de Natubo:; 
que esse alferes lhe dissera q u~· ,i{~ estnviio des· 
cobertos seus ass~ssínos, m·\S que não podia per· 
seguit·os porque el·ào pr otegido:s ~los }lotentados 
do lugar; que o no'Ore deputaoio euslou a acre· 

, ditar isto, mas qJ).e tnl foi o aceento de oonvic· 
ção com que o a lferes lhe fallou , que 11ào pôde 
deixar de per suadir-se que elle faHnva .a lin~a:::em 
da verda11e : em segnnd<> lugar, quo lhe. fõra 
apresentado um po.ssaporte ·dado por .Sebn:iWio 
Lins, e reconhecido. Ora, ll nalyse•nos és~as m· 
zões: pri'meirameute a convicç:to é um aeto de 
nossas faculdade~ intellectuaes, uma detennina.· 
ção ~ nosso espirito, um acto mera1n ente. i•, i 
tern·o; é o : resultado de nos;;os juizos, de nossos 
1·ncioeinius, que nos le.va a com~enetrarmos dn 
exMtiJão ou vet·dndc , de ume idéll, de . um 
p1·incipío. Ora, da forÇA d essa convicç:to so pód~ 
conlleccr o principlo, o indh·iduo que esses ra· 
ciocínios faz ; e con\o é qt\e o nobre deputado 
ll.Ode eonhecer de. eonvicçitt~ em qno podia estnr, 
o aJieres Assumjlçüo n ro~p6i to de ser Subastiiro 
Lins o man<ltmte da t entativB do seu nssassi· 
nato? E ' para n1im objecto singu!ltr I 

O segundo argumento que apresentou o nobt•e 
deputado !oi 11m llMS•tport~ reconhedu(). S•·· pro · 
sicteute, et\ <luvulo 1nuito dll vel'llcid:\de desse 
passaporto : niio Cluoro com isto contrariar o 
nob1·e deputado, ISto é, não quel'o com isto 
dizer que nllo lb~ fvssc apresen t.nJo n1gutu papel, 
quo e!le qualifico.sse p_assnpot·to: mas duv1do, 
conte~t•l que S:;bMliilo Lins o dósie. 

O SR. P.tEs 13Annr>ro: - Com que fundamen'o 
coutesta? 

· O St::. H.e:..-mQuJ1s:7 Sebostião Lins do Araujo era , 
homem astuto e sagaz, e não . podia igum·ar que 
a nossa legislação âispensa passaportes aos bra· 
zilei~os; alétn ~is'o! se disse que o mand:1tario 
ségula para Lnnoe1ro em l?rocurn de s ua mil! 
por 12 ou 14 annos. Em pnmeiro lugar, no· Li· 
moeíro mol'OU Sebastião Lins, e lá tem pnrentes 

, e· atlligos, c port.anto uma recommendaçào sua 
era súfficiente protecção desse individuo; depois, 
a clrcumstsncia dos taes l2 ou H annos muito 
depõa · contra a veracid~de do facto. 

Ainda mr.is. · 
S~bastião Lins era · 3• npplomle do s ubilelo· 

gndo, .e p.1din figurando-se ern txercicio dar o 
pauaporte, que nesse caso toe tornnva legalts· 
simo. O nobt·e deputado de\·ia tll.ltlbem consi· 
derar que esse Calafaoge é inimigo tlgadnl de 
Sebutido Lin& ; e t11nt~ 1\ll~im quo um seu tllho, 
segandu o . depoimento que tenho nqui do duoa 
teatemunbaa, esta\'a na embo8Cada em que , 
aquelle Lins foi nss~Usinado, a qll9 podia 
.sor 1!ngida a.letrn de Scllo.~tiilo Lins, e falso o 

reconhecimento. O nobre deputado .sabe qu~. · 
como disse. não tinha. relaçtles eom es3~ :homem; 
a eamnt·a ottvio ql\<! não tratei de· sua morali· 
dnilc, mas de\•ia conceitual-o bem, pois que 
além de nomeado 3• supplente do subdel!'jZ&do 
de Notuba pelo e:~;·p•·esiJente o Sr. Dr. Joíio 
Antonio de Vasconcellos, cíd&diio muito escru· 
pulos<> e muito probo, !oi eHe eleito I• jui:t 
de paz da freguezia, o que denot!l conceito e 
e~timtt pulica. 

O Sn. PnG:SJDJ;:l;TE:-Eu devo observa\· ao Sr. de· 
putao.lo Qtte os tres qunrtos destlnados par.\ os 
negoeios da Pamhyba estão tGrtninados. 

·O SR. H&NnrQoes :-Eu vou acnbat. 
Orn, o nobr~ deput:ld<> nos disso quo o Cll· 

<lete eommnndante do destacamento, · tanto co
nbecln a energia e vigor com que o nobre depLttado 
procuraria punil-o se nõo eumpris~e exactameota 
llS suas .ordens, que seguiu Seba sWio· Lins até 
ao Ing~ E ' o que, ~r. presi<lcnt~, não está de 
sccordo com os f•ct<::s ; os documentos ·QUe tenho 
provão o cnntrario; e, ou o nob1·c deputado não 
ex.pedio essas: ordetu em quo , rallou, ou o . c., 
det<l nii.o fez , c11so , dcllots. : A enptura. de Seb(lS· 
tião ·Lins, segunolo o nobre depntadv ':l<>S disse 
no seu discurso, ·foi lletermitnda etn Outubro; 
e de pol5' da entrevista com o alf~res .Assum~çiio ; 
pvrém n \l de Novembro da. mesmo nnqo o no· 
bre .. deputado n cebcu , do pl'esi:!.etlle da . . mesa 
parocbial da freguozia de Na tuba . n acta da 
eleição primaria· dess11 fl·egucl:ío, na qual com· 
pueceu como eleitor, pllrll Ol'gauí.saçào da mesa, 
t;~bastiií<l Lins de At·auj<>. Aqui está essa .. a~ta 
que lrouJ;e da secretaria da can1ara. ,(Mostrando 
u»~ papel ) · · , · · 

T dmos, p:.ís, quo Seb.\stiiio Lins appnrecou em 
Notub11 em pler.o dia, u.saistio . 1\ eleiçllo prima
ria, · o c~dete que ahi estava nfio .. o Cllpturou, 
nlio cumprio ns or-dens do nobro deputlldo ; e o 
quê é mais para nottu' r.,z pouco caso de;;se 
prestigio, de que o nobre deputado nos, disse 
quo coni!eguit·a cet·cnr o seu nome em materio. 
de punição de erim~s; o isso á um crime\ 
Ainda ma.is, senhores, em B do Dezembro do 
anno pns>nuo o nobre deputn.do t·ecebou do se• 
cret 11rio do collegio eleitoral ·do· lngt\ a autbell· 
ticn da respectiva elelç~o. Delln se võ' que So· 
bas:iiio L in~ de Araujo, .. compa~eeeu. tlbi como 

• cloitor de Nntuba; Aqui ostâ n anth·entJca, nclla ·1'G 
na secret,ri!l da eamnra ; o e.)mo 6 que po•loro· 
mos con~iliar C<)Dl esses factos o que no~ ·disse o 
nol>t'O d eputado? Onde e~se vigor que o nobre de· 
putndo veio aqui ostonwar, quando :Sobnstiitr• Lins 
em Novembro e Dezembro ns~avanm ·pleno dia, nlto 
só e;n N11tu: .a, como em Ingáf Con1:ille a no
bN de!!Ut tdo estns cNtSM: ~xplíque , essa· con· · 
tradicçao 1 Se o ·nobre· deputa cio tinhti' êXpedido · 
ordens pnl'll o. prisão de , Sebastião Lins, qnlil 
era o sou dever sabendo que clle depo i~ da ·cx
pedíçiio dessas ordens ainda ·estava s<~lto? Ndo 
em punir inttnediatamente o cadete? Mas o no
bre deputado u i'ío o fez ; c como então· nos diz 
que referio o quo exaetatn enta se passou ? 1 Oi 
factos pro,•âo o contrario. , · 

O ·sa. S.i E Ar.'BU(!UERQu~:;:- De ·que ,data fo· 
riJo as minhas ordens? .,· 

o Sn. HJC..,.ruQues ~-v. Ex. ·dis$e que de <Jn
tllbro, o isto conql.& do seu dlsenrso·. .. , 

O Sa. S.t li: ALBI!QU.E:nQuE: -Ntio disse islo, 
niio f:tllei em Outubro. , 

O Sn. Hm-:ntQllES: _;.O nobn deputado disso 
que a lS de Ot~tubto do nnno passado se aehs.va 
uo engenho T~tbocu, onde tinhA ido aMi~tir aos 
melh<•ramcnt.ls hoçdt~tu.lieos, e que alti compare
ceu o alferes Assumpçilo, que · :declarou que es~ 
tavilo conbecidos seus ASSASSinos, p<>rém que ni\o 
er:\ possi'l'el pérseguil-os porque erão protegidc:s 
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SESSÁO EM tO DE SETEMBRO l)E 1853 H3 
polos potentados do I ugar, 11 que abi expedira • « são; -este fui J.)gó ·preso, 'e aqnelle voltando ~ 
ordens para a capturn de Sebastião Lins. . . « totla redea a escapa.r das miios dos seus ini· 

O Sri·. · Si t;: .ALJJOQUERQue : - Para 0 filho de « migl)~, levou .trO$ tiros da'> embosc~d:ls, sem 
b L. « quo fi..z~sse a me>lOl~ opposiÇ<!o a. Si:U$ aggres· 

Se astiii.o lhs. a so,·es; estes o scgniri'io gl'itando -mon·IJ. oCa-
. 'o Sa. He:s-ruou.&s: - N:i:o, o nobre deputado " boclo- e logo adiante cahio o infeliz do 

tai!Gu t.le · Sebastião Lins eon1o io1curso em 11 ca'{sllo em que ia m'lntndo, e jll. baleadC? ' le-
criine de morte ; consta isto do seu discurso ; « 'vl!_nta-so, e prl)eu;a esconder-se; mas seu~ 
entretanto em Novembro e Dezembro SebasLião. " ÍmDÜ.il'os che~ando-se a . elle, o nco.b4tiio de 
Lins andav11 em J?kno dia por Natuba e lngl!., ~ mntnr a. ~ucadas, bnionetadas e tiros,' , e isto 
eomp;~o~ece e iu.nccaona como eleitor, o o cadete a já na província de Per na.rrabuco, no ' l uga•· 
que se g,çha presente não o prend.; t O nobre « Esfola-Bodes, do tea'ni•) do Limoeil·o, .c ne.stc 
deputado mesmo depois o julga ionoceute por « contlicto apparecerão dous sold:ld.>s feratlos le· 

· informi\ção do cadete: 11 por n\tilnv muda de « vcmeotc. 
r eS'Oluçiio, qualifica-o de crimi~o;o, p~rseguc-o . " Dessa luga1• sandÓ conduZido o cadaver para 
militarmente, c clle acaba victim:l de tantas " :.quella ~o,·oaçiio da Barra, e de_Po~to no quar· 
imprudencias e excessos J Como conciliar estas « te I, no dia 20 do mesmo mez fodeat!l a vasto· 

·co usas? «. ria com a assistcneia do alferes é os peritos, rrue 
Sr. presidente, pela d~claração que V. Ex. mo : f{ deiW·ao de examinar e descteve.· todos os feri

fez do que P.StaviiQ tet·minndos os t.r:es ~uart.)S' .. « m~nlos Que tinha o cadaver,. pm• .não convi1· o 
d~ hora! ~inha já cortado o fio do .mP.U !discurso, :., dito al{e1·es. São estas iis inforrna~õel'. ·ma.\<?. 
deixando de ler .~lguns d'octltnentos qu& ttouxc · ft rn.inueiosas e · mo:aetas que pude col.l!or de pes· 
pura patentear completa e· evidentemente a casu · : "soas fided ignllS. daqu!lUe lugar,.· :P'>is ,qua .do 
a · ine:ta~tidtlo do . )listoracry que o nobre depu~ndo << nlfere.s eommandanttl do dest!lcsmeoto s.ó .. p:ude 
fe2 a ' respeito de Sebastião . Lins e sett assas- .· « obter a. inCorma..;do que j unt'> remttt?., . po! lhe 
si nato; lerei pol'ém .um o:fl:icio do delegado do « ter exigido officlalmente, . uma vez que .nn.o me 
Inn~ diri"ido · ao chefe de · policia da minha. « q\liz apJ!ar~cer na casa. de minha residencia 

· provincia ·'?a Tespe1to desse fllcto> Este- ·oíficio · e: « aUi na Barra . 
. de '2'3 de Jttnbo ultimo. Note V. Ex. que Se· é O que tudo 1evo ao conhecíniento de V; S. 
bastião Lins·· foi · ::tssassinado, · o o chef<l ·de po- « e•n c11mpritnento de meu dever. Deos guarde a 
licia, para ter infor mações n respeito de_sse at-. «'V. s. muitos annos. Delegacia da villa ·do 
tentado, como const••· das cet11dões e' coptns que <c Ingá, 22 · rle Junho de 1853 .. - IJrm. Sr. Dr. 
aqui tenho, . fni preeiso pedil.as ao ebefe .de. po- " Claudio Manoel de Castro, d1gno chefe· de po-
licia de.Peri1ambueo, porque o commandanto do «: liciá d,l provincio\ da Parabybll.-Jol!o de Mçllo 
dest."\Qllrnento negou·se prest'll-as ao delegado d" « Azev8do. delegado suppl&nte. » · 

· lugar. · Daqui ·se inanifesta, Sr. presidente , quo ~ão 
· Eis- a(lui o que diz o deleg!ldo ~o Ingé. tt r_es· se deu essa opposição e re!tist.eneiR P!'.r pn. rte 
peito do assassinAtO de s~ba~tlào Lms de ArauJo : ·de Sellnstiüo I..:ins á (cn·ça ~u~l\-:.a 1\'11~ o asaas-

1i'Illm.' Sr.~Em· cumprimGnto do oflieio do sinou. Daqui se manifesta a in~ira oxactid.iió' · e 
11 v. s. datado de 8 elo corrente fui 1!. barra verdado de qunnto etl cxpuz ô. eamarn sobre osso 
a de Nntuba e ahi ~z toda ·~iligencí.a. possível terrível ncontecimenlo: e para que a eamar.\ ao 
« para colher as n1111s vm·dadetras not•c•as t\ccrca convcnçn completa o perfel1.11monto lerei ainga. 
(( ao IISSQriSi nnto do infeliz s~bastião Lin" do um outro Offi.ClO do qnnl so evidencia qlle o pro-
« Araujo, observ.eí que tinha sido assassin.ldo pl·io·uctunl · vieo-pt·esídente reconhece a inexacthlt'io 
u nor !!eus inimigo!!, :acobertado:> pela fLJrç•a alll do nobre deputado n ess~ respeito pela eonvic-

. " êstttcion!lda, cUJil8 oecurreneiM pnsllo n expôr . ção em que estA,. e or•!ens cxpe~idas .'dll c,onfor-
« a V. S. midade com eibs, de quo tal res>steneta · fLJl toda 

<t Achando-se dous presos no ~Ual'tol dâ po· imagiunria. . : · 
« voaçiio · da Barra puderiio evadll-·lle por des- Vou lel" um doJ:U.tilent.o q~& o prov&. · 
« cuido dt1 sc11Unello.: Mlão i go se prQpalou . « N. 626 • ..:.nlm. e E:tm. Sr. -. D.;terminanc;lo 
"pelos · inimigos do fioudt' Lins, que os dito~ « v. Es:. pol' .seu. offi.cio de. hontem data.io que 
u pl'e~os · se tinbão itlo acou~r em sue casa. « sej" instaurado pelo delegado ~o .. t~rrno ~o 
« Ap1lnllS baviiio ttes dins .dll cnega.da do a!C~a·es a Ingá o processo pe!a morte do. tnfeltz Sebaa-
« Belarmioo Corrêa da S!lva naquclla povoação, a tiiio Lias d<l ArauJo, reconhec\l V. Ex •.. não 
« e que já cstllva de ~esse tias ordens do go- « teo· hacido ,·esistencia. qu& obngasse a.. es· 
« verno (quo ent.'io as tmha o eadetc ca"'!al}H>J, « colta 11 tirar-Iba a existt>ncla; e visto . como. no 
« o dit·> alteres do miíos dadas com . os unm:· a poder de v. Ex. e:o.íste o corpo de . dehcto 
(l go8 do a·eforído finado Lins no dia 18 do l\lmo " feito no cttdaver· do infeliz Lins, o sendQ essa 
" mo.ndon-lhe eerca1· 11 cosa sob pretexto .de « peça de bas~nt~ impo~taoeil\ no processo, p~ço 
.,·prender os indivíduos que se tinla:to ~~ada~o « 8 v. Ex.. quo · roc. seJa entre~e pa::a · envu~r 
" a·t prisão; e esteve a casa cet~a oté o d1a " ao delegado:~Doos guarde a V. 'Ex. :secreuma 
« se<>uinte pelas 6 horas da manha,. e não ac!!un· " rta policia. d;1 .. Parahyba, 2l d e Julho de 18:53. 
ct do":se alii aquelles indivíduos preuiierilo a _um " Illm e Ex:rn. Sr .. Dr. Flavio- Cleme~tín.o c.la 
« filho do mencionado Lios, · de noone Sabmo, " Silva Freire viee.presidente da. provmcta.-
" ,;em ~.rime n.lgum, que foi eondnz.ido pela. cs· « o chefe .do polici11, Claudio J.[anoel de 'Castro.» 
f{ colta iJ enfi-egtu,· no mesmo a!Cerc,:; . . ~lararuno; Esses documentos que acabo . de · ler. estilo· atl· 
" e a•ç,- dia seguio~e. ~e pois do meto dta. tocan- thenticados pelo aman11ense da secretann dQ chef& 
u do-se ·a reunir, sabto uma patrulha composta de noHcin, e co:nbini\o exactamente com. odepot· 
" dos inimigos daquell!l tinaclo, soldados·lio corpo ·nlet)to ·de duas t<Jsteonnnhas, que .fo~ão 'c;bam~.Jo.s 
« fixo e dos de. lJOlicia, ge .ordem do dito aHe- a jurar na capital da minha proyJ_n,caaJtel~ "!uva 
n res, a J)ostarem-ile em p1quetes na .~rra-Verde, do · infeliz Sebastião Lins de ArauJo; a ·qtllh vmdo 
« lunar denominado ·Campestre, ;hngido pelo ·trata.T. do . vinW~o\" ' }le\a i~t\~ s. .me.tt~ · .. ·ul!. seu 
« particular A.ntonio Bernardo de Sout;a; posta~- infeliz mlirido;·acaoou nll ·cidade vJctima. <!a·febre 
« do-se a tropa sold11da pela estrada, ·e a demaos . nmarelta~· · . ., · ~ , . 

' (I gente pelo matw; depoiJI do que,_ ~cando a lU . to. d fuU d 1 
«um escravo do reft!rid? :Lins,_ r.., •. .• ogo .. ,prcso .. N os· dous. de~imsn s .. é q~ ... . . o , s~; ... ec .. ara 
« 8 consecutivamente eahto nos p~que~ •. <>u.em- que Seba8tiàci {.jn! . nenhnml\ •. resiStenc,u~ .. ·fez, e 
"' bosea..tas o finado Lins, e igualmeute ~. l\~- ·. qu.e . apenas vír~~o , o o~en pag~~ pres:> . pelo d~sta· 

. « noel Caboc\o que ahi SEI llCha rec}~ na prl· . camento, .. vollãra ~ . l'ed~ .80 car~.O~, 0. dis.pa• 
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r:íra a correr, e descarregárãa-lbe então 4 tit•os 
que o m.ttárão; e para que a casa se eon<"ença 
de quo tudo isso foi um tntma do cadetG , 
eu apredento o proprio original de· n~>'a ordem 
qne e!lc dirigia ao inspeçtor da quaneirao, da
tada de 2-" da Maio, j~ quando tinlla sido as~&S· 
sinado Sebastião Lin~ e ellc estava demittido do 
commando: 

« Illm. St·. - N~sta data cllAg.) neste ponto, 
« com onlem do governo para prender uns cri
" minosos que aqui se. achão fugitivos da Barca 
« do Natuba; or<ieno , portanto, a Vm. se ~e 
« apresente jii. afim de desempenhar as ordens 
" do mesmo Exm. Sr., tra-zendo comsigo toda a 
" fot·ça armada do sen qnarteiriio. D~:>s guarde 
" a Vm. Barra. do Bodooongó , 2! do :M:aio do 
« l853.- 1\lm. Sr. José Martins, inspecto1· desta 
« Barra.- F•·arzcisco Be?ticio de Ca;·~alho, 1• ca
c< .dote, commandante da for<;a. " 

Sr. presidente, o nobre deputad~ cnüe~tou-me 
aind" sobr~ o que eu. disse a respeito de Piancó .... 

.O SR. PRESlDE:I."TE: - Jã o nob1·e àepntado tom 
tl'an~posto um quarto de hora álêm do tempo 
que a camara lhe concedeu para os negocios Jc 
q\te se tem occupado, e· por iss.>.... · 

O Sa. IiENRrQu!':s' - Perdôe-me V. Ex.., deixe
me continuai' por mais alguns minutos, que bt'<l\'e 
ncabo o que tenho n di>.c1·. 

O SR. P&ESIDE:ITE: - Não poss~ permitth· ao 
nobre Mputado que continue sem inft·acção do 
regiment<J. 

O Sa. HES:R!QUES:- Porque V .. Ex. não exerce 
:para commigo a rne$m!l tolernneia •l generosi
aade. que tem tidO para Cl>m .outl'OS? 

O Sa. Pn.ESroE~TE :- Nào posso rasgar o regi
mento da casa. 

O 5!!; HI':NiuQuES : - Perdôe-me v. E!> ••. _ 
O Sn. Ptn:SlDf:XTE :~Se o nobro deputado qu~r 

eontinuat· ú for.ca, entiio pôde continua~, 
O Sn. HL>X!UQU&S:- Eu peço só mente n V. EJ.:. 

que me conceda licença p l•·a let· um ollicio. 
0 Sa. PRESIDENTE:- Se quor ler á fill'Ça pôde 

le1·. 
O Sn. HeNntQUEs:- Niio, s 1n b':>t', p~ço licença. 
O Ss. PRE5lL>ENTE: - Jil tive a toleL"aneia de 

e~perar urn qnarto dG .Jto1·n que o t\Obro· <lepu
tad\l acab&Jlse o so11 dís~urso, e o qtt.l maü quer 
o nobre deputado qu~ lhé faça? 

O SR. HEXRlQiiL>S: - Resp•.nclo jt\ " v. E~.: 
quero npeuu~ l~t· o oiJicio do chefe da policia. 
dirigido no dde((:!ldo do Piancó, qua o nobre d•l• 
putado em respetto n mim dií\-\e qu~ est>~vn ape
nas em esto.du it·,·egular; cumpre-me provar a 
ex.actidào du quanto nvanc~i, () mostrar que o 
nobre depatndo uão í.>i exile to· na i nformaçào que 
deu a. carnara. · 

<< N. 524-- Illm. c E~m. S1·.- Levo ao conh~>ci
cc menta de V. Ex. o officio junto d" delegado do 
<.< termo de Pinucó, o por elle vcrã. V. E~. eomo os 
" crimes vão alH se reproduzindo de uma ma
« lleirn espantos" por f.llta de for•jn ósponivel 
« para perse_guir e p_rendcr os criminost)S q~e, 
a sem t•eap.;lto ás l<~J.s e ás aulori,hde;, f,tzem 
a alarde dll seus crimes. pondo em st1sto os ho
« mens pacilieos que vivem amedrontados em 
a· suas casas " fazendas. 

« Se por ventura fvsse possi\'el l'euDir·se os 
e~.pequenos destacamentos que se achão nos. dif
~ ferentes termos d:1 tcrMíra eom:ll'co, c comman
• dados por um. ofllcial íoMligcntc o valente, e 
d. mesmo a ae!l'istcnrla do Dr. juiz municlr-al do 

·a .termo, dur~D(e as explorações 1nWtares, c e 
« c~~o. s~ria do ~1ult<) pro\'Aito á se~;urança in
tt d 1 Vldual ·e publica. Acabo l!lmcnLnndo, sJgu n· 

« do a.ffirma '.l capit.ão Severiano, que acaba· de 
« chegar tlaquelle termo, a falta de muniçiio ·quo 
<t sente o dt'lstacamcnLo, e~tando os solda•lo~. a 
« seis cartu~os, alêm da falt:t d" so]d,, qull se11 .. 
« tern constantemente. Deos guat·dc . a .V- . Ex. 
« Secretaria d~ policia da Parahyba, IS de. Ju.
t< nh•l · dP. 1853. - I!lm. e Exm. :Sr. Dr. Flo.vío 

.« Clementino da Silva Freire, vicc-president~ 
« desta província. -O chefe depolicta; Olauaio 
« Manoel de Caso· o. » ' 

Vou ler ngora. outro officio em couo·equcncia 
de requisiÇào do d~legado tl:> termo de:· Souza, 
pessoa respeitavel por suíl dedicaç;lo á ordem 
publica, q o e mereceu sempre a confiança. do 
nobre deput.adr,, e q·t~ pot· proposta sua acaba 
de s~r cuniinuado polo govern" imperial no im
portantPJ lugar de commaudante su~rior da 
guarda nacional. 

« Iluu, e Exm_ Sr.- !>obe à presença ·de 
~ V. E". o officio junto do dele~ad•r de Souza, 
<<em quo f,&z ver o est11do la~timoso .do · termo 
" de Piancú, onde oe grupos da criminosO$ per· 
« petriil> assassinat1>s e ameação as exi sten c ias 
u dos· í•lspectores de qunrteirã•l do seu termo, c 
« peda medhlas fortes · de combinacno com as 
te autoridades das .pro\!'incías do Cear.í e P~r
« nambuco que confiniio Cllm aquelle termo, o 
oc :qlle acho ser· de snmmo i•1t~re$se á cnu.sa. 
« publica, e n1esmo qae o destacamento de Pilmcó 
« não d~ve estar ali i sem movimoato, e sim em 
tt diligencias s1>bre os mesmos criminosos. " 

« Não vão os officios dos· inspoctores a que se 
c refere o mesmo deiegado, porque não aeom • 
« panhâL'ão, o só sim o do tenente. commandan
« te du destacamento de Plancõ, em ql~El f1Z ver 
« não tel' arr..amento e municio. alg111nn,. sendo 
" conveniP-nto que V. Ex. mando indagar quo 
" fim tcváx·llo as armas c muniçõl!s que . ncolll
a pllnhârã·l o mnjor Antonio de Deos e Costn, 
« quan-lo para alli seg11io e estavA cstacionrt.fo. 
ol Agnardo ns. ordens éle V- Ex. Deos guarde a 
11 V- Ex. Sec•·etot'ia da policia da Paro~ylla, 14 
« de Julho de Idii3.- 111m. e Exm. St·. Fla~io 
« Clemenlino da Silva. Ft·eit·e, \'ÍCC·p•·r.sidllnte 
" d!l Parallyba. -O el1de de policin, Çlau·di? 
« Manoel de Castro. P 

Vê portnnto a camcu·a qM cu proferi um~ 
oxactidâo q11 mdo avancei · ncst.& ca&a quo nüo 
ltnvi" em Pia•<có núm a1·mnment.<), nem n:n!llções 
q1u1 c1·a ~!li geral a susLo e o terror o que as 
vidas dos cUndii.os prestmnt~s das pt•oprills atuto
riLI Ades os ta viio ex pos tu a aCl' sacrificadas a 
catla mo:nento L&O bacnma.rto de llomena por
vorsus ! ... 

O Su. Pn~;stllENTL.: absorva nov:1:nente ao orador 
que já passou muito dn hora, que ha materilltlo-im
portantes a tr:ttl\1', e qoe nlio pôde eontiuua.r. 

O Sa. HL:NRlQtJ~s:- Obedeço a v. Ex.··rinha 
ainda muit<l a dizer ; tinha de entl'llr na: ailalyse 
de$«ts alliança< do que trata 1> nobre d·eputado ; 
linha •lc apt·esentnr fuetos officit\es seus· Cf\\ op· 
posi~iio ás leis ; tinha de dizer t~.inda alguma e ousa 
sobre o chefe d~ policia ; mas sou obrigado "t 
obede~er a V. E:t. Se esse nobre deputado me 
nggrudir ainda. reconorei :is folha~ publicas, por
que niio temo feHzmcnte esta discussão. 

E' lido 11m officio do Sr. ministro· dos nego dos 
estrangeiros pedindo ·que se mnt·que ·di:t c hora para 
apresentar á cam:tra uma proposta d•• governo. 

O Sn. Pa&SIDEN'l'E designa. o dia do· hoje à uma 
!tora da tarde. · . · 

O Sn. S1 g Al.nuQUERQUE requer á camara que 
se digne conceder-lhe urgeneia para na esp~~.~:o qtUl 
medêa n~ a ehegnda <to· Sr. ministro, poder elle 
t·esponder ao nobre deputa•.lo o Sr- ·Henrique~. 

C<>nsuHado a ca111at"&, nn•lue ao pedido d.o Sr, 
deput.ado, 
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O Sn. PnESIDENTE:: - T<Jm· a palavra o Sr. Sã. 

e .Albuquerque. Devo observc.r-Uiequ~ só púde fal· 
lar ::.;(é ~ uma bora. 

O s .... Sá <> Al.buq1iorquo:- Se. pte~i
dente, quando pela primeira ve; tU tive a bonr4 
d7 Jall~~. nesta. casa, em bem feliz a minha po· 
St~ao, ::;ando a.•nda aomini~trndor da. pcovincia. 
da Patahyba do Norte, au. tive s fortuna de po
dct· começar o meu discur~o declarau:.lo que não 
era mlnha intenção defdlldcr a minha adminis
traciio, porque ella 11llo hf<via sido aceusada · eu 
ti v~ enLiio sótnente de expl ic:ar eettos factos 'que 
l1av1ão sido tra~·idos ao conhecimento da casa de 
uma tnaneira tenebmsa e pouco cxacta por u!n 
nobre deputado l'epresentaute daquella província; 
esse nobre deputado havis. cC>mmigo e alguns de 
seus eollegns pediuC> ao governo imperial augmento. 
de fC>l'~<l p11ra :t sua província, e para justifiear o 
seu pedü.lo, faz~ndo f~il<o de toda bervo, não 
fez csc_o!ha d~ argumeutos, embora fossem in
convementes, unpr<Jftcuos, ou. mesmo coutr;ul'·:
~orios ••• 

O SR. He.'l!l!QUEs : -- Niio apoiado. 
0 Sa. SA E ALBUQUilUQU.8 : - 0 nobre deputado 

pmf•Jrio dous discursos; o em O.n\bos elle teve o 
cuidado. d'.l Ni~peitat· em um ponto a verdade, teve 
o_ ~uidado e. a .. ju.ati_ça de ~ ~Clllr~r sempt·e que 
nno accusava ao entao admnustrador de sua. pro
viucia, porque esse administrador n~o 1inha com
mettidu nem , erros, nem crimes. (Apoiadas.] 

· O Sn. HtrnB!QUes dã u.m apac·te. 
O Sn.S1 E ALBUQUEnQu.&! - ... nssim eu puJe 

entra.1· riaqu.ella dis.cu>slío com o meu espirito cal
mo, e. tmnquilllldtuardando todo o decoro a: casa, 
ao nobre deputado, aos ract.os e à p~siçiio que ell 
en~i.o tinha ~ntre os admínistraàofas publicos. 

O Ss . .IfuNll1QU.Jt8 : - F,li o 2nesrno que eu fiz. 
(Raclamaçl!es.) 

UM Sa. DJ:PUTA.no: -Ainda ha pouco V. Ex. 
pt•ct<!nden lanç 11' o ridic1110 sobz·e o nobró d~pu· 
tado por Pornntnbueo. 

Óu-:t:ao Sa. 0Jtl'UTAOO: -Qui:~: lançar, ma.~ não 
conseguio. (Apoiados.) 

O S:a. P!lEBIDilNTE : - AU1nção, niio posso ad
miUil· dialogos; aõ ó toler~do um ou. ontra nps.t·te 
i&SOlado •. 

O Sa. S,t E ALUOQUERQU& : - A c:tmara foi tes· 
tomuuha, quo. eomqua:\to eu fosse 11ggrcdidC> de 
el!lbo•eada pelo nobt·e deputado, no correr do meu 
discurso, 11ãa abandonei, Lodavia o ten·~no ·da 
mod~rnçoto, dn decenc{a e da ·verdalie; hojo (lo· 
rem, senhores: a minba posição é !iJ~_ULJii.fra.. 
r~nte; o administrador cUJ~ rstaçõei e o11nizaJe 
rlilJd.a hout&m, segundo n língung~m U•> nobt·e de· 
pu.tadn, erã.o objeet<> de fortuna e de honra para 
elle, o a.dministrll<iol' pubtfr.o que na linguagem 
de hontem do nobre deputado era apenas suscep· 
tiv~l de eommeaer urn c:u outro erro, o isto mesmo 
por se1·. homem, mas que todavia o não tlnlla 
comrnettido, hoje não só está fõra das gra<;a5 do 
nobre deputado, como ainda· é por ~llc, e~nsn
l'ado, accu,ado mesmo. de baver commet~ido 
crimes:.. · 

O SP- Hazl!RJQo.ss : ·-Não. disse que o nobre 
deputado.· teuha .. com1llcttido crime!.<. 

O 8:11. S.i E .AL&UQ:UERQVl!: : - lnfelizmellte para 
mim, Sr. presidente~ não à o aecnsado o mais 
apto para defeod~r a si mesmo ; porquanloo mnu 
vez•!'i um. siletlcio .modCilto, m~ lo11vavet, âC<li'Ca 
de certos fact.oe que , sendo contados, . : poderião 
conquistar aa .sympathílll! publicas em seu fiiVOt·; 
outras . vezes o respeito s~grado a um ~sado 
de amizade entt'e o aceusaà(Jr e o acet1$ad'>, em
bon• seja este victima innoeente da nceus:ll;iio,'res, 
pçito que não nbdieão aquellea quo nunca abdici<!' 

n._ sua dig~idaue, .~ja qual fór 11 sitnaçãc . ~f)- sua 
Vtd" (apoaados] ; out:as finalmente, a pos1çao ·do 
acCUS1ÓOI', a decenc11 <lo accusado e· a categ<>
ria e dignidade d.,s tribunaes e doa juiz,,s, r'~. 
zem com qne o aeeusndo s~ cncollt<l ··na d<Jf<~!:t~, 
sond<' esta assim prejudicada : é. justamente 
e~ta a minha posíçiio ltoje l Etla é má ; e nesta 
dtfficnld.:a•la em <JUe me acho, farei 11m nopcll., 
á minha generosidade o mod~rnção na discussi'lo 
daquollc.; fllct->s qLte dize:» respeito· no meu ca
racter particular;· um appello á verdade e ' ás 
leis dll paiz na aprecioção daquelles que di:!'em 
l'C~~eito a.)s rn eu~ deveres e caraetar de adltli
nist~a·Jor publieo; o lino.lment~ um eppeHo â b~
uevo\encia e â. ju<~tiçl da eamara e dr; paiz na 
decisão da presente causa, na qaat c accusa.dor 
de nm lado· o nobt'<l depucado pela provincüi Lla 
f'arabylla., . llOtn sempre· razoavel , nem sempre 
JUSto, U•lm sempre fiel ··tis ·su.as pal!i.vt·as e asse
ver.aQões ainda Lle hontem, e d.<> outro·" ·ex-pre
sidente da Para\1yb(t, que· em suo. adminislrn9:lo 
promoveu com solicitude ,; zelo os bens e me
lhoramentos da ptoviucia confiada aos seus· .cni· 
dados, 

O nobt•e d~puta.J.o, Sr. presidente, no seu. di,;
curso oc<mpou-se de fo.ctos d'l ordens muito dt
vorsM, e pela maior parte ínsignllica.utes·; es
colherei os que fo1·em ·dignlls de res[!Ost·l, e com 
el!es oceapar-rtHl-hoi. · 

O nobre deputado tall:ou-me de desleal, porq11e 
tendo eu, no meu discur;o nrofllrido em· ntna das 
sessões anteriores, narrado • cert•>s ooeorridos na 
província da Parabyba .d;~ Norte, fu: ~ssa narra
ção coai rigorosa verdade, o tive po•· jsso de to= 
em pessoa. cara e.o nobN deputado. Senhores, 
etl na qu~lidadc de administrador public•l devia 
dizEr a ve1·Jada pura e sinoom ; foi o que fiz; nila 
me importRnd•\ de oJf~n,Jer fosse a quem foss11; 
deste procedimento que era n)ell dever, u&o ·me 
nrr~pendo. 

Sr. presidP.nto, o ·nohrc deputado pela maneira 
porque consignoll os factos fez tnna insinunção 
ao chefe de policia eJJectivo da provinçia da 
Parabybn; eu ontiío, JominndC> do <'entimento 
da a•niza-i<l o \la Vel'dn•le, acu•Ji repellindo essa 
sua insinuaçiin, e não CI)'!ISJlnti qu~ o 4.!mpregado 
que servio debaixo das minhos oa•deos, e que 
m~rec[a a minho confian~11, fosse Msta cssn 
nccusndo it•jnsl.llmento ; Lleclarei qlle não blt"ia 
&ldQ asse magi11trado nqttell<3 que tinha.· tido 1·e· 
laçQeB com um homem ca·iminC>llo, e eoutra o 
quAl lmvi~ ordem de prisiio, ·o sim o ümão do 
nobre doputac!o. Mas · o nobN deputado diese 
que seu irmito nltl sabia das •ninhas ordens ; 
~~~llil.tu,. .aqul tendes ·um officlo da presiden~ia 

- Cllnl data do lS •lo Abril de 1~, isto é, quan..to 
o irmão do noba·e deputlldo era chefe de polici" 
i 11terino ; · 

« Resez-l:la:do. -Ao cl:lere de policia. - Rece
« bendo este governo. o officio· que em original 
" lba reme~to,. e que Vm. me devolvel'il, d<:~ com
" mandante do · destacamento da -povoação de 
« Natuba, que me comnl\lnica o crunirwso. pro· 
« ccdimento ue Sebasti:lo Lins do Araujo e 
« de se11 fi.lho Felix Lins do Araujo ; e não con· 
« vindo que osses criminoSD'> continuem a zom
« bar das leis, tenho nesta data· oxpedido ordem 
« ao delegado de S. Joií~ para fazer partir J~ara. 
« Natu.bn, a ·se apresentar ao enuete Oarvalbo, 
« eommandanto do destacamento· 14 estacionRdo, 

. a o destacamento da linha exlsteote em S. João, 
« pll.ra qne; ani~n refo~ço.d<> o destaeamnllto de. 
« Na.mbil, o· dito· comnumdanto Co.rvatho c:aptura 
tt os ·r"'fllridos Lins pai e· filho, e oa C011du:za 
" para esta capital <'.Om toda segurança; allm de 
« s~rem procc,;sados não sô pelós · !act<.>a ilatra-

. « dos no eíí1r:lo officío, cl)tnO por· outros crirues 
· "·do quo os acc:nsll; a. opiniãô publica .. Se 'Vm. 
~ entender ·qne as l\Utoridades policiaes d·o lüe;ar 1 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1510112015 15 2 1- Página 12 00 13 

44.6 SESSJO EM lO l_)t:_ SEJ.EMBRO DE 185:3 
« sabendo da resolução do govemo, a não rove
« Ião t\ntes de ser executada, expeça-lhes orde,ls 
~ a t·espeíto dessas prisões. Se pensa•· dilf~rcn-
0: temente, proçedcrá como m·\is llccrtndo lhe 
« parecer. Vm. deve lambem dirigir-se ao c~m
" mandante do destacMncnto, determinando-lhe o 
«que n~cicssnrío fór a bem un policia c iustiçn 
" nesse n egocio. Deos guarue a Vm. Pnlacio 
« do governo da província da Pamltyb.'\, em 18 
''de Abril de 1~3.- A- C. de&! e AlbuqueJ·quc. 
"- Sr. Dt·. cbefe de policia. » 

S:·. prcsidentl', o irmi'io do nobre deputado 
t·ecebeu este officio •.. . 

O Sn. HE:.ntQUEs: - Nt.o, s enhor, oiio recebeu, 
c i ~so mesmo proval'éi ao nobre deputado com 
docnmentos. 

O Sn. S.\ F. ALlluQuEnQuE : -Os documentos 
do nobre deputado nada provüo. O attestado do 
c!Jefe de poli cia, que elle leu i1 casa, diz apenas 
que o meu officio foi encontrado nn secrct:u-in 
da policia, ma3 n iio ainda lacrado, e lodos sabem 
que esses oflicios constituem a tradicçiio d,~ se 
eretaril\ policial , c nella devem estat._ 

Sr. preside-nte, ba. justa•nente uma parte üo 
discurso do nobre de putado cuj11 resposta niio 
pos;o bem dar; é :quella que diz respetto a factos 
vartíc:nlares, e a tlespezas por mim f~ito.s no al
cance d.L 1·epl·essão ds crime; porqu~, ~enhorcs, 
não posso d1zer tudo quant<> fiz a cs~o respeito ; 
mas, se a pnl~vra de um ad.ninistrador publico 
mereeJ consideraçiio de· VÓ$ ••• 

Murr.~s VozEs:- ~erecc, merece muita con
sideração I 

O Sa. FIGUEtn.~ DE MBLLO :'"-V. E!.:. nos me
xece todo o conceito. 

O Sa. S.t E ALIJUQUEll.QUE: - ••• eu vos a sse
vero qlle gastei dinheiro de minhs bolsa parti
eular ; que com tod<IS n.s forçns · dediq uei-mo â 
r ep•·I!Ssiio dos crimes, á ~ptura, ~. ~anição ..tos 
erunrnoso$ .dtu·ante 11 mwün adtnuustração na 
Parahyba do Norte. (Apoiados.) 

Qllaudo nl'\o houvessem outros factos que isso 
provassem, bast'lva aq_u~no quo o nobre depu· 
tado acabou - de expÓI' na casa, e é olle o facto 
do h&\'er eu collocado armns le~aes nos en~"e.· 
nhos T"bu a Abiay, do eoronel EsteTiit) Cav~l
eann de -Albuquerque e do 3• \'iec·pt·esidauto da 
provineia Manoel Florentino Cafneiro da Cunlln. 

·Por aruor da seguNnça individu,tl e da protocçilo 
dos meus prellididos, eu allroutei a ri«JIIeza o 
parentaaeo proximo, as relações do am1sado: n · 
posiçiio social elevada. e uutras cor:sicicraçõ~s 
que dil!icílment.e siio quebradas nesta epocll de 
cor1ezi•18 e attenções. (Apoiados. ) E. senhores, 
qnando um administra!lo<- publico a ssim proced~, 
tem . i~tençiio de . conseguir o bem daquellcs que 
admtmstra. · • • 

O Sn.. H&:-~RIQUES :- A intençiio com que isso 
se fez . eu n ão sei, os factos são publicos ig~:o
ro o pensamento. (Vivas reclamaç~es. ) ' . · 

O Sn. PAl~s BAanETo : - Sabem os homens 
imparciaes. 

0 Sa S.l. E A LBUQUERQUE: - Tocarei agt)rn 
naq11ella parte do discurso do nobre deputado 
em que elle appellidou- me de vaidoso . 

Sr. ptcsidente, na qualidade de administrador 
-publico forii<> grAndes os meus desejos e empe
nhos para fazeL· prosperar a pro>incia que {ui 
confiada aos meu<> cuidados ; procurei com toda 
ar~licitude ~otnl·'.l de melhoramentos mt)raes c 
materiaos , não me oocupando sómento de demit
tir e nomear emprel{ados, promovi com todo 
zelo o deaen,olvimonto m;~l.oria\ delta. (..tz)Oia· 
doi .) l!erclcendr~-mo o•peclal cuidado a au11 agri· 
cultura, o phntio da cann11, u rabrlco do a~Mil· 

• car,· e ae sriacllinaa doa acua ong~ohos, mandui 

buscar na minha provinda .um engenheiro civel, 
hospedei-o em pabcio p.r muitos mczpa, apre
sentei-o csn "t.!iffct·ente~ engenhos, recommendei·o 
com o prestigio da pt·imeira autoridade- da · pro
vinçia, o ajuelt!i a solcmnisar com n minha -pre· 
sen~a esses melhoramento•, assistindo á b otada 
de alguns 011genhos. l'-umpri o meu dever pt·o
movendo esses mtllhornmentos hyd raulicos, e 
r.reio QU!l o nobre deputado uõ:o eatt\. antorisndo 
n dcsconh~cer esse~ ser\'iÇ •s por mim prcstndos 
á província, e é elln q:.te me ha de agradecer. 
(A pOi<ldO$. ) 

O Sn. Conaü nAs NEvEs : -E de f~tcto · o. 
província lhe é agrn<l••cidn. 

O Sn. Sl F. AL"BUQilEllQCI!: : ~Quanto a esse 
dístico com inseripçiio em letras de ouro, nilo fui 
eu que o det erminei : apenas consenti ; não hou
ve \'nidade alg11ma de minha parte, c se hou
vesse, dever-me-hla ser perdoada, porque qu1ndo 
os que· nada prntlcltó con~nntem c acci tão hon
ras semelbt~ntes, p:trcce-me qua a 'luelles que 
nlgumn causa fazem tambetn podem con~entir c 
nceitar ; Í,Ji .isso o que fiz, e aproveito agora esta 
so\eft.ne occasiào pnrn ~gradecú~ a es~es distir..· 
cLO"s p:lmhybanos n su.a dcllcn.Jeza para commigo. 

O Sn. He~:ntQt:.t::s d;\ um . aparte. 
o sn'. SÃ E AT,tlUQüllRQI;JE : -Agora, Sr. L)l'O· 

sld.enLe, tocarei nos negocias de Natuba. A ca
mara e o paiz pnrccc que me deterroinãr1io que 
me demot'A pouco · neste assuo11't'>, e por isso 
responderei ao. nobre ,depuhdo ·com as palavras 
da cscripLu1·a- PaJ·ce sepultis, .- jó. não vive 
Sebn:;tiào Lins de Araujo, ·c é dever da christào 
rc<peitar os mortos, fossem elles quem foss~m. 
fossem quaes fossem a sua moralida<le o os seus 
11ctos. E' nosso dever prantear a sua morte ; é 
o que faço neste momento. Não toco mai.; neste 
ponto, do qual me occapei largameate no meu 
primeiro d!scurso. · 

Quanto a Pinncú, senhores, foi Jhlo um offic!o 
do qual eu não tenho conhecimento ; niio sei 
desse negocio, e niio estou por. cnuseguinte ICl· 
bilitado para trntar deUe ; os orlicio>J que me 
for~o dirigidos no ultimó V&p()r pelo Sr. rreai· 
dente d' província da Parnl1yba forão eltlra.,la· 
dos, o ndo me chegúrão ás mi\os, e.stando bem 
perto qellas. 

O Sn. PAES B~RRil.To : - Fol"iio vist~s· ~bro n 
mese. do archivo de. cam&l'.l. 

O S11. S.l. s ALBUQUERQUE : -Desejo quo esto 
raet<l fiquo consignado no meu discurs•l. · 

Sr. prcsidcllte, promel1.i sor brev~. ctunpril·O· 
bo1. Foriio muitos os objectos do que se occu
pou o nobre d eputado ; não podé1'()i ne•lmpanhal-o, 
o eNio mesmo que não val~rla a pena. (Apoia
dos.) Occupar·me·hei s6mente de um · re.eto, q11o 
roi exposto ó. conslde1·ação d·l r.~mara em uma 
dns anteriores sessões, isto é, disse o nobre 
deputado que eu havia commettido um crime 
mandand<> prender utn individuo contra o qual 
j ú havia uma ordem de prisão, ~ despcíl•• de 
estar elle prcmunido de um ~varà de despro
nuncia. 

O Sn. H&Nt:ttQuEs ! - Apoindo," foi · u•n e:tcesso 
de poder. (Reclamações.) 

O Sn. Si E ALBUQUERQUE : - Sr. pre$idente, 
não se es-1ueça :1 e~mara da cireum~stnnoiQ do 
que Pste individuo, que se opresentoll com um 
alvará de d.,spronuneia, era um h•lmem · contra 
o qnnl já havia uma ordem de prlsiio; lembi'C· se 
tambem de que esse alvaró. de despronuncia, 
sendo f)OSterior à ordem de prisão, e sem ns 
formalidades da lei, era irregular · e nullo, e 
como tnl nt\o podia embaraçar a acçâo da admi· 
nistraçilo e da lei. 

o Sr .. liENRlQUES : - o nobre ~Qputado . "não 
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J;lOdi!t annulbr um acto do poder judiciarío, que . 
e indep~n dente. 

O Sll. S.<. Jo: ALBUQUERQUE: - O principio é 
verdade1ro, m:~s ni'io é tão lato coooll pensa o 
nobre_ depatado, e nem pó<le ter npplicaç!io à 
espec!e de que se trata. O plldeL' iuiicitu·io tem 
u

1
m exrculo denlfo do qual deve !lit·:u; quando 

e.le ~o eJttrav<1sa, cmbutaçando Cl poder admi
nistrativo, .suteitll·so_ a ver desrespeitados s~ns 
actos que Já tmporlt<O um des,·espeito a outro 
poder. · 

O Sn- Hs:;ruQUES: - O nobre deputado devet·a 
mnndur opeuas reSfOns!lbllisar o juiz. . · 

O SR. S.i. E At..nu~OERQilE'- E assim o fiz. E 
neste facto, ·senhores, de que é acensado o ex
presidente da Paro.hyba do Norte? De perseguir 
um innoeente? Creio que não; de defender um 
crimi;10s~ .e protegêl-o ? ~ambem crei~ que não ; 
do dtlapJdar ou eonsentu na d1lap1daçào u~s 
rendas publicas? Muito menos I E' accusado só
mente, reflicla·so b_em, de não have:t eo_nsenthb · 
com sua impnssíbilidllde, que um nCl"O erhn~ 
P!otegess~ o. um ~utro crime, cujo encalço . já 
tao .a~ le1s do p 11z (apoiados), de p~omove1· a 
pumçao de um scelerato. 

·oando este p11sso, senh~res, eu e;1tandi que 
gírava no circulo de minhas attríllllições; eu 
entendi quo não usurp'tVa os direitos do püder 
jlldiciario, que apena~ pt·otegía os direitos . do 
Jl.Óder adm_lnistrativo c,ontm os assaltos daquelle. 
Eu cnte,ldt finalmente, que era meu dever nil:o 
consentir pelas formulas da lei que Ulll crime 
f~sse protector da outro c1·ime. 

·o. Sn. Hl'~"tUQUJ;:S._:;- 0 pode1' jlldiciario e qtto 
e~·o. o competente. 

• . O SR. SA E ALROQUEilQU~ ~- Enlendi qne eum
pria um dever praticando esse acto; mtls se 
obmndo assim. co•nmeLLi urn erro, e mais do que 
um t~rr.l, Qa conunetti un1 crime, declaro ú. Cll.· 
m11ro. e ao paiz IJUi! se nlgum dia fór ainda 
ndministrndo1· puNieo, se me aebnr collóeado 
nas me:;mns eircumstancias, não. recuarei diante 
de igual l'esp~nsnbilidade; proceder<Ji do mesmo 
Il'!odo que pi'C!çcui, pot·que estou pc~su_aJido CJ.Ue 
so actol'o de v1r::or por p~u·t~ dn autoridad~ podem 
sal~ar n eocicdacla nassas lutas dasigu:aes a de· 
plomveis dn ·imlnuralidade e do crime CO!ltra a 
lei. (Apoiados.) 

Creio que n cnmarn o o pa.iz es~riio-conven· 
cidos de quo o cx-:m~sidente d!l Pllrahvbn do 
Norte niio coromelte\l -crime algnm maÍ1dnndo 
prender um individuo IJue havia commettido um 
nssassin•lto, embo~o.. ptol.ecçõos e esenudnlo.> s~ 
oppuzessem. 

o sil. -:PÃiis.BA nnETo-.-.:... Apoiado. 

0 Sn Si E ~-\.tnCJQOEnQIJil::- Assim, pois, nada 
mois direi n este respeito. Antes de findar o 
meu discurso conAi11tn . a_ e~mam que eu dé· 
clare solemnemen~n ·que decUn!> de> jui4o do 
nobre dcputaJo no julgamento do miul.ta_ admi
nistração. 

O Sa. HE..~QUEs :-E eu do. de V. EL 
O SR. S.~ E ALilOQOEttQUE ; - Declino, porque 

nem quero as lis·o,jas e os. louvores com que 
o· nobre depuLldo ainda honlem applandin todos 
os actos de minha administrnção;·· e nem tambPm 
os rigores e injustiçns com qnc ello hoje t.·aduz 
por crimes os netos os mai_, innoeentes,.os mais 
l'egulares de lia. (Apoiados .l A. ç.amara que· me 
ouve, o paiz que me ha de ler. o goveru() im· 
})Erial que conhece e approvou officiahnente a 
minha administraçiio, e finalmente a pt·ovincia 

. qu(l tive a hom·a d~ ndrninistr.1r, sempre com . 
a mira em sua prosperidade, são os que me hiio 
de jlllgar. ·(Apoiado.\'.)· 

itnpte.nsa, volh~ ainda a eata discussão, declaro 
qtHl não lhe re.>ponderei; por,)uc parece qlle 
i~t·) me Jeterminào a veneração c o re~peito 
q11e voto á posição, que, tlllve:c sem merceer, 
jlt. occupel, e {J. \•erdade dos fttctos. Entrego 
pois a decisão· desta. causa á camara e ao paiz. 
[Apoiados.) · ·. 

Ã.LGON$ S.RS. DEPUT..I.POS :-Muito betn. 
Q SR. At>alnto : - Em toda esta questão nii~>

dei um só aparte. {Risadas.) 
O SR. Plll!:SIDEI'T.e: - Atten.;ão ! 

l'.RETENÇÃO DO !>l:A10R _ M~~.l. B.UlRJlrO. 

Segue-se a 34 discussão do projecto n. 1%. 
OS:r.- Ferx:-az :-Entendo, Sr. presideute,q1w 

não . dev~mm; tomar delibel"llção. alguma· sóbre 
materias desta ordem sem que pnmeiramente 
ouçamos aos novos mi nistros. A doutrina deste 
pt·ojecto di2 r~speito. á legislação militar, é uma 
disposíç:1o no.;·~, ,o ·eu desejâr~ que o nct"ual 
Sr. ministro da guerra. fos~e ouvido sobr11 este 
assumpto. Neste selltido mandarei à me.oa um 
reqúe\·imento de adiamento. 

L•)·se, c sendo .npoiado entra em discussão, o 
seguint.:- ,·equel"itlletltO:. 

« Requeiro que seja o projectll adiado por tres 
dias, e se convide ao Sr. ministro da guerra 
parn assistir á discussão.- Fe1-ra~. " 
·o Sr. L:I.Dl.a o sn .... a :-Sr. presidente, 

opponho-mo ao adiamento: julgo que não d~ve 
prevalecer a razão apt·esentada pelo. nob_re depu-
tlldo · nu t,•t" dQ ·requerimento. ·. · · · 

O n_obre deputado eJrigll infornHições do governo 
a respeito da materi!l .C{)ntida no prójecto. Devo 
dizer ao _nobre deputado qne o governo .jâ infor
mou ou emittio a sua opinião sobre este assnmpto. 
O Sr. "mini!ltt·o da gaerra que lur. pouco deixou 
n. pasta, i11terpretando a disposição da lei de 
IS:lo sobre promoções, .de maneira- que ella não 
tivesse effeito retroactivo, que não .. tuasse direi
to:;; ut\quirldos nquelles officiaes do exercito quo 
na quaiidade de gradtutdos tinhiio o eJtereicio 
que a lei m1trcava, me parece ter dado as .inrar· 
tnRQÕes -precisas, e· que ne.da põda dizer o aetuul 
nobro ministro da guerL'B em oppo5içiio áa in
[<Jl"tna~ues pt6stadas ·_-pelo Sr. Manoel Felizardo. 
Se o nobre deputado- quize1• póde requerer a lei· 
tu.Ta dessas infot·mações, e assim fica~ no facto 
da mataria, sem sa1· para isso rreciso a.iliar a 
discnssão do l'rojecto. . 

·Voto portanto contra o adhmento. . 
o s.,.: - io.fira:n.cla. :-SI'. presidente, t~nho de 

votn1· contra o adiamento, porqutt entendo que 
é e lia d esnecessnrio. Ao:n.bo de entt·ar na ca"n, 
e por isso não posso estar ao facto tlas · ·nzões 

:_produzidas peto · ncllre {\eputado com o fitn de 
motivar o· adl~mento :·mas,. sa· é como penso, 
com ,, intuito· de ser- ouvido o Sr •. ministro. da 
gnct•t•a, devo deelarn~ ao nobre deputado que jlÍ. 
o governo f0i ouvido ·sobre seme_lhante prc-
tenção. · · · 

A commissüo de marinha e gaena e11~ndeu 
que nâ() podia dar· um parecer a respeito da 
materia rle que se-trata sem qud ouvisse ao go· 
vc·rno; ·foi isto approvado~ c ém resposta decln
I"OU o· Sr. ministt·ú da guerra, como deve constar 
dos pap<;!is que andito annex:os no projeeto. que 
'no co.so, especial d~ q11e se tratava, em relação 
!lO lllDjor 1\fena Barreto. em favor. de· quom a 
c~mmi~s!io. ·de· mar\npa ·e· gul)rra julgou · que devia 
off~rccer o. resolu~ão; era de equidadc e da eon· 
-veniencio. que se ott~ndesse ·á sua .pretenção. · 

A commi.ssiio .de marinha e gu<lrta, entendOJndo 
que 11as cir~umstancias d.;ssc majol" alguns· outros 
<)ftl.ciaes .podoeriiio- 'MVB\' no exercito em favor · 

e s uaes devem militar as mesmas 
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ra1.ões de equidatle, em lugar de offerecer á con
sideração da cnmara uma medida especinl, offe
receu uma em tet·mos genoricos. 

Portanto, se o nobre d~put.1do julga qu., .! 
coovenie11te ouvi~· ao governo n este rcspt.utt>, 
nós já temos a audiencia do Sr. ministro da 
guerra em sentido favoa·avel ao p1·ojeeto; o se 
entende que silo necessarlos tnnis 11lguns 63Cht
recimentos, a com missão de marinha c guerra estl\ 
prompLa n. dat-o~, ~ . a entrar nosttl discussüo 
qunudo SOJB necessD.no. 

o Sr. Fcrra.~.:-Eu não contesto os eonhe· 
cim;;ntos prodsslonnes do nobre deputado que ma 
preced•1,. nem · mesmo q na ello possa dar como 
membro da commissão de marinha e g11erra muitas 
info.rmações boas ; mas a opiniiio que desejo 
ouvir .} 1\ do novo S1·. ministro da guerru. 
~unca ~nsei, s~. presidente, que o adiamento 

que propuz fosse 1mpugn~do · pelo nobre depu. 
tado l Pois n lio é um acto do deferencin ouvil··se 
o novo m1nistro da guen·a sobra o nssumpto? 
Subenios nó$ se elle tem 11lgum system<\ dií· 
ferentn daquelle qu.c até agora se tem 5e· 
guído? 

Por ventura se o n~;>bre deputado estivessa 
no minístet\o não havia desejaa· quo .a camarn 
pratiensse com elle este n.cto de ddt~reucia, npez'\r 
de que UDl!l commissão muita cheia de conil\l· 
cimentos t·clotivamente á rr.a~P.t'iu já t ivesse emit· 
tido a s11a opinião 1 

Quereria o. nobre deputado que não se llle 
consultasse quando pot v.entura Hves~o estlll>e· . 
lecido um srstcma diverso dnquelle que o pl'o· 
jecto marc3 't E demais, Sr. pr~sidente , set•A uut 
motivo de gr~nde intere-;se e urliencio. este quo 
encerra o pl'ojeeto .para. que nao pt·ntiquomos 
um a.cto de de!erenr.ia ao Sr. ministro du guorra 
actual, ouvindo 1\ sua opinião? 

O project•> importará uma necessít.lado palpi· 
t!lnte da qual nno possamos declinar por ll''l.~ 
dias pnra que seja ouvido o Sr. m~ntBtt'O da 
guerra ? Oh I ou cu nunca entt·ei nesta. casa il 
sou ·alheio a todos os o~tY!os parlamentnrcs, ou 
o nobre depntad•> el!tâ d~ certo esq11ccido da 
todo:> esses estyl·1S. 

O SI\. Mtao~.:sn ,\: - Nesta q11ostão de ndi!l· 
mento não posso r espon-ier ao nobre deputa.lo, 
pot·que pelo regimento não mo e permittido fallnr 
senão uma yez. 

O SR. Fs.aRA.z:- Oncnmos, senhoL'CS, ao nob1·o 
ministro da guurr~, a discussão nos esclarecerá. 

U.liA. Voz; - Tanto mais quanto ns inform'l
cões que existem na casa são. relativas a um 
ê clSO particular. 

O Sa. FenaAz : - Db; muito bem o nobre depu
tado que acaba de honrar-me com o seu aparte, 
tanto mtlis qunnto as informações fornecidas 
p elo Sr. e~-tnini$tro da guct~ra !orito com rt!fe. 
rencin a um .caso especial, entretanto qne o pro. 
jecto estGbelece uma regra g~ral. E eu, Sr. pre· 
sidente, P<::llSO já disse que votaria contr<\ o 
projecto? Não, certamente ; quero ser melhor 
esclarecido; e tendo eu de apoiar e de V()tar a 
hvor do mi[\isterio actual, comn hei de approvar 
desde já ·11mn medida se111 sa<>et· se ella poderá 
embaraçar qualquer plano ou systemn que elle 
tenha formui.Jldo, principalmente q11ando .se tt-at~ 
de direitos adquia·tdos, e quando e;úste uma lei 
geral sobre o maleria elaboratla p~lo nobre de· 
putado con1o membro da commissào de marinha 
e guerm? Pois tudo isto não· são cocveníencias 
que deviio ser· muito ·attenUidas? . Haverá tanta 
pre~a que, por um~ pequena demora d.e tres 
Jias, deva-se ~esprezat· a opinião e infocmações 
do actuai· gabtnete? . 

Senhol'es, eu não tenho lã esse fanatismo pelas 
obras dos bamens; o que desejo é que as cottSaa 
marchem conformo a opinião e systerna dos res· 

pcctivos mit1ist1·os ; e se o Sa·. <!X-ministro da 
gr1•rrn fui dn opi11iii~ que o nobre d<!putodo 
lh::>!J.A Jo m :•nifeslar, o octual Sr. minist-ro não 
poderá var inr, não poderá sc1· de opinião c.pposta! 
Por eerto que sim. 

Já vê a camnrn que cu nno de~prezo as infor· 
m~ções do nobre dopulado, mas desojo neste 
ponto ouvir a t>pi:riii.o d_o minis tro r espectivo. 

Julgundo-ae -..ufiicienlemealte discuUdo o adia· 
mento, e pondo-se a votos, ó rejeitldO. · 

Aehando:se na sala immediata o Sr. ministro 
dos nego cios e$t•·angeiros que vem nprosenta1· . á 
eomara uma proposta po1· parte do podor exe· 
eu ti v o, é introduziuo o St·. ministro c•>~n as 
formalidades do cstylo, e tomando assento á di· 
reita tio Sr. pt·esidente d11 camara, lê a seguinte 
proposta: 

« Augustos c dignissimos senhores representan
tes da nnçilo. 

« Reconhecendo o gavúrno impoti!tl que a ro. 
publica oriental do Urugaay continúa na Jell
ciencia de r ecursos pccuniarios para lazer face 
lis 11uas despeza~, o que e ainda uma conse
quencla da prolongada e cala.niLosa luta que 
teve de sustetlt~r; e convencido de ·que convém 
essencialmente aos inlc1·esses · do itnpcrio auxi
liar aquP.Ua t•epublica · cotJl ds recursos que lhe 
faltüo para que p ossa or ganisat·-se solidamente; 
mantc1· n SUJl i rtdependeneia, e J?rOver á sua. 
&egurnnça e prospet"idade, e outrosam para que 
nno perca o Brazil o fructo dos so.crificios ntê 
hoje leito,;, nem se tnallogre o. política ndoptada 
pat·.a couseguh··se uana paz c lranquillidade du
rudourns rece,bi ordem de S. M. o lmperador 
para apresentar-vos a seg11inte proposta: : 

« Artigo. O governo é atito1·i~ado ·para forlle" 
cer por em rtrestimo ao governo da republica. 
ot·ienLal do Untguay, emqnanto julgnr conveniente, 
e sob as condições que tiver .por melhores, um 
subsidio, que não poderà exceder a 80,00;). pa· 
ta<..-ões por mez, scrn durar mais de um anno 
som nova autoriS:lçào do corpo legislativo. 

« Palacio do Rio elo hneirq-, em ·10 de g,_ 
tambro de 195'3.- Ar-tot!io Patdino Limpo à~ 
A.ln-cu. " ' 

O Sn. Pll.ESlD&.~n:: -A. proposta do governo 
ser:\ tomada na devida consJd~mvão. 

Rctirando·so . o Sr. ministro, com M mesmas 
f0 rmalid11.le~, o Sr. ~;~residonto deelara .que a pro
posta vai aer reu1etttda 11 Q• commissão de fa · 
zenda e á. de diplomacia. 

ConUnú \ a discussão inten·<~mpida. 
Nlio havendo mais quem queira fallar sobre · 

a materia, val-se proceder à votaçiio, e verífi<::a·88 : 
nilo lia ver casa_: encerra-se 11 discussào do pro· 
ject->, pl'oeede-se á chamada, e lev11nts-:;e a sessão 
us 2 e meia horas. 

Sessoo em :1 ~de Setembro 

l'RESlDF-'ICU t>o" SB •. ltACI:i:L lrONTJUitO 

SUI.IMAmo.- Ezpediente.- Ordem do · díã.-Pre
tcaç(íes pa1·ticula1·es. Votaç4o.- Con.eee.tilo ·de. 
.lote>·ias. Discursos dos Srs: Lísfilia. Ser-1·a e . 
ÃPrt!JÍO.- Re(orma. do ensino SUpel'iO!', !>i:scw·
sos dos Srs. Pac1teco e ministro do imperio. 
Approooçao.- Isençã~ <l nr;n:eglfçllo costeir-a a 
.»apo1·. Discur-sos dos S•·s. Fer1:a: e · Lisb<Ja 
.SBrtv.x. . .. 

A's dez: horas, !eita a chamadO., achão-se pre
-~entes os Sra. Maciel Monteiro. Queiroz, Liu
dol_llho, Sayão Lo bato, Aprigio, ·conego· Lcul, Al
metda e Albuquerque, Tbeopbi~o, Silveira. da 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 1510112015 15 2 1- Página 2 ~e 14 

SESSÃO EM H DE SE'fJBlllRO DE l853 
!lbtla, Rochn, Bretas, Ferraz, Tcixnit·n ele Sou7.a, 
F entandes Vielm, r.uiz Cados, F'erreim de Abret1, 
VaSCIJllCellos, Souza l.e,to, An~do Custodio, vi
j!nrio ::m,·a, Nebia;;, Parda Canúi•lo, Pacheco 
J or,liio, Ribeiro, Luiz Amuj o, Mnt·~ellíno de D rilo, 
\Vnnderley, ·Pattla Santos. Dontingues , Paula Ba
pti s ta, Casado , Flusa, :VIen.lcs da Costa, Góes 
1:li<JU~il·~ .. . Cosln )lnchaJo, MirnnJa a - Brusqlle. 

Oonipnrccélll depoi;; dn c!uunadn, os St·s. Aguiar, 
Figueira J e Mello, P.•r,,n,>gu ü, Taques , Mouteiro 
de Bnl'l'os, L ivrum eato, Bandeira de Mello, Pa· 
•·.heeo , Lima e Silva, S~cco, Ft·cut•ríco Je Oliveira, 
Pimenta J c Maglllltl!cs, Rego Ban·os, Dutra. Il.ocha, 
Machado, Paula Fol\seca, vi~onde dd Ba~pcnuy, 
Jusc Ass~nço, Perei ra tia Silvn, Gou\•Ô•'· G•111clido 
?.fendes, Beltort, Paes Bar.-cto, S~ Albttqunrqlle, 
F austo, Pacen. e Brand>io. · 

!:;e11do on«e horas menos cinco rnittutos, o ha
vendo num"'l'O legnl , o S t· presidente abre a 
sess:io. . . · . 

LiJa a nct l dn auredol·, é ell~ approvnd \ 
depoí;,_d~ algttontls breves rcll.!x.ües do;s :)rs. '\V:\n·. 
derley e· Ferraz qno dccLmio teresn estado prc· 
sentes qtinn do se f<z a chama da na ultima sess:io; 
o S1·. 2<> secret'll'io declara const!lr na neta achar-se 
prcsimtc o :j;r. Fen·az. 

OlU~~I DO DIA 

Procede-se á "otncão c1o projecto n. HG, r ela· 
ti v o · :\ · preten.cão do · maj..,r Me na B.,_rreto, cl!ja 
discu ssão ltnv1n fic.•do ~ncé'rrada na ulluna $CSSo.o. 

O proj ecto é appro\"ado em 3• discussão, 
Eiltra em 1• discus~ão o seguinte pa·ojecto u, 5G< 
"· ArLigo unico. !lfanoel l gnacio da Silvé'ír1, 

brig!ldeirtJ r eforlll ado da ·.cx.tinctn 2~ lin!1o_. tem 
dirc1t~ a pet·ce\J.·r , c~nr.,rme a dtspostç~o do 
art. 3" (la lei de U ele Seteml.n·o de l::l~9. o soldo 
mcnsnl de 4'fl/l, contado da dt~.la .em quo foi rc· 
for mado; rcv•>gadllS ru. dii!posiçõe,; em contral'io. 

rr Paço da camnrn dos dep>Jtn<los, \J J1tlho de 
1S:í2.-A. Nunes de Aguü:w.- J. J. tle. Lima e 
Silva, sobrinho.-). J. de Oliveil·a .. » 

0 Sa. AUGl!ST<t Tl.E 0LIY&tRA. requer a d1Sptnsa 
d~. <luas discussões. · 

Sendo approv•tdo es te requexirnento, c nlio hn· 
vend~J quem peça a palavra pnrn fallnt· sob,r.l n 
m a teria, d>\-se · ptll' discutida, e á opp1·ovado o 
p rújeeto en1 escrutínio scct-eto po•·õ7 votos contra 7. 

Segue-sé a · d isc:.tsslio do segnín Lc pa·ojecta n. 6..'l 
do 11S18: · 

" A.rti::·> unico. Pedro Mnria Mo!lteiro Torres 
estr\. no gozo dus direitos de cidarl•lo pertencen
tes no~ na~cidos no B•·azil; revoga.dns as di spo
s ições en1 · contr:1rio. 

« Paço da cnmarn dos deputados, em 9 de 
,\gosto de IS!S.- T. B. Oltorti.-Pessoa à.; U ello.» 

o s ... Paulu. Candido (pel A (>rdem).
Apez-•r tle nào MnheMr este cidadão, desejava. 
que a ctu>l~ra o mai~. bre l'e qu~ pude: se ad<?· 
ptasse esta ~nedida, nsw que e negocto purtt· 
cular. Trata·.~e de um homeut , nascido aqui, e que 
por assim dizct· está ~e~ po.~r.ia. Não é nem de 
Portugal ne1n do Braztl, vtsto haver alguma 
duvida sobre o. sua n ·tcionaliuade, pois qu.: era 
10ene>r quan~o se jurou n. ~onstituiçiio e esta~· .. 
fót•a do paiz. P<Jr e~tc .DHitn•o peço que :N dts
pense!D as duas .discussões. tkando a p~ojeeto 
redundo a uma so. 

A camara npprova e;;te requeriment9; .entr''. 
por consequoncia. o proJecto · em uma so dtseus
HiiO, c p~r csc•·utlnio sQcr cto é approv.1do por 
i.Jí vetos cont.-a l. . 

TOl!O 4. 

Entl'tl em 3• discussão o s~guin~c p rojeelo tlo 
senado ·: 

" :.\rt: 1 .• Concecleni-se IG lotet·ias, qu'~ !'er~o 
c:ürahidas .na corte do Rio úc .J..nei1·o, confva-u•~ 
o plano das coucoclidas ü santa casa dn tnísc· 
l'Íconlin, e distl'i l.Juillas do modo seguinte: 

« SI l.• Seis >\ írrnnntl11·lo elo Snutissimo SRe•·••· 
menta d 1 antiga s~ deste bispado, pnrn cun clusiio 
do. sua igrej.• tnntriz. 

« ti 2.• ~~i,; no novo r l!colhimento de So.nla 
Therezu, crendo por decreto ele I! de !lf nt·t;o d o 
IS!J2, pa1·•t as}'lo rlas tneninM clcsvCllidns, s ~nt.lo 
a prouucLo dellns entreg•1c l< mesa cl llministt'ntivn. 
do ntesmo t·ccolhimento, p~tt·n ser a pplicaclu cs· 
pccialment•> á construc~iio do et.lillcio ucstina,lo 
à habilaç•io d"s recolhid:ts. . -

(( Sl 3.•. Duas {t matriz do Rio N'•lVO nn p1'0" 
vincifl de 1\Iinns Geracs; devendo o seu pt·odncto 
ser :tppli~atlo :\ conr:la.siio d:\quelle templo, e á 
compra do ut•natnentc>s nccessarios para o ·cutto 
religioso 11a mesma igreja. . 

" Si 4." D.> mesmo modo e pal'a idcntico fim 
tletcrminado . no pl\'raflmpll<l nnteccJe,>tc, duas i• 
m atriz de Santo AntonLo ull P:lrahvbuna ela 1·eferi<.la 
pr.>vincia. • .. 

'! g; ;).o O producto liqu ido resultante da~ lole~ 
r ias de que tt:ltiio os ~~ 3.o e 4.• seril posto iL 
disposir.iio do presiaente da p•·o,•i •tcia d~ ·Mulas 
Gerues, para tet· a npplicaçiio . determin~da n~Js 
me~mos p;lragt·aphos. . · ... . 

« Art. !?..o Ficilv re vogauas a> disposiçücs em 
eontr:u-lo. . . . . 

« Paço do 3enad•>, em Ui de .Junlto de 1S5;l.
Ca.ndicf.o José de A•·a.ujo Vianna, presiuente.
Jose dc1 SilM Meti·a, l,o secl'etllric ._; lllanoel 
dos Santos Martins Valla.sque.~, 4.• seê:retario .» 
· o Sr, LJsbot:l Sorrn,-Sr:. p!'esidente, só 

obrigado pela imperiosll !oi dn necessidade eu 
mp auima:-ia a apres~ntnr uma cmen.la !lo p ro· 
j ecto em discussci.l; P•lT(}Uc co•nprcb~ndo uem a 
úcf~reoci:t · com qua n. r.uman ·doH Sn;. ·deputa.Jos 
s~ etllpenha em h•n.ttlt' a dos ~rs. ,.eÍHHio'ros, e 
vejo que se t•·,•ta de um tmballto. concebido c 
elnborndo ll&'juelln camar.t. Nem ;;erei eu. quem 
por modo algum e~nsure <>U 1·eprovo es~a .r·ere• 
rencia, esse ac~tamento aos trnbn!bos do senado ; 
pelo contrnl'io acompanharei SI'Inpt·e a catnarn 
nestes sentimentos, c faço 'l'oto3 parn que j âmais 
deix.en1 cllcs Je ser dignamente correspon iidos 
pelo '6~nndo, p•>a·quo é só desta h mnonln. e boa 
intelligencia eutre us poderes do est.adv quo póúe 
r esullar o perfeito andamento dos negveius pu
blicos . Forço~a me é ~nl.l'etanto ofi'eracer uma 
cmcnd;t o. . est.a .1'e50luçl\o uo sena do,- porque· vejo 
qlle <le . ouLro · modo não podet·h ua l•rCSente 
sessã,., legi:;lativa ctarar-se do uma neeessiuad" 
importante, urge nte mssmo, porqu~ du qualqu,;r 
demora .M potleriào s~g~ut g•·nves prejuizos. 

Eu níio !lego •\ utilidade, a cunvenie ncia, a 
es.celleneia mesmo da applic:tção das )~teriaS d~ 
de q•te f.e t1·ata; · quero sómcnte :~dd!ctonar·lhes · 

· uua\S mais, cuja. applicaç.ão niío é nicno3 util 
nem menos urgente. 

Vós sabei,; qu& a freguezia da J.agôa é ·uma 
das m ais importantes do município neutro, nã,o 
I>Ó e:n lJOpulaçâo como. em e.xt.eusiio; n :lo sabe· 
reis porém todos ·que essa freg11ezia. n .to. t c tll 
aindil um · ternplv c~udigno para o exei"ciclo dos 
deveres ..l'eligíosos. Em 183~ o corpo legis lativo, 
compenetrado desta nec<!ssidade, ·eoncedeu qua.t.N 
loterias para a eJifleação de um tcmpló naquelle 
lugar ; mas a · camara· v~ bent qae essas quatro 
lot.ctia;, qite· s6 pu.derão correr no decu"rso . tle 
13 an11os, niio poderião bastai' embora fos sem 
coadjuradas pela boa ro•ttat.l~ e "'~molas r.lus 

ú7 
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fieis, para eompletar semelhau1e obm; cor- quando se der uma ncr.m:sidnde da mesmR ordem, 
rer;lo por metndes, creio que até por quartos, d.1 mesma Ul-g~ncia, fõ•·o. d!l justiça qu<:l come-
c~su~ lot~rias d11rante t:3 a~tnos, a posso affirm;tr ~u$ae a satj»fa<;:io della por quem paga e!lpcci<ü-
á c:unara qt\e o p1·oduct-.> d~lln~, na impo1·tancía meute es<e h11posto ... 
de 41:f>8üSOOO, est(l mui hem ~pplicado; tem O SR. SrLYEIIU TlA MoTrA : - O projccto que 
presidido t\ nbrn mui<o cuidadG, mnlta tiscalísa· e•>utõmplava alg1unas p•·ovincins e.•lüo no se-
ção, muit:l economia. uma gnllltl& plll'tEo da nado. 
igreja jâ se acha concluidn : da cnpella-mõr para 
o fundo estâ a obm coudllida, falta-lhe porêtn O Sn. LISilOA SetmA' -Não sei que loterias 
a. parte m:tís hnpcrta"tc, e pO•· isso niio se pode fut·iio essas que co.hil'i'io no s~nndo ; mas aílit · 
p1·estar ainda ao Ctllto, nem mcSnH> póJc dcixat· mo ao nobN deputa.do que est:\ m~fimu rcso-
dc anuiuar·:;e, ole deteriorar-se a parte feita •e luçii.o p~ncede loterias a outra5 províncias. Se· 
nfio für continuada. E' Silbido que depois que nhorcs, jnl?o que bast:tria a consideração de 
se leva uma obra. a certú pollta. depoi~ que que as igTeJas, os pastores do município neu· 
ccttos trnll~lltos se tem, por as>im dizer, :wen- tro 1Ú\o têm u qtl,~tn tliri~ir·sú para satisfclçiio 
[umdo. e impossivel d~ixar de cantinttal-os, sou r:l••s tn<liS urgentes necessi~ades d._ culto, para 
]HHta d'l .pat·del'•SC tudu ')Ul\lll<J SI! lÍV~l' despen- que alguma \)l'O\'idend(). Se hQU\'eSSe ue tomar. 
ditlo. E' este o caso em qu6 está a igr<::jn da Dir·vos-hei ainda qll.e é miseravúl, é \'ergonhos~ 
fre"ltezía da Lngôa; por is.-o nüo só h11 gt·audc o c.stnd<> do culto em ~lgumns ireguezia~ de~ te 
negessid:od9, porque a pequena capetla contigua municipio ..• 
à igl'eja, que foi muito ligeimmetttC prcpnrada U~rA. Voz, - Em toda a parte. 
;>nra c> serviço do c•.1lto, não se· pt·e~~a nllsotu-
tamente a isto, pelas suas acan.hadas dimensões, O Sn. LrsnoA SEB.a.t : - O dig<la vigario da 
mas é ninda urgente que essa obr11. cvntinue minha fr·cguczia j,\ se vexa de !lpJle~t·cce~ para 
para qu~ ns sonH\tas d~spcndidus niio se inuti· celobt-at· os S;lcriticios na igt·oja; eHe e e!la es-
lisem. tiio inteil'ilmeute destituidos de vestes e para-

>itC•llos, ~stiio, pcrmitt t·se-mc esta expl'essão, 
' Sem contestat· por·~nnto que seja legítima e em completa nudez; 0 vigario não [útil a qu~m 
optim~ a applieação que se vai fazer das l~te- rcco1·rer ; 0 Sr. IJispo put.le por al~um tempo 
Jias conccdid(IS pelo senado, eu chamarei a nttentlcr a estn necessidade, não sei donde lia-
vossa atten~ão ~am um:t cil:cumslancia mui pon- via atlc alguns pammentos q~ ministrava ás 
derosa. As igrejaS do município da có•·te estão igrejas; a cnpelb~ impe1·ial tambem os ministt·a-
inteiramente abandonadas, e não vejo no or~a- v,,; não sei dond~ lhe vinlJ,1o esses recursus, 
m~nto do ímperio un1a ~ú Yerba aonde se possa n~m se e1·ão obj~ctos já para e>llcs iuuteís. o ~ue 
tirar um ceitil pat·a ncndir iLs suns necessi- sei ~ÓtnP.nte é que 0 digno vigal'io de. minha ír-:-
dudes. guezia ttlnl t·c~úl'rido inutilmente a estas fout~s, 

O Sn. SrLVEH\A o.~ ~fo:rT,\ :-Os fieis aqui são tem-se~llle negado c;;ses paramentos por 1mpos· 
muito 1·icos. sibilUade nl>suluta. Dirigindo·me ao St·. ex-mi· 

o Sn. Llsuo.\ SERRA: -E' preciso que os po- nistro dn jttstiça pai'& dnr lhe conhecimento deste 
deres do estado nilo conte.m sü com a riqueza, estndo de cous 1S, o pedir-lhe pt·ovitlencins, est>:l 
cotn a piedade dcs fteis; supponho que hà scnhot·, au!"indo com a melhor vontndc o orça-
despezas que se devem consídernt· officiaes nn tnento da sua repm·tiçüo, não achou absCJlut'l-
reli<>íiio... mente meio algum para satisfuzer a esta neces-

" sidadc d•l se\'Vico publico; disse-me que se se 
O Sn. SILVEm.~ DA Mo-rTA ~-Os fieis das pro- tt·atassc <les(a questiià em occasiiio em que pu-

vinci~s são pobl.'es, e os da côrte süo ricos. desse dnt· o seu pnbllco assentimento á medida 
o Sll.. Lt~I!OA SEnnA : _ s1·• deputado e meu pt·opost-1, P''tentent·ia a sua opii1ião ua camarn 

amigo, eu :não contesto que ~e deva esperar dos Srs. deputados. • 
muito da piedade dos !leis;. llãO entl'nrei porém Etl ni<l padin per.sar 'lUe l1onvesss nccesi:lidnde 
llO inventario de suas fortuuas para nquilatnr d•l jnstiftcar uma t;\l preten~?io pnrn o muoi-
n solllma dos sacrificios que devem fazer peln cipio neutro. no co11tl·ario entendia que uma ap-
religiiio. Chamarei ainda a attenç•lu da camara ['lí~,,çi(o differente llada às loterias que nhi 

d · corressem é que poderia carecer de alguma cx-
pa .. a. um ponto. " $Umtn.a }ustiça, c é_ qu,e.,,-+~1~,1~í~ca~cr~10~.~t~a~n~to~~a.s~_§s~í.n~l~Q~l~JC~4lF,' ~"~~~8 ~n~d~,2"-:q~·~'9~p~o~ll;,e:--qualqner qu<: S~Jn 11 necess1d~de des provmeías. d: 
.~e I_l!l ~0rte se ~er uma necessidade igunl, a na a me 1 a ser 1mpugna :1 nun~a. mo passou 
ap~J 1caça., deste 1m posto rnuJto especial das Ia- pela itléa que o pudesse sot· quanto ít stta. · le· 
tenas nito deveria snl!h· deste centro; P•,rQtte g;tbnidade. lia unta circumslnnda espeCial na 

·na venlQde siio esses fieis ricos de que falta 0 minha emenda, cnjl razão tor;on-se n~cess!lrío 
nobre deputado que concorrem para este im- ~xplicnr á camnra. 

-po,to, i}llra esta renda dns bt~rias. • . Das d'\ns lntc1·ias quo peço para a continua-

. VoZES: -Todo 0 impet·io concorre. çiio das obras da ígt·ejà <.la Lagõa destino uma 
peqt:cna quotr1 p11m á conclusà<J ele um~ pequeua 

O Sn. Lrsno.t S!lnn~:-CumpromcLt<Hll& a aprc- capdla esl11.bdeclua naDH~snulíreguezia sem onus 
sentar unH\ cstatistica bem luminosa nEsta parte- algu:n, sem dispendio algum dos cofres publi· 
temos dados que .m<!striio em q_ue pr(\porçã~ CO$, c sõmente as expens•s dos fieis, o .quo pro\·a 
c~noorrem as proVLncms p11.ra o Jngo das lote- que essa instituiçi'io e filha da n!lcessidade. Vós 

. nas, e eertnmente ~ssa prOpQr~õío ê muito min- S<J.beis que n fro:::uczh é utuito extcnM, que $13 
guada... lím:ta pOl' um lado com a fregue:~ia. d<> Jacarc-

U~r.l V o;;: : -Até vigesimos vão daqui para ns paguã , acima do mono r:la Gavea e Tijuca ; 
pt·ovíncias. nii<' direi que a In:ltrí:t: esta maL coUocada., p~lo 

contt·ario o lccal pa.n dlll fui escolhido porto 
O Sn.. LrsnoA St::nP.A :-Não me contestaráõ d•> mni()r fó~o da população, isto é, mais pro-

esta proposição na su,, generalidade -Qt\em es- ximo á praia oe Bvt:>fogo; mus sen.Jo, como 
pecialmeute .c:urega com e~tc imposto & o mu- digo, nn\ito tõxtenu a frl'guezia. forlio nssim 
nic\pio neut\"o. {Apoiados.) Em the>e não m€ 

1 

.. d~satt.endidvs o,; interesses de m.euor numero, ó 
podem negar isto; Jllio digo que as pro~·inoias certo, mas ainda. O.'!sinl de mn numero conside• 
não tomem parte no jogo, não digo mesmo que ravel d~ fieis; é mesmo impossivel que os ha-
não ~;~os devnmos prestar a sç;ccon-er a,; neccs- ~ bitantes dn G wea, ex.tremidaue da fnguez)a para 
si:Jad~s das outras pt·ovi~:cías eom este sacrificio nquelle lauo, possão prover-se de rodos os sa-
do munícipio ncutl'O ; mas o qnc digo é que, crAmentos, dcsempenh n· e~trietamente os devel'es 
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!"eli~iosos attenlo ao },,cal em que se acha a 
tgreja. Dahi veio pois a idl>a de fvrmar-sc uma 
pequena capol\a como eamplemc••to des;;a igreja, 
ande pelo menos pudcss., ser satisfeita part~ das 
o~r~gaçi!cs religiosas. E' nssin1 qne pela pro· 
':•sao. de 17 do .. Jun~o •lo J8j2 foí anto1·isnda pr.lo 
Sr. b1spo a edttic~ç-';'o .:.dos>n capella, para a qual 
nomeou. uma ~om~mss:>o que com rnnit·> ~elo, 
com mu,ta d~d1caça" J?l"Omoveu uma sullscripção 
o ~tdo que se tem ft:Ito ate aqui pmccde tlest~ 
OTJgcm , de nenhum mad•J onerosa. aos cofre.-; 
publicas. E~tc m~io porGm foi es,otado c n 
obm não esiã em estado de prêst~l·-sn 'a uso 
nlgum: lembrei-me pois de derivar nmn pequena 
parte do_ b~n~ficio paru o compl~ITlento della. 

Pode~·áo ObJeetw-me que, n:1o tendo ainda. " 
íreguezta a sua matriz concluída, era cedo para 
empt·cl!endet··s~ umn obrt> desta naturP.xa; en
tretanto pese bem a carna n1. a razão mnit~ at. 
tenóível da distancia em que ficiio os habitantes 
de .um dos extremos da frilgue;dn, vi~to corno 
a lf1reJa se acha collocndll no outro cxt•·emo. 
~· qu_IIJ!lD julgo sufficiente dizer em. npoio da 

nnn_ha l<lea ; parece-me ~ilo ser ell:1. s·u$ceptivet 
de Impugnação; se, p~•·ém, algumas 1·azõcs forem 
apresentadas Qelos nobres deputados que pedit'i\o 
a p~lav_:·n, e f?r ~eccssat"io dar rnnis algnma 
axpltc:1~ao , farm all)da por sustentar a minha 
emeud·'· 

"Va~ a mesa, l~·Se, apoia-se e- entra em dis
cussap com o pro)ecto, a scgui11tc emenda: 

" Fícão concedidas duas loterias para .., conii· 
nuaçiio o.la. obm, alfuius e pammentos da matriz 
da fre~uezia da Lag<.lJ, no municipio da curte. 
devendo applicar·se a quarta parte do producto 
dessas lo Lerias a conclusão da caoena de N assa 
SenhQra da Gonceição· da dita ft;eguezia. - F. 
O.:taviano.- Li.<boa .Sen·a. - Lima e Silva So· 
ln-inho.-J. J. Fr!rrei1·a de Aguia1· .-A. G. Seára. 
-Macedo .. - Dutra Rocha.- P. Ça.nãido.- Wil
kens de Mattos.- M.:ndes de Alrneida:.-R.- da 
Lu:;.- B1·.~tas.-Sílva.. - Tei:cei,·a de Sou;a;. -
Paula. Santos. -A'lbuque1·que.-Vil· ia to." 

o :Sr. AI>rlglo: - Sr. pre:;illcnt~. eu me 
proponho ''erd:ldeiramente n defender o projeclo 
em discussão, e peço 'lice11ç:1. avs il!ustre~ depu
tados que se inscrevêriio prõ, e que oft'et·ecem 
emendas ao mesmo projeet!l, para lhes dizer que 
entendo não sarem as suas defesas, verdadeü·ns de· 
fezas; sim, porque . a pretc~:to do estenderem o 
h<meficio de concessão de loterias a outrt's csto· 
b~lecimentos, entbora pios como os fworecidos 
pelo rojecto, erlur - , 

o >ua ~flnitiva adopção, e pel·l· menos 
demorão sem nece,sidade a sua entrada na col· 
leccão das leis gne <.levem $er ex~cutad·lS. 

Não desconheço que os nobrPs deputados am
pliadores do projecto deixuo de impuíl"nar diro· 
cto.mcnte o favor eoncedid•J nos cstnt>elecimen· 
tos pios e religivsos ta que elle se r•1fcre, mas 
isso. não e uma defesa effie~z. não é 11ma. l?ro · 
tecção quo so de·m d~seja•·· Na minha opinião, 
muito humilde sim, aquelle que julga ser justa 
" rnerecedo!:a d.:J appro>nçiio a materia do pr<'· 
jecto, deve remover·llHI os embnroços que o eol· 
locfio em ris~o, dcfendêl-o àe !~d·1 c qualquer 
complicaç1\o, votar emfim por cllu pttra e sim· 
plesm~nte. Eu mo Iisongéio d-o estar neste caso, 
pugnando para que aquilto que me parece d.e 
mcontestavel justi~a obtenha nesta cnsa uma 
approva,:lo prmr~itosa; e se os noores deputados 
nntores de emendas estão ··com·mtgo de nceLrdo, 
como {'''ocunio pe,.suadil• inScL·evendo·s~ a favor 
do proJeeto, adaptem a Iogica qne me guia nesta 
occasiíio. 

::lenhores, nc~stumailo a fugiL" de entnr etn 
debate devo dar o.; motivos porque entro nê$ta 
di,;cuasão. Acho muito justo quo concedeod,l-se 
loterias a di \'ersos ·estabelecimentos· pios e reli· 

giosos, sustentem-se aquellas que o senado volou 
a favvr do a~abamento das Ob1·as G.a mati·iz do 
Santíssimo Saeramento desta có;h, d'' qual tenho 
a felicid•>de d~ s~1· vizinho, o do conbeecc· pot·· 
tanto do estado de att·aõo em que sa aeha. Eu 
julgo qtte se é lou~avet sabir·se em def~sa de 
um bc.m vizinho, muito mais me1·ito1·io é que 
aqu~llo qua se acha vizinho de um sanctuario 
tome inte,.esse pela ~un completl\ e!ev<wiio, de
ccncia e brilhantismo. l<'altaria p )is n um dev21' 
Sa>:rarlo se, testemu11ha"do o estado em que se 
acha a matri:.; do Santi~simo Sac,·o.monto desta 
c;,rte, nà•1 fize.>se qua ·,to em mim cabe· para qtte 
quanto antes sttas obras se concluào, e possão 
os it1numcros f•·egaozes que ella t~m assistir 
a,ts netos religiosos, que apenns em uma est1·eita 
capena orn se ccleb•·iio uaquella importante ft·e
gnezia. (Apoiados.) Dit·-me-Mo os honrados de
putados, que quet·em fnzet· addir,ões ''o projecto' 
nós uil:o nos oppomos 11. isso, queremos apenas 
que se esteniào esses ravor<Js a out>"11s fr~guo
úas, a out•·os estabelecime ntos igaalmenta con· 
s;deravei;;. Então·, senhores, iniciai os 1•ossos pro· 
jeetos, ·dai·lhes o prompto anlamentn~ .ell me 
cornprometto a prosta!·-Jhes meti voto, e cada. um 
por sutl vez, ott no mesma tllrr.po, sem se emba
raç:lram, obtct•á o que é justo obtenha. Os nobres 
deputados nô.a adinntão as suas pretenções iuse· 
l"iuJQ·as como emendas neste projecto vindo do 
sen·1do, porque se ellas pass1rem agm·a torna o 
projecto para a 1uella camara, e este anno nc
·nhutn'l dessas concessões põde ser levada a cffeíto; 
pois que a sessã•> está· om s:eus ultimes dias, e 
esse pouco tempo que resta não basto para os 
negados que nlli estão em urg~ncia •. Ainda hcje 
li que o s5nado lomftra no ultimo dra. de sessa.o 
o accordo de votar que não se cuide mais de 
discutir nestes ultímos dias senão os orçamento·;; 
que cstiio submettidos :1 sua considera ção. Por
tanto , o que adiant:i:o os nobres ·deputados a 
esses cstt\belc.cimentos que que>·em proteger com 
suas emendas? Nada abs·•lutnmente, cmqn~nto 
atrusão um~t dísposiç~o justa, que lwje mesmo 
podia ser defin•tiVIIU1ente adaptada. Deixemos 
pois passar este projecto, votctna3 en1 llm novo 
o obJecto das emendas, vi lls,e. para o senndo 
ospe•·ar n .compete11te ad<1pç4o. qunndo fõr poS: 
sivel. 

O Sn. Str.Vl':IRA D.!. MoT'l'A: - J:\. cahirão no 
senado. · 

O Sn. APRrr.ro:- Se jt\ c!l.bil'i\o 110 senado, o 
jul ão ~os nobres de u · · -

· pe 1 a, para que teimat-urn? E' querer·se 
fazeL· mal a outrem , só porque não póde-se 
obter o b~m para si. Eu não sou dt1SSa opinii"io; 
nii.o creio que reproduzidas essas concessões em 
projecto, e remettídas parn o !ienado, qu:tndo 
nós tivermos bem demonstrado a justiça dclle~, 
haja tllli uma rejeição o.cintosa, muito principal· 
tuente quando nós detmos o exemplo da dc>'ida 
benevolc~tcia para com este proje~to, que daquella 
augusta cn1n::ua n~s veio remettido. 

Se os nobres tleputadllS não se confião na jus
tiça de suas c~usa~. e jul~ão que só apadri· 
nluldas neste projec1o I'oderáõ sct· acolhidas n•' 
senad >, pet·mittão qne lhes diga qtu! nesse pro· 
celthnento de insistir nas emendas arri~c..'i.o a 
certeza de um objecto á mera possibilidada de 
outro. Quem nos assegura que o senado, não 
querendo npprov~r es,ns loterias, o faça só
mente por voltarem em ·um proj ecto de outras 
qu~ a!H obtiverão approvaçlio? 

Sr. pr~sid!mt'l, cu reduz·~ a defezn d<> projectl"l 
aos se~uintes pontos ' siio, ou não 'justas as 
coneessões deste projecto vindo do sen'ido'l· Os 
uobres depu~dos respondem pela atlirmativa, 
pois que ~té se .i.n~cre1•em a favo~ delle, que
rendo emeudal-o ;· se forem adoptadas as emen
das, tomande~ o projeeto pau o senado, "na. 
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l&mpo p:wn nindn nêste a1mo tomnr-se nlli co
nhccimeHtc> da m3terin, c dnr-sc-lho um vot.o 
fa,·oravel? ~iio me poüerau respc;rider que sim, 
porqu•l jti lembrei a delil.lcraç:to do sen•ldO pam 
que só s e tr:lte nlli :lg.,rn dos orçamentOI:i em 
aml>ns as partes da ot-:lem do di1l. 

:;~ f&t· ngora iniciado um no,•o projecto nesta 
casa contcudo a uHlel'ia das emendas, não po· 
den'l pnsstw para ainda este nnno ser rembttldO 
110 seundo ? Níngue111 dirá qu~ uào, a vista do 
inlel'esse que os nobre~ d~puta<.los lll<lstrii.o, e 
da inlhtencia do que ju:;tamcnte dispoem. V•go, 
o que enmprc é tlei)(nr pnss:u o projccto que é 
justo, iuiciar oatt·o, c esperal' quü e~;;se scjtl t:Hll 
tempo n.lüptndo. 

Persua•lO·li\C, SI'. pr<!siJente , que este é o 
meio mais llropri~ para r.oncilhu-mos a nttençiio 
do s enado sol>re ns conccssõr,s de ! .. terias que 
aqui appl'O\"Rnnos, dP.pois de ha,·~rmos demons
tl':tdo com r .. zües Yaliosas quo são ellnil j ustns 
o n~cessnrias. 

Siio lhhs c apoiadas as seguintes o.i1.cndas, c 
Jlca a discussão ndinda p ela !Jol'll. 

" Concedem-se i~ualmente duns lotcrins pn1·a 
as obrns da ütatrit de lrajâ !lo muoicipio da 
côrlll.-l'ísc:onde . ele Baept:ndy.-Sayíio Lo/Jato. " 

cc Slio concedidas, C<'tn as o·.es•11as cor.dições, 
dua~ lot•Jr ias para o~ reparos de que cnrec9 a 
i:::reja m~triz ua cidade Diamantina em Mina~ 
(ieraes, no caso de ser a mesma ígrej~ elevada 
·;, S•! d0 novo bispado <JM olli ~e orcou. 
S. R . - Snln. o.las sessões, 12 de Setembro de 
l::i)<J. -A. G. àc Paula l!'onse<:a." 

,, Concedào·s~ quatro loterias do mesmo plano 
em fa,•or de Mda um dos hospitae~ de cori
dadc da villa da Barra do Riv de S. ll'rancisco, 
<' da cidade da Cacb<,eira da pt·o,·inoi~ da Ba
l•1a.-S. R.- Silve! F~l·ra::.- L. B. M. Fíusce." 

" Concedem ·se igualm~ute du<ts loterias :i il·
m:~ndade do Senhor dos Passo>! <h imt>erial CA· 
petlu.- 1-'. Octa?:-iauo." 

« Conc•l•h-se uma lc>t.!ria para a ~anta casa 
dtl misericonlia dll província do P•nü. Par.o ela 
cu•H:tra dos deputados, 12 do l:'ietembro de '1:;;;;). 
- P int<mta. de ]JfagaU<ii."s--1?. A. de Á!JUicw .
.4. Ç, Co>·r<:a.. » 

" Snpprimno-sc os ~ 1•, 2 .. , 3•, ·1• c ü• do 
1•rojecto , fienudo SÕmt!nt•: o 2•, 4uc couc~de 
lotenn~ ao recolh iment._, de Santa 'fberP.~a para 
;~syl•\ das meninas desvalidas.- lVa ndc•·Ccy. , 

" S<1 pn:ssarP.m as emEndas a presentadas pelo 
::;,-, Serrn e outros, accrcscente·s~ : -Ficiio) cun
ecdida.s du'ls loterias a.o hospital de ca\'idade 
dn l'l'<Wineia de Pernambuco. -s. 1{.- .A. ele 
Olireíra. -F.· X. Paes Ba1•reto. - - J . J. Fel'· 

. >'ál'tl de Aguia•·.-.D. de S01t~lt Letlo.-Sá e A.l· 
· burtue,·que. - Jk:e>-ra Caca.l•:anti.-Fiyuei,·a de 

M.;l/o. - .Domingues Silva.-B,·andüo." 
" Oft'eroÇO como emenua ao project•' em d is

cnssfu, o segninte projecto n. 11$ deste nnno : 
« Art. 1.• 1-'ici\o cMccdidl.l~ duo.s lote.rin,; l\1\· 

nnaes em aeneficio da construc~it' e ma•mten
ç.l'io do hospital marítimo de Sa a t 1 Isnbel. 

« Art. 2.o O go"~rno <loi<!t'"linnrú a · ordem em · 
que scr:io estas loterias cxkuhídas eo•uo julgar 
mai; conv<Jnienle, nesta capital, e segnnrlo as 
leis e;n Yigor. 

.. « Ra.ço da camo1·a -dos dep1.1l.adqs, i> de Agos to 
de luõ:J. - i'aula Ca,.di<lo. " 

Continíta a 2" discussão de> projecto n. l1í 
dP.ste nnno, relatiYo ãs escolas de medicina c 
de direito. 

O Sr. P.1choco: -- St. presidente, minha 
oplniii·> heeren deste projeclo ii• é conhecida d<\ 
cama,·a; assim, n'io gastarei mnito tampo em 
reconsidenl-o : o meu fim, levunt 111do·m~. n:to 
é outt"o s c•t:io l>ropõrciunnt no Sr. ministro do 
1m pet·io nms occasiiio para eulittit• sua opinião 
sobre n autot·isaçii•> que se lhe quer dar, pois 
õ sempre eonveni~nte , qu'llldo se trata de m\"lt\ 
4UtOl'isaçiiu, saber-se qual o ponsam~nto do go
verno na sua e~ecução. 

Em minha humild~ opiní:io os al·bitri•'S s1io 
sempt·e (une~tos lJUUndo clles nuo são ligados 
M inLere$Se dA. causa. puhlica e fithos d'! umS\ 
indeclinnvel necessidade; trazem quRsi sempre 
perig,, pelo abuso de qno siLo susceptivf,is, o 
ncarrotiio desar no curpo Jagi.~lati v o que os con
cede, po •·quc <h> uma provn de. pouco cscrupulo 
pelos dit·eitos das pessoas contra •Juem elles \' ão 
1!()1' exercidos. Taes nutorisa.ções devem se r ma
durnmente pens·\das; não devem s e1· pl'Odiga
lis••das a cada passo, como e:;tamos praticando ; 
s t1•> apenas jusüfiendas, como disso, por uma 
ncceg!udade indeclinavGI. No cn"o preseutc, ouo 
ha ess:1 neces:;idade. As academi·>s de rnedicin•\ c 
ele direítn, comquanto tliio f1mccionem com summa 
pel"f~içilo, não se achi'ío comtndo gangrcllndl\S 
para: !\ll lhes applicnr remedius h etoi.cos: ru; 
consas que se lem dito desses no;sos estabelo
cimcnlos uiio rtlvelão viei.)s ta•!S e tlio g1·aves 
que r eclamem umn refot·ma açodad:t e arbitt•n
rin corno o. que so quer fazet·. 

~\\culta-s& ao J:lOVerno não só a exec11ção dos 
estatutos que ello ftz, ~ nós não discutimos, 
como se lhe dll poder para cousecuüvam lotc 
os ir emendnnd<>, isto ~. dn-se-lb.e inddinUa
mente o podêr do legislar! Onde n utilidade de 
semelhante n•·bitrio ? Julgo mais prudente, mais 
con$entaneo com o systema que n·)S rege, ~que se 
vai estragando, que o govcrn<>, inJependent~ do 
uma semcllumté autori:i&Çiio, cxaminol acurada· 
mente os ost~tutos, estuda n.s causas dos malP.S 
dessas academias, prepare um trabalho serio e 
o sujeite , ao eorpo legislativo pl\l'G o approv 1r, 
e depois sor past.J em execução. 

Se o govcwo co:n a autorisação qnc s ~ ll!C 
vai dar pó<l~. no ínlel'vallo das oa1unras fa<:Cl' 
e~s:'ls reformas e põl-as· immedintnmcnte em 
E- :.;ccuçiio, que incon ,-enicntc lia que sem es~n 
execução apresentc· II.S em Maio do unno quu 
vem ao col'po Jcgislutivo para serem rovistns 
pela eommissio l'especti\'a, o dcpoi~ lle passn • 
rl!m C<>mo lei, serem eutiio postas em execução 1 
PaN que ns•im pr•,ecdaruos, quando nii.> quci
i·amos attenJcr no dil cito, !Jasta que nos 1cn1· 
bl"emos da cxpericncía. . 

Em um dos o.<\nos pas;ados concedêmo.l auto· 
ris ação :lO gO\'Ct>IO· .para I'Pformur d3 aca tlomi os : 
e (}ltal foi o r~su\Lntlo? Ahi estiil os celohres 
estatutos, que clle mce:no niio ousou oxec:~tar . 
:E: 'llle esta Lutos, senh•>ól->? !-,. Eu n!iu os <jUn· 
lifi•wet. Jn,·oco ~;õmcnt.l a apiuião da Ulu$tl-a 
l't!dactor do Erazit.. que é um das ornamentos 
da mnlorin. EUo é IHl itnpr~ns~ o Ol'gio genuíno 
da 111aioriu e da governo, a entretanb foi dlo 
quem com seus eseriptos matol! esses estatuto;; . 
Qunndo esse orgà:•l genuiuo do p:~.rtido que ~us· 
tent!l o governo fulminou os esk\tutos, niio e ole 
admirar q ue en o~ rejeite. iUinha.::; · .v..,z<!s niio 
podem pon.nnto ser tomadas como ·filhas do ~:s
pirit•> <fe part ido, miflhas ob.>ervaçõt>s não podclll 
set· dict:J.das por u~na opposiçào . _!lystcm~ti~: 
devem s1m· s•r cons.üct"adas como a cnuuc1açao 
de opiniões sincat·as, como nascidas da zol:> <la 
causa publica, pois que a repulsa desses esta· 
Lutos conta grande nuinoro de votos em ambos 
os partido,; volilicos. 

E nest.a.s eircumstancius o que .. vomos nó; Ia
ZCI' ? V,•ll'los aulol'iSAr o -governo para põt· em 
execução asse wesmo tr,tbalho q11n uão t~tn rne
rcci<!o a approvação do:; llorncps pl'ofissionaes. 
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(AJlOinà<>S.) Não examinnreí agm-n os e~t~tuLos; 
niio lar.: i uma d i.<serta~ão sob1·e o melhor sys · 
tema das rcfo1·mas acadcmícas. Qu•mdo se Lt'lltou 
do auía>nento já se discuti~ e~ta materin. En tito 
nssigna\~i a b•ue principal em que, a meo. V<\ 1·, 
peccav:io ~ses estatnto•. O seu ~;,·~tema é in
trd::n•· os est11dantes inteiramen~· ao arbitl"io 
dos leott~s. os lentos ao :trbit.-io do dircctol" o 

• o director ao arbítrio do governo. I sto c um 
po"sin1o srstema; não ó aduptavP-l a co1·pos scie n
tifi.cos. 

Que sl:l õc ao governo uma ra:o;onveJ. intlll'~e ll 
çõ.o, entendo eu, porque o go verno é , e eo•wén! 
qno srja o grllnde inspeccion>tdur de todos os 
estabelecimentos publicas; l!ltlil uma co usa é 
inspec~3o, e outra causa é al'bitl"io; um tal systema 
'"'" vejo ndmittido nM co1·pornções ~cientific,s 
das nações culta~. 

Não quero academias soberan as, o shn aendc· 
ml~s em qna os olhos do goveeno as penet1·~. 
mas não dominando, mas nM ~scrnvi~antlo. 

Ao passo qne a refonnn pecc:l neste systema, 
deixa os lentos na m~m:l mesquinha posiçii\1 
eU! q ue vivP-111; n:'io cngrandeçe, não honra o 
magi~terio. M:e.smo 110 que diz respeito nas ar· 
denados, s1\o elles l.!'io insufticíentcs, que de cel'to 
nt'io .:unvid•lo a l10mens de tnerecimento a. encc
taJ•cm essa carreira. E nesta p ll'lc a auto1·is \ 
r;:io 1oiio atlende, pvrq"e pNhibo augmcnto do 
d ospeza. · 

Nestas cil·eumstancla•, parecendo-me que o.s 
ncndcmíns podem continuar por mais aigum tenw o 
como até aqui, é mioho. opinião que c J:OVerno 
preparo un1 tt·r.balllo, e nos upreseute. DJ co:l
tt·a•·io h a vemos de nndat· toldús os dias' n fn:lcr 
refurmas sobN refo1·mo,;; c sotll pro teremos de 
nos nrrcpondet·. . 

'I'údos ~nbcm us l'Olaçõc~ quo exi•tem cntt·~ o 
governo c a sua maiorla ; e se em causas de 
panca monta, quando apenas so discutem pro· 
postus ninda nao executada$, a maioria rocên-oe 
ô e rc;jeitat-as, para nJio furi>· o suscaptibtlido.do 
do governo, o quo nao snccedor;\ quandv o. ,;o· 
vento, tondo propo.r•H.Io um t mballlo, logo o cx.c· 
cuta1·? 

E' natural que mnioc condescelldcncia appa· 
l'Ó~a, qn e csso trnbntllo seja aceilo com todos os 
seu~ ddoitos . 

Limíl.!n·me-hei a cst.M cm·tas ouset·v;~çüc>. E •n 
outm occa:~iiio já cmittl largan•~nte miuh:t opi
uiil.a. >~obt·o ('!!ta 11ssumpto, segundo mc\\S frnc~s 
tnlenL"s permittir:io ; n t sessiio de lt\.30 compn· 
tilllllOnto dMenvolvi llS iJO:ns c:1pit·1cs que a•.lop· 
t.a rin. ~~ tiv~sse ..t.; f,l~;or uma reforma nas nossas 
uca temi-os jurídicas. . 
Nest~ oncsmo .li!IIO tambem duse alg11ma eousa 

do qne p~nsava a esle respeítJ, c port!l-nto 111,;
penso-me de continuar neste J•batc, mesmo por
que niio conseguirü o que desejo . e se 1120 le
vautci foi ma1s para cha•n.\r n nttonçao de 
S. Ex. o Sr. mini~tro do impcrio, qttc eu tenho 
em eonta de homem prolisslonnl, ~ois q1te li 
lente, e homem de estud? suffieicntetnentc ~fllli· 
lita lo par11 fazer uma r cfot·ma regular, lll>le· 
pendente de Jogo. e [.,go el>õe.cutal-a_. • 

Quacsquer, porum, que seJaO ,M ~deru; que o.a 
teuha ãcerea da _capacídadc. d~ :S . Ex., p,)r lll_lliS 
vant lÍ"'o que se1a o meu JU•~o n seu respello, 
nem por isso lhe darei ~om o meu. voto es~a 
autorisação, n ii•l só p-.lr nao s er e!la necessana 
cowo porque a jul::·• repu::nanto com o n osso 
pacto fundamental. T<!nho cons:ant~mcnle por 
est.! 1notivo nc"'"do iguaell a.utortsaçoes que dc
l egno ao go,..ct~•> <> .podct· de l~glsla1· , .1 ac\tmt· 
me11te por mais forçll ~e. r~zno d_evo negai-a, 
porquo clá·se·lltc um arb;tno mdelltudo 

Por esta autot·isa.çiio o governo ~de pôr !lm 
e:~:ecuçào os estatutos taes qua.M ex1stem, pvJe 
rlahi a. mexes etnendal-os, ma•s l.aTde •·dor .u:.l-cs 
de novo ; i.-.lo c o que !ie cbarna fllLcr c dos-

fazer. E' tiu:·• pe~f.:ita anarehia ! Não posso nctll 
de\·o pois <lar o •n~u voto a es~ pt·ojeet•) . 

A discn~siío é inte rl"ompicia para se proc~der 
á leitnm do pat·ec"r l'd<\ti~(} n propost-a feita 
pelo Sr. ministro dos ne:;l)cios eslcan~eit·os. 

O Sn. P.;n~tn.l Dl StL''-~:-Peço a palwra pa1·a 
n•gocio urgente. 

O SR. PRiiSIDEKT~;:-Tcm n p:lla vra o Sr. P c· 
rl\ira da íôih·n. 

o Sr.· Pereira. <la Silvo. : -E' para que 
se I é a o parec>l l" que so :u hn sobre a mes&, dns 
commissõc; l'euuiJ.ns rJe diplomecin e ~· de fa. 
zenda, sobre a proposh a.prc~cntnlla l'elo ~ovcrno 
pedindo aut•n·ilnçit.•> parn fo.ze.- utn em >'r estilo ' 
uo Est:tdo Oriental. 

Con<ulta<l., a. c a nnra n este respeito, o S t•. 
1• secl·ctario procedo :1 leilur, .. do parecer. 

« As com missões rcunid lS .de àiplomo.cia c 2• 
do orçanlcnto cxamiuilriio att ent·wwnto V· IJl'O· 
posta apresentada _;\ camara dos S1·s. deptttad<ls 
ptlo goverrlo impel'isl, P"r' o ficn de ~o _nuto
ri >:tr n mesmo ft'>verno a fo rnecer por empres 
tim•J ~·l gowrno da republiCll Orieu l.nl do Urll"'Usy, 
e:o1q11anto julgar · eoa venicnte , e sob as .condições 
que tiver po1· melh~res, um srlbsir.li0 quo n ão 
po~ssa excedet· li oiteuttt lllil p tacões por mez, 
nem Junn mai~ de um anno sem n .wa t\Ut~>ri
sncão do corpo legistativo. RêcOithcc~ndo eila o 
valor dail uzõe~, qu e llerão Jugt>t ;\ prvposta , 
em confet·encia que tiverão com o respccLivo 
ministro dos negocios es trangeiros, c conliantlo 
no "OYerno impcrinl, no:1lH1ona du.Yitb tem om 
lbu "prestnr ·o seu asselltímento. Coucordárii-o t.o 
ó:-ovia com o mc.ucionaõo mínistro em r<ldU~ir a 
quantia do· emprestirn<l ó. sess~nta mil patacõos , 
e as~im s'io ns comm issões de parecer · que, a 
proposta, rc.i ttzida '' projcc\o de tei c appro· 
vada eUn, se adoptc tambem a e111cuda indicada, 
e bem assim tlm ortigo a~ditivo consignando 
os meios · pa1·a se tornar efftJctiva esta dcs;>ezn. 

" E111enda.-E•n lugn1· d~ oitenta diga-se ses
senta. 

« Arti~<l additivo.-A clespez.l antorisad•l pelo 
arti"'<l antecedente serú t·eali~Qd& p elos meios 
vota"dos na actu.:tl lei do orçnmen ~o. 

" P.tço d;\ cnma•·a <.los depu<ados, em sessoio do 
12 dg Setembro de lS~~.--J. M. Pe1·~i-ra drl Silt:a. 
- .-t. J. 1-Ien.-iques.-F. M e>tel.es da C." Cor.,.éa. 
-B. A . de J.[. Taques.-Fausto A· de .Agui<w. 11 

S !ndo o _Pl"Oj<lcto j ulga<lo obj<!cto d J delibernção 
-.·tli a impnmh· panl cnt_mr na .ordem dos tra-
b:tlhos. . 

O Sa. PAii!.A l;o!WlC.\. obtando n pnlavr:\ peh1 
. ordem pe.le dispensa da impt·essc\o em avuls?• 
Cl•ono S<! eostuma pr<ltic•u·, lJM~ndo que SeJ_a 
impresso no Jornal d<l Comm.erc•o . :le mnanba, 
atitu d.; cutrar logo na ordem do d1a. 

O Sn. Pn~tDENTI.!. não -sup!No que S<ljo. t>.'oso
ltltnmellte nccc~sa~io vot.nç:to da <nm >r a · a este 
1·c~peHo, porquanto est.\ persuadido que esta 
n•atcría appareeen\ i-npressa. no .Tonla l de mn~· 
nhi<, muitú princip11hnente ltav ~ndo recl~n1açao 
neste senLido, e então ntt_crJJcr~t. ao pedtdo__ do 
nobt·e deputado quan•lo tiVer d<l_ ma rcar a or-

. dcm do dia.· 
Continú ' a discussão lti terroJllpida: 
O SR. MI.SIS~·oto oo I:.:t•.r;;ato ' - Pe~o _ a pa· 

la na. 
o Sn. Pur,;s1ogNn: :-Tem a palswra o Sr. mi· 

nís tro do imperio. 
o Sr. Pc<l~·olra (minist1·o do impet•io) : -

Pedi a · palavra, Sr. presidente, para satisrazcr 
{1. requis ição do nobt"c úcpu~o por s. ~~~uh 
qu~ a~ba <le mauiJestar deseJOS dG ouv1r a 
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opm1"0 do ~ow.rno úcm·ca do1 pmjccto que ol\1 
se discu~'l. DeYo clecln r:n .ao nobr!J doJ?ll tado c 
ú. enmar:l que ·-o f;O\•crt\o :ulgn .. nao RO nC!co:;· 
:l'ario, ·ma$ ató i:~d•spensavcl que pass~. o '!'csn1o 
projecto por~uc sem cllc nem poclcra p"r em 
cxecuço'i:Ó os estatutos na p :rtll em qua dêl~>and:lo 
nl••um au"'mcnto de <lcspeza. nem pndera faze r 
aqud las c7> rrcc~õ~s que julgar conve.ulcutes p:u·a 
melhorar OS lllColliC•..: CstaiUlOS (aJJOUTdO$), COill O 
iú ern <la i ntcu~1io d<> mel\ nobro nntcc~ssor 
q11nudo promoveu CJ. 1\pprOI'Ilçiio d\l dito projecto 
no seuadC>. 

O Sn.. At>IH<::to :-Apoiado. 
O SR. PEDREIIH: - l:'romeLlo ao nobre depu· 

tauo e '' catnara qno en \'idarei todos Od esfor~o& 
quo ftlt'em possivais . niia só nt.C 011dl.l ~hegar 
1ninhn curts inte!ligencia •. mas ai1lda ounndo. a 
opinião de pess·>~s hnl>ihtadas nesta mnte1:1a, 
da qual me occupareí com o csmem que e-xt.~e 
sua irnportancía. Terei 1•or essa <'ccnsii\o mUltO 
mn vista 1\S observo ções n pres eu tadns na casa 
quando se -tratou do adiameut·' proposto por 
um nobre ;leputndo do Rio de .Tnneiro, e bem 
as~im as rell.exões f~itas polo tlobr<l <loputad·> 
ele S. Paulo na sess1io do a uno de 1&50 quttndo 
aiJui se dlscut io csLo o.bjecto .. Empr~g·•rei i~tn~!· 
mente todo -o zelo e dtligencta afim de que S~Ja 
executada a reformá com a possivel bre vidade . 

Qnatlto á scgun•.l:t p:ntc do discurso do nobt•e 
deputado relativamente nos perigo< e inconsti • 
tucio"alidade deste nrbitrio dado ao go,·emo, 
direi simplesmen te que p,H· este projecto n:lo se 
dá a o ~overuo uma novn autorisação, seu:1o ua 
parte em qne se permíttc a execn~"1o das di$po· 
sições do alguns artigos que traz~m llLJgmcuto 
de despeza, e ua em quo se concede no governo 
a faculdade de fazet· as nltcuções que oíuda. 
j ulgar convenientes. 

Ora, esta ultimn pnr tc, C!l\ ve~ de s"r llCo)i 
mndll. de perigoso, par~ce qn~ atê dovin induzir 
o nobre deputadu por S. Paulo n vot-tr pelo 
projccto. Pllr isso mesmo que o n oure cldptttndo 
entende que os novos estatLttos encerrão tnuitos 
defPitos, e snbe que o governo csttl autorisado 
para executal-ns tMs quao~ f tJrno f<lrmulados, 
tncnos nns artigos que impOrtito <lugmcuto de 
dcspeza, é q o1~ o no~1·c tlc(Jut.lldo devia approym· 
o '(ll'Ojeclo, unlcO metO pelo qual o go~orno pode 
hoJe cot·rigir as fnlt~s quo hajiio. 

O sn. PACI!EcoJ do\ u m apnrtc l)ne nfio pudemos 
ouvir. 

o s~. PJ::DrtF .. .In\ : -Eu enLcndo n q uostiio de 
outra maneira ; penso que d~sdc que o fl'<>verno 
tem publicado um rcguluntcnt.o, o o sUJflil3 no 
conhecimento e appt·ovação do corpo legislntivo, 
nito lhe us~isb mai~ o direito de nllora l·o •• b!Ht 
nrbitrio. Para isto ê mister !lo uova nutorisação 
do poder competente (apoiados), c ó o quo ora 
s olícito. · 

Xào aco:>mpanharei o nobre deputado na ana
h·se de algu!llas d isposições do:> novos estatutos, 
porque nllo a julgó mtf:irnmente propria da occn· 
siiio. !:\nda dit~i tnml.>cn> sobre outras c·>nside
raçõcs · npre; cntodas pelo nob•·e deputado, porque , 
em meu entender, ja fol'ilo caba lmente rcspou· 
didas po•· um nolii'O deputado pela prO'I'incil da 
Bahh quando se díscntío o adiamento . 

Limito-me, pois a. estas poucas p~lavra<, pn
recendo-me terem -~s satisf~ito o fim que ti\•.:> 
~m vis ta, iSTo- é, t>'anifesLar no nobre deput.ad() 

por S. Paulo a opinião do go\'cmo sobre esta 
matcri9. (Apoicu;los.) 

ALGCNS Sns. DEt>vTADOS :- 'Muito bem. 
Não bwcndo mais qnelll ~ça a pata\·rn parn 

fallar sobre o projecto, jl!lgll·se sufticienten>ente 
di~utido, c posto a votos é npprova.do pRra 
pa~ar á terceira discuss,1o. 

O Sn. J.•. Ü<'T .. wa~o roquor a dispensr< do in· 
tersticio llarn •JUC <> po·ojecto entre imtn~díal.a· 
r:o.~nb em terccíru discussão. 

S•n~<lo este rC•]uerim~nt•~ nflpl'<l\'<ldv, •) et1tr~ndo 
logo em discussão, e o vrojceto sem debate 
ll<i•lptaLiO ptr a sul>i•· ã snn ~çii.o impcrinl. 

o s~·. V\' ,.n,to rley :-Pcçn a p.duvra para 
negocio uq~enttl. I:Ia Sllbt·e a mesa umns emon· 
das f.:itns pelo So!nndo ao proj •elo q uo approva o 
contr.1cto f~ i to c.>rn algnmns comp mhias para a 
na\'egnçiio a vapor. Niio soi se taes emend~..s, q uoJ 
forão dispensadas da iinp1·essiio a peultlo tr.cn, cs· 
tno nn o t·ddm do õfa. 

O Sn. Pn~.:sm&.,-r& : - Estiio. 
O Sa. 'VA:{l><:RL!l)' :- X este caso pedirei a V . Ex. 

que 4< ponha em di~cussno em primeiro lugar, 
vi~to que dizem respeito a nogocio urg,m tll, 

Entriio em oJi~cussáo as emen<ias a qne se re· 
ferio o nobr~ do;:puLa.do, a que já foriio publicn· 
das. 

O Sr . :Forrar. : -Sr. presid,,nte, Vejo-me na 
necessidade de pedir á C<tSa alguns momcnLos do 
attcnçl'lo o. bem do que vou <lizel' cn\ apoio do 
voto que dei ao artigo quo foi t'cjeit .. do pelo 
senado. 

A quc~tàc' é de grande importancia, gravitlad~ 
e uo·genCl!\ . .. 

O Sn. WAXl>l>RLilY :-Apoia<.lo. 
O Sn. F<:aflM~ : - •.. e en por certo n:lo P'~di

ria. a pnh•vm se acn~o n:io t ivesse susciLado :1 
ide a q uc passou ne:;tn casa, c de algum modo 
dado o meu parecer n nlguns dos. meus amigos 
quo ti verão a bonola•.ie de consttltar sobre n mes-
mn idén. . · 
~.lo desejarei nunca, Sr. presidente, que se 

tli;::•t qnc l~Hi amigos meus a darem um voto 
quo n:iu fosse conf,Jrtne nos Interesses do paiz . 

A iolêa que pnssou ae<tn c~sa fo i comb;1tida no 
senaol..> por um n obre ~enador da minha pro \·in· 
ei,\ que se dcclnru::, :tin<üL ~m o anno pass:\<l.o, 
en1 favor de toda~ as idéns <.!e liberdade com .. 
mercial; c fC'i combatioia t.llmbem p elo llúbrc cx
pt·~-~idonte do cat1selbo " quem a camnm e· eu 
demos o mnis deci•li•lo apoio. 
E~tas nutorHados, Sr. pre;ident.!, SÜ·J tão Cor· 

to~. são de t;tnto t•es!>, qua de certo Dle fariiio 
desi~tir o.lo intento que tenho de justificar o 
men voto, se ni'io fõra a isso ob1·i~Cl<IO visto ter 
sid,, ott que Sl\scilei na cau osta idtln. 

O uobro ex-presidente do conselho> ,; isso no 
ssna,I·J : primeimmeote, qtle uenlluma naçi)o hn· 
viu, t~inda mesn1o. daquell •s que seguetll a dC!U· 
trina da m ois illimitada libcrdado d·~ commcrc1o, 
que tiv~s~e a•loptado a medid·l consagrada no 
:ll·tigo qne o senado rejei~u. ou semelhante prin· 
cipio; e em seg!lndo lugar, o nobro ex-presidente 
dv con~elho pl'ncm·ou demonslrnr que era de mis· 
ter dar grande protecção ao trabnlh•l n:~c ional, 
c por conseguint..: que n idéa dtl artil!o devia 
ser rejeitada. 

Senl1ores, a quest.ão p >rtnnt·• é não só de fa· 
ctos cumo de principies, e enleu•lo que o nobt·o 
e:,·presidente do conselho não póde perm·mecet· 
na posição que tomon, oe:u ,Ql.!:_l.nto aos factos, 
c mesmo n etn quanto aos pnnctt~oos. 

Elll tres gt•upoJs . St·. presidente, poderemos eol· 
locar. as n;tções e :n r espeito a c.;ta tnaterin : 
aquellas que concedem franquia de dircittls á 
nacion&líl!aç~o a uai'Lus fabricado~ n o estr angeiro; 
aqu t:ll-os que iu;põetn dil·eitós baix\ls; <; a~ qae 
prohil>cm a nacionalisação de navios fubricndos 
no eslnlngeiro. 

Demonstrando eu que exi~le!D potcncias que 
t~m tladu franquia de ..Urci(o a. nacionalisaçti:o 
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d_e _navios ealrangeiros, tenho destmido à pr.:>po· 
SJçao du nobre O't·prcsi<lentc <lo consclht>, de qne 
não havia naç~o al~liHI do mu!ldo que de tal 
maneira. pro~<l'lss~. 

Os r;trU[l()S se formiio da maneim s~jl'tt illle : 
eonct~dem isenções de direitos á nnci.;nnlisa<;:to 
a n_avios fab ricados H•l estl'llnll'eiro as seguintes 
naçoes : a Gd'i· Bret~nha, a Sat·dee~lln e a Tos
cana. 

Impo6m ba.lx.os direitos outras nações. 
.Pmhibem a França. Hespnnhn; n Hespnnbn p~

rem exceptua desta· reg1·a os navios d.t fcrw,e os 
de madeim da m a is 4Q:l toneladas 

A d!$posiçilo du . t:trifa in:;;laza, que em eouse
quencu~ dos acws 13 c H da t·ainha. V:etoria, 
cap. (f.) secc. 20 esbllele.:eu essa ft'llllqnia. de 
dirctios, e a seguinte : . 
.~avi'>S inglozes, ou na\·ios desLinados Ott ha

bthtados para serem eomo taes re~>istrodos não 
tendo sido fnl>rica.do~ no· Reino-U~ido livres. 
. Ora, St·. presidente, quando IH a•;tigas leis 
mglez>IS sol.ire ll nnvcgaçfio fm·âo revoj:;adns to
dos os armadores c coustmctorcs da Inglatena 
s~ lev.mtnriio a uma contra css<t . medltla, e <la· 
vao como certa n queda dessa gr,~nd~ tnduslria 
a.esse paiz ; rnns no nnno . subs,:q ttentc o eonde 
Granvlllc demonstrcnt suff\cientemente , e o Sr. Ln
b_oucher, quo em vez da medid>~ lhes sol>' pc•·ni
~'·sa, pelo contt·tll'io s ido ?rovcitosn, porque se 
tinbão fabricados maio•· numero de embarcações. 
Nc anno seguinte n este ninda se deu o me>mo 
rc~ultado . 

A _Inglaterr••, Sr. presidente, é umn das po
tenctas ern que essa industria mór rorç:~. e ex
tensão tem, o mn quo j:(l·~nd~s capita~s nella c~
ta\'íto empr~gados : e apezar uo grand~ mnl que sa 
temia, o r esultndn provou o contnu·io. 

A Sardenhn até 163ii coneedifl a is~nç:to Je 
direitos {1 naciunali;a~ão d~ navios e<tr:m~>eiro3; 
posteriormente, se não me engano, impõz direitos 
tlc 5 %, c em lgj() ndmitLio de novo a lsenÇ•lO 
de direitos ·dos na.vios iabricndos no Oitl·nugeiro. 
~ •r_,:;co.na scmpyc permittio a Cnmqnia de di-

r ettos o. esses nav1os. · 
·Vamos agora ao outro gru~n, elas potenclas 

quol n_dmittem 11 nneionalisaçao de ntwioe cs
trnngelro> com tetliies direitos. Uma dollas ó 
Portugal, o .:1 direito que cobrll, conformo a sua 
turifa, é de GQi) r:;., ou 1~200 do nossa mocd1, 
pot toneh~(ln, au l,lJ •/o, calculnu<J sobro o valor 
d~ 91)S p orq ne so pódc repu ta r o c tt~to do cada 
toneladn _d(j arquellçl1o. 

Vem depo!~ dcstt\ unção, St'. p•·cs!d~nte, a 
Hollauda : esta ~cguia o sy~t&ma llo !•ro>hibiçlio 
até cert<L ép<lea, creio que utó 181\'l : postcrlor-
1\lGllte sol>. n lldmitllstr:.çfto do grnndo estndlstn 
o S r. Van-Bosse, foi proposto o levantamento 
da prohibição, o os dirdt•>s. de 1 •/• sobrd o 
valor do n.o.vio ; mo.s no i'arlamento, em vir
t~da da ~t·aod<l <>pposição dos inte.-ossadc-s, est.e 
d zreito fol fiJto na razão tia' 1 •/o 8'1 \'tllorem. 

Nos Estndos eontillcios os U:IVIOS tle mui~ de 
10 tonelMa pagao por tonelada um ~scudo, ou 
1$800 ;· vs do menos dessa lotnç1io eineo escullos 
c1da um. vindo assim a ser~m os direitos co
brados na primeira hypolhes~ na r azão de .2 "/o, 
calealado o cust•> de cada t on elnda na de 00$000. 

Etn Na potes pagu·Sf! dons ducad•JS · ou :l/1 WO 
p or cad \ ton~lada, quantia que equi\'<tle n 4 •/o, 
calculado pelo mesmo mono o Talor d.r! cada 
tonelada dg_ -tlrqueaçiio. · . .._ 

Temos uma potencitl, os E ,;t.ados-U niáos, ond 
se tl~r-ec~dã.•' 00•/o so~c a naci~na\isaçito . dos 
navios e:!trangeiros; e temos finalmente a. Bel
gica, c como a hislorin desse p 1iz ê qunsi $eme
lbante a nossa em relaçào á necessiuade de fo
mentai· a sr1a navcg1ç:lo, não posso dciX'lr de 
trat:J.r mais miuda c particulat•rnen te . deHa. A 
Bdgica, pat·a fomentar à . su•t · navegação e eonl
mcrcil) directo pnra o estrangeiro, tem ostabelo-

eido .c?mpanhias concedendo-lhes .o.o mesmo pass() 
snlls•dtos, favores c premios aos nnvi •>!l que fi. 
zess~m a navc~aç;\o 11<:'s 11eus portos para al
guns pontos dl) B •·azíl, dJ 'M"xieo, da Asia, etc. 

A ~lgica, p~ra fomenta•· 1litd.a <l!JS I\ navegação, 
eonecdet~ p•·euuos p~·· ead•• tonehlda tlo arqueação 
dll !"'Wtoe cvnstrutdos nos seas estaleiros; a 
B:elgrc1 não permittin. a nnciona!isaç:io tl.e na· 
vt•Js ra'l.>rrcados no e~tt·angeiro; a . Belglcl porém 
reconh ecP.u que tool>JS essa< mcdiil :\~ proltectora~ 
em \'uz do augmentar a nave,.aç,io nacional ~ 
tinhão pdo cor..t.r~~ cmp~eid~ e retardnd.o ~ua 
marcha, e flor "pcencta. Pot• uma demonstra<;11o 
q11' so enoont~nos docummtos que fot·ão p t·eseR
tcs em 1m ao congresso, ou parlnmenw da 
Delgica, se reconhece que ess-Js medidas fol' io 
inteiramente itnproticllas, e que outra marcha 'se 
deveria segl1it·. Foi improficaa pelo que passo 
n mostt·ar. . 

De 18;~7 é a medida dos premios sobre a cona
trucçiio llll\'al. Eis aqui o seu resu!to.do : do 
1887 a 18!4 f11bricárão-se ou construirüo-se 47 
navios, dos quaes ctous movid<>s . por vapo1·, a 
ss1Jer:: 

18$7 3 com 519 tons. 
1~8 10 )) 2,302 , 
1830 10 » 2.09o " IStO d " 3,246 " 18H 3 " 7-Ia )I 

18l2 ::$ )l 700 " 184 1 :3 " GOl " 18U 2 " 43;3 11 

'Total. ..... 47 " tO,G57 I) 

Esta resultado, como ~e mostroll no mesmo 
-p~iz, demo11stro~:~- o. inefficncin <In lei · do~ pn:
nuo.> c tanto mats qllnnto o nume1·o de>!> ·navio~ 
postos fú t'<l do servíço ou perdidos no mesmo 
espaço do Lempo oa·çou por 50, n umaro s upc t·ior 
no dos f·•bricados. 

Sondo t\ln {lt'lHldC principio IJUe tt B11lgien tem 
adopto.do como nonntl de sun política commer· 
cinl', n protce.;i!o no. mnior e:~.tensito h. sua nn
vcgnçi\o, c ita estabeleceu _(i8 direitos dl.llerenciaes ; 
mas, no mu10o tompo, reconl:~ceudo ttue a .sua 
n•tveg,,çii.:> nil• podi•l ptogl'edir so dependesse 
e:.:.ctnsivnmcnto da industn~ nacional, d B eous
trucçilo unvnl, qno de pt·ompto uiio podia satis
r,,zet· às nccessi•!nrlc;~ <le sua navello.cno, levan
tou a pt•ohibiç:\o da nucionalisnçlio de navio~ 
cstrnngeia·os, creio que no ann.J d~ ISl l, e 
ct·eou o dh·eito de 30 f rancos por touelad:i dos 
navios estrangeiros que se nacionalisasgfm ; e. 
niio obstante íss .. , em 18l8 "sse~ dir eitos forão 

· reduzido~ n 1& ft>\ncos por t•Juolada ( eonfor.ne a 
sn!l t.•mf 1 ), o qu~ equ1 vale a pouco mais tle 
<JURtro po~ cento sobre cada toneln.Ja ; digo que 
cqui'lale a qnasi quatro e tanto, P.Ot' cent•>, po1·· 
que, ·couforUlo o t•elntorw do Sr. Zoude, fdto á 
ca'o nra dos d~pntados desse po.iz, o cnstó de 
cadn toneln <IO. n,\ Be1gica nnda por $00 fl'l1ncos. 

Om, jit ''~ a camara que senclo ide tlticas 
ne:ste ponto ns circumsta.nci·ls Ja Ticlgica e do 
Brazil, porque no. Belgica or., m~~;qui 11ba a na
vegação nacional, cxactamcnto como i.ntre .nós, 
fomcutllndo-se e _promo•·endo-se olli pot todos os 
meios essa industria, l'eeun!teceu·se que I& pro
ltibiçiío, ou os nllos direitos. _que equivalem a 
uma verdadeiro l>ro!Jiüi.;ão, sobre a nacionall
sação de uavioii ~strangeiros \'inhiio n ser pa1-a 
essa ti:l.\~ogaçiio :\nte~ um empecilio d? cro.e u:n 
bcnafic'io. 

No ultimo gt·upo se. acltão c~llacad!ls a F rnnçll 
e a Hespanha; mas a Hespanha, r econhe«nl!o 
a necessidade de · prornover a nav~gaçii•> por va· 
por, e mesmo a a1t4. navegac;ã•t, exoluio âa pro
l>ii>içi'io todos os navios de madeira de m~s de 

' 400 t~neladM, e OS de fet;ro ue qualqQer dimen-
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são ou capacidade, impondo snbrc a nncion:lli· 
~ação dcsteç os diminutos J i r~i tos de ~3 J'eales 
pcw tonelada, ou 4/1600 , oa ;) lj2 °/o sobre o ~eu 
v -•lor, ca!cul:ldo na raziio do ~lO~, o f •S daqur·' l.-·. 
12i reates po1· ton clnda, promove 11<l<> ou faell l· 
tando assim a 11acionalisa~i1o dos navios estran
:::ci r os do fetru, cuj '' coast,·ucç[LO nlio se poderia. 
dnr nos seus e ; t,belccimentos de coustrucçiio 
u:wal. 

ráõ se a nav.:gnc:t•J nncion:ll ,-,r.·ncu.•· ou diminuir 
N ·t<'\ ~e e0nstrnem Ollll>nrençõcs senãc• em con
s,· : ·• -: , ~In dus nec~ .<sidade;~ cl:t l>avegaçào .e do 
~<>lllmercio. A industdn da conslt•o.cçiio MVal é 
llllta da ind ••std :~ da nwegaçii<>, aquelln não 
precede a esln, ••s fll\'vr.~s concedidos n esta re: 
~e1·tem om proveito daquella. 

J ·• vê p01s 11 camar.< que cu pela minha op i· 
nEi<> •11io leveí·n a votar por umn idéa abs urda, 
ou <K>r nma medida que não e ndmittida em 
outws p!izcs, :linda os que seguen1 D. d<)U\rina 
da illimitalia liberJado commerci nl, pot9,unnti> 
tcnbo demonstrado qne a r.·anquin de dtrcilos 
para a nacion:>lisaçfio ele navios estrung:eiros é 
cm•ccdida em alguns pvizcs, quP- em ouu·os os 
direito3 süo quasi nomiuaes, c mais ainda mo.;· 
tt·d que ha paizes co1 qu<l, não obst.ante o se_ll 
systema rcstrictivo on ()c prohibícão, tnes diret· 
tos vão se moderando. 

Is to, senhores, ó q u:mto :i. questiio <le facto; 
entremos agoro. na. que$t.'io de pri:u~ipios. 

Sr. pres idente, na scicl'lcia economíca é pro· 
ciso muito tento e -cuhlado on1 rec9nbect>r e 
apreciar os factos, e a connexno quo uns t&m 
com outros, e qual sua ori:::cm e cff~itos, c do 
ordinario em matedas deSt:l cr..te•n ás Vl•lcs o 
interesse particular t o111a as apparencias e f~i
o:ões do intet·csse gcml a combate os interesses 
mnis ~ it:lcs do paiz, o interesse publico, e lis 
vezes o supplanta. 

Esta observação niío c minha, senhores, ê, de 
um di~<liucto economistR, Seníot·; c a seu bem c 
em seu apoio, perante o patlamenlo ch .Selgicn, 
o Sr. I<' ocre, em um lnminoso l'clntm·io, na · o c· 
easíão etn que se trat·t\'11 da que;t.io dos direi
tos diJTerencines, delln ae \'Ulcu. 

Senhores, qoal é actunhneute o grande lutc
rcssc, ou antos neces sidade do Brozil? Nil'lguem 
p or certo contest:u·í1 qnc ó a sna nuv<Jgaçiio cos
telm, n sua navegac:lo intcriot· , n sun urwegn· 
~lio em geral, porqoe cstn ua,·eg,tçiio fomentar;\ 
a induslria agl'icoi.::J , u por conseguinte, ~ên·indu
JnC da exprcssüo dv nohro e~-presidcnto u•J con
selho, fo1ncntará o trabalho l:Ocionnl, visto quo 
clo.rü circuln~ão e sabida nos s eus ·prouttctos, e D. 
agricultura, ~unhorcs. como que ó n nossa naica 
iudustria, qansi uni~o tt·nbalho JHtcional, c no• 
nlmm hn q•tc carc<;~ tle ma.io~ prot.cc~iio c nm
pat·o. 

A pa1· tlessc intet·essc c~i~to outro, quo é a 
unl:1o, r; intima alli:111 ~a ..to ltos~o. P•'l'ulnçuo, 
qull <.lisseminaun vi ro t>or nos;o e lC LCnl!o litot·nl, 
o qu•! M consegue pela fncillidn<le uus commu
nicaç&s Chtt·e ns dll!crcni.Cs pnrtcs do imperio. 
Conscgue-so ainJ3, out•·o bcneticio co :a n exten
sn•> e augmento cl ll nossa n:H~gacüo interior, o 
é far.~r-Stl com q ue a ncçiio p olilicn "do gov'!mo 
seja mais pNm pta c cffiz:t7. ; c final:l1ente 11ind'' 
se consegue outr·' lJ,;,ueficio , <tue é n c1·ea~ão do 
uma mnrinhn mercante, - co~sa que não te1nos, 
o a creaç:1o por conse;;uiuta tle um viveiro de 
mariuheit·os lle que igualmente C;lrecemos; e esse 
vive iro vem a ser n base em '}ue se deve su~
tentl\r n 1.ossa mnrinhn de guene, e todos re
conhecem que temos necess idade. de s e1· uma 
p0tencia marítima. 
· Estes interesses tiio grandes c eminentes se 

niio achão por çerto a par do interesse do con
struetot· : l!!as aca:!O os !nteres~cs da constrne
ciio nRv~tl •lefinllaráõ com a anedida qne se quer 
ton1ar? 

Certo qu9 niio ; e oo ~Oittrario, a pm: da ex
tensão o força que -tomar a no!>sa nevegaçiio, 
essa induslrin ct·escert\, m<Jr yida e pNspel"idade 
adquirirA. 

• Por maior que seja o numero de estabeleci
mentos de cvnstrucç:io que tenbtunofl, ou se 
à'tl§ft!l flft'r n4o irQo por çerto ãaantc, (_) cnhi· 

Todos vs obstaeulos, portanto , lançeuos n·\ 
carreira dn indu., t.-ia da nnvegaçiio em proveito 
d:1 const.tucçilo um·at aprovcitAdi} pot· certo aos 
oonstructores, mas nunca 11 .pt·.lprin indn~L.-in da 
construcçno , visto que empece o p•·ogr~sso da 
nave!lnção, de llle de$cen..t<l, c .donde ··ueelle fo•·çn 
e vida. 

Daqui pnrtir üo os l<lgislarlorea belgas na a.do
p~iio d>t lei de lSH sobre cs tn m·tterin. Creárito 
ll•r citos d ilfurenciaes, ma> levantárão a prohi· 
l>içào da nilcionali ssção dos navios estrangeiros , 
po•·que os seus e~tuleiros não podião de prqm
pto satisfazet· as necessiJadcs de suíl navegaçi\o. 

Mas, senll ore~, á construcçi'l•> naval entre nó·,.. 
niiú tem goZiluo de pt•otecç>lO ·? Por certo : e t.~rá 
em virtude dessa protec~ito pt·ogreuidv c p•·ospe. 
rallo ? Certo quo niio. 

Tem em so:u fcwor os direitos do 15 % sobre 
a tiacionnlisaç,1o de na vi o! estrangeiro>. Conce
lleu-se·lho em 18!5 o premio de lOS. po1· tone· 
lada. Qual o resultado destes f:I\'Otes? Os esta
leiros, que outr' ora fvrncciilo nnm1a1mente olgurno.s 
eu1barc1~<h-s, hoje pouc:> fazem, não obstllnte a 
protecçiio : e no eutt·~tanto, np~zar dos fortes 
dir~ilos qu~ exist~m, 11 .. acíonatisaçit'1 de navios 
cstmngcíros muito tem attgtllent!ldo em c:ertos an· 
nos. Dos bnlnnços isto se CJlhe. 

Nos nnn:~s ftnan~eiro>s de 
1&~2-tS33 os dil·t.~ito~ de lú ojo produ;.:it·íío 4: lQ-2$ 
1833-1&1 ~ » " " 5:GGOS 
183l-1S.'l-:; " u " 8: 4W/i 
183ií-1133.i , •• li l1:06:lH 
1d:J~-1S.9i " " ,. 14:::l71S 
HH7-l~ " " n 1&: HHI! 
18&!-1$.'1\l ~ " :W:().!LS 
~~~0-lSW " » li H:(;l)!}li 
l tlW-ISH " n » tS:~:~S 
18 U-1~ I:! » » » 2: :2!);J,~ 
IS-!'2-HH:J n » » :}() :!li2.~ 

ltl!:J-tt!U " » " 2i:l;.jQIJ 
181!-HH;:, t> " » 3t:S7ifl 
l~H:•-ltHG » » » 45:462/l 
1811)-ltlli )) " , olS: 2391i 
IS-\i-ISL~ " r>S:4!)àli 
181~1::)1() .. , 57: 12$;) 
ltHH-l~i•O " ,, » úli: 1:2Sii 
1850-Jt)jl " " " lã, ~!).J.I! 

D!lqui ,;c vá que, opezar d,, $ direito• prótec
lon:s a n ncionalisaçfio dos navie>s cstran·gei:·os 
fCli semp1·e em augq1ento, o qu.ll r<!vcla que n in
dus tria <la constru•:çt\:o uavol não é sufficienlo 
para snisfru:er as necessidade; da nossa n:>. ve
ga~ãs. 

O So. WA:SDEY.!Lt:Y: -I~to está explicado peln 
!\nimaç•~ il o nugmento d o trafego i!lici_to de es · 
cravos; porque sómente se. nncionalí$nva. ombnr· 
cação estrangt!ira para e$se trafego. · 

O Sn . . l"Ji:nMz:-Niio sendo prohibida D. cons · 
t•·ucção de IHl.ViOS para esse trafege~; fica a 
demonstração em pé. 

Vejamos ng!lrR o qu~ reéultou dll lei dos pre· 
\ tnioa. O decr~to de 1~ de &!tembro de 1845 os 
; creou. Em l Su; 11 18!7 nenhuma quantia se des-
1 pend~u ~Ol'l' este oerviç.o. Em 18l7 a i8l8 des· 
\ penderão-se 10: ·190~. em 'l'irtudo de se baveren1 
I construido tres embnrctlções, os brigues U11illo 
'I c Galgo, n esta cürte, c o bcrgantim Mafr•a, em 

Santa Catharina, de !oiaçiio (todas) de 1,0!9 
toneladas. Em ltl48 a. 1$!9 nada se despendea. 
Em 18-m a ls:'JO despcndcu-s e a q•tnntia do 
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1 ~: -UOH . corro premio;; tJC!:t eonstrucção 
t:uintes · emu!lrcnçõcs: 
~ri:::ue escuna Ficú:tlg~; de ........ . 

-!l.P<lr Serpente . . . . ........... ... . . . 
Bn~ue .Ped1·o II . .••...•...•...... 
E . uma outra feita no Rio Grande 

do Sul ...... . . .. ................ .. 

drts sa~ 

3'H tons. 
4li » 
261 » 

2-17 )> 

Total...... . I ,IU4 ., 
Assim qlie nem os direitos protectores nenl 

os prernios puderiio pt·odu?.it o grande deside· 
>"atum d'e augmenLo de nossa construcçílo navnl. 

O· nobr!J dep~tmdo p~la minha provincia, c, 
men. nmtgo, dtsse e••! um npnr~.- qlle isso 
explica, qno .o commcrctO do trafico cst1.va muito 
Pl'oemineuto . -concedo ; mas ninguem n• e con
t~>-o;tar o\ que a nO$Sn principal nnvegnoi o ou era · 
f~i tn . para o Rio da Prata. ou par~ a costa 
d Afnea, '!l 9ue n nossa na,·egação interior ape
nas prlnctpH\ c mal. Ot·a, npeznr d esse premio 
que se . deu, ncnl!mn r~su\t•ldo appat·eceu :. us 
no~sns cl reum stanct:ls erno 1guaes as d •t "Bdgica . 

. ~r. prcsrdente, se o· grando interosse doBra
z ti é promover ·e fortitica•···po'r todos os- meios ' 
a nossa :uwegaçãQ co.>teira . ou· do inletiot 
causa <jue ninguem contestará, o gue · ·me3mo ~ 
s?verno e o · parlamento hrazileiro têm reconhc· 
ctdo _c demons zrado· àe um modo muito !'ali· 
ente, Já no .~mpenho. Qne tem t.Jmado em pro
movêl·a,· e Jâ nas dtfi'er~ntes l~is que h:lo sido 
prom~lgadas nestes ·utttmvi3 ' ' tempos eendcnt~.s 
". sat•sfazeL· a e .. ta neccssid 1de , nüu tendo nós . 
s.d~ parco~ ctn ~onceder privilegiO$ á navegação 
por vapor em tltlfo:rentes portos, havendo ainda 
lH\ presen~ oessao se collfeccionado . project<.ls 

· nestu senttdo, promovctldoHie a todo custo a 
na~egaçíio, de maneira que utn sú cotttl-aeto rl!· 
h\tlvo ~ ruwegl\çiiu por vapor niio ha qu~ n!'i:o 
~enh'\ o;tdo rei~ s.:.i.J canJi~i\<, de subsidio c 
JSCr.!.Ç•lO de dll'ettos lle nacionalisaçito de em bar·· 
caçoes fnbrlcodns no estrangeiN · :parece púr 
sem llm•lcla fôm de toda :t. contestnçao que de
vemo~ destruir todos O> obstaculo:~ que por: 
ventur;\ po.ss:'io emp~cer ou retarda~ esse g.·al\de 
benefiCio. 

Tudo demonstrn quo ó n. nnvcgnçil.o costaira
de Lodu as nossas necessidades a maior e sa 
o governo its companhins que sul>vnci~n~ con· 
ce<le essa Jsençilo d~ direitos, porql1e ro.ztto não 
faa·ã O!il mesmos fa\·oa·es 11 respeito 11-lquellos 
ou .d~quellee it.tdividuos que, sem eont1•neto ~ 
subz11d1os, ~o qutzeretn l!lnçnr nos.;n eR~l'cirn, de 
tnato porvar pol'a o peiz? Ni\o Mrlo, Sdnhores 
uma ga·11ndc eontr4dicçilo negnnnos esses favo~ 
res a uns, o eoncetlermos 11 .. uta·oli ? Pois se 
q11oreis promover n navegação, nilo <leveis uesse 
ponto pro~er aquella.i companhias a quem não 
co~cedeis eubsidio, nem privilegio nlgum 1 Ob \ 
pots o governo quer pro~cger a construcção 
11egando esse L'\"VOI:', r~provanJo a medida ini· 
ciaci:\ . licsta ~a. e e . o proprio govet·no quem 
:manda. constt·u1r vapores na Inglntenn? E é 
de~se modo que se p1·otege o traba.tho. no.eiono.l? 
Puta o. governo quer fomentar . n eonstrucçiio, e 
para 1$1'>0 isenta de tlireitos as machil'ns de 
vapor quo :;:lo e111pregadns nessas embarcações 
que no pntz se construem, e O.:i mnchinas de 
vapor que rem ·por c•mta de brazHCirod em bar· 
oos construidos nn estrangl!iro lt:lo de pagat· o 
direito de 1;) •/o ? Pois o governo qu~r proteger 
:a constt·uc~o na_vnl ;. e ils . comp:.nhi.as que . pro· 
tegc c e:st•penJ•a cxmcede o íavor de iseno.;1i.o 
de direil.o:l dos barcos que man!ltio fabricn!'~u 
compl'ar nu I!Strangeiro ? Não serà isto . uma 
contradicçJíO fiagraut" ? •• 

o Sn. w AliDEDLEY ,. - Parece, :.O as nüo e. 
O Sn. Fimw ·=......;Parece, e é;:· porque o prin· 

cipat fim que temos em vista . é pri11Hliramet\t6 
fomentarmos es~e grande meio em virtud<J do 

ql1n1 prop :>m~s dn•· eir<Julâçiio aos productos d •> 
trai.Jall:o nactonnl ( C:S.J>rf;ssão que mio ~ ininhn 
e qne r ep11gno proferit·, · porqull tem "laiYos .. h; 
socialista )_. })!l ~' . tneio do ·(juat ( digo)· podemos 
tot·rrnr RUtts wttmas ns relações-. entre os dilie· 
rentes lugilres do nosso paiz, o . podemos · cr~ar 
urn. viveiro de . . matinlleiroR e uma boa marính<> 
mercante, na qual. corno j~ disse, se devem 
fundar ns b~ses da marinha de guet•ra. Estas 
verdadild saltão nos olhos de todos. Qual será. 
.o iut~rcsee ma.ior? 'Oerá o. dG dous ou tres con· 
structores, ou o interesse d:o quasi ~enera.lídade 
d·~ pai:~? Depois·, senhot·es; esse tnbuto · é·. una 
tnbtUO contra o qual· todo~ .os·preceitos e·Tcgrns 
()a sciencia . J;(l prouuucião, pot·que r'ecabc sÓb•·c 
capitaos e o~ destróe. O cus to de um !,lareo ·M 
vapor r egulal'mentc anda. ··de SO a 20:000$· se 
na.>. l"Cio.is • . (ls dit·o\t.o~ de-ló · % impo'rtiio eU: 12 
a 13:W\IS. Eis uma pot·ção . de capital que se 
retiT~. da índustria e se destr.õe. . . . 

1:Inll o que se tem dito, .senhorGs, a rospeit•l 
·de anima; as nossas construcçõ:Js marítimas? 
Tem·se dtto :.... esperemos um pouco, -... façamos 
uma reducçiio se é possível nns direitos de ím
lJOrte.çiio sobre as m"terins primas 11eoessitrias 
pan1. tiles constntcções. . . · 

UMA. Voz : - Isso sim. 
·O ·sn. FJ>.RRAZ- •.. e ·depois !açat~ÓS alguma 
cou~o sobre essas· construc~ões. Haveis tlc mo 
p~rdoar, s~nhorel!, .q_ue :r.ssim. ·penso.is, . que vos 
dtgn q ue .1sso nQ.o e mais que um protexto p:un 

. f>~ze.· ctlhír o. arti~ ·; . o. governo tom autorisação 
p~ra ref<m nnr u pauta das alfandegas , porém 
nao para fazer essa· reducçt\o ·de direitos de na· 
cíona1iseçilo. E devo tamb~m prllv~nir'Vos quo 
canforma o discurso do Sr. ex·presidente do con~ 
selho, essa lsenviio de matel"ias prima., é um 
facto aluda ptobl~mntico. · 

Senhores, es:~.a rtledida se estendd acaso a todos 
os navios cstrangeia·os que se nncionnllsem ? Niio 
senhures , não compre!aendc os liarcos de veta' 
para ~sses nós temos oind11. mais algumas · Ta~ 
zões, embora tenltiio docnlli!lo de certo tempo 
pa;-a cti os eRtaileiros de Cayrú na Bahia, e u!ls 
A.lagõns os do S. M:igucl o Coruripe, etc. 

A q~om aproveitara pois isto .'f · A um esta· 
leil·u existente 11n. eõt·te, e a lllll pequorao estn· 
leir<l q11e ~st•\ em começo nl\ cidado de Vnlençn, 
nll Bahia. Eis, pois, o illtereiSO de poucus om 
o~tposlçdo t\ \mivera~tlida•lo de toJos os · lntero~sos 
do Brnzll I . 
. !.inte!\lls de&~ ~rdotn, Sr. prcsiuente, mio so 
unprova!to, estudno·s~, e ;;upposto que entre· nós 
o es~mlo ao tonhn como cousn de pouca hnpor
tancis, de nonnada, ainda que veja111oS que · 0-:1 
altos empregos e premies niio rectJbem ·$obt•c 
aquelles que lêrn merito, eomtudo digo quil não 
devemos desprezai-os, p.lrquo os premios e o!l 
empregos tenho. por · meihor merecei-os sem -os 
ter, do qlle tel·o:; sem os mel·eeer. (Apoiados. ) 

Mas o que deve a camara, ainda julgaudo plau
siveis :LS . frl\eas rn?.ões q~ -t enho o.presentad.,, 
fazer nesta conj unctut·a ? O projeeto veio do se
nado emonàa.~o, o projecto é import-tute, é tU· 
gente, e pois deve passar quanto antes. Devemos 
ncMo votar de modo· que· dê lugnt· a uma !osíio 
das duas caruaras legislativas 1 Que· as~im .se 
demore o projecto; que tique adiado para o 
o.nuo futu.«<? l:;r. pl'CSidentt, · sou inimigo da.-< 
fusões-; desejo .que est.o . projcx:to, . que ó . \'i tal 
~ta os. intere3Ses do. minha p1"rivineia o daquellas 
qu~ estão li3adas ao mesmo pt·ojecto, sej& adop· 
ta~ ,; deseJO que ·esses intere$&eS sej_ào. ·.satis· 
fe1tos. Qu.anto á emenda do senado, eti a · oon· 
si<lcrar~i..npenas como um adiamento da idéa; 
em outra o'c!:asião trataremos della ; passe · o 
projeeto, .votdmos eontra a emendo do senado, 
e , perrniLta·mo a Clllllara que diga, fgÇjltnOl-o. 
senho1·es, em honra desse mini!stN a quem seni 
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com dedicação, c a quem demo> tnnta confianç<~, 
moto apoio nesta casa. 

O Sn • .APRIGIO : - Apoítdo. 
o s~- Lisboa. Serro. ' - Sr. p•·esidente, 

tenho como uma infelicidade para mim entender 
que é do meu dever f,l~or alguns reparo> sobt·e 
o quo ac:.ba de diz~r o nol>ra depu~dll. !-'aç~ 
com muito acanhamento, e por duphcada uu:do • 
cenher.o n superio:ridMa do l.lllenttl, do estudo, 
dos JJâbilitações d~ nouro deputado ... 

O SR. FE:RRAZ : - 1tl11it" obrigado. 
O Sn. LrsnoA S~>Ril.l. : - Sot\, nlém disso,. s~u 

at(ligo, cons···gro-llle mui lo respeito ; . e ,_deseJill'la 
esta1· sempre <.I e aceordo com snas opm,.,es ; mas 
nem por isso deb;:arei de praticar o quo sup
ponho o cumprimento de um dever, fiquC! em
bore eGmu"ado pel:1 superioridade d<> noure d_<~
putado, q,l'e so~ o pl"imeii'O a. eo.ní~s~nr: Nao 
tenho a pt·etençao de refutar os pnna•p•os apre 
senhdos pelo nobre deputado ; fóra isso im
possivcl, porque são os mesmos que ~nbo pr?fcs
sndo nest~ casa e nesta me~ma sessao ; l~unt~r
mc-hei, pois, a mostra.r só mente que na.o suo 
elles atncndos pela emenda do senado, e que 
nilo existe e. fillgrllnte eontt·adicçiio quo o nobre 
deputado enJtergou entre as O f iuiõ"6 dfJ nobre 
e~· 1ninístro d11 [,uenda munilt!studus ne;;ta casa 
e no senado, tratando de materias differ~ntcs, c 
a que manifestou na discussão deste ob)ecto •.• 

O Sa. FE!UlA.2: - N'üo me refet·i ao n·1b1·e ~x
ministro; referi-me a um nobre senador pela Bahu1. · 

O Sn. LJSBOÁ SE.ellA: - P8receu-me ter ouvi~o 
no nohre deputndo que nquelles que profess~o · 
O ,j principias ge•-aes dn. ' 'berJatle <!_e co~merc10 
se achavao em fiagranle contrud.cçao na'? ccm
cordando; não dando seu apo10 ll. medadll. d_o. 
enmara dos Srs. deputados. Ora, o nobre ex-mi
nistro da ruendn. é certa.111ente u1n desses, além 
de que foi elle priucipahnentt! quem impugnou· 
essa medida no senado; for-.io suas as palavras 
que o nobre de pu lado citou na disec.silito ; eis por· 
que entendi que a elle se referia. . .. 

Sr. presidente, eu 11110 estava prep!lrt\do p \ra 
esta discussão, 11ii<> sabi•• mesmo q no cstn ma- .. 
teria estava .na o1·dem do dia, peço por isso deslle 
já perdão i\ cnmnr!l e no nobr"' deputauo pel \ 
ma11eir~~o incompleta pül' que mui de wnge o- acom- . 
pnnharel. Kão sei s~ :1 pr<lpOsiçiio emittida no 
senado pelo nl,)bre €l(.•presiJente do .conselho, e. 
que o nobre deputado aqui re~tio, foi concebiuA 
em gencrs.lidade lnl que cxch1isso um su facto 
em contrario ua uistoria das nnçõ~s ; n!io ·se! se 
se rerc;rla ella tãc s6mente n unções que se achão 
ou uchl\riio em circumstnnci:u aguaes ás no5sas, 
a uma época detP.rminada em que se tratasse de 
pt·oteger es~·ecialmente u~a industria muito util 
ue prefercncia n outras, a um periodo de crea
çiio ,.. sacrili.eios, ou a uma. é poca de gozo ; 
·a quo ·posso de antem·iio utl'irmat· á cnma,·a é' 
que tenho por impos11ivel que houves~c ello enun
ciado uma proposiÇão que pudes.>e 11e~ na sua 
wliversaliuade . contrariada, com o acab<1 de fazer 
o nobre c}eputado. . 

O .sn. 'FJõ:RRAZ : - Se quer, le1·ei : (l~lllo) « em 
n enhuma· naç:ia; mesm o daqucllas q~ seguem a 
mais· Uuütmia liberdade de intltutria, :~c tem adap
tado semelhante principio.» 

O Sn; LtSllOA. SEan.~o. : ~ Re1Jare o nobre deputa.do 
que o principio de que ahi se trata é o de pro
teger mais o industrin. estrangeira do qne n na
cioolll, · ou antes nqnrlln á custa desta : ó ic;t.o o 
que ·resultar& dosta eoncessiio. Onerndns como 
s a achão os materiaa primas que scn·f!m para 
ns noss~ constr:1cções, nm favor desta orde01 
iria n1.0 estsbt-Iecer n lgualdadc, mas a pro
teé:çito em· f11vor da'industr1a esti-angeira, e matar 
:1 MSS1~ Não tenho presente iodo o discurso 

d" nÓbN ex-ministro da r .. r.enda, mas· inclino-ma 
n c•·er que não podia ser out ro o seu pensomento ; 
e e.ttlio permittirá o nobre deputado qne lhe 
observe que toda ess3 serie de factos qne apre
sentou nem levemente pôde abalar a proposição 
do nobre ex-,dni,;tro l11\ t.•zenda. Não é a igual
dade de· tr11tam cnto que o notlre deputado deve 
prova•· que existe nos immensos paizcs qne cit~u, 
mas sim a desigualdade em fa~or do estrangeiro, 
embora P.lll nm dclles sómente, po.ra refutar com
plctamc n~e a npin illo cmiltida, no senado pelo 
::>r. Rodrigues Torres. 

En n:lo qucrl\, senhores, q•te d~ a um!l índus
Lr\a qualquo•• favores extraordí!lal'i,>s, favores·quc 
contrariem os p~incipios da sci~ncia, mas enten<_!o 
que a nllvega~:<o, o commerc10 e a cons_trucçao 
naval, em um pai?. como o nosso, não s:~.o co~
sas intei .. anlente diff~t·cntcs , e ·que p ortant r> ntlO 
se deverA tratar de uma, J>l·olegêl-a axelu;~iva
mente n custa th outrG ... 

O Sn. F.&llRAZ dá um aparte. 
O Su. L tsBOA SEnRA : - PerJue·•ne o nobr.e de

put:ldo, não S.> seguo isto ; seria precis~ que esta 
medida fosse acompanhada da convemente re
forma d;s nns;as tarifa~ ; o nobró deputado mesmo 
appellou para este meio, l'ecçnhecen.'~o a for~~ desta 
razão. Mas So!m que as \n.nfus Sàjao mo.llllcadas, 
preparadas para res istir. a esta medida, havemos 
dcsdo j!l, e t .'iu imprudentement•, promuye~· a 
paraly$açiio dos nossos trabalhos .? Não sene. •sso 
um ga•ande mal? Eu entendo q ue um paiz como 
o nosso, uestinado a um grande futuro na na-:e
g ~<;ão, m\o põ.:ie deixar taml>em de carecer mu1!o 
•le conslrucçoes. E supponho que en1quanto _nao 
tivemtos combinado esta medidn com as tar1fas, 
com os direitos qnc pesão sobre as mat.::rias 
primas ~uo $~n>:elf! para 11. const;r:ncção, este 
tnconventente •nfallavelmenle se dana. · 

· S'3 nó~, Sr. presitl~·nte, não tivc~semos n enhum 
pt·incir·iO desta industria, eu diria que rec•Jrres
semos iuteirl?.mente :\ iudustria estl'angeirn, ·nã() 
anticipasse:nos a épocn do seu nascimento no nosso 
paiz : mas dc~de que o pniz tem ja capitaes 
emprC!gados, de;de que ha establ'lecimen~os · com 
pl"in.:ipi() de vida, c bt-ny()s .que se empre-gao.nesse 
lra.b&lho, entendo que e ·elemento a que se deve 
nttenderqunndolegaslarmos. Se sact·ificarmos agor& 
110 principio da n;wegaçno o ~rincipio d11 cons· 
trucçi'io, .c não tiçenno.~ n ambos como elemen
tos anxiliues da rhJUG:tB publico, teremos no 
f ltltu·o tl<J achar-nos em grandes d!ffieuldndcs, 
tlifficilmcnf.o conquistaremos o. noesn independoncin 
nesta pnt·t~, e o nosso cvmmercio . ficar!\. sempre 
ax[tosto n grn"issim&a conlíng~nci!ls• • . . .• 

Ora, us Jireitos 1le ancoragem J~ ti:m. Stdo_dt· 
minuidos, a são e:>ses direitos o~ quo .maiS .. lm.· 
mP.cliatameute pt·ot6gem a navegaç:."io. .· · · · 

O Sn FEnn.u: :·-Esses direitos protegem a na· 
vegação estr:~ngeira e nilo a nacional;-., .. que· é 
co,ltrnrio no principio do;, nobre deputado. 

o Sn •. LtsDOA. SERRA : __;. Mn;~ é uina franqueza 
· como tantas outras que se concedem no eommer
mercio em . geral, o qunl o nobre deputad~, belll 

· co1no cu, deseja. ardentemente proteger. E1s-aqu1 
eomo a navegação pôde ser animada .sem p1·ejuizo 
da const:-ueçiio ; é este . um· caso ..• 

O Sn. FE&RU dá uni .aparte. 
O Sn. Ltsao>. SERRA. :- Mns, se a industria dl\ 

nnvegaçi'io e do coanmereio tem sens elementos, 
!W um delles é a construcçoo naval, não sei se 
sca·cmos muito prudol'ltes em nlio crcarmo:> nada 
11 ·este respeito, ninda· m:iís se destrnirmos o 
que jA temos. 

O Sn. Fsnnu :-A maior nctividade da nllve
gação ó 1uu h" do animllr as construcções. 

O Sn. J.rsno.~. · SsnUA ' - Ooneordo em que so 
:~uxilietn mutuamente ; entendo que 113 maiore:s 
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necesoidadcs, o maíOL' incremento dt~ navcg"'.:ão 
pôde dar maint· desenvolvimento nos estabeleci
mentos de · eonstrucção ;. m1is affirmo nu nubre 
deputado que se n industria estrangeim, se a 
construeção estrari{:cira eonLinuar a ser sempre 
mais protegida que 11 nacional, nunca. c!Jegare
n.os· a este ponto; qualquer quo seja a aelivi· 
dl\dc do comn.ercio, não teremos nuncn eon2tt·ucçiio 
n avnl, e não ter~mos por esta rnziio; quo e de 
simplr,s intuiÇão:- ninguem quer perder seus 
Cllpit~os, uinguem emprehende negocias sabendo 
anticipa.do.mcnte que tem de perde1· nelles.
Nem mesmo o govemo do pniz poderia dar im
pulso n e»ta ·inuustría por lm!!o de swts con
strucções de guerr 1 ou defcza, p orque não encon· 
traria operarias, que não sa fazem de um dia 
para outt·o, e sem escola c sem estimulas. 
s~ o nobre deputado mostrar que a medida 

não mata, n:lo prejudica essencialmente o pr in· 
cipio da con~trucção naval, C'>llCOrdarci inteira
mente com elle ; mas em quanto nõo vir que a 
construcção .naci.:mal tic.'l pelu menos cquipantda 
á estrangeira, hesitarei em dar o meu -voto a 
uma m~didn fiemelhantc, porque · delln póde vi r 
perda de !)i-andes. capitaes para o paiz, _o a morto · 
de utlla mduslrJa. em que fundo mwtas. espe
ranças pa..a a n!IÇ!io. 

O facto de . haver-se mandado construir vapo
res. ~a Europa· prova ~e certo ·que - n.iio temos 
estabelecimentos em e;;tado . ·do orostnr·S9 a ·todas 
.aS neceSsidadeS da ' nOSSI . marinha; mas nem 
,por isso · devemos . volta\' oo começa, desprezar 
aquillo -que jâ ternos conseguido, . para · :licarrn!ls 
em peior posição ; entendo antes que em quosLao 
semelhante, embora estejamos ·agora mal, deve· 
mos ptcparur o terrtno para um melhor futuro. 

'Repito, .Sr • . p1·esidentc, rcconlicço a superiorí
d:~ode cia ar~umentnção do uobre . deputado; não 
estou habilitado para entrar de improviso . no. 
apreciaçiio ·dos. dodos qno np~esentou, nem sei 
se eUes vêm para o caso ; mas dando de barato 
que seja tudo como .:tpresentou o,. nobre depu
tado, e que esses dados se prestem ás il\ações 
que. tirou, entendo .que a contr:a.dí.cção fiagmnte 
que quiz cnxerl{ar.no procedimento daquelles que 
profel!sil.o o pl'!ncipio. da liber.lado, e que cnh·e· 
tanto votiio por nudida< semelhantes, ••ão.::;c dá 
absolutamente~ po1·quo os que assim pensão o 
que querem o estabelecer· o t~rincipio da igual
dacle, não -quernndo um'' de31gua.ldndo estabdc
clda em favor do est1·angeiro contra o nacional. 
E c<isno om aumma o . Jsobrc deputadu terminou 
declarando-so em favor da emenda... . .. 

O Sn. Fz.:anu ,_Como um adiamento, I>ela 
n ecessidade. 

o . sa:· ' LlSBOA SJJ:,IUÚ. ,_ E:tat\atncntc. po••que 
entendo qu6 c(>nvórit espcs·nr p<>r cA!c!llos Ulitis_ 
bem confeccionados, púr trabalhos m:11s regula· 
r es, do modo ·que qnando der o meu v.•to a 
seu1ellumte medida possa ter conscieucia do qull 
o ão vou matar estabelecimentos que ~st.iio em 
brilhante. come~o. ~ã(? vou de!ltruir CApitM!! em
prel!aJos . em mdustrsas que .Julgo m~1to dsgnas· 
ae ·auimaçâo, nom t•>lher . por mcd,dlls pouco 
·refl.ceiidaa o futuro do l_làiz,-que J'.ão depend.e da 
uma ou <mira · mú<lida tsoludamente, · de -um~ ou 
I)Utrll industrla excluslvamente,"ma.~ de · todns .as 
fontes da prodnéçii:o e · da riqu<!za, as_quaei>· todas 
tem igual direito · aos desvelos dos .Pod~res do 
estado. · 

o sr. Ferraz :-O nobre deputado in e obriga 
ainda a dizer duas pa.la"lraa·; peço t~oia ll camara 
que tenha pacieneta de me ouvir por alguns 
minutos. 

O nobro deputado confessa que os nossos esta· 
bcleclmento1 de construcçJo na ..ai, ou nntes o 
Oltabehtohnento que temos, nAu 1o0 nc:Jur, em eetad<l 
de nLitfll:<lr .. nouu uoceut4aóu aetu&ell; u 

nobre deputado tanto reconheceo. isto que disso 
quo por esta fal.ta mandamos fazer os proprios 
navios do guerra ·na Europa. . 

::ic JlingllP.ttl e<.ut~sta que a necessidll<ie mais 
pnlpitante que hoje temos é a navegação - inte
r ior, . a facilitlade . das communi~açõc& entre.·. as 
nossas pr<~viucins, entre os dift'~~eutes portos do 
nosso lítor11l ; se o nobre deputado não pôde 
dP.ixnr de confessar que o pal~ que !az sacri
ficios por estradas dP. f~rro, que faz sacríllcios 
pela nave_gnção avl\pOl', necessita dar incremento, 
fomento a su;t navegaçiio, como o nob re dopuc 
tndo qno conhece no mesmo tempo que o esta
belecimento que temos nil:o póde do prompto sa
tisf.lzer 11 cstns necessidades ... · 

O SR. LrsnoA SERR.~: -E11tão acnbo·se com 
elle. 

O SR. Ft:n!lAt :- .. .. como o . nobre deputado 
vota. a favor da suppressão da emend.n ? · 
. Mas di1; o .. nobre ueputado : .<ç Logo, acabe-se 

com. eiiB. " A que vem isto;, meus senhores? . A 
navegação po1r vapor eotnbelecida nest.es ultimas 
tempos, e que so estabelecc•·á nos proximos a unns 
em maior extensão, du.rio. !linda maior inct·emento 
a OS!;OS es~abelecin)entos; e nlio. só continua·rã 
Msim como .tem ido at8 hoje, o aiudn mais 
prosperara, porque farà . os concel'tos que deman
dão essa grnude quantidade da . vapores que 
devemos crear, que devemos ol>ter, adquirir do 
estrangeiro, c que dar-lhe-ha maior lucro . do q !le 
esses direitos, esses premias que .nada valem, 
que n a:da prottgem. Isto, senhores, é o qne se 
vê em . todos ns paizes ; apresentarei em seu 
abono nm exemplo. Tratando-se, na. inquiriçiioque 
se fez na Inglarerra sobre ns tarifas,' âe . indagar 
qual o estado da industt·ia de eonstrucçãó de 
pianos, um dos proprios f>lbricantes .. Õ:e pianos 
declaro11 que n&o · era- de mister d1reJtos pro
tectores para a sua industri~ pela seguinte 1·azão, 
qne diz: « Os nossos pianos são ·de grande 
nomeada· (disse elle) mas uil.o podem ser a par
tilha das ·pessoas pobres, das pessoas que não 
se achão em . eert.l\ ·posi<jâo :pecunia.ría, e nem é 
possivel que os aprendizes economicamente possiio 
ser upplicados, daqni vem u• necessi<!Jtcte · ~a 
compra· do ·pianos t:tsaclos, o pOJC .c.,nsequenc!a 
são nece~saríos os p1anos es~range1r"s, .que et<tão 
itq11em _dos nos~s, o ·S! vendem J!Or · me~r 
pre~, e ·a :~ua. mtro~ucçuo ·com. dlre1tos · f!lodi· 
eo~ nã:o far·nos·lla mossl\ ; porquanto os p1a.nos 
que vierem d-:. estrangeiro bil.o de dar maior 
desenvolvimento a.o gosto . da musica, hõo de 
angmenta:r o numero do~ eonsumidoJ~s de. piano~, 
e estes neceS8ariamente so tornanl.o . mu~to mass 
numerosos a respeito dos ncsaos ·quaudo acaba-
rem a sua apr<~udizagem . • - . -·. .-

E' isto o tJUC sueee:le em todas ns · industrias. 
Quando se estabelecer em todos ·.os nossos porto_!!, 
no ·nosso .-litoral, nos· nossos nos a· navegaça.o 
a vapol', niio' só esse estabelcciment~ pl'~Sp~rar~, 
mas outr.:~s apparecedõ · e · prosperarão Igual-
mente. · · · 

E, pergunto llo nobre deputado, o· gov.e111o, 
que· concede rr_anquin a e !Jles di reit~s a todas 
essas companh•as subvenc1onad2s, ·pode rGCnsar 
áquellas ou áquelles que não querem ~ubven· 
ções, q11e querem . ?romover a naveg~ · sem 
privilegios, sem substdio, o mesmo favor, o mesmo 

- bene~cío ·que elle -tem curorgado· -a .esses· que 
gozao desses o outros favores 1. ,.,. · · ' · · 

·O Sn. tts!IOA S&RttA. :-E have~a identidade de 
circumst.ancia&! · 
o -sa. F~aAz:-E' ilico~t.e.~·tavei .. ,catciüe ... o 

nobre deputado o uuwero .. uc: vap~?_re~ que em 
consequencia deasiUI ~mpanh1as , hao de . nave
l{ar os nos.~ os portos, os nossos DI !i re.s, ~ntre o 
atará e o :Maranbiio, enlra a Babta e ddl'uen
tea portos, . entre . o ltio e os portos do sul, essa. 
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grande con,p:whia de naveg-açiio do n<.lrte :. tudo 
isto silo elementos de grande ganho para o CO!)· 

structor que temos, e onde irái) procurar con · 
certos 06 nossos navios. 

Veja bem o nobre d.eputndo que, á pro~~orção 
que o numero dos vaporr.s cresc~r. esse estabe
lecimento terá 1uuito que faze•·· 

Não queira o nobre t!~[lt.taJo estabelece•· !~mbem 
o monopolio sobre isto panl u111 c!ltabdemmento 
de construcção, pol'que necessariament~ nppare
cerá o que sempre succede, que nfi:•) se potlerá 
nP.m fab.-icnt umn cnldeira parn um vapor sen;\o 
alli, e portauto ha de inlpõr o preço. O mesmo 
nobre depr.tndo o não desconhece ... 

O Sn.. Lrsuo.~ SEnR.\. :-O mesmo poderá acon
tecel· se nii o passnr a cm~ndn. 

0 Sa. FERRAZ:- Eu posso dizer O que ha a 
este respeito; as obras alli sempre anailo atra
sadas, e não póde deixa1· de assim suceeder, e 
nós queremos nctualrnente que a nossa navega
ção ando de prompto (apoiados), so crêe e se 
estabeleça regularmente, e estenda-se com pro
veito c celeridade. 

O Sn. LISBOA SERRA:- Era preciso prov~r qne 
a emend,\ et·a un1 obstaculo invench·el. 

O SR. FEnRAz:-E' invench·el. Um vapor paga 
nctualmeote treze contos de réí~ de direitos; é 
este um imposto quo importa a destruição de 
capitaes. Nós, pel~ mettos, devemos ter ue 100 
a 150 vapores em ocLi\·idade, nestes tres ou 
quatro nnnos, além do numero que deve-se espe
rar da concurrcncia qnc acharão ou despertoráõ 
as compaulüa8 privilegiadas; esta concurrell· 
cía , prouu:tirá, pelo menos, um terço deste 
numero. 

O Sn. L:rsaoA SÚmA:-E' da natureza do im
posto; todo o imposto destrõa o capitaL 

O Sn. FE.nru..z:-Niio é regra. Alguns recallem 
exclusivamehtc sobre os cnpitaes, outros sobre 
n reuda. 

A nossa industt·ia agrícola so neha. sollrecnr
rcgada de grande onus, P.orque não recahe sobre 
ella unicamente- os direttos de exportação, soffre 
tambfm peso o da meia· sisa dos braços escra
vos, paga direitos de sisa, dos bens da r<tiz, 
paga talvez ~ da nossa renda do importação, 
porque crPiO que ;-; da população do Bn:tzil pcr
tence•ll n lavoura. Se pois a agricntturn se acha 
assim u1o sobreca1·regada; se a na\•egaçiio po1· 
vat>a~ é um meio de facilitar a t~oca de seus 
productos, a cit·cutaçiio dos produtos d:\ lerm 
quo nós devemos prot~got·,. como em favor de 
um u•lico cstabelectmenhl hav•:mos de <;ustQntar 
uma imposição de lá %, c quando eUa ó espe
cial, não se estende a<Js navios de vela?. 

Mai disse o uobrc deputado : « ni'io ba con
trouicção no proced~r dos que seguem o sys
tcmo de líben.ladc commerciat, e ao mesmo 
temp3 rcpellem a idéa qne o senado não allu· 
ptou. » 

Ha, Sr. presidente, contradicç1ío flagrante. Rc
pelle-se o producto da industria estrangeira em 
·detl'imento àc um iutcresso ''ital, e de uma 
indn~tda que mal principia, em p1·ot<Jcçào de 
outra que não póde satisfazer ncsms nccodsi
dades. 

Queremos, senhores, promover a cousLruCI)uo 
naval; ninguem o contesta, o nobre rlerutado 
ó um athleta defensor d"st.a idéa, llU o lotwo , 
mas o que fazemos? O nobro d~pntado louvou 
~ medida. a medida da reducçfio dos direitos de 
anoo1·agem dos JHiVÍ<>'> estrnn~eiro3, e den como 
um favor ã nossa industria. Eu louva tarr.bem 
esta medida; mns direi que niio foi protectora 
da construeção naval, que se toma a peito pro-
te~er. · 

E porque reduzimos esses direitos de a.nccra-

gem? Foi para promover o nosso commercio, a 
sahidn de r~ossos productcs, porque não temos 
marinha pNpria, bavcmos necessariamente ter 
•una nu~ritJila intermóJi~ que leve os nossos pro
d netos o nos traga os pro duetos alheios . ... 

O Sn. LISBOA S.:ttn.~:-Scm abandonar as nos
sas construcções podemos conseguil-o. 

O Sn. FEilMZ :- Peço ao nobre deputado que 
co01sultc bem c attendr. ao exemplo da Bclgica. 

Diga-me m:lis o nobre deputado como havemos 
t1e coaciliar esta outra contradicç:'io,-us machinas 
de vapor que vem para os vapore ; constt"Uidos 
no paiz goztio de Jsenç;1o de· direitos na sun 
entrada, .;ntrctanto n>; machinas qne ,·êm monta
da~ nos na,•ios q uo se destin:\o 1\ navago.r ô nosso 
lit•lra l c nosws rios {e nossos estabelecimentos 
não fabricão taos machinasl pagão dh·eltos <lc 
15 %L .• 

O Sn. Lisno.\. SEnn~o.:-Niio poderá conc~uir com· 
rigor argumentando da pal'te pam o todo. 

O Sn. FERRAZ:- A. Belgica, (Omo já da pri
meira v~:>: que fallei o alleguei, tinha neeessi lade 

. de cronr sua marinh11 mercante, a navegação di
recl.a; era·lhe mister nl:n:ir novos mercados nos 
sens produclos. O qlle fez ? Deu subsídios e pl:a
mios, e contracLcu companhias para a nJnegação 
directa entre os seus e differentcs portos da Ame
riM e ria Asia. D~n premios do construcção, nãó 
permitl.i11. a n~cionatísação •los naYios estrangei
ros. TtldO i,sto fél!: quasí debalde ; seus na,·ios 
ii'io-sc inutilisando, a ronstrucção de novos er~ 
me>qui~ha ou quasi nulla, e ns necessidndEs e 
os beneficios que se _promoviiio exigíão · prompta 
s 1tisfaçâo e celeridade. 

Na carreira do systema protector lançou mão 
d-:>s din;itos differenciaes que conscrt<:1, mas ao 
mesmo passo le-vantJlu por 18 mezes (em 1tH41 
a prohibição da nacionolisaçün dos navios. es
traogeiros de qualquer qualidnde , e .. creou os 
direttos de 3(1 francos por tonelada, ou de 8,:1•/o; 
e pnstetiormente, e conforme a sua. tariia, esso 
direito foi reduzido, e permanece ·na :.•aziio du 
li> francos p!lr tonehJa, ou 4,1. 0 /o ; o mesmo nos 
sllccoue. Do que mais precisamos é d.o cst~ndet 
e dar vida á nossa n~vegaç:.io interior ; a os nos· 
sos estabelecimentos dil .cons~ucçlio naval 11ã0 
podem satisfazer essas necessidades , n Jn.l do 
prompto, nem econ<,micamente. e como convém. 

Ora, so tiramos da bolsa de nossos constituintes 
uma g~l'tndc sommn de JiuheiN pa•·a fn11dnr n 
n:weg,lçâo n vapor , sL\bsiJiando todas as. com
pauhins que se têm cstobelecido e que se· vão 
cst!l.belccer, como é ·que a respeito daquelle< ,quo 
quertlul livmmente navegar, indapcn..!ontemeute o.lo 
subsidio do governo, do nenhuma protncçiio, .. como 
lhes havemos de impõr direit.ls de 15. ojO· sobm 
a acquisiçiio do seus na"ios? Senhores, ,~ta con
tro.o:'.icçi'io e flagrante, rcconheçamol-n. .. 

O nobre deputado diz-me em um seu, apade .que. 
uiio havia contradiCI)ão entre a1uellcs qlle sus
tentavão a liberclade do commercio e qu.e vota-

. vão por esta medida, e a o mesmo t~mpo me diz 
que et·a precise provar com exemplos que esta 
iudustril\ da construeçiio uno ficava w~nos f"vo
rccida que a estrangeira. Senhore3 ; ·os p~in
cipios da sdencia são oppostos a: esta medida, 
o n Gl'iL·Dt·ctanhn, a Hollanda, a Sardenha, mos
trilo o contrario do que o nobre deputado de~cja, 
o ntó a prorrh H<JRpn.nhn, eujo systema. ií muito 
1'116Lríetivo ; oaaa< naçi"oos ou aeobt'não com esses 
diroltue, ou 08 uhnlnulriio do modo 11 fllcilitar 
a ncq"i•lçi\o do n•vlo• oat.rangciroa. 

E: noLa o nobr~ tl111111Lado quo a Haapanb.a ,.ai 

l 
t.iio lonl!o 1w11La pl'(ltuc~•\o, quo um navio lleapa
nhol que ae tleuHJI'ú o 111 U\11 por~u e11traugelro, o 
ahi fu enneorto• além da•1uelle• IJUe aüu cal.l'l· 
ctamentc noceeaario" l'llr• Ol1"10I(Ilr, 1uio ,_;oJa do 
bcne.ljci? da bandoil'll; u Jlflll{lunbu, <li!lo1 no cn-
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to·etMto admitte os navics de ferro eom os direitos 
de 2S real~s por touelada. E não se limitou a 
esta medida , :ulmittc tnrnbem com direitos n 
na~ionalisnciio da na vi os estntngeiros de lotaçfio 
supco·ior ô. de 400 toneladas. 

Cabe-me alguma cot•sa dizer aind 1 sobre as 
nossas construcções ante$ do lbc dar o exemplo 
qo:c m~ pedio. Os no$SOs constntetorcs em 'gcrnl 
fabricfio embarcações at.ó 200 toneladas, quo ser
vem para a navegação interna, e poucas são as 
que vão acima dessn lotn~lio : esMs sumo.cns, 
ossns pequenas embarcações . que servem parn o 
to·ansporte de generos entre as C•>pitaes c os 
d ifferentes portos das provincias são de constmc
ç õ.o U>tcional; ma!! quanto ás de gl"ande lotação, 
quanto ás embarcações· que -servem para a nave
gação de alto mnr, destas pouco se faz. E a res
p eito dos vapores o nobre deputado s·tbe que 
nilo podemos o:mp,·ehender a sua construcção em 
grande escal11 , nem 1nesmo com proveito em 
pequen:t. 

Agora repetirei o _ que disse no meu Jlrimeiro 
discurso. 0 3 interesses dos armadores c dos c:on
structores da Gt·ã Bretanha parecêriio muito offan
d idos quando possãrão os dous aetos da ,-ainh:t 
Victoriade que tr:itei : fallârão; representãri\c, por 
' <)da parto s o ouvião queixumes; entretanto o 

-ultado foi o melhor p •ssivel em favor da lei
.U:seRsadu ó repetir que · a experíot~cin dl!lnons

t r ou que esse favor, css_e_ beneficin; Tlcnhum mnl 
trouxe aos· armadores e c.,nstrnctores, porque a 
eon~trucção augonrmtou. E not" ainda o llObre 
deputado que na I .. glatemt se deu exactaooente 
o facto •• -. 

O SI\- T.ts:aoA Ssnn.~o :-E que direitos pagiio 
:ts materias. primas? 

O Stt. F(RRJ.l :-Têm dil-eitos qu€ n cada passo 
''itO diminuinuo. E note o nobre deputado quo 
·alli do quo mais se pre.;isa· é do quo ·nós temlls 
em mais >tbu11dnnciu, quo· é a madeira. Ora, 
dizi:\ eu tiO nobre deputado que notas;e uma 
c!i·cumstancia, e é que a cons~rucç:\o naval na 
Inglatenn subio ainda mais do que se Sllppu-

·nhn, porque em consequencia dos cnminhns de 
reno n navegação pelos can•1es muito dc~ia di 
minuir essa cunstrucçito ; ·entretanto augmentou 
a respeito da navcgaçiio ~xterna do nlto mu. 

Quo diminuio o. interna em consequenei:\ dos 
Câmiuhoe de Corro cst.\ •lf•monstraóo. O St·, Carlos 
Dupin, aut<rido.do sobre esta materin, quando 
se tratou do estabolocimonto dos eo.minhos do 
·ferro, o demonstrou, o o~ inglezcs o niW eon
tcslilo. 

(Junnto no examplo da Hollunda, todo o m~tndo 
sabe o estado prospero em quo a · Hollnnda se 
ochn. Acabou com a pr.ohíbição, ndmittio' o ·no
ci"I'H\Ii~ação, o seu ·grande ministro exigia o di· 
l'eito ~penas de 1 % sobre a nacionalisaçito, mas 
o parlamento, meticuloso em consequencia ·da 
gritaria ·que · lcvnnt:iriio os constructor~s. dassas 
vozes qut! de ordinario os fabricante;; costumà o 
lovllnttu· contra toda c qualquer medida nov.,, 
est:~beleceu os direitos de ! %-

Or•'• note o nobre deputndo que 4 ~ n:~ Hol· 
lundn ó mais de 4 % uo Brazil, porque o custo 
do fabrico lá. ó m;\is barato. 

O Sn- LtsB·)A SERRA :-A questiio é .so n ·con-
strucção nesse paiz é mais oneo·ada. . 

O Sn- 1-'EnnAz-:-0 nobre deputado sabe quo 
n res~ito do salaríos a Hollanda està em mo
llocres condições do ·que-·o Bo-azil, mas quanto 
•\s madeiras de consLrucçilo, não, pvrque o terri
torio da Holl•1nda ê _peqneno, n:W Wlll nlnttos, 
florestas, etc. -

A Suceia, se me não engano, tambem qgnlo 
o mCttmO principio a. Hollanda, tanto •1uo . as-
8ignou um trnta..lo coou a Inglnl.crra em favor 

. da libcrJado da navegnç:io, admittindo os pavios 

e~trangeiros nos seus portos com as mesmas !t
cu.lde.des dos nadonnes. 

Eu :~inda rof<>rçarei. o meu argumento com o 
prop1·iv exemplo dn Delgica. O noure deputAdo 
sabe que a Delgica neste ponto 6 tão l'&stricta. 
que não quiz R~Si:;lnar a convenção que lbe f•>i 
prop>lsta pela .Grã·Bretanha sobre os'dire itoll dif· 
f•H·euciacs e outras brguezas commercines. E stn
bcle::eu direitos dífferenciee~, sustenta o p•·ln 
cipio da pl'otccção, que L' promover o. toJo cudto 
a sua f!ll.Ve{l'•lQ.'io direota, porque é o me!Cl que 
tem de achar mercado pa1·a u~ productos das 
sua~ fabricns; no ent1'ctnnto o que fez? 

Acn bon em 18!4. com n prohibição; concedeu 
a uadonalisa_ção dos navios e~tran :::eiros com a 
imposição de 30 francos por tonel01da 'durante o 
espaço de lfl rnez.~s, e depoi•, em 1318, re duzio 
esta imp'lsição a Iõ francos. Ha paiz alg am que 
s iga o sy:;tema- protr,ctor . de um modo mais cal
culado elo que a Bdgica? Kh1gnem o dirá ; ma:; 
a · Belgica sacrifie.'\ tudo à grande convcuie ncia 
de ser uma potencía marí tima,_ da ter uma.ma 
rinba mercanlo que dõ sabida ptompt:l no.~ seus 
produclos ; n 11ós o que queremos é ligQr ai! 
provincit\S do imperio umas ús outràs, tornar 
mais . intimas as nossas_ relações, dar immedia:a 
e f11c il s&hid-a 'lOS gencros da nossa agricultura, 
quo nllo são exportados ãc umas para outra~ 
províncias por causa dos altos r,·etes que pagi'io • 

Eu já th·e oce·tsiãt> de demonstrar n'lul que o 
frete de tttna arroba de al~odii.l dfl P~mambuco 
ou d4 Bal1h pom o Rio de Janeiro cr•~ mnior 
do que o frete da me5me. quantidade de producto 
para differ~ntes portos da E~.tropu. 

O S12. LisBOA S~;:ÍwA :-Nisto ostamos do ac· 
cordo. 

O"Sa. FEnnAz:-Om, ai:lda me pnt•ccc que o 
Mbrc . deputado niio estA nos se11s princ1p!os, 
porque c!lo advogou aqui n admis~iio de nnvios 
ClStr,mgeiros ó. navegaçi\o do litoral entre o Ma- · 
l'Cinhiio o outL·os pMtos do norte. 

O Sn. L•suo.l SEaa~o.:-E' uma questão .diffc.-
Nh~ - . . . 

O Sn. FERIL\Z :-E porque o fez? Porque· ha 
necessidade dessa. na\·egação, porque é mist~r 
promover a toc!•l o ~ueto e trnnse a noss a nn· 
vcgac;iio costeirn, o . de -modo que possa satisfazer 
r. todas as nosMs p1·ecisões. No entretanto esga 
medida erA Catai ú indn~lria d:1_ cons~ucçiio mwal : 
mns o nobro deputado, que é dotado de bas
tante intellit?el!cia e de s outimeutns muito patriu
ticos, ooss11 tdo do p~nsamento do que muito e 
muito éonvén1 dar sabida prompta aos Droduct.:is 
da nossa agricu!Lura, não trepidou em· ad,·oga•· 
essa medida. 

E, senhores, consídet·emoo bem as eousas: tal· 
vez q11e o nosso governo niio pudes•c , nes~s 
nltilnos tempos, dcs~mpenhar a grande .missã o 
de manter e sustentar a inl~grid>~de ,fo imperio 
se nüo fosse n navegação poL' vapor, mesqulnh:1 
mesmo co1n0 existe entt·c nós. 

O SR. LrsnoA SERRA.: -Ninguem contestou iss<'-
0 Sn. Ft:ruuz:- Quanto mais intimas se tor· 

narem essas relações entre as àitferontes provia
ei&s do im~rio. mais a benefica a~ão do ~o
verno se deverá sentir em tod~s ellas .. (Apoia
dos.) QuAnto mais . proonovermo1 -as estt·adM, 
principalmente as Je fen·o , maior sornma de 
bens colheremos, não só Tellltivamente· ao: ab&S· 
tecimcnto dos diversos mercados do nosso litoral, 
como :\inda a · respeito 'dos genoros precis<>S ã.s 
po"Yoações do -'centro. 

O SR. LlsBOA SomnA.: -Deos me livre de cl)n · 
trarlar semelhantes idéas. · -

O Sa. Fmuuz : - O custo do transporte, senho
ras, mata tudo (apoiados) ; e cu qão. eei w~mo 
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como (: que um ltabitnnte, por exemplo, de !\ri· 
nas, ou d.; outro ponto do inferior do Brazil, 
sendo pobre, póde tel' mais de urna ou de dun~ 
camisas , em ' 'iSta da immenso. dcspeza que c 
obrigado n· fazer pat·a transportar os productos 
da suo~ agricultura a um morcudo qual<]ucr. (Apoit:l· 
dos.) 

O centro de nos.;as províncias marítimas tem 
uma população laboriosa, mas nno tem em quo 
a empregue ; um trabalhador nesses lugares planta 
apenas, 0111 certo tdmpn do anno, os cereaos que 
l l:ie ~ito necessnrios pata a sua mantença, e de· 
pois uccupa·se D<l caça. esti~ando quo se dil a 
so.hida de alguma tl"op!l quo s•w• para'' ml'rcndo, 
afim· do se lho unir c prestar seu. servico mo
din.llte 7~ por viagem como tropeiro. (.4.poiados.) 

O Stt. PA:aA.NA.GUi: -E' extlctissimo 
O SR. Famn,lz : -Eu ~ci disto pelo que observei 

durante o tempo que servi· um lugar de magis
tnttnra no interior da província da Bahia. 

Senhores, o nosso defeito c tomam1os os pt•in
cipi.os c fa:r.ermos delles applicações indevidns. 

O ~:rande pdncipio de nosso systemn commet·· 
cial deve ser- protecçiio á industria ngricola - . 
que consiste na . livre sahitia dos productos; o na 
abertura c extensão· de novos mereaJos. Lem· 
bre·se a camat·a do que obsen·ei ho. ponc0; n 
indus tria agrícola paga direitos de consumo quMi 
n1 t•azão de 2/3 da r enda das alfaodegas do lrn-
pcrio. · 

O Sn. PAULA S.~:-.-ros :- Acho isto ex(lger;,t\o. 
O Sa. l"ERRAZ : - Nãoé enge,·ado, e o nobre de

putado talvez encontre algnma cou.sa neste s en
Lido no relatorio npresent•ldn pela commissão da 
pauta, que ha pouco foi distribuído nn casa. 

O SI\. PAOLA SA;o;Too dá um aparte que niio 
pudemos OltVir. 

O Sn FEnn.~z :- As províncias do norte con
s"Jmem carne sccca, que p aga 30 ofo, ele.· 
· O Sn. PAULA. S.r.~:TOS dâ outro nparte qne tam
b~m não pudemos ouvh·. 

O SR lt'ERRAZ' - A sisa ni!o é um tributo di
recto, não recahe sobre a agricultura ? 

O Sn. PAur,.,;. s.~x roo: - E', porem raras vezes 
reealte sobre a propriedade agraria. 

O Sn. Fe:nnAz:- Oh! recahc, c muitas vezes! 
O sello do heranças e le;ados não raenb!ra tnm
oom? Eu invoco o testem~:l hO do nobre depu
talo pela Dahi-1, o Sr. fiusa , a respeito do f11cto 
que ha pouco se deli nes.ia provincia, "do sello 
de hera11~.a. e leg;\dos absorver toJo o cnpil11l ti.xo 
rlc um estabelecimento agricola, e nindn os her
deiros ficarem devendo a? 6sco , conforme m'o 
houve de ref~dr o meu nobre amigo o Sr. Fi usa 
!la pouco~ di,\s. 

·o Sa. r'wsA em um aparte confirma o facto. 
O Sa. I.r:>no.~ SEan~o. : - Logo. 10 é mai; que· 

100 I . 

O Sn. F!:RRAz: - :\~te o nobre dcpntaJo que 
c~te ê um incom·enlnnte do imposto que recahc 
sobre o capltnl. D~ntro em certo tempo p.jcio 
ab'6t~l'Ver tõdo o capital fi'(IJ de qualtJUcr cstnbe· 
leciment.>. · 

A meiR sisa dos escravos sobro quem l'ccaho ! 
O Sn. PAULA. SAsTos:- Kii.o nego o princípio, 

mas acho·o exagerado. 
O Sn. FERRAZ :- Pois eu julgo que não é ; 

dous terços da nossa popula~ão é agrieoln, e 
conseguinteJllente qnasi dous terÇos da r~nda das 
alfandega< d eve sablr. da. bolsa dos la\'radores, 
além de pt·odueto dos· demais imposto$. 

Eu pois continu() a enteader q11e e rn rnatcrias 
desta ordem co~•vém nào ·tomarmos a ntiva•n por 

Juno, o sim meditarmos muito antes de r esol· 
ve rmo>. 

Voto, vortnnto, p)la emenda. do senado como 
nm ad!o.lnCuto ..•. 

O Sn.. ).J~IlOA S~;nn.\ ~ - Apoia·lo, pnt·n que a 
iJcia do vrojeeio s <:ju. Mumpauhada das tnedidas 
convenientes. 

O S~t. Fenn•z: - . ... porque se a camara vo
tasse contra, não po leria po.~sar C3t() anno o 
-Pl"<>jecto principal, o esse projecto é de grande 
conveniencin pora a minha provlncia, e para 
aq nellas que lhe síio counexss. (A pciaàos. ) 

ALGu:-rs Sns. Dp:l't;TAnos : ·- Votos, vo tos ! 

O Sn. Pm::sme;,;:T ~: - Se não lu~ mais quem 
queira f•tllnr vou constlli.at a ca,·.nra s e julga 
a umteria Sltflici.mt~mente discutida. 

O Sn. 1• SEcnE·rARIO infllrma que niío ha na 
cnsa numero sufficiente de Srs. deput ados para 
.se poder votar. 

O"Sn. PRESIDE~Til: - Neste CRSO fica a diSCUS• 
são encerrada, e vai ·se proceder õ. c ttnmada. 

Feita a chamadn, o !;r. presidente marca a 
onlen1 d<> rlir. s~gninte, u levanh a sessiio um 
pouco antes das du 1s horas. 

Se~> são eM i 3 dt~ Setembro 

PRe51Dl!il\;Cih. DO SR. MACIEL l!ONTElllO 

Su~t:IIARIO.-Expediente.-Negocios do Maranhão. 
Discw·so do Sr. Jansen · ào P aço:- ,Ordern do 
din .-Emp•·estlmo ao E sl<rdo 0 1-ienlal. Discur 
sos dos S•·s. Pa.c7•eco e ministro dos negocias 
estrangei•·os.- Isençâo á nat;egaçQ.o costei1·a a 
vapo1· . .A.pprovaçao.- Navegaç(!O do 1·io Par1llf.· 
hyln. Discu1·so ào S1· . Viriato. 

A's ·dez horas, feitA a chamada, nchão-so pre
sentes os S.-s. Maciel l\[onteiro, Paula C :ndtdo, 
QuP.iroz, Lea1, Bel!ort, Aprigio, :Fernaudes Vieira,· 
Souza Loiio, .Tbeophilo, Angelo Cu~todio, Vírlo.to, 
Aguiar, Almeida c Albnque rque, Llndolpbo, Ocl.a
viauo, Teixeira de Sou.~. barão <le 11aroim, Ri· 
beiro, .Pereira da Silva, Vasconcelll>s, Marcellino 
<le Brito, Lui:~; Carlos, Rocha, !'aula Sa-.to~, 
Candido Borges, Eretas, vcgario Stlva, PllChlleo, 
padre CamiJos, P imenta de Magalhães, Mendes 
da Costa, J ordno, Pl!_ranàgu:l, Uandir.lo Mendes, 
Limn c Silvn, A.s~ellsl, Bar·rcto Ped.-oso, Sayão 
r,obato, Jansan, Ferreira. de Abreu, Tnquo~, 
R·)dl"igues Silva, S ilveira da Mutta, Paula · Ba
ptís l.ll', Livratr.ento. Paes Barreto, Fiusa, S! AI· 
baqu.er1ue, }Wgc. Barros, Saraiva, GouvB&, . Frei
tas, l<·austo, Pauln, FonsecA, BeUo, B;irboza . da 
QunlHl, Góes Siqueh•;•, Ban.!eirn de Mello, Beli
sario, Nebias, Brandiio. Seceo, Albuquerque, Sil· 
vet•io, Monteiro de Barros, M~ehado, Raposo. da 
Camnra, Crw: 11-faellado, Dutra Rocha, .Magalhães 
OM tro, Horta, C!Jsta MI\Cblldo, . Ferraz, ::;erra e 
visconde de Baependy. · 

Itnvendo numero l~gal o Sr~ presidente abre a 
ll0i8iio ns onzo horas menos eineo tuinutos. 

E' liJ.a, e aprro\·ada, a acta da a.ntoccdente. 
O Sa. PllCSti>F:lfT_.. convida os Sn1. Octavíano e 

Paula Fonseca para occuparcm o lugar do 2> o 
3• s~cretarios. 

O Sn. t• SECRET.UUO dá. conta do segllinlc 

Deus ofticios d, Sr. 1• seeretari<J do senado, 
enviando uma oopi& da acta da • assembléa geral 
sobre a diaeussiic. da emenda do senado ao pro
ject•> que fixa as forças de .. terra p •t-.t o :~nno 
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financeiro do 18:>4 a 1~· outro communie!\ndo 
que forão sacciouadas '"ariaS r~soluções.- Quant.o 
ao primeiro, vai á archivn•·-se ; e quan,\.0 oo 
segundq, fica a camam inteirado. 

pm re~uerimento do commendador José Mnxi
nuano BaptistA Machado pedindo dispensa de 
pagar a qunnti:t de 1'871S!OO de t·evalid•lclio do 
sello de umn escriplura de l1ypolh~ca.- A' cóm
missiio de fnzen<la. 

E' reinetliJo â commissão de fazenda um mappn 
da demonstração JZeral Jas opera~õos do prepnro, 
assignatu.ra e substituição <lo P•'pcl-moedn na 
et'n·te e rnunicipio do Rio do J ••neiro, n cargo da 
j•mtn :~dministrativa da caixa da amortisoçâ<>, 
de$dC ~ do Dezembro do lS;l5 aló 3l de Agosto 
de 1853. 

Um requerimCIItO tle Valerinno José Gonzaga, 
ngente do> correio da vil111. . d~ SarlLO Antonio .de 
Curvcllo, pr..,vincin de Minas Gera es , pedindo 
augtnento do s eu ordeuado.- A' eommissão o.le 
peusõe; ·e ordenados . 

Lêm -se e approvão-se v o rias redo.c~ões , e o 
seguiuto porecet· : 

« A mesa administrativa ih santa easa . da 
misericordia dn cidade ..to Sab!lrâ ped~ por 
uma repr!!:;cn taçiio que dh·igío n esta augusta 
camarn a reforma da lei de U ele Outubro de 
I8!3, que extioguio .. o vinculo de .lagunrli, e 11 
elo r~gulamento de 22 d <} A.::osto de 1~17 expe
dido pelo governo · pnrn execuç:io da mesma feí, 
na pnrLo que as ditas disposições exigem que 
a v1mda· dos bens do referido vinculo se f11.ça 
ú. vista, por jt\ estar reconhecida a itnpossibili
dadc de ser a mes•na venda etrectuada por esse 
modo, attentn a suuida illoportnncia elos dltos 
beus e 1\ falt'\ de grandes cApitalistas no Jugat·. 
E pa1·n al.cnnçnL" u beneficio que n citada lei 
teve em vista com a extincçào .do vinculo pt·o
põe o at·bitl'io cl~ fuzer-sc n venda o. prazos 
cvm hypothccas dos mesmos · llens, detorrnÍll!\t\· 
do -se que sõmente uma parte do preço Lenha 
lugar 4 vista. 

" A camnr.l municipal do Sabará e 'os cida
dãos Manoel Francisco d e Abreu o J',>iio Mar

. tias Ribeiro Guimarães, co-herdeiros e succes
sores do in&titui<Jor <lu vinculo mencionado L'c
presentiio no meBmo sentido. 
« . A.~ comiuissões de justiça civil e fil.zenda 

considerando llt.timdlveis as sobreditaii repr3sen
t.ações, julgii.o todavia eonvenieute ouvir o go
verno, e por isso r equerem quo se lhe pe~iio 
informações, s endo-lhe pua esse 1lm r emo:Ui<la 
as mesmas represent:t~;ôes. 

« Sala das eommissões , em 3 de Setembro de 
1853. -Ignaci.c Ba;·bo$a. - L . . IJ. lt[. Fiusa.
R ibei1-o. - Li.sboQ ·Serra. " 

S:io j~ISnrlas objeeto de dolib~ra~ilo, . c viÍo li 
imprimir, as . .seguintes r esoluções: . 

« A." irmándade do San~issiiM Sncramenlo e 
N (lssa Senhora M<~dro do Deos da matriz dA 
cidlldG de Porto· A.1egrc pede dispensa . das. leis 
de an1orUznção pam continun1• u posauir os 
bens .!e roiz que bOJe fazem parui do s&u 
putrimonio, e \)111'8 adquirir outro até á quantia 
aa :-JO:QOOS, CUJOS rendimentoa sirvão para sus
tentaÇão· dos seus ·encargos. 

" Quanto n primeira parte a eominissão de 
fa:~;enda julga d~ver ser deferida com tt r&a->lnçâo 
abaixo escrip~ o otf~~ooida á deliberação desta 
augusta -callt&ra ; quanto porém â segunda, e11· 
tende a eommissão que mto deve ser attendida, 
porQnan~o snbs!stindo as razões de interesse 
publico que derão lugar ils leis de amortiza. 
çào, nli:ás cons tantemente infringidas, é ale m 
disso evidente que eu! :lpolices da divida pu
blica terá a irman:ia<le !undc.s ~egurol!, e mais 

van~joso·s, aos qu_nes deve reduzir q~esquer 
quantias ·que lhe pcrtenç:'io, sem dervgaçiio dns 
ditas leis . 

« E' pois de parecer, visto que aliAgn .. a ir
mnndado possuir esses bens de raiz lia muitos 
annos, que se adopte a seguinte resolução : 

« Artigo unico. São dispensadas .os leis de 
nmortizaçifo em favor da irmandade do Santís
simo Sacl'amento c Madre de Deos da cidade 
de Porto· Alegre, para· possuir os bens de raiz 
que !lCtnalmentc · fa~:em ·parte do seu patrimo
nio, ftcan1o pot·ém em vigo,· a s tnesmlls leis 
no q11e nl'io se comprehender nes ta dispensa. 
Rio, 7 de Setembro de 1853. - Ribei1·o. - Lis(Jott 
S el'l"a. " · 

« Pc>de a irmandade de Santo A.utonio doa Mi
litares da provineia da Bahia isenção do paga
mento do sello dos biílt<Jtes das loterias . que 1bc 
eonceueu a assenll.>léa provincial, do impo~sto de 
p, %, a!legando quli é tão diminuto o lucra· del
las re!;ultD.nte que uão é pQssivel a dáspe~.a de 
3~0S de · sellr•. de" 2,000 bilhete~, pot· d~spropor
ctonal !lO capLtal . de S:ooon cad'\ uma dellas, de 
sorte que uma t.:it despez::o, unida á dos· B % e 
a e~utras de absolula necessidade, vem a tomar 
demasiadamente exiguo o intet·esse da irmandade, 
e contrariAL' o fim da coneessão, que é o reparo 
da igreja, e ·compra de objeetos destinados· ao 
cnlt~J div ino de que se vé destituída. 

" A. commissão . de fazenda, vendo que o' lei 
n . ·;il:j(; de 6 de Setembro de 1850 jP. isenton do 
imposto de S % as loterias ~oncedidas · pelas 
as~embléns provinei.t~s para P. edlficaçii~ e · obras 
de igrP.jM, e aehando que p01· :identidade de ra?.'io 
deve tex lugnr a isenção d.:l" sellv de lõO rs. que 
paga cnda um do.s bilhe ~es, ao menos para as 
pequena~ loteriAS que n1io excederem ll' lO:OOOS, 
é de parecer quo se adopte n seguinte resoluçii·o: 

q Arlis:o unieo. F ic!io isentos do scllo os b·i
lheics Je loterias niio excedentes n 10:000,'1, con
cedidas pelas assembléas provinciaes para esta.
bcleeituento5 pios e igreiae. Ri<J, 12 de Setembro 

.de IS:J3. -Ribeir-o.-Lisboc. Scn·u.~ 
" F oi presente á 3• commissito do · orçamento 

o aviso do governo de l7 do mez cot·rente, re
mcttendo os documentas du J•eelnmações do barão 
d e ItapicurU.-mirim c do conseth~irQ Antonio Ma
noel do Mello·, r.-s·directores da fabrica de fert'o 
do S. Jo!tu de· Ypnnemll, que pretendem -o p~ga
mento de uma grat1ficnção annn>ll d~ 1:200$, 
que ·lhes nito foi abonad>l q ua11do servirão o 
dito Jugnr,· tendo sidll aos cx-direetores · n1ajor 
João Bloem, c ao D•·· Riea•·d.o José Gomes Jnrdim·, 
a o- primeiro em lSU, e ao segundo em 18i7. 

" O b1t;,lo de · Tl.:lpict<rú-mirini exige por conta 
de$sa gratificação a quanti:t de 2:LG7S741, por 
h a ver entrado no exercido daquei!<J emprego desde 
29 d~ Julho de 1St5 nté 19 de A$!'OSto de 1847; 
o conselheiro A.utonio !IIanool d(l .Mello a quan
Lia de 2:008F09, por ht~ver entrado no exercício 
do mesmo emprego des..Jo 21 de Novembro de 
18:2 n 18 da l\lata de 1815. 

" Esta' .dividas, assim consideradas pelo tha
sourll depois da resoluçao da consult 1 da secção 
do cOnselho de esudo dos negocJos da. guerra 
e da marinll11 de 21 d t! JAneiro de) anno pas9atlo, 
nchíio·se competentemente liquidadas, fàltando ape
nns qa~ o corpo legislativo vote os necesSllrios 
raados . · · · · · 

« E visto como pareee â commissio attendi..-el 
o pedido dos supplicantcs, oft'.:cece á c:onsiolcta
~ão da· came.ra a r eoohu;ào segnint..l: 

· " A assembléa g.Jral legislativa· resolve: 
" Artigo unieo. ·O governo fica autoris~do a 

mnndnr '[>-1gar ao ba.rll.o de Itapicurú·mirin:a, e 
ao conselheiro Antonio Manoel de Mello as quan· 
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tias de que sifo credo.r~s, r~sultant.cs ·das gr.•li· 
ftcaçõe~ ljUt! nilo recolJêrilo como direcLilres da 
fabrica de r~rro de ::3 •• 1oiio de Ypancmn . 
·" Paço) da camara, 12 de Setembro> de JK,;~.-:

Jose Antonio de Magalhães Casl••o.- J. llf. F•· 
gueira de :Mello.» 

:\l%0Ct0S DO li[AM~ nlo 

O Sr •• J';~n.son. do Paço (pela ordem): 
Tenho necessidnde, Sr. presidente, de díur al· 
"'Uma con>'a Svbre minlut provincía, e não o 
pod.mdo fazer sem consentimento do. eamara, 
peço a V. l~x. tenha o. bondade d~. con$ult~l a, 
afim 'da v~r se me concede nrgencl!~ para JUS· 
tífi.caçào do um requer imento que àesejc> mandar 
n mesn. pedindo informações ao goverm. Imploro 
n nenerosldade dos St·s. deputados, prorn'!ttet\· 
do:ihes não abusar de sua paciencia. 

Consults.da a camara n ~ste respeito, é approvada 
a urgencln. 

O Sa. Pnr-:smExrE :-Tem a pnlllvra o S•·· 
Jansen !lo Paço, advertindo que, segundo ore· 
gimento, só póde discutir tres quartos de hortl. 

() Sr. · Jansc.n. <l o Pa.~o :- 81·. pre
sidente, cu agra..teço ll h otHI:l-ie da camara e1n 
conceder-me a u~gcncia _q11e •·eq~ri. . 

Tenho com eft'e1to mutta necesstdade de d•zer 
alguma cousa sobre o ~resldeule do Maranhão, 
contra quetn aliás eu nao pretendi 1 falia a·, nem 
mesmo cscrevet' uma sõ pulnvra nas folhas desta 
côrt.e, vist.l não im{lort·ll'·tnO mais com as in· 
trii;'as meramente cle1tor<les d:1. minha p•·ovin-cia. 

Foi, Sr. presidente, CO!Il as disposições as 
mais inoft'ensiv.,s, e com animo ve•·dadeiramente 
pacifico, que vim tou1ar nssento nesta camara, 
não suppondo, co01o ainda hoie n:1o supponho, 
'll1e me seja desairoso fazer pa t·te <.lelln, só por
que não eontinúo a esta.r ampeohado como d',n· 
tes n€ssas lutas eleitoraes quo infelizmente diln
cer:io o impe1·io em toda a sua extensão. 

Assim, porém, nlio penst\riio dous illustr<'s 
deputados, urn pela minha prov iucia e•n primeiro 
lu~a1·, c logo depois <>utro pela do R io de Ja
neiro, os quaes, sem a menor pro'>ocnção d'' 
minha parte, assaltádo-mu log.:> f1 minha che· 
:z11da a esta cürte, c desaflâriio-mo pnm que 
discutisse com elles nesta tribuna. ou pcl11 itn· 
pre11sa, a ndministra,.;."io do !<~u amigo o Sr. 
Olrmpio ~{llchado. 

Esto senhor taml>etn por sun parte não se 
clcscaidou, U;ls carLns qae costuma por tudos os 
vapores que vêm do norte mandat· illlprimir no 
Jo1·nal do Co>nmercio desta capital, o nas quaes 
seja dito de passagem, tem tiJo a modesti'l rara 
de endeos,lr-se, e ·da elevar a sua ao.lmini$h·açilo 
its maiores alturas, n:i:o se doscuidou. digo. clc 
co-cvidna·-me p:u·a ctuo entusse em uma di,;cus· 
fliio !l-anca e leal sobre os actos de sua pre
sideucia. 

O Sn. VrntATv :- O St:. Olympio não é o 
autor dessas corre.•pondenCías. 

O Sn. JANSEX Do PM·o :- Nãi> é o autor! 
Eu sinto, Sr. presidente, que não esteja THI· 
'luelln tribuna (apontando P<'l'a um.e das h'i· 
bunas) o edietor do J o1-nal do Commcrcio 
para fazer um appello 6. sua probid~de. Tal c 
o jtti~o quo cu formo do caracter desse senhor, 
quo dtlviJo muito que elle seja capaz de p<õr uma 
11 o1.a ao discurso q_ue estou pt·oreri ndll ollirmando 
que o Sr. Oh·mpao uiio ~em parte nlgumn nn 
::-cdacçiin des.<Ãs cartn~. Ea. sei perfcitame .. te a 

· ingerencin que S. Ex. tem .llel!as, 1)U escre\·~n· 
do-ns por ~;i, ou mandando-na· escrever por p es· 
soa de sua dependencia, passando ellas entretanto 
pe. la sua ehancellaria·, e corregindo·as elle como 
julga conveniente. 

O Sa. VmuTo : - No'ío apoiado. 

o. Sll... JAxst;:> o., 'PAç<r: ...:·Tenho _ di.~to. plenn 
consciencia, e se cu QIIIZ6$Se declara.· tudo .quanto 
sei :l este respeito... · 

O Sn. F. Oc·rAVIANO : - DJclarv, declare, é 
melhor discutir Crnucamcato pars p:>dermos res· 
ponder. 

O Sn. YlRL\TO: -Apoiado. 
(Ha mui!os: · outl·os apai·tes. ) 

O S!l. J<~XSE?i oo P,o.ço : - Meus senhores, sou 
muito bisonho na tribuna, não tenho pr>1tien nl· 
gatma della, e por isso tantos s,artes á direita 
e á esqtterda. sr.rvir:iõ sómeote para perturbar· me, 

O S!l. F. OcTA''IAxo :- N:'io é meu intento 
perturbai-o, peço só ao nobre deputado que nno 
tenha reticencins. 

O Sn. J ANSE:i 'CO ·Paço: - Quer o nobre depu· 
tado que eu prove que o Sr. Olympio t em parto 
na I'P.~acçiio Lias cartas do Mnrnnh:'io que· se cos· 
tuudo imprimir· aqui no Jwnal ds Commercio? 

O Sn. F. OcTJ.VUNO:- Sim, sénhor; qnerc· 
mos ·ouvir· tudo. · 

O Sn. JA:-<sEs uo p,,ço : - Se o S•·. Olympio ni.\o 
tivesse parte n 1 redacçüo dessas cartns, o Jo•·· 
nal elo Comme1·cio já teria desmentido as decla
l'l\I)Ões qa.c nesse mesmo Jo,·nal temos feito neste 
sentido, tanto en corno o S1·. Dr. Maia, · eni cor · 
respOtldoncins fil'madns com. os nossos nomes. 

O Sn. !<'. OcTA.VL\.~o : - ·ora, ora I 
O Sn. JAXSEJS: I>oJ PA<"O : - E porque o nüo tem 

k~? . . 
O Sn. F. 0CT.I vu~o : - Porque niio tem que

rido. 
O Sn. JANSt.:N .1)0 PAço : - Niio provará nada a 

falta do alguma. oxplicaçiio da parte do Jornal 
do Oomme.·cio 1Ícercn des$8s·nossas declarações? 

o Sn. F. Ocn.vr.<:->o: - Nada prov.a; n ' o to111 
acliado J s~o ncccssarl.:. . · 

O SR. VHtUTO : -Discuta as eleições quo ó o 
que convém. 

o Sn. J.\:\'SEN J)O PAÇO: - o s.·. deputado p !.'IO 
Rio do Jnneil'o qu~:r que eu demonstr<J ter o Sr. 
Olymp\o pnrtc na rodacçiio dessas cm·tos, outro 
e:dge a::orn que ou pa.'isc já n discutir u.s cloi
çõe.; ! Nilo sei a quem deva sntlsfaze\·. Se eu 
quizcsse tratar da.s eleiçõ~s. dessa. mnteri:l j á tão 
!ongo.ments discutida pela imJ;~rollsa, o resto da 
presente ~es,;iio n ão seri:. sufficicntG para isso. 

O Sn. F. OcnnANO:- O nobre dcputndo t&m 
cstad.-. na camn1·a jtl. a!gt\m t empo, e podia Ler 
discutido estas questões. 

[Ha muitos apartes.) 
Ullta Voz,_ Não ~.;tejiio a interromper -o or<1dor. 
O Sn : hNSEN DO PAço : ~ Desafiã'~~me ·para 

que e u disetit.a os negocios da mính~ provJocia 
peln imprensa· ou nn tribuna, instAo commig<J, 
multipllci•o os seus convites, c quando me apra· 
set1to a discutir sou intel'rompido ·a todo o in-
s~n~l -

O Sa. Pu:sloBXTE:- Reclamo ·.a nrdem: os 
aparLes {atem prolongai' u dlseUllsi'io. (Apoiados.j 

O Sn. ,J_,;:o~;g~ 1>0 PA<:O : ....... P eço aos nub1·~s 
deputados que uiio S<J incc,mmodem muito> eom 
~st.c debnte ; prometto que hei de ser muito mu· 
derndo, o assim ten!Jful . toda a contempla~o 
eo;nmigo ; fui repetidos VP.:tes aggr~dilo e P!'iJ· 
voeado •. preciso def<mder-me. (Apotados. ) N.ao , 
estou razcndo rel'ela(ÕCi ulJr!lmas rel:ltivamento 
a c!ll>ll3 í.nmosaa cartas do JoN1al do CQmmer
cio ; apenas estou C<)nta~tdo facto$ notorios na 
minha provincia, factos a resj)6ito dos quaes o 
proprio Sr. Olymplo nf•o Unha o menor sog1·edu. 
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SESS;\"Õ EM 13 I>E SETEMBRO DE ' 1853 
Quando este. senhor ·partio olaqui o allnO pas~a

do, l'!Yt•U a incnmbencia do editor dll lol'llQ[ d~> 
Com.m.wcio de nn·anjat· no Maranhão um cor
respondente que se occupas~e de mandar -lho Jto
ticias regularmente. O Sr. Olympio, chegando 
áquella província, lez uma escolha optima a 
meu ver, a do Sr. Joi\o · Francisco Lisbõa, .uma. 
elas pennas mnis bem aparad!lS do Bra2il (apoia
<losJ, par.a. se oçcupar des83S eorrespondencias. 

l'~ ilo sou suspeito. qll8ndo faco este· elogio ao 
Sr_ Lisboa, pots que: é .elle meu ~tdversario po
litíco desde loos~ datn_ O S t·. Lisboa nil<> es
c1·cvcn s.;não lll> duas primeiros cartas ~m 'díil'e
l'cti~ da~ outras que se ti!m se:::uido, nii.o só 
no ·estylo C()mo na apreciaçãQ dos factos_ 

O SR. F. · ÜC'l\\VxANo : - E fodio multo' fa'I'Crrn· 
veis e gloríos;as ab S~. Olymplo Machado. . 

o Sn. JAJ<SEN . f)O PAÇO : . -E. não rorão des· 
honrol!lls ã. E sto·ella; D1RS .como· . .. Q Sr. ·Lisboa 
escre\'ia com u ma tal . on . qunl impurcinlida<le, 
niio agrndúu isto ao Sr. Olympio, c o resulta!io 
foi · o · Sr. Lisboa desistir de continuar a estrevet 
essas ca rt.ao>. 

O·Ss.·Vmu'ro:- Assevero · que o <>•·· tisbos 
deixou de escrever muito volunla.riamente. · · 

O Sn. .JA.NsE.x oo PA.Ço:- E por ventara estou 
eu dizendo quo deixou forçadamente? · · 

O Sa. Vrm ... ·co·:- Nno. continuo11 porque ti· 
nhn muito que fazer; e, demais, reàigin o perio· 
dico Timon, qu·o é muito bem eseripto, e ao 
qual mnito se. dedictl. · 

O Sn. JANSEN DO PAço·: - Já elle redigia ·o 
T-imon quando nceitou.a T-t!dneção dessas cartas ; 
;ninguem ignOl'll IIQ! ](aran.bllo a \';)Zio por que 
n•1o continuou, 11 escrevol-as . Nii<l podia agra
dnr ao ' preside i\ te 11 lillguagem de. um · homem 
independente, e ene não . este\'0 para aturar o 
Sr. vlympio. · · . . .. . · 

Quem .o substituio ? O mesmo Sr. Olympio, 
ou al~um el\lpregadQ na secretaria ·ou thesou. 
rnrin ; as iniurm&.c;ões sobro rendimentos da 
pl'oviueio, sobre todos os .muis objectos sill) 
t'ornecidr.s p-ala aecr~tariG dll presidencie., par 
cuja chl\n.;ellarw pa~dilo, como j4 <lisse todas 
cssn cnrtas·; afllrmo isto, ó um íatto de que 
n inguem duvida em !lfaranhllo, nem rnP.smo nes ta 
córte. Tenho mrlla .ern me11 favor ni!.o mo haver 
o Sr. deputado ·do Rio de' J'nnelro dosmenlido na 
polemicn que commigo no menciGnado .TOJ'fl4l do 
Comm11rei~, por condescendeneie. talvez com o;; 
agentes direc tores des1e. folbn. 

Niio son cnpaz de ealumn!ar o Sr. Olympio; 
aiJh·n•ei um facto . quQ . lhe nno é muito lion
rt>s o, mas t:le que teullo plena. . couseiencia. · 

Fui obrigado n esta dig~·esslin que m~ desviou 
do meu discur$0. Vo!t;J a ··lle. TIUltO o s.·. Olyrn
pio como O$ seus· deCensorP.s est.'i.o poi'! tod~ 
sequiosos e sofregos . d~ dl.S~uttr_ co~m1go, 1!0 
pQrq'ue . conllceem n . mtnh• tnf.:r•ondadl) (-n& 
apooados), e eontão . com eft'eito · tanto ·com êlla 
quo ·jâ anticipadamente estiio aabot·eando o !t"Ucto 
da sua victoria. .. . ... . · . 

O Sa. Vnu,~oT.> : - Nilo apoiado, o nobre de
putado é autigo na cp.aa;,e ora eom desembaraço. · ' 

o sn. JA.xsRN DO PAÇO : - Sou· antigo,-mas nii~> 
tenbo ·. pi'lltica do .fallar na tribuna. 

O S11, SAa.U,_A ' - ·Não p~Uece. 
o Sn.' J.\NSi<:-. 'uo PAçO: .:...:so estou ~gora al~ 

p;uma oousa ·me>los acanhado,· .'6 . .'porque tenllo 
ró na verdnJc d u · gue est.o.u dizendo. O Sr. Qlym: 
p io manüestou o ·aesejo · de ver : ,analyse.da _por 
10 im n · sua àdulinistrilção.; mas set1l. S .. ~lt. 
sincero nesLe desejo? Tenho. o . dire_!t<> lle. d1~er: 
quo nllo. porqua !le fosse s:neero. nao teru~ Pl?~' 
certo tranco.do n 1mprensa . do mwba provmc1:1. 
a <J!I So!U!I ndvers.arios. 

~)10 4. 

.·0 Srt .. VIIUATO : :-- N&.o upoía.do, .. 
o SR. Jt.!(SE!I' DO PAI)(): - Gturdc a '{llllavra 

pm:a· qnando l'espo•lder-Íne. e 11i\o esteja .o n<>bre 
deput.sdo a lnte1·ro.mpo~-me eom tllf\tos ·aparte>, . . 

O SR. Vt!UATo: ..;_Não posso ·deix:ar passnr pl-~-·· 
~osições destas, de que na minha pr.>vineia ·se 
fez calar a imprensa. ·· · · 

O SR. PIU:srot:.'NTe : ~ Atte~ção 1 
O Sn. Jo~.Nse:N oo P~>.<::o: - EÚ' invoco o . ·:tu:t-iÜo 

dv . . V. Ex:., S r . pr esidente, contr" tao.tas · il'!ti!~~ 
mpçôes com qu·e só · preten•l cill ·perturllar- níe. 
impertine'ltementt os .'nmigos <ló Sr. · Oly.fupio::, 
Estllu nesta· casa ern unidll•lc. pois niio pertenço . 
a n enhu m partido politico ; não sou n~111 luz'la, 
nem sn•JU!Iretn;l, sou ·npenai · bra~ilel·ro ~' · ei'iiio 
porem qu~ é qu1tnto bast?l. (ApoiãdrJs. ) ~ão' tim<l~ ~ 
cnmpanltetros quo·. me n1udem, reC()tro ·. •t ·. V. E~. · 
e peço-the ' proteeç>i'o ' contra O$ Sts; .. deputados 
d11 minha provincla que não me · delxão fallar 
livremente. . · · ·. 

·o· SR. VlRt.\'To: ;_ :E: estrçlla . 
O S1<. JANSo.:N J>o . .PAço i -Já disse uni .: cento 

d~· . vez~ qu.~ _reti-r:ei- me da poli'i.ica, .e · o nob>e 
.deputndo · " jnsisur.;_ .Toroo .a pedir . a V; Ex .. 
q~e. nfio. consinta qua eu seja· ·a ssim· perturbado_ 
por tantos ·esforçados a(blet!IS ao mesmo tempo;. :,. 
QU B se t•eduzolm aliás Ms deputgdo.~ de minha 
PNVincill, a um de Matto·G1·osso e n 11m do· RiO' . 
àc Jane[ro. · A .. ~stes Ró.nento sê ' limita · o numero· ,. 
dos a.migos do Sr. Olympio que me .querem ani~ · · 
quilar nes.ta . u-ibuna, para · a .qual:. com t.antt> 
empenho. me eharnáriio I · .·. 

o Sa. AoGOS'tO :n:& 0Ltv~IP.A. : ~ D~ilten< o . orn• . 
dor· fallnr; 
o SI!. LtsJ!OA .SEnaA: : ,.... Niio ta'çu, . caso dos 

npar~:J. · 

O Sa. JANSI!:l' no PAço :-Ditia eu, Sr. presi; 
dente; que o desejo que · o Sr. Olympi<> mani
fe~t(\ de· ver discutido fi sua·· ndminist t"ll•;ão não 
é aincoro, po1·que ee fosso, S . Ex . . · sul:o teri;i 
trancado, como 'luz toda o. imprênsll da pr~vi 1 icía . 
nos seus adversarios ; este facto õ ·incontestavel, 
e umtt· gloria que oa. mesmos atni~os dq f:!r. 
Olympio uito lhe podem rollli~tr; e glorin·· tant.> 
mnior quant.> elle 8 o primuh·o · e unioo p'rcsi: 
dento quo c~mmette11 semelhante e~c:mdato ctn 
Maranhllo: · · .: ·· · .. · 

o Sn. VUUATO :~Trancàu a ''itnpren>O. a t.od~ ~ · · 
pro"'incia 1! · · . .. 

O 'SR. JA.NSY.ll no ·P.o.ço :-Lembrs. bem; não '{e7 • . 
n. to<lo. provincia; confiscou sómente a lmprllusa 
do 11m p'ntido, aQ mesmo t .:tnpo que deixou ao 
outa·o plena liberdade de abusat·. (NM .apoia-
dos.; · · · ·· · · · · 

O SR. Lis:UOA SsaRA.:..:..O . qne seria bom era · 
dur idéa dos meios c:.ue em.pregon· para I sso. . : 

O Sa. JANS&-"1' DO PAço:-Os da intimidaçiio .e 
corrupção. O D()bre 4ep11Lado· &rg~~:menta : s11mp~~ 
com modei:ação e dcltcadeza, ... por tiii!O eu deseJo 
mui to que . pa~ a . pa~nra pn~ cntrfll' nesta 
discnuli.o, poTqne . a~tes quero lutt\r . com, s. ~~. 
npezar do-.. ·seu reeonb'ecido talento, do> .. que co1~ 
outtoli amigos do ·sr; Olympio qtle aa:soml!'li'i~
logo 'com çsi:etes •. ; . . , 

A.t.ows SIIS. :DEP1lTADOs: ..... Cilm cacetes, · nfic-
1\poiadvs. · · · · · · · . . 

o sa. Srr.v&~AA I)~ Mon ... :-o peior é:4ue nilo . 
o dcixiio aeabe.r o. eltort.lio.. . .. . 

0 5~. J4~ 1)0 ·~Aço:..:..Se .. DGó qUOl'Glll QUO :eQ. 
falle, sento-me; não tenho ne n'.nm empenl10 Ol\l. 
co~otlnuar, o meu · fim ti só dP.sc•npeniJRr .um 
<l.o.:ver. · · 
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0 Sn. · AUGUSTO Df: ÜLWCIJIA :-Continúe-; niio 
faça caso dos apart.!,;. 

O Sn. JANSEN no PAÇO!·'-Sr presidente,- admira 
a cor-agem ·com quo os nobres deputados negão 
o facw que citei, istc é, que a imprensa foi 
supprimida. em minha proviucta para os membros 
de um partido inteiro I 

Occorre·me tCl· lido uma correspondenci;t pu
blicada no Jo,...,az do Comrnerdo desta côrte, e 
assigna.Ia ~r um St·. deputado d'\ m_inha Jlrovinciu, 
que tratando deste . a.cto do. pr<:stdenca.a, _ deu a 
seguinte explicação : • . que o Sr. Olympto Ma
chado· procedê.ra ll$Sim para evitar os obuso9 e 
desr.e~rsmentos da J!lJ.Prens,l. ·». Ot·A, senhores, 
est,_ tnvenção· ·Teãlmente é dtgna de uma pa
tente! Ass im, J?&rn evitar o~ ab11sos de uma 
liberdade, suppr-uni-se ou con1i~c11-se tlsta mesma. 
liber-dade l E ' uma boa descoberta. N :lo se pó.Je 
dBr doutrjna mais sft nem mais conforme com n 
nossa constituiçãó I · 

O Sn. VrniA.TO ,-se os n.dve'rsa1·ios do S•·· Olym· 
pio nào tinhiio imprensa; onde mandârüo impri· 
mir uma cireula.r que apresentou o partido da 
Estrella? · · · 

o sn. JANSEN Do P.\ço :-Ean um peqneno prelo 
de pl\o f11bricado par um curioso para es~e fim, 
prelo que se qudbt·ou logo l liouv.i quem muito 
ás occultas do presidente emprestasse uma Ji· 
mínu~ porção de typos ! . 

:ul\IA Yoz:- Tal é n míselin. da sua· provin· · 
eiaJ · · 
. o Sn. JJ.NSEN DO 'P.\ço': - ·Diz. bem 'o nobre 

deputado, tal ó a miseria, ni<o digo só dii · mi· . 
nha província; mns . . do imperio todo, Ot:lde se 
consente que uma autoridaâ~ impunemente. C<ln-· 
fisque em seu propriv be(lefi.cio uma das primei· · 
1·ns liberdadeR do povo t Sr. presidente, '' pto· 
viucia do Maranhiio selllpre foi notuvel por gozar 
plenamente da liberdade du· imRrensa até :t pt·e· 
sidencia modelo do Sr, O!ympio Machado ; nunca 
l10uve alli partido algum em· O]:posição q11e n ão 
pu lesse usar I i nement~ ·de lib~l·dnde ·da im
prensa para accusa~ o· governo ·e censurar· os 
seus actos . ·.. · · . · 

O Sa. VmJATo : - Com s,,crifíeio de vida nos 
tempos antigos. · 

O Sn. JAXSEX oo PA<:o: -Para que está ím-. 
llrovisando ? Quando foi que ist..> aconteceu'! 
Quantas forno OS tnOI'tO~ e OS feridOS 'r ;;'!te OS 
)lO me~· delles ... Demais, nbusos nüo justifici'io 
outt·os abusos. Esse meio d e def~z1 compromette.· 
a CIIU15& do Sr. Olympio Mnchadv. 

O Sn. Vmu.TO : - J.l. daqlli remettert\o umu. 
typogr11phia. · 

O !?n. JA~~E,., DQ PAç~: - Sim, ultiÍn:unente, 
depots de fe1ta e eonsohdcula :l conquista. 

· P essoas da minha amizadll mandárão buscar 
uuta typogupbia · aqui na cõrte, já chegou !LO 
;Maranhão i. mas e~t:\ embRraçada na alfllndega, 

O Sa. · ViRIATO- : - l>or não terem que1·ido, 
talvez, .pag\r os direitos. (Risadas.) . 
· O SB·; J,ú;se:f DO PAço : - Esta le~brança pá: 
s:eee esquecimento, que direito3 póde pagar ·uma 
typographí- comprada n esta cóa·te 1 Em Mar~
nlíiio precisão sem duvida muito da grande riqueza 
do nobre deputado para esse despacho. 

O Sa. ·pn&SIDENT!i: : ·~Rogo ·aos ·nobres depu
tad-os-.~ ra.llo dê'in -apartes, porq1n1·- tendem a 
..pwongar a d~s.'\o. (Apoiad<ls.) . 

O Sa. JAÍ.:s..:N no p_.ço:- Peço a V. Ex, 
Sr: presidente, que contenba .;no. · .. nobre depu-
~o., ·.· '·" '· 

O ·Sa. Pnt::.'ltf-E:-.."TE ' - Julgo prudente que o 
orador não se fo1~ c:u·go de respon<ler a. apartes . 

I 
o Sa. JA~SE~ no PAço : --. Era preciso quo cu 

!osse surdo .. para 11ão os ouvir, sendo-me ello~ 
dados · quasi sobre ambos os ouvidos ao mesmo 
tempo·! Os nmigos do St· Olympio não me que
rem enent·ar pela frente ; jlllgão talvez ·maiil 
nobo·e atncar-n\e todos e ao mesmo tempo pela 
retaguarda: (Risadas. ) ·Vója-os V. Ex. collocados 
ab·ás- de miori ; a alguns deste!~ senhores nem 
ao menos posso ver.. . Mas se os niio veJo, 
aturdem-me com suas vozea·ias, o qnc é mutto 
leal da 'JlSI'te desses senhoras. 
u~u Voz_': - Pois mude de Ju·gur. 
O Sa. JASSE~ .00 PA<:.o: - Acho que é o melhor 

accllrdo; tomarei outro lugar. se . V. · Elt. con
sentir. (0 oradrn- muda de lugm,, ) Yejt\ ,Y. Ex. 
pelo que estou , nqoli na c.aonar~ sotrreodo _de 
viole!lcias, da parte dos nrotgt)s do Sr. Olymp10, 
quanto n ào terão sotrlido no M·n·anhiio os· par
tidarios da Estt·ellal 

O ·sn. PnESIDE:STE: :.._O nobre deputado nilo 
tem sollriuo na casa· violeoc!a alguma. [Apoia-. 
dos.] · · ·-

0 Sn. Jt.Ns&.>. oo.P.'I.ÇO:-Perdôe-me ·V, E~ .. . 
o · s~~. ; Pa&>IIlENTE·1-De .certo .eu não .·con

sentiria ní ~so; apenas t em-Je-l h.l dado apat·t~s. 
. (~1poiado~.) - · 

O S:a. JA~Sli:."' DO. PAço:.__:M·ts apartes taes e 
tanto$ ao mesmc. tempo,'sol>re . os· aneus ouvidos, 
que me obrigáa·ào a mudar de lugao'. 

O sa.· :i?asSIIiENT~;::...p~ço• no nobl'tl' deputado 
que continuo; uito perca tempo . 
·o sa. JANslis oo PA.co:-consegUirão o-•seú·fim, 

acbo-·me um ·p·ouco pel·i.url:iâdo.' · · · ·: . ·-: . . 
o. sa. P}it;:sroE~:rR:!-l>oi~ esteja tr:ln·q~illo, qu"e 

a camar~ ouvirá com attenção., (Apoiados-.) · . . . · 
{l Sa. JA.o~SFS DO 'PA~O : .....: E' isto o 'que eu 

desejo. Sr. presideute, quei- o Sr . 'Oiympio·M~hado 
que eu discuta os seus netos, mas o:ngo oe 
mim lealdade ·nesta discussiio ; terá· ~lle porém 
o di.reito de fuer também . essa · exigencia· ? 
Digo quo niin. O Sr. Olympio sabia ' perteitamenw 
qu<J. depois d~ ·-eleiçio primaria r iltirei-nui· .. intei 
rnment<! <la p.olitic•, que rceon centrei··me··em minha 
caso, ficando alheio a ~odas ·as itattigas ; o:n· um~ 
palav•·a; .qu~ não· tomei. mnis ··a menor'' par t<l 

· nos nugocios publicas da mi·oliU" J:!l·ovincia·; entro
. tanto o Sr. Olympió -teve .a generostdade dct·continu· 

ar a mamiar·me· calumt:Jiar ·desapiedadamenta ·no 
Diar-io ele Pernambuco, ·e de feri r-me com injustiça 
notoa·ia no Jo•·1tat do Commercio desta cOrte, 
attribuindo-me até a · paternidade , de · eorrespon
dencias assignadas·, e. BS9igna'd •s por· um. h~!ft lltn 
dn ·ordem do Sr. :Dr. :'rhin, qne nunca··for 11em 
serà t esln de fén-o 'de ninguem ;"i:>V.erténdo c 
adulterando o~ actos em que tanto. l!mr 'como cu 
figuramos na miseravel farça· ·élell.oreJ. · que· se 
representou no 'Mare.uhào; apresentando-me final
mente· co ano -verdaáeiro:-·causador · do desarranjo 
que houve na eJC:ecuçiio ·da11' onlem mini steriaes , 
isto é, com" o infracto< do famoso." convento 
que immortali:~ou a . elelçlo, como um traidor 
coneummado~ Ora, quem a.:;sfln . procede_ .para 
eommigo ·não tem o direito ·de .' npp·euar para n 
minb.a· \enldade. ... - · .... · · · "· .. : · · 

Demais, o ·Sr. · Olyrnpio ; sabia .perfeitamente 
q~e todas as typographia. . da ·. proyin~ia · do 
.M.ar•nh•io ·estaviio nos intere3Ses . da presidencia, 
tanto qne não era possível jmptimir·se. tllll"'SÍI _ _ 
:Lrtigo em opposiçiio, -pormai~ ·a\~raO:o· que 
f.:~~se, porque uenhumn Imprensa o aceitava; 
entretanto S. Ex: pelo .Dup'io de P~co e 
pelo Jornal da Comnw·cio · desta córte accusavn 
o · meu silencio e o dn .· Estrel!a. perguntando
nos p;~rque niio escrevíamos . no' :Milrnnnão, e 
d<'clarando qnu o uno !at i!lmos com · r eceio de 
s~r esmagados pela. imprensa da presldencia! 
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Ora, senhores, quem assim esCQrneee dos· op• 

primidos, nào tem o direito do appellar para a 
letllda.lo e .generosidade de ninguem ; f«<avia, . 
como.$. Ex. ap~Uou para u miohn lealdade e 
genero$idade, folgarei muito de mostrar oue nao ; 

· a~J!ellou em viio. · : • 
li ui · doso.li·1do, Sr. presidente, por dons nobl·~ 

deputados, par,\ pela imprensa ou t r ibnna dis- . 
· cutir OS'- negoeios do 1\1aranhi'io, o como ~u. nl- : 
, corri · primeit·amonte ô. · imprensa, entendo que 
dev() dactarar o. rau\o porque assim o .- fiz. 

Eu não .tlnba. iutençilo, como jà disse, de lazer 
opposiçiio ao Sr. Olympill Machado : ret irado da 
polit.ica, n âo cuidava mais d.:Jsse senhm•; aillda 
porém qua desejasse com elle me occupat, como : 
po~el'ia prevc1· a bypothe:;c qu~ se realisou · da 
re.tirada do Sr. D. ~'ranc1sco para o M'lranbiio-? 
Era impos~ivcl. · Eu não podia pois esperar ter 
a honra de s entar-me este anno nesttt camar.1, 
nem eslava preparado p,u·a· . poder entrar em 
qualquet· debate. · · 

Vim do Maranhão no mesmo vapor'em que se . 
1·et!rou o S t·. O. Francisco, e só nos tres ul-

- timo~ dias é que ~tive av.iso. dos dous supr,>lentes. 
mais votados não querere m vir. Tive apen:!s 
tres dhs . narn colher documento~ ; e em tão 
pouco tempo poderia eu ·obtet-os? Não ·segura- .
mente, porque alguns . amigos meus . n() -es paço · 
de dez mezes llinda nii:o · -p,ude1·ão . co11~;egulr · os 
de que PL'ecisào para ac~-user o presideote _da 
provincia, ne.m mesmo ' ' alendo-se para isso do 
JUit de d ir eito da capital,_ na . fónil'a . da lei. _ 
. b SR. VÍnzATo:...:Nã.o apoi'aJl) : nii~ poss'o d~i- . 

xar. de reclamar contra proposições des~s. 
o S!l. JANSE N 00. PA<,'Oi-Asseguro !Í eamar<J. 

c a~ paiz que alguns ami~os meos, cansados 
de não poderem obter cel'ttdões . da secretaria 
do governo c de ot1tras r epartições que mnis 
ou m enos dopendem. da --presidencia, ro•correrão 
ao honrado.juiz dol direito d1 capital o Sr.· Dr. 
Guerra, atlm de alcançai-os por 1ntermodi1> Jeste 
digno magistrado. Ma~ esta sabia providencia 
estábelecid11 na lei · contra as preplltencia.l dos · 
· preGidente·s · de pro'l>incias liceu completamente 
1nutilisada por arbítrio do St·. OlymRio Muchado; 
que resposta deu elle ·ao juiz de · dit·ei~o 30 ou 
-!Q · dias d~poil! que recobe11 o $CU officjo ? Ni'io 
r emmetto os documentos porque a ·partol pôde 
solleitlll-oa ·di reetameute l . · · · · 

Ningue·m:. poderá por certo accúsar o Sr. Olym
pl<l Machado de· não ser coherento no s•m ·sys-. 
tema de governar. A~sim como S. · Ex. trane(m 
a imprensa aos opprimidos, tamà_em ·julgo ·rtever. 
tran·ea'r-lhes a · sua ·secrelarill e outras repai·ti
ções. - .Nã o foi , portQnto, . somente n libe rdade 
da imprensa quo foi suppdmlda ern· minl1a p1·o· 
vincia , foi tumbetn, o qno é ainda IY.l ior, o di· 
reíto·· sagradn que tém todo_ o· cidadão. de· co_tbe c 
pro-vas para convencer os jUJ7.es competentes á_os· 
abusos e malversações de qualquer àutori.lade '· 
Fomos esbulhados até dess~ liberdade publica 
tão ·respeitada em · todos · os pnizeli cívilisados I 
E' out.rá. glorú~_- que nil'lgue·m pode~á ·r oubar ao 
presidente do ll.raranhão. . . , . · 

. 01~11. ni•1 -tendo . ou. t~ido documentos .. contra 
. o Sr . . Olympio . Machado, e . tando de · maia. . a 
. mais S . Er. appellado .. para., a.minh.a .gene rosi : 

dado. quantfo eu entro.sse ·na discu.~aã•l dos actos 
d11 sua administraçiio, não julg11ei ·dever cenau: 

· ral-o 'nem nccüsal-o nesta' ·tribuna a des,-eito das 
provocações do:; seu.s· a!D[gos: . ,esperei · que : os_ 
mcua~emett,euem ; alguee .di!CilllleTrtm~· · ~ 
vapar~ _subsequ.!!nte~ • . Infe\i:ln:nent:e niio_ -viea:ão, 
porque a tnda pesa sobre el!es o ~nterdtcto... : 

O _Sa. Vra•~ro ·: .- E'· desculpa qite ·não póde 
pas-sar n a época aclnal. · . · .. . . . 
.. O SR. : JA~<S)I:N Do PAo;o: -E' sea1; duvidá para 
lam&ular que em -UIR& . pl'ov\ncia . como - ~ .. -do 

Maranhão ·· haja · Utna ·autoridade que exorbite 
nssi!n de suas attribuícões; quo pratique tantos 
,ntte~tal!-o~ --qne o nobre de puLAdo os Julga , até 
inenvets . , . ·, . . .. -

.0 Sn. VmtAT'>: -o que -digo· é gue .· ae~o isso 
·Jmpossiv:el, ti que .isso nito e exá.ctn. ' . . .. ·_ .. -· :. 

· O Sa. _' JANSEN no _.P.u:.o : ..... Não ma animei, 
como dizí .. , -:a :apresentar-me aqlli sem: .docu -
me ntos. Entretanto não pudó mais . resist ir ás 
provocações dÓs ami~os ·do St'. Olympio; · que me 
cham11.vão todos -os dias para n tdbunl!; resolvi 
sempre faltar nelln, .mns 'tendo . s ido forçado n 
t •·avar .uma polemica renhida p ela·. impr·en!a -a 
respoi~' -dn questão eleif.orat: maranhen!le-, n!to • 
quiz ·cansar a atlençi'io e · paceiencia ·do· publico 
suscitando Olt trn p olemica aqui sem que :primei-
ramente l i v esse concluído aqu.ol!a·. · · · .- ·. · 
' ·Mas, perguntão o~ >=mcus eon Lendo•·es; e sobre
tudo e ~r. clepntado por Matto,Grosso, que in
siste · nisto mais do que-·os ontroe', _porque é 
guc ni\o trallo li o!lsa · -.. qut>stão eleitoral- do 
Maranhão ? Devo d i:r:er que , muitos.- dos '!meus 
amigos ma . t~m- Jeito va1·.ias -.ve~:es a. mes~a per
_gunta.' Campre-1ilo portnntci d tir uma .resposta 
~atisfaétot·ia a uns -o . outros. · . · . · ·, 

senhores; como · mover essa · questão na ca
mnra no fim da sessão, estando e lla occupilda 

· com . negocias tiío--'imporlantes H Ainda.- mai5, 
vejo os Srs. deputados eansados · o· aborreCidls
simos. de ottvir ía\lar em.eleições. (Muitos apqia
dos.) Queria o nobre aeptltado de ·1\{at to-Orosso. 
que . é t~o ministeri-l_listll, . que eu viesse. !t':ltli 

..tratar_ de __ semdhapte <;>bjecto, _ r!)u,b~ r!d(l t e mpo _á 
camara ; acha que · devia· soltar · a-qui mais. , u_m 
U1mantiu6, .e sobret!ldo. este· q(lo _ promet te. ter 
ilina cauda· c3:teristssima ? I .. . ·• "· · ' · · · · . 

Ainda ·mais um~ .- raião': .·a questfi~ ele ifor.al 
d() MU:ra·nrilio .já ·está.. dei:ldíd:t. pela· ' cantara· ; .' se 
en viesse ·veíittlal-a .. aqui. o . Sl·. pr'esident_e se·rla 
o · primeiro â cham·ri.r~·ma á ordem. · E além :destas 
razões . gor_n'cs; hf\ . . Ulll:\ ratãO· Q tle· me· é p eSSOal ; 
é. a falt~ de' uso que ·tenb·l>·· d ~ tribuna. · · Como 
podia. .eu animar-me a vir aqui dçsaliat·;· em 
ordem c com · cla•·eza, uma s orie ta.manh.1. do 
factos, a referir um•\ his toría tão longa;· tão 
complicadn, no moio d e fraque nt es intm·rupções, 
e d istl"ahido por uma multidão d11 apartell d os 
nob~es dep_ut:\dos_? I . . ::. · ·. . 

Nao me JUlguei com· forças para tanto, meus 
senhores, e por iss., recorri á imprensa, ... onde 

julgo que,. ~esempenhei n minha . te.ro(a ~o~o 
Deus .rne aJD.dou. Aquelles senhores ,, quo . tao 

· afanosos· ·se .mostrão · e n1 . d iscuti~ cotnmigo a~ 
eleiçõe$ do M:arauhiió croio que ro·r_n~ci ·[!a.staiHe 
nli111ento para saciaTem _R ,s~a pauao. P,orque 
não recorrem t~mbem á imprensa, onde_ estarão 
livres dos mesm.ls . inconvenien-tes . da . tribuna 
QUG aC:Ibci· de r eforir? . . . . .· 

O Stt. VI!U.\To : - Será paixão, mns paixão 
muito . nobre, · pois à !fefonder ·u.m amiso: ntt· 
s ente . . ·. ' ·' ·: ·: ·- ·' · .- . ·-·· 

·. · ' 9 S~; !.\-Ns~o:N .Po ' pA_ç~: ,.:Po_is- _be~; peg~e da 
._peuna, .d1scuta . pela : amprensa; : _C1'eto , que .. lbc 
olftlr~i , ~~~sim como aos _ !'u tr()s sephores do, Ya
ranhuo, -uma· .. boa ~-firo, paYa d~!~euder~~ - o 
seu amigo; se· nito quiz:ereru npro7ottã\:o a cttlpa 
·nlio será·: · minhil.. Acho feio qae . t en® . . o ::>r. 
·olym~o ft:ito. t 1utos· deputados, .. nenhpü~ :deJles 
·!SG •presenwse a ~e~ePd.el~ !!~ - ac:eli~~-;~ne 
olhe -fiz :sobre a eleu;ao •. , S &.: DIIO f~»SSe :o ::>r. · -de-
tnt!'l'l!'t .pelo Rio· de Jaue~ro• .qwt .aliá~ .. e&~tava. 
muito. li~bilit.1dn p11r1 sustentar qasa ·d,~ussão, 
o Se • . Oiympio tl~-aria indeCe•o ! : .. · ·. ·, · . . 
. Se f qu~õl ·-<i: Q .. iuteresse qu.e ,e1tila . '!lO, .~razil 

qouLlquer que~tão _ ". ld~ral, e &abendo·o cu; pet·· 
· fei~am~ nte, ··como havta. de --Lruer setroelbante ta
ulanduà··para . a ca.mua ! - Ni~gue.m' q_ul!r - ~D.dàaar 
senão o •·eswtado ·de qualq11.er eletÇt<Q ; · &otire 
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·as meios de que Sé !Rn~.õtl mio e sobro os 
abusos qtte houve nhlguem quer fuzer ·o menoa• 
·cxamo : e ainda que se provem com evidenoia 
es~e~ a busos, sno geralmente tolerados; totuão-se 
fsctos··eousumm<ldos ; .o quanto maior foi a per· 
fidia que l!ouve ilo _P(Ocesso de uma elciçiio, 
tant'l maior é a _· glo;'!ll d~ presidente. triump~

·dOl', e tf\nto mn1or e uunbem n glona · .do ·m•· 
nisterio · q l\e sustenta esse presidente ... 

Ó Sll. VtRIATO:-Assfm foi em 1842 no " Ma
ranhão. 

O Sn- J.\NSJ,;l'l no P .1ço :·-O Sr. de.putado 
ainda so oc:cupa .las eleições de 1&~! .Eu ucm 

.me lembr., mais d e quem era então p1·csidentc. 
Orn, se eu sei disto, OOlllO, oão obstante, ani 

.moi-me a tr;>.tar do. questão eleitoral mesmo nn 
imprenso.? . 

g,._ presidente, .se cornmetti tnmanha .impru
. denci:l, n iio foi SBlliio para ~acudir de mim o 
lal>éo de traidor com . que . pretenderão mimo· 
scar-me, o presiden te do Mnranhilo na imprensa 
.do meu paiz, e · os seus amigos nos diversos 
círculos desta ca,pítal. . 

Do !~cto de eu níio ter trazido, e de não pOs· 
suk documentos pnrn.provar ns :aecusações que 
vesiío sob1·e o Sr. Olympio Machado, niogue m 
oonclua que a administração des!!e senhor tem 
corritlo mansa e pacifica, sem ·a menor nodoa, 
com· pureza. virginal •. . 

O. SR. VmrATO :-Apoiado, com pureza. vir-
ginal. (Risadas.) . · 

O Sa. JAxsEx no PAço: -A c:asa eom tantas 
· r isadas respondeu · como devia ao apoiado. do · 
. D{>bre deputado. . . · .. 

Nínguem · co•icl11a ainda. manos desse facto, que 
ignore; uma multidão de abusDs praticallos pelo 
Sr. · 01-;mpio Machado; B~stiio ns cartas do Sr. 
Dr. Mài&, que· 'têm r~ferido centenares desses 
abusos. e eom variedade espantosa·; bast:Io esMs 
cnrtas p l:l.nl qualquer ficar eonlu!cendo uma DlUl· 
tidão do actos criminosos, praticados p elo S1·. 
Machado. · 

O SR. VmrATO; -Essas cartas n1itl concluem 
nada eontra o Sr . . Olynipio, a mau ver. 

(Ha tlarios apa~tes.) 
O S1t . . J.A.~ :DO P.-I.Ç<>! ..:. Niio ha ~go ~ior 

do ~lie o q10e não quer ver ... €lreio qu~ o~tou 
fàllando com muit11. .mo1eraçí\o, e se niio estou, 
o Sr. prcsid~nte me chamará á ordeUl. Es~ll 
desempenhando um dever, e bem me custa vencer 
a rt•pugnancia que sinto em discutir nín·.i ~~o sobro 
intrigas cleitornes, Mbretudo .:em. p essoas .t ii'l 
intolerantes ... As cartas do Sr. Dr. Main,. que 
() .Sr. deput~d() pOl" Matto-Grosso di<; que nada 
concluem, não rorilo nem de leve contestadas ; 
níi.o vl um só artigo do Sr . . Olyrupio, 11em de 
tonto:> amigos que possue, que o til-:esse I 
· O Sr. Dr. Maiu tem feito accusações .muito se, 

rias sabre pontos de lwnra, ~ ninguem ~ contes
tou. P or. ventur~ será o Sr. Dr . Maia um ll.omem 
despre~ivel que não IMl·eça ll.Rlll refutação dos 
nobr~'S :dcpu.L:tdos 'I . ,Em que mereço cu mais do 
que elle, parn ter assanbado as. iras do nobre 
deputado do Rio de Janeiro, 4U que np<J~S disse 
tres ou quat..·n . p~lavras mais forte~ em .. refe:ren-

. cia ao -Sr; .. Olylllpio? l .. Eu c~eio que· .a· TU.~ o 
· ~ ~deiiSe · desp.rezo eslá: na d !tliculdade. de der~sa. :Não 
'·"e o' S~."'Pr~ Mai!l U)lla das llOtabilidadés d() Ma
' .raliU:~;; ·um homem de probidade .reconhecida 
· pelo=" ·seus proprlos rui": c rs~trios, ? . .. · · . 

: · , :ÚJU Voz.;-Umá das primeiras notabilidades? 
Essa ~ boa! ... 
·o SR • .J~Nsli-.:' DO PAÇÓ c-'-Sim; senhor; porque 

·niio ' dá o $eu apart<:~ c<lm mais ·força, pua que o 
tacbygrapho lhe ·conheça beo:!. ~ voz·? ? ."r" o S•·. 

'<le·pntado de ·Matto·G~osso 'ao e n<?tll~thdnde no 
·1'81% qnem ·tem um dlploma ·em· d•re1to! 

A MEsMA. VoT. :-Será notabilid;\de em medicina, 
porém em politica não. · , 

O Sa. PAULA CANnwo :-No Brazll ·não ~e c·n· 
· t_cnd•l por sciencia senão a . politlc;\ 1· .· · 

O S11. JA.NSE-:1: DO PAço :- Notabiildadu política 
mesmo, o notabilidade tão grande quo teria. en
trada duas v~zes em lista . lripliee ·se tivesse 
querido, e tal"ez tivesse h"je um assento muito 
distinet.; ·no senado braziloico · . . se niJ;o fosse um 
homem tão generoso e desinteressado· como. é. 
Quantos nmigas conta o n\lbre deput 1do .desses ? 
Qll& de -baixezas não pratieão vara ter· meia du-
ZÍQ. de voto~ em qualquer ele1çào '! . ·. , · 

Aindn ni'io vi, torno a dizer, ·essas cartas con
testnd·•s ~ · e em honro .do S•·· Olympío peço aQs 
Srs. d~putados quo dist;1o a.l~ttma cousa sobro 
esses ftctos que a S1·. Dr. MOIA tem dcnu·ncia.do 

·ao pai.z, com a autoridade do seu nome. 'Se cllns 
têm c•·imioalidades, porque o não ehamiio á res
~nsabildade ? 

(ria. dive~·sos apa,·tes:) 
O Sa. l'RESIDE:-"''E :-A.ttençiio ! .Eu peço no ora

dor que se dirija il camâl·a e não a cada um 
dos Srs. deputados em pl\rticu lar . .Isto tende a 
prejudicar o seu discnrso, deixa. d9 ent rar na 
.historia dos-factos que quer apresentllr pari!. res-
ponder aos apat·tes. . · · 

O Sn. JANSt?:N Do PAço:-Poilraclla·v. Ex. que não 
t.enl10 já. e11tl'8do na l1istoda de· fa.cto5? Eu diss e 
que· n impt·ensn na mtnhn provinein foi Sttppri
mida ; não sera isto um facto?· Disse · que não 
era possi'\"el obter documentos, qne erào · elles 
ne~nu•>s ; e achn V. Ex. qu~ niio. e isLo mu-t>tcto t 
Ach:1. V. Ex. que· eu ü&tou dil·agalido ?. -: ·, . 

O Sa. PREs:oes'l':r:::- N ito :digo. isto; tÍuis digo 
qun o nobre deputado pedio a ~palavra para apre
sentar um requerimento, e parece-mo· quo .. tem~ 
s e desviado do seu fim com O$ · aparte-; ou res-
postas que dã a esses apartes. · .. 

O Sn. J.ANSEN no l'Aço: - Cl·eio qo.e QStou .'11'1 
oa·dem convidando aos senhords 9,ue aiio h'io 
amigos uo Sr. Olympio para que dagii.o alguma 
cou:«~o em tlefe&ll dolle em refcteneia.ll e~ses actos 
tão variados, de tantas eepecies .... .. donuncindos 
ao plliz pelo Sr. lJr. :Maia. Eli J?t'Ome~ü á eas•t 
:JUO havia ti<). ser breve ;. por, 1880 niio. quct'O 
reproduzir atjlli oasn fuctoe, nem jutgn pre.,iso, 

. raéo tendo dles .soft'ddo a menor iUJpug(laçil:o. 
A accusaçiio .sobre todos elles.est.A em p é e.victo· 
rh,s&. Julgo_ poi~ estar no .meu direito qu') ndo 

. insto com os amigos .do pre.sidentc do Maranhão 
p a t•a _que digão àlgama cousa em .. s~a deCes11.. 

Quando eu . diss.e que não tinha· trazidn com· 
migo docamentos, não. f11i muito oxaoto, . JIOis 
quo stmpre. trouu dom>, que na hq~s;. ·d'l vi01gem 
me. deu o meu aoúgo .o SI'. Dr. ' ~:a, .e desde 
;à, para. prevenit' a~.lgum aparte do·· Sr . deputado 
de· Matto-Grilsso, declara cqús ··estes ' ·nRO· depen-

. dériio do 81'. Olympio, nem.; das.-suas r epartições. 
o Srt. VnnÀTo:- E Ílque llc'8 . que estão no SU· 

p•·emo .tribunal donde -vierão 1' · 
·o Sa. JA1'4SBN oo PAço:.- ; Sàbe di>Jto? Eistimo 

mui~ ; e não me . fará . o favor . de .d izer_. ll'\I'QU6 
esse negocio está eom .uma pedra ·em etma ? .. ; 
. o ·sa . . VIl\U.TO:- Por ettlpa' .doa senhores, pro
curem indagar, . e saberaô·· -a . nu:ão porque •esf.ã 
com a pedra em_ ciuia. · · · · . . · · 

. o Sn. Paut.A. CAllnioo : -E' porque a pod~ não 
estA por baixo. {BisadG.s.} . · . · 

O Sn; PnKSlt>E~Tat:-A\te11ção I 
o SR. JA:-"SBN DO PAÇ.ô : - Gomo está tão 

bem informado, dign-mo : entre os · dócumentos 
dessa queixa, que est4 'dormindo. h"verá. nlgum 
-d~ seeretaria da pret~idei!Çia '! ' i;' bem pouca cou:J<I 
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,àl)u>! documentos; sõ trago dous. doeu.menws ..•• 
Como porém pelo dedo se conhece o IJigante, 
por eeses dou~ docnmcutos ~ eamar' poderá 

·fo~mar ·· ·nm juizo, approx.imado pelo menos, do 
espirito qus do,nina :1 · administraçiio da miuho 
p1·oviueia •. 
' Estes dous· documentos ~ão relativos ambos á 

sl'ispensão da camara muniei'lal da capital do 
Maranhão; • 
· Sinto' quo n:Oo e;;teja presente:na casa um Sr. 
deputado por minha provincb, <> ·n"i~> voto.do 
de todos ; porque tendo esse se,thor, em refer~n
da· a um apnrte quo lhe h•vvin dado· um nobre 
dep11tado pela Bania, declarndo gue a guestiio 
da camara municipal do .Ma1·anh:'-o lhe olYerecín 
panno· pa,·a: mangas, desejava que clle, se aqu i 

·cstivesee , desenv.-,!ve3sc ag<ml. estn importante 
que.;tito com todos os l'eeu.-sos -da sua elevadis
shn~ inleHi_pencia, c dos seus talentos nno vul· 
gares. De!ie)aria .tanto ·mais isto qu'\nlo 11ito ftquei 
muito satisfeito com a demonstração de S. · Ell:. 
dada no principio da sessão. 

Quem tinha. paono plir.l . mangas r·aJ:a .provar 
a legaliclad~ da . sl!spensão d~ camarn múnicijMl 
do . Maraulmo llml~ou:lle a. d1zer · qtie es5o' neto. 
era lega1, porque. no Mara~;~hao não_ so matayn 
nem l'Oubava mau~, o . que antes da pre!ideneia 
do> Sr. : Olym_pio se ·raiia em tam ·1nha · escaln mu! 
não hnvia d1a que se não eommette~sen~ muitOs 

.r o11b"s o assa~i11atos ! Não ma faq.J cllrgo · de 
. repellir como maranhense .. t·mtas exager11çõa5 que 
po.r si mesmas se de3~roem, pois é tão exacto niie> 
se l'ouba•· nem ma,ar mais durante a governança 
do .Sr. Olympio, eon1o qu.e antes delle fosse tiio 
espnntosa e dilll~ia n matança e o roubo. l).lo 
exe.gerações . de . tllll geuio .ardente. ... Esta fui 
entretanto a uníeu demonstração. qu<~ eeee nobro 
.deplttado .deu, e ,creio quJ não sat•~fez t\ cam11rn 
n e!ll _no pai~ ; p<)t jsso \lesejnva que nesta occo1· 
sido nos abismasse elle com tocfos os recursos 

·de sua sciencia, esclarecendo de tal svrte a q ltes
tào que fitass<!mos todos nós a~nbasbacadJa. N1lo· 
& l~ando, .. porém, S. E~. pres~nte, rogo aoa o.utros 
Sra. deputados do Marauh•1o quo 6\çi\o aa suas 
vezes. 

S r. preside o tê, dopois do feita n eon!luiata 
ele!tornl da minha província, pelos meio~ lons::a
menl•l· por mim expo.~et011 no Jo,""""l do Commer
cio em ~ariu cor:reapomlench", ai.nda n"o 1\eáTiio 
sntia~eitoa oa a•nlgoij elA presldeucla, eapecial

·mcnto e\se sonhor, cuja ausencia acabo d01 la·· 
. ntentnr. Nti.> ftcãrão t ranquillos ~ t·eecã•·~o · vér 
. perdido todo. o frucLo de ~ant-> trabalho, isto é, 
r ec.:ároo que a c:am:u·a municipal· lhes nege.sse 
os · almejados diplomas. Ninguem est 1va mais 
receioso .:a e.ote· respeito do que o nobre depu· 
tado ·que está ausente, entretaotc> nio ·havia 
razão -va.r.\- tal se temer, porque apenas houve · 
em toda a: proviote!a umn. duplic:~tn na .comarca 

. do B•·ejo;. e ainda que nessa duplicata. se .co n
tassem .os . voto~ dos. adver:s;1rios da preaídencia, 
lsso em .nada alter;lrla o re;;ulta,do .geral da elei· 

. ç:io ; os deputados a.supplent~s seri11.o os Inesmos. 
· As•:m

1
· o quc: ·os ·nmigos :e. ·eoriselheiros da pre· 

sidene•a sulicitavão com· ~antQ empeoh~· ·do Sr. 
Olympio nito · era (mais que um luxo doe det'po
tisroo~. ::iu:r · 81'bit' io i nu til . . ' . O . .$r. Olympio 

· bem <J conhecià, e tanto que re!iistio · ~r· muito 
. te!Jl.po. a, .t,Q<!C?;>, os" empenhos e so~itaçõ~ • . e . só 
. nas .. v espetAIS ... da . apuração, uous .ou tres . . d1as 
antes . delta, e· que S. EL .-~edeu ..•••. lSão ,hull\'o 
relll.edio a~al p .rn livrilNw s. Ex, · de tantas 
iuij)onuna~ senão: lissj~ar O d t!Qr:eto. d~ S\l.S• 
pensiiu da camara muufCJpaH En vou· fer 88$9 
<locumeoto III<:JUOnlVIll, . qu.e . l.au.t.l honn. o Sr. 
Olympio. . . . . . 

" .'fendo a · camara. municipal- desta. eida·le, 
. composta dos -vereadores Dr.José da Silva Maia, 

. Ja:io J ose. da Cruz. João Gualbono da C9sta, 

Adrinno August'> Brru:e Barradas, e José Frasllo 
Varella, .empossado com notavel.al>uso no: cargo 
de \'&i'eador· dn mesma . cam~ra a. .João J!)aguint 
Maciel A.:anba, que pelo u1otivo. de .h~1ver · seei· 
t4Uo e ex~~cído o luga~ de seu proeurado.r havh 
perdido .o di~eitJ de. fu.oteciona1· como ·. v efcador, 
para 'que linha ai do ::mteriormento . e leito, tóf· 

. nando-se este facto .. tauto mais censunwel , quanto 
é certo que antes disso. a despeito t.lns . orde.ns 
expedidad pelo governo da provmcia, deixãr.t de 
da1· posso e exerddo ao vereador Lupreclo 
Frnnci6CO dn Se1·ra Mat'tins, contra o quAL 'não 
mitita · incompatibilidade alguma: o presidente da. 
proYí uci11, usando da attribuiciio que lhe confere 
o . art. 3-, $ &>, da lei de.;: de Outub•o do 1634., 
resolve suspender d·> cx.ercicio de suas fl!ncções 
os ditos \'ilreo.dol.·~s ·.or. Jose da . ~Uva. ·::\fale, 
João Jos<l da Cr11z, João Gualberto • ·da Cosl.t4, 
Adt·iano • Augusto· Bruce Barradas, . e José Frasno 
V areUn, pam-serem devidamente responsabilisa
dos pelo abuso ·commettido. 

« Palaeio do governo do Maranhiio; 4· ·dll Fe
v~refr:~ de 1853 ;_Eduardo ,Olym.pw llfacluzdo·. 
Coníorme.- No impediltlênto do· see•:etorio, Mal·· 
cellino de A;:'eud<J .P IP'àigtio , officio.l·m,.i.or inte
nno.- Donrorme.- ·o secretario, M anoe! Peo-eira. 
da Cunlut:» · . · · · 

Coino é. pergunU.ráõ, que eu pude obter ésié do· 
cumen~o ? P o r ser membro do . eRmnrn municip9l. 
E como fui eu membro dess~~o cam~ra 1 Eu tlnha 
tido na· eleição meia duzia de · voto~ : era :sllp
plonte cr.:io que em 4• il\gar, entretanto llvJe 
tenho a honra. de ser um do• membros el!'ectlvos 
rn11.is votados de;;;;,, co•·poração, porq 11e ·O. presi• 
dente da provincia n&s ve~perlUI ·da apuraçã.n 
R&rat n~o só s•lsp~nden os 'propl'ietarios, · quasi 
todos, ~omo manJou elimi•uu to1os os au.pp~en
les m-tie votados que lhe e~iio hostis, o com 
esta pnrticlllarld:1de que forilo con3er1•ados· no 
camar 1 olympica dous capi~es da guarda nacio
nml, ent1·etnnto qua foi el'cluido outro, nomea·to 
no moamo dia porque era cupil.ão da go.arda na
cional! 

E' llscuaallo di~er ~uo estn exclusi\o fol illegal, 
porquo n nov& lei do eleio;:':íes nl'io decr~tl\ eli
minação doa ofileiaes da guarda nacl.onal. 

Ne.'l!la demiasiío goral a ilm massa de verea
dores e enpplentt>s; eu, -por u on .ruilagro ·q o.e nno 
posao explicar, vim a 11er UI\\ dos . vor.~adoras 
nroprietarios da nova camllra. Realmen~ ainda 
ni!o pudd atinar com tl razi\o p.>rque t ive est~ 
privilegio. Dizem ·que en não fui exelnido· {por 
qualqucr motivo que facilmente inventârno, eu 
mesmo sem nenhum IJretexto, · como com algt;ns 
aconteceu, porque S. E~. suppóz qne · en -l{• não · 

. iria, -estando re;itado da· politicn ; outr.Js dizem 
'!Ué s. Ex. desejava quo eu fosse . maltratado. e 
insultado pelos seus amigos. Não se i se estas 
foroio as suas vistAs, n vudade -é .que, supposto 
11ito mo apresentasse no d ia d11 apuração. geral, e 
nàll me ·occupasse na .camat·a s~n:lo d~ interesses 

· do município, · fugindo do ··proposito de t_u.do 
: quanto·dlzia respeito ·a intrigas de partido·, toda· 
. via flli ro11ito maltratado ·-por ulguns amigos ·do 

Sr. Otympio. . · :- : 
~r. presidente, eu não prewndo fazet' · ·~ste 

. docume••to o objecto principal de ·minha &CCU88· 
·:ç§o; sempre quero porém_ fazer sob!e .elle: alguots 
reparos li~eiros. O meu primeiro. · r eparo . reCahe 
sobre n data. Note-se qu~ 11 portaTiâ ,· .tem . a 
data de· 4 de· .[t'evereh·o. ~ a apurS\Çào geral . devia 
ter lu!!& r no dia 7 ; daqui re.sult~ eo.m . a maiot' 
.evídenelt\. que -tudo· quanto o. pr"id•l\~ folr: nio 
foi sen:\o um pretexto muit'l futil 1'1 miseravel, 
para e:~;pellõr da . ~:&~IU~.ra os vereadorel' legítimos , 

.e .qtte ·a verdadeira .causa desse acto escandaloso 
(oi .a ~tpumçáo geral da eleição. · Aind'l. lllesme 
qM o :ir. Olympio · tive.osse: _denuncia . secreta do 

·que a camara municipal- ia. apurar· a.ctas ~ •. 
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o que cro uma ca\utnnia, e jó. mostrei que ha.c 
vendo uma só dotp\icac.a, n do Brejo, n caDlara 
não tinha arbítrio seni\o a respeito _ d~sta que 
niio alteravA o resultado geral da elet.;ao, o 4ue 
podia S. Ex. t'eC<Ja_r, tendo poL" si o onlni;;teri!>, 
c uma camnr•\ unamme pnra o exame c aprovaçao 
da ~ua eleição 1 ~ada; devia antes ·csUmar, 
inimigo como é da Estl'ella, que eua apresen
tasse essas actas fals:~s, pal\1 maior descredito 
della. Mas o presidente quiz mostrar que não 
rcsp~ito. consideraçiio a.lguma, quo nii•l fa.z o 
menor caso da opiniiio publica, o que para elle 
as leis siio umfi t~a de ara.nbn que ~ Ex. rompe 
e desm:mcba com qualquer sopro. 

Nilo tem, pm·to.nt<., , _a nocno~ descu~pa a Sll;~· 
pensão, e s. Ex. devut. ter t1do ma1s ennrgul. 
do que teYe re,;is~indo nps seus amigos que o 
compromett.êrí'io leYinnamenLt>. 

Senhores, em h on ra da camara mn•licipRl Jo 
Mnranhiio úeYo d izer quo a SU6~nsão des.~a 
cor~oração não foi por nenhum !1-cto_ do preva
•·ica~.ão ; o Sr. Olyn1pEo era o pnmen·o a reco

.nheeer a moralidade de seus membros. O pre
texto para n suspensão foi um acto pel~ qual 
deve e li!\ oneree~r nté Iom· ores, porque observou 
t•elígiosnmerote a lei, como hei de pr<>var. 

O segundo rcpa1·o que teullo do f=~r ó quo 
o presiderot!' do A{amnhão não c ita a lei ou. 
·o a\•iso em quo se finn~u para suspender a 
cnmara. E con1o bavia de citai-os se n:'io e:tisto 
disposição algnma. que ap~drinbe o seu aeto? 
Nem os nobres deputados sào capnzes de npre· 
sentai -a, ainda mesmo forçando e· torcendo o 
texto. Na imnlensa collecção de a.vis()s que temos 
sobre eleições, avisos c<mtt·aJictot;o~ e repu~
nantes entre si, q11e por si só· proviio n desmo!'ll· 
lisaçfio d<ls differentes govemos qtte temos t1do 
em m~teria de eleições, porque t·odos esses nvisos 
são fl lbos do intc1·esse do momento, em todn essa 
collec~ào não ha uma só d isposição. torno !1 
dizer , que fosse infringida pela. eamara mllnt
cipal no acto que deu lu"lll' á. sua suspensão. 

Ha em verdade um aviso do Sr. !llareclllno 
de Brito, quando ministro do imlJerio, qne con· 
sagra a dout,·ina da incompati billdado cntt·~ os 
Ycreadores e os empregados da camara ; e com· 
mina a pena .de perda do cargo d-e VCI'Oo<lor 
áquelle que aceita emprego. llll cn111ara de quo 
é membro, p:>rem um suppleuto ó por vontllo'a 
vereador? O supplente não é conaiderado vereador 
senão depois que prestou o jul'9.mento, e q11Bndo 
tomou posse. A nossa legislscão e.siabelc~e a 
me5tna distincçà" quando trata dos delegados o 
subdelegado~, dispondo uma cousa s•>\)t·e oll pro- · 
prietarios, e outrn sobre os aupplentca. E tl fni 
supplente na deputnç•ío ~ernl : podia s!lr consi· 
derndo como d•putado ? E quando passei a sel-o ? 
Depois que tomei posse O.<j11Í -

O Sr • .)oão Joaqu:m M~ciel Aranha, procurador 
da cal!'ara, tinha Ud • nlgnns votos na eleiçiío 
municipal, e ~ra um dos supplentcs menos vo· 
tados. N11nca, pot:ém, · havia stdo ·chamado parn. 
funcci<innr na camara como mombrc. della, nem 
neullum supplente men<>s votado do quo . ell<l. 

· Eo1 .tres annoi; tle exhtenci:\ que tinha o Cll· 
mara :ainda não havia s ido prec i~o chama.-• senão 
supplentes mais v:>tados do que elle. O Sr. Ar>"•· 
uba,. portanto, não era nem podia ser considc-

. rado· vei'e:\dor. No prlncipío deste anno, tendo-se 
r.etirado .da·.capitul, ou cstan•io impedidos muito~ 
dos vereadores e dos supplentes mais V•ltad os, 
teve n: eatnara pt·ecisii.ó de convoca• os supplente>s 

· imnlediatos· em votos, e · chegando então a ve:~; 
do Sr. Aranha, tomou e!le posse tomt> vereador, 

. mas tl'lpois de ter préviamento resign1do o cargo 
de procllrador. A camars foi pois escrnpulosa a 
respeito .:la admisalio do Sr. Aranha, e ''umprio 
ex<:~cta~ente o aviso que regula essa ll1uteria. 
A. eam•1ra· est .. wa bem aconselb.ada, c conbeee11do 
o desejo ·que tinba a presidencia de achai-a e111 

fa!la ·par.\ · suspendet-a, por interesses nl uilorMs, 
não lhe havia de dar motivo juslo para a sus
p~nslio. 

Ha nindu nn portflria · ama :razão quo· seno 
como que de contrapeso na j ttstilicação do ac to 
dl\ presideucia. · ·· · 

E ' a parte r elativa- ao Sr. Luperci·) . Estl se
nhor é menos votado do q uo o Sr. A.o'8Uha ; 
ccuno lhe havia n camara d,J da r >tssent<>, quando 
:~inda n:l.o tinha sido chamado a(!uelle n~Ltl outros 
supplentes maL~ votados ? 

De,sd.; o principio do anno passsa·i .:. que o 
Sr. Lup~rcio forcejava por ter en trada na ca mara, 
sal~·mdo por cima de utuitos supple!J.t.e~ supc
rior~s u elle em vot<>s. Requereu vanas v ozes á 
camat·a que o admittisse a pt·eslat·_juramento, 
e a ter as>ento como va·re Rdor. Nao tendo a 
camarn aanuido, rceorr~u para a pr.,~"id~ncia- Hiio 
de os St·s. deputad<>s crer q11c o Sr. Olympio, 
dep<tis de ter medi~ado 8 ou lO tnilze; nessa 
questão, decillio-a finalmen te a favor da camara, 
inJefel'iodo n pretenção do St·. Lupercio! ! Eu
tt·~t:tnto na vosp era da apuraç:t ·> geral servio 
esse me.;mo nct~. su~teid.ndo auteriol'lne::~te pelo 
:Or. Olyonpio, para j11Slífico.r s. su spensiio da. ea
ma r!\ ~ Fez· Ntllmcnto· p as10ar tanb Josemba· 
rac;o. 

Quando o Sr. ·oty mpio veio o esta cam:ua· no 
fim da ·Bessíi.ti {lo anno passado, ficou o Sr. bri 
~adeil·o Magalhães administr .llldO a prüvinc!a como 
1• vico-pt·esideute. O Sr. L npercio • . não tendo 
obtido desp tcho favoravel do· · Sr. Olympio, ~e
c:>rrcu !lO vieol·presiclcnte , q11e IDB-!\dOt.l que a 
c.'\mnr'.l mnnicipa\ cowoe<t:~so os supplen tos na 
orJ~111 da votnc:io. F<>i o quo a camata fez con
vocando o Sr. Atanha c outros · mais votados 
do 'que o Sr. Lupercio. ticandll pre; nchido · o 
mlmero legal dos vereudores. · 

·Portnnto, ni\o podem do maneira ·alguma pro· 
vnler os prete.-ttos ollcolhid<>s pelo St·. Oly.npio 
Machado para justificar a s~tspens!io de. camara 
de s. Lui:~; do Marauhão. · , 
Xin~ue•u se plrsua.da q_t:e o eamara suspensa 

rcctiSUVt\ dar IIB3ento ao S r . LapP.rcio por motivos 
elcltoraes. A. camaa·a oa·a unn uimo eon opiniiio 
política, o nenhum receio !'odia p-.>is ter d ú St·. 
Lu'percio por esse lado. R,c;eiava sim que ollc 
v~r\urbRseo os seus trnbulhos con1 sceua.; tristes 
o lnmcnta\·cie quo dorilo lug-ll' aos novos vo· 
r~adoL·es Llo S•·. O!ympio pnra o e:tpcll ir do seu 
soia como tnt·bu\ant"• seg11udo li u ttiwamente no 
P1·oqrt:.fso, follla d•J minl!a prMirtcla. 

Lln\ito ao que c:c.pendi os meus ligeiro~ reparos 
sobra o acto .ta suspençiio : vamos nzora 90 
outro noto do Sr. Oiympio Machada , sobre o 
qunl t\••mo principalmente 1\ minha acc~açüo, 
o a respeito Jo qual soticHo informaçiit~~ d<J go
vcrt~o imperiaL 

A camara municipal do M,u·anhfio foi suspensa 
no .iia -\ d~ Fevereiro; ha do crer estn augusta 
nsse1nb\éa. !ta de crer o palz que até ·hoje niio 
foi aquella camara ai:túa · resoon;nbili~ada ~1 1 Nno 
posso dizer com cxactidão· até hCijt:, mas · affii'IJlO 
que nte a. ultima dat>~. do Maranhã•> ha noticia 
de -'lue o pro~csso não tinbs: tido ainda prin
cip io, nem havia ordem alguma da prcéidencía 
n esse respeito. A'lni <)stfi: um d ncumento ·qne 
prova. que até n minha :sàhida do Mt~rnnbii" para 
aqui aquella camara ·não tinha sido ainda · res· 
ponsabitisada ; o pelas ootioiM vindas p()StNior
Jneote sei '1UO o Sr.· O!yu1pi•> ·sustentava· ainda 
o f!l~u cCiprí-cho, Nilo · letei à camam este · doeu· 
m~llto p•>Tqne não lbe ·quero roubar o tempo, 
ruandal o·hei porém' imprimir com o JOGU diseur· 
so ; e ren\ettQ·o ent.retnuto á m09a. pllra quo 'os 

·Sr,;.' deputado;; o 'l'ej:'io Q aprcei~m · devida1nento. 
"Di:~; o D1·. J·1sé da Silva Mnia, qui! · :\ bem 

do seu. dir·eito, prt~<:isa que o cscri vão tnterinv·do 
jnry lhe ceTtltl.que se e:tiste a\gu•n processo de 
.-esponeabilidadc contra o supphcantu u os mais 
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vereaüores da ca:llara_ tnuniclpal desta i:h.l lde, 
suspensos por portana de 4 de Fevereiro do 
Ex.m •. pri)Sidentc d11 - pruvincia,. quer pa'r . uJÍicit) 
deste ott por deouncta. d~ Dr. promotor publico.; 
ist~ n:lo só . poc este juízo, como pelo da se-
gunda ,-ara. • . 

• Pede RO lllm. Sr. Dr. juiz do direito da pri
meira ''arn sssltn lhe defira.-E. R. M.- José 
da Silva Maia.» 

« Despacho.-Passe ~m termos. Maranhão 4 ile 
Julho de 1853. -GueJ>J"a. » 

« Certifico em vista do nrchivo dos juizos de 
direito da primdra e segu!Jda vara do termo Q 

comnren desta. e~p1tnl, uào. existir processo de 
qualidade alguma contra o sup plican·te, e nem 
cunh·a os vereadores da camara municlp:tl desta . 
cidade; e nem tnmbem me consta que p1·oc~~:iO 
aljlum se instaut"asse ou se mandas;e instaurar 
a respeito. O refericlo é re.·da.de, em fé de quo 
passo a pt·esente •. Mnranhão, 5 ele Julho da 1853. 
- O escriv!io interino do jurv. -Antonio Gon-
çalves de Abreu.» • · 
. " Agora, senhores; ,,·ou ler-vos o :que dispõe 
a lei de 3 de Outubro de 183-i no art. 5, Si 7•: 
"Suspende•· a qualquer empregado, . pot• abuso, 
omissno ou ~rro cotnmettido em- sou offieio, pro
movendo ·immediatamente a responsabilidade do 
mesmo.» · .· . ·.· ·. . 

A lei diz- ·immeáiawmente, mas o immediàta· 
mente do Sr. Olympio Machado slio 8 ou O me:tes; 
nem soi mesmo quando esse immediatarMnte se 
rcalisará, porque os vere1dore~ suspensos, pelns 
ulttmas . noticias, ainda não tinhão sido p.:oces· 
sados. ·· . . · . • 

Um escandalo dessa ordem poderii ser .tolerado 
por um governo que preze a sua dignidude ?, Por 
certo gue .não: entretan~o. com magoa ·o digo, 
foi · pelo ministerio . passado !. · . . 

Debalde, Sr. pre~idetlte, os meus amigos recor· 
rilriio .ao Sr. Olyonpio Machado pedindo-lho .que 
em comprimento da lei S. Ex. os mnndasse res· 
.poosabllfsao·, ~ Sr. Olympio nunca deu o ·menor 
despacho. N!lo podendo ellas obter justiça em .l\:1:3· 
ranbão, recorrérão ao gvvct·no Imperial e en
vit!.rão . não menos, de tres . represent~ções no 
Sr. ministro do impcl"io; a decisão .porám foi 
llcubuma I · . 

O Sr. ox·minisLrt) d<> imperio não se acl1o~ com 
copacidade sufllcient'} !)IU"a decidir ~mn questao 
de primeira intUJçiio, on nntea o Sr. rx·minlst.ro 
do 1mperio nilo teve corag~m de manda1· o pro· 
sidento do Maranhiio cumprir n . lei! Antiga
monte, quando o s;stema constitucional nilo cs· 
tavn tão alli:mtado, QU!il o ministro qne não 
demittiria logo o presidente de provincill que 
tiveuo praticad·~· um ·escandalo desta ordem? 
Hoje infelizmente iss~ se .,é a cada moo~tento , 
de sórt.il que só tem\JS constituição cscrlpta; de 
facto, porem; e ·na pr~t!ca, pesa,. sobre . o palz, 
mórmente·no norte; o· mais- sanhudo ·despatism~ 1 
(Tro~o-Ú di.ffe,·entes apa;·te:>".) . 
Senhores, e a . ouvi dizel". não sei se é vordado , 

tem havida m~·sterio .imptjneti-a,·et ' a este . res
peito, que o 81· •. ex-ministro do imperío mandou 
ouvir -o_. con~elho . de estado sobr_o e~~ .qtlestiio I 
Se ass1m e, deu. o goveruo. · •mi?enal ~ a estll 
quest.ito ' tão obvia aliás, e tão . slmples; uma 
importancia qae realmente ella não merecia I 
Quem snbe .. ae por cnusa. dt>lla o imperio não 
iria a pique ? I Quando os .. nossos legisladores 
creAr1io um conselho do ~sf.ado. J!iio penilârão 
com certeza que elle tive586 · de ae occopar 
nunca com questões como es\11 ? . - . 

UKA. ·voz ' -Eiitiio a suspeuSã.o de uma umnrn 
é queatio miae.ravel 'I · . · 

0 SB. J,uÍsJ>~' Do PAÇO:-Não digo q"ue :1 SUS• 
pensão de uma camam . municipal seja questão 

miseravel, e peço no nobre deputado pelo Rio 
de Janeiro, que 11iio torsa nem -adultere as ··mi
nhas palavras, como j ,\ fe:t com ·os mous cs· 
cl'iptos : não 6 d~t quest:1<1:" da. suspMsiio que 
mo .occupo ago~a ; jâ. disse que rião · era· sobre 
esse acto, .po1· muito esciwdaloso que seja, qne 
cu. queria pedir informaçoe~ _aa· gover110, mu sim 
sob.-o 11 falta de 1"csponsab1hdade dos ve1·eadores 
suspensos, e que era sobre este segundo attcn
tado qne eu firmava principalmente n minha 
neeus:\çào _ao pr.:sidente. do Maranhao. 
. A questão .de que trato não é, por certo, de 
tr!lusecndente difficuldade ; consiste nisto : saber 
se 1\m pl"esidente de provincia, quando ·su·spe.nde 
uma c·uolata municipal, póde caprichosamente 
deiXJit de mandar responsabilisar il!lmediata
mento os membros snspens~\1 dessn cnm!l\"1\? 
Ou por outra: saber se . a palavra immediata
~nt~ quet· dize~: . oito, nove, d ez me<ocs, · e o_ li-
mite que tem l 1 ·. . 

.Pa.ra a soluçáo dessa_ questão não valio\ pois 
a pena, . ne.m era decente ter · incoi:nmodado os 
Srs. conselheiros de estado, 'qi.ie devem l"eserval" 
suas lucubraeões para. difH.cnldades de outra ·or
dem. Entre.tanto. se essa quest.iio foi com effeito 
e ilv~~·la ao. conse'!ho de· estndo, nem nt"e,;nio pelos 
anc•o.os da ~atl"la·, -pelos nossos sabios, ainda. 
pód_e .ser resolvida I l Con\o c que se protege 
assun tamanho escandalo ? 

O Sa. VlRIATo : -O presidente mandou:os pro
cessar. 

O Sa. JA.NSeN no PAgo: -Eu · eBtava mesmo :i. 
espera cleste aparte, e est_imo muito que o no
b L"d deputado m'o désse. Senhores, ··pelo vnpo1· 
ultimamente chegado do norte é que eu · soube 
dess_!l mampar1'ã, inventadn mi$ei'avetm·eute para 
desculpar o attentado do· Sr. Olympio -ll<tachado. 
Não sei se a expressão é. portugaeza, mas oa 

·nobrc.s deptttad"s eomprel.lendem o que eu quero 
dizAr: Tem sido pat·a todo o mundo segredo do. 

. abelha a tàl ordem do prasidento para esse 
p•·ocQ~so ! . (Hc"l um a.ra•·!c) Por este 'llltlmo vtt
pnr recebt . urna carta da qual pa11s•• a ler · um 
t1·echo : «. D. Francisco disse ao J. 1. que o 
Olympio lvgo que suspanc.leu a camara omciou 
no pr.>motor para denuioclar. Na queixa ao au
Pl;'Cmo tribunal de · juatiç11 ba doeumento doodo 
polo promotor quo prova o conl.rnrio. 11 

Vou agora oecupar-rne eom u apartll do Sr de
putado de Matto-Gr.~aso. 

Se clÜate ~~~~ ordem, como é quo clln noio 
f<>l Pllhlicnda na · Ga.:eta OQ!cial, onde u Sr. 
Olympio 1uaodn. imprimir lollos os "us netos'! 
Ninguem me responde. E agora ninguarn me· di\ 
um aparto I E como é que o J?residente da Pí:c
viucia uü<l ntundou responso.btlisar o promoti:.r 
publ~co. que r)ito cumprio por tanto tempo a eun 
ordem? N.tda .de re•posta, nem lw. mais aparte~! 
.E .como , é .. que : o. Sr. O!ympio · na.s quQi:r.as é 
repl·e.sentaçõ.es . aos· verea!in•·es· .s'uspenso. s ·. JiãO 
.lhes declarou ·que já· h>"lvia·· dado· orda!I\ pa·r!l n 
denuncta? Porque nãc fez tambem essa declo.

.1"11. ç~o ao .j.uit de dtreit.o da. capital, 'quarido ·lbe 
ped1o cert~clM dessa ordem?. Po1·que •üio·. mím
dou .. dar , ce~·t.íd:\o. ~~lo.. ~os vereadores su~pen:-o.'! 
.q'!ando lha ped1~~o 4•re.ctamente? P.o~que. ·os 
mmostros, que VI!IO o·· S6~ ·:delegado·, ·~pinciro · 
tnumphnnte úeosi\ accllsao;ao,- não ·:·con[lln:dlrão · . 
logo as rep1·eseutações dos vereadores suspensos.-1'·1· 

Nl!o . é 1aci,l r~sponde~ a · tan~s' porq1,1êli:_ Etc· 
sen_horcs, como · e. qu!l .na negoc1~~ ~Cl'l1,tor em 
um govPr.no const.tu=t_onotl ?· (Apoitzdos·.) · 'NAci' se 
e;tá vendi> que é um miseraver. ombusto, "iima 

• desculpa ·ridícula. que sh ·serve para provar qne 
o .Sr. Olympio é ri~ em e.,;peditlmt$. ' · 

· E11 creio porem .. que a sWI causa nfió gunharã 
l!luit.o coiD a · bella descoberta: ·Por ellA ·o·._.Palz 

· av·r.liarã ·bem a boa· fé e 'sinceridade com que 0 
presidente do Maranhão te.m procedido na :sua 
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administração. Observarei tambem que niio é 
muito nobre fa~el' cahit· sobre o pobre promotor 
o peso da respunsabllld•tde... . ::>enhorcs, vl<t.'> 
qne os meus am igos não pu.derã~> de nlan.tr..t 
obter j ustiça, nem do presid~nte da província. 
nem otJ governo imper ial, eu me prevaleço do 
privilegio. que tenho de ' faltar neste augusto_ re
cinto para reco•·rcr a. umn pes•ua que e~tâ. 
acima dos presidentes e dos ministros, ao chefe 
supremo do estado. 

« l:)enlJor. -Os vtreadores suspensos da cam:u n 
municipal da cnp!tal d o Mal-anh iio reeorNm a 
Y. M. lrtlpcrinl para quo niio consinta que elles 
fiquem eternamente sob o peso de uma accusa
cão por muito . fum que seja; e lles pedem a 
Y. M. Imperial 9ue os mando processar segundo 
a lei do impeno. Se estão innocentes, como 
pensiio, desejão ser ab3olvidos, e se silo cul
p ados, sobt·o e\les recaia a snncção d~ lei. E ' 
só a execuçiio da lei, senhor, e n ito favoros nem 
graça~! que a9oelles snbd~tos. deis itnplorã" nest a 
occastao da mdefectlvd ]'tlsttÇ:l de V. M. Impe-
rial.'!> · 

Tenho dito. 
O Sn. P Rl!:stno;'!'.e : - Não sei se o nt•brc de

put:~do tem de mandar nlgum r equerimento'? 
O Sn. J&.'>SE~ oo PAço) :-Sim. senbot·; lt~i de 

mandar . 
A discussão fica adiada pela hora. 

. ORDEM DO DIA 

ElolPRii:STOIO AO EsT.\DO ORlEl'ITA.l.. 

Ent~a em segunda discussãl) a proposto, emenda. 
e artigo ndditivo relati-ç-os ao e~nprostímo . à re
publicll Oriental do Uruguay. 

O ·sa. PA.cHEco : -Peço a "Palavra. · 
O Sn. PaEsiDE!"TE : -Tem a pahvra: 
o SJ:O. Paohoo a • - Apunas organisa~o · o 

actu!ll fiBbinete, o s eu prirneil'o acto, a cousa. 
que mnts urgento se lhe antolbou, foi tt·azcr ao 
corpo legislativo o pre.-;ente p~dido, peiQ qunl 
pretende ser autorisado .a supprir pelo 6Spaço 
de um anno uo Esto.do Oriental com a quantia 
mensnl de SO,OOO palacões, quantio. esta qlle foi 
reduzida o. 60,000 pelas commissões a quem fni 
submcttida a proposto. A pressa, Sr. presidente, 
do no\'o ministerio nesta queotdo, que . parece 
ligada ao seu nascimento, â9 eircllm!!t..lncias 
particulares de que este seu aclo íui revestido, a. 

--cetebrtd:nda·-com·---<luo -- as commissões .. derilo pa
r~r. e a urgencJa com que a co.mara discute 
este negocio, süo cousas que deixão bem claro 
ve1· o inte1·esse e n import·mcia .que o governo, 
toma neste empre~limo; tudo rev()la que moti
vos muito Colrtes e reconditos cxiste!l\ para que. 
un1 tal negocio nos OCCltpe com tant.o empenno 
no fim da sessão, quaado a c:~mara com muita 
difficuld11de •e reane, quando a attenção já se 
ach~~o f•ltigada. . 

Impondo-me ainda nesta ·oecasião,' como sem
pre .o tenho feih , a · mais ~ludad;~. resen·a .. • 

O·sa.· BRAllDÃ.9 :-:A(loiado-
. O. . Sa~ PACHECo~-. .. que. é indispensayel em 
questões .. desta ordem e natureza, eu não pedirei 
ao Sr~· .ministro ~os negodos estrangeiros qne nos 
revele _esses mottvos ponderosos c reconditos que 
o impellirão a comparecer_ perante esto camara 
para reel.tunar da naçiio mais este sacrificio : não 
exigirei que nos 'e1ponlta COIISAS que elle julgue 
nllo · dever declarar em publico : igooraudo cu 
esseJ ... ~oti.vos, qão. ·tendo meios de penetrar os 
$e!ml4.!>8 da secretaria dos negoeioslestrangeiro.s, 

.e niO querendo· que elles sejão revelados antes 
dO. t empo, cabe-me apenas uesta occasião avaliar. 

os fundamentos . ostensivos eni quo n 1•roposta se 
b .1s1!·1. Slttenderei sóroente aos mo ti vos que S.· Ex., 
apr.,.;.:ut·ou no pr.eambulo de sua proposta, fa· 
zendo nesta conf,,rmidade algnmu observBções 
que s er ão notes duvidas o reparos, que sujeito 
á sua considoração. 

As t'&zões, Sr. presidente, · qne vejo nesse 
preambulo, não sãQ, uo meu co uceit.o, taes que 
com elln$ ftque jttSlifieada a necessidade do em
prestimo nesta oceBsião : com tae s fundamentos 
amanh i devercrno~ fazer cmprcstimos a outros 
estados ·visinhos, e it·emo3 mareh:~ndo de sncri-· 
fieios em sacdficios para com o governo d~ Mon-
tevidéo . ·· 

Não desconbeço as más circumstancias· finan
ceiras do Estudo-Oriental, provenientes das cala
tnidndcs que aquelles povos supportàriio por 
tan LOS :mnos co m tanta heroicidade ; seml_lr~ fiz 
votos pelo trinmpho da causa que so ple1teava 
na prB~a de Moutevidéo, por mo parecer que 
de~sn. ot·d.em d g consos nasceria um governtl re
gular : · tenho mesmo razões para sy!lt po.Lbisar 
com esses nossos visinhos. l!as antes d e t udo 
estt). o meu .dever de representante do Brazil, 
q ue m~ obriga .a ser esc1·upt1loso no . dispendio 
dos dinheiros publico$, principalmet1te em N la
ção ft e;;se as tado, com o qual j :l. temos feito n:io 
pequenos. sa.cri6.cios ; pa1·a a continuação de 
novos favore3 n:io cooperat·ei racihnente Ctlm o 
nteu -ç-oto, g ue aó daria diante de urna neeessidad e 
indeclinavel. . 

Partindo da politica por nós inau~urad" na
quelle . estado, . concedendo que nos convenha. a. 
suo. susteutação, e que .devamos adiantar dinhei
ros ·parn que se consolide a paz oa1uella re
publica, eo:no couia que muito nos interesse, 
cumpre ainlla assim avedguar se esse .estado 
não pode marcbor sep:1 o auX:ilio deste empres· 
tl1110. Ea. creio que por ora .não está demons
trado que _ sem este dinheiro perecerá· a repu. 
blica. Tem ~lln esgotado todos os meios. todos 
os recurs()S lina~ceit·os para acudir os suas des· 
pezns ? O seu g<>,·erno, nas conjuncturas em quo 
sll . vê, tem praticado o prmelpio dn stlvera eco; 
no mio.? .Eis 11 que eu •gnoro. e qu~ aliás . cum· 
pre s nber qunndQ se quer decretar um em prcs· 
timo. S. E:t. o Sr. mioietro nos 'POderá informar 
alguma causa n oste respeito. Eu ponso que .o 
~:overno de Montevidéo a índa nilo tem exhaurldo 
todos os meios financeiros de <;:ue pôde dispor 
para que o estado !uncciono t•egularmente. · 

Noto quo os nossos genoros de export4çi\o estão 
suj :itos a Jireilos ; npeou agora. os temos mo· 
tlillcado, e pretendemoe gradualmente modideo.l·os 
até que fiquem exLinctoa, . ., no Estauo ·orienta-r
os courós, que são sua pl'incipnl e:tportação, 
e•nbard1o . li \•res de direitos I Quem não pi.ecisa 
do i01pór direit.us, que alli via assim os ,geueros 
de expor~o parece nuo se achar em: :.ciz:eum· 
s\4ncias desesperadas. Nós q ue . eaíPJ:~tilmos, 
aimb não ·pudemos _alliviar coml!leü.rnen te de 
direttos de cxportaç!lo os nossod . gene t-os , e o 
E•tado Oriental que n os p ede ·emprestado dis
pensa-os nos couros, que tem, a - concurre.neia do 
Rio-Grande .do Sul, que os pafta I . · . · 

Ora, se o E $tado Oriental se visse em Ct'iüce.s 
e desesjleradas circumstancias , , .dar-s~hin este 
facto?. Não lançaria miio deste e de . outros re
CUt'SOS. PNPrios .'t · . • . . • . . . .·· 

E estaremo:1 nós em eircumstancias t ão pros. 
peras que devamos !azer sacrificios, .liberalisar 
Cavot·es 'l O oos~o estado (l()tual de. prosperidade 
será tdo solidn e ~ro que nio devnmos olhRt" 
para o futuro ' Eu creio que devemos, e ·temos 
razilo paro. se1·mos caulelosos.-

... _.A prosperid:\de de que gozamos niio é tal que 
uma cris~ qualquer não traga no f'.ltUN sarios. 
embara~os. Não esU rnui~o distante a cspanto:;;a 
crise porque t emos ele pns~ar, occa.«ionada pela 
faltll de bra<;os escra\•os qne m:llltem actualtnontc 
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a nossa. agricultura, qu~ nos tem dado essa pros
peridade mesmo som ntt.ender ao futuro - hasta 
n. nctua.lida.ãe para nos fazet' reeeiar dP. empres
ttmos a estrunbos, pam nos ch~m~r ao princi· 
pio das economias. · 

O paiz reclama muitos melhoramentos ma~. 
r~acs, e os · di\'ersos minis terias. os têm promet
ttdo constantemente. Tendo nós ae acudir .a esses 
melhot•amentos, a despezas que .certas reformas 
exigem, tendo-nos eompromettido par subvencões 
e juros de alg•1mas empresas, nõ:o sendo grandes 
as sobr~s, ou antes nâo sendo nenhumas, pa
rece-me pouco p_r_udente que dispcndamos agora 
cerca de 2,000:()()Q,~ c<>m o Estado Orielltal, cuja 
prosperidade não ha de ser fomentada com es:>a 
quantia , se por ventur<l. o seu go\•erno nil:o ereo.r 
•·eeursos, e não mt\rcho.r na senda das econo
mias. 

Tenho fé no prog1·esso natural que acompanha 
um paiz novo e rico como o nosso.; tenho fé na 
paz de que gozamos : espero que medi:lnte o nu
xilio da Divina Providencia, e o genio pacifico 
dos brazileiros a paz se não altere ; mas se fizer
mos grandes favores, se prodigalisarmos os di· 
nhelros publicos, não ê impossível que nos arrui-
nemos no meio da paz. · · 

A Austrin, · existindo .em paz profunda desde 
1815 até· 18lO,.conservando todos os impostos como 
se fosse em tempo de guerra, recebendo indem-

. IJisaçõ~s da França, vio a sun divià.. publio:: 
quasi duplicar-se, e pois, n ão llevemos confia~ 
de mais no estado de paz, que, niio obstante a 
protecção da Providenc111 , e a boa indold dos 
\.Jrnzll~iros; pódo um. dia alt~rar-sc, se uma· flii e 
verdadeira llQlitica_ deixar de ser praticada. 

Note·so que oste l!rnprestimo só por si fu des
apparecer o snldo que " favor da. nossa 1·eceita 
o Sa·. ex-ministro do. fa. ~nda cal~nlou em seu 
rc!Qtorio. Esta sobra, com a qual se contava 
p~:rn applicnções utcis, que n ão poderáõ ser adia· 
das, é subtrnhida por tiste emprestimo, e forço
samente teremos um déficit. O que para mim é 
causa ~Iara. 

Se estas considemções n1i:•> ti verem no. cem· 
scicncin da camnro o peso que me me1·ecem, se 
em nttençilo 1\ alguma g1·ande rnzilo dt3 estado, 
que o governo ~>Bbc, o emprestimo for deeretado, 
diga-so-nos ao menos:- Com qau garanti os pre
tcnl.lo o gabinete fazer essa emprestimo? Quaes 
as \'ontag~ns que S. Ex. espera que o p~iz 
colha desse sacrHlcio?- Se não h:1 nisto segredo, 
po.reee-me que sca·ia conveniente quo as conhe-
ccssemos. · 

Em presença di!Stas duvidas ue nutro esti-
~ãi'l:ii po er n 1ar es propos por alto mezes, 

para ser reconsidernda. na l!iessiio do nnno futuro; 
mas se S. Ex. não adl:.erir n este n~iamento, 
não o !ormulot·el; votarei e<>ntra a prop.osta. Este 
1ueu procedimento não podia e nem póde ser 
outro; é filho d'l posição em que me acho eollo
cado, na eamnra .e fvra della., em rebçã<.' 1). politi~a 
elo meu .paiz. · · · · 

Niio pod<)ndo . haver uma discussão livre em 
negocio de3ta ordem, par~ se apreciar v-erdadei • 
umente a con:veniencia da proposta; é cloro que 
a votação ha ·de mod&lar·se pela· confiança que 
se depositar no ministerio. Essa confiança. eu 
não a paSSe ainda ter; como i10nieru prudente 
e desinteressado, que o que quer principalmente 
é quo o paiz sej9 bem govorna.do, niio pOsso 
fazer ma~:> <lo que · esperar que o politlcR do 
gabinete seja. revelada por actos; entil" o seu 
programma ficarA conhecido, o o publico cerlo 
da sinceridade de SUll execuçilo: se me nilo couber 
um assento ncsLa cnsn, pcln imprensa., que s n 

- tribuna de todos, eu defenderei 0:1 meu& direitos, 
sustentarei os meus p•·i:~cipios, e pedirei contas 
ao governo du sua pouca sinceridRde. dn decepção 
porquo fez pass!I.I' o paiz de falto.r âs suas pro
messas. Act~tah:1entc não lhe Jl!)Sso d:u um voto 

'1'01110 (, 

I ·de confiança, e um voto _9o confiança teria . c 
approvação do. proposta. · ' ·· · · · 

Se · ella ficas.se adi~du, multo folgaria pode.r 
par~ o · a.nno . ter motlv_os razoavels · p~r~ (!Izar' 
JUSttça ·ao gabmete em· VISta de seu proeedtm·ento, 

· parecendo-me · em todo <:aso conveniente que 
recobeSilemos primeiramente do Estado-Oriental 
provas não só de gratidão como da boa. direcçdo· 
do seu governo,· da protecção dada ãs proprie
dades dos subditos brazileiros residentes ua.quelle 
estado; para· então cOlttinuarmos em sacr.ificios 
a seu favor . · · · 

Este conselho eu daria mesmo a um gabinete 
em o qtlal Jcposi\asse piem!> confiança, a . um 
gabiuet.e tirad\1 do partido da owoslçã:o, quejulga 
convontente envidsr todas a s fcr\'as para, pl!los 
meios ordin.uios. conseguir certas reformas essen · 
ciaes, afim de que o systema representativo seja 
uma l'ealidade ent1·e nós. · · · 

Sómcnta confiando n1uito no ministerio · é que 
se pôde dar um voto a este emprestimo, atten" 
dando-se a t•a.zucs de alta conveniencin, a ·razões 
de estado, qu~ exijão, em todo caso, o sacrifieio 
do dluhciro, porque parn mlm é ·fóra· de Jnvida 
que ns quantias que o Estado-Oriental nos devP. 
não nos serão restituídas em nossos dias; r. 
vista da situação desagradavel ·em que elle se 

'acha., e da qual sómente poderá. sahir com o 
tempo e mediante umn mui acurada adminis· 
tração. . . · 

Ainda. nutro algumas outras duvidas. 
O novo sacrificlo que vamos hoj e fazet· não 

chamará outros ? Não nos veremos forçados a 
novos· empenhos? . . . 

VIstas as circumstancias exposta!!' nn p roposta 
senl .a qnnntia . sufficicntc: para que os negocios 
financeiros daquella repuljlica fiquem em -bom 
péR? , ·•A 'fi ·. , eceLo mutw que estes sacn etos conhnuem 
por muitos a.nnos . 

Creio .que e•te . pedido não é novo ; não é de 
hoje ; fot reclamado . ba ntais tempo : deve-se 
pra$umir que o ministcrio trans!lcto teve esc.ru. 
pulos em· aceeder a elle, . pors que. nenhuma 
providencia tomou, e . nem ao corpo. legislo.tivo 
rez pedido algum. Consia que pelo ultimo po.
quete o governil de Montev!déo · reiterAra o ·pe
dido. o logo a este facto - seguiu. se a retil'lld!l 
daqu111le roinisterio. · 

Qual a razão porque esse miuisterio, que inau. 
gurou a política do Rio da Prata, retira·se e 
não dá solução a essa . exlgencia? Presume-se 
nnturalmente que sua upiniilo · fóra contraria no 
em resUmu ou elo nos gue nodja Mr adiada, 
como me parece que púde. Seja · como · !ór, .a . .. 
verdade é que este ministerio retirou-se em taf. 
conjectura, e no 6Spirito publico tem caindo n 
suspeHa de nii:o ter sido, sen ão t<>do, · parte do 
mlolstcl'io; fa.voravel ao 'emprestimo. : . . • 

Estas siio, Sr. presidente, as breves eons1dcní· 
çõcs que teribo a fazer em i·eláção .·'á · proposta ; 
nii:o me senLarci porém sem tambem declarar as 
razues geraes ·em que me rnndo para d.izer que 
n ão posso ainda depositar confiança . n() novo 
ministerio. · . . , . . , . · . 

O estudo que t<lnho feito das . nosaas couS&s · 
tem-me dado a convicção .de que é. indispensavel 
ope1·ar nas nossas instituições al~mas refo~:, 
mas essenciaes, e tenho em c,o.nseq11en::iª • llJl:~. 
tendido dever dar o m_en npo10 · nos. ~.91n!!JIS ' 
que as desojão fazer . .Pacaflcamente. Os memQrQs 
do actual gabinete não ' !êm .que en .. aal~a; •moa~ 
trAdO es&a!l tendenelu: •J;rioro, por tsso, se. ell~ 
0>1t.Uo ltoje reaolvidoa a fuer. C;)l1~1' 1\ opl· 
n iüo publica; seus nomes &ito co nheeic!-oa . 09 
paiz ; acas an!-OOedentea nlo .aio .. ignoradoa d~ 
niuguem, o aeJ&·mo permlttldo dlzer que oa &ll~ 
tecei::lentes de um delles illo me ~~01 lnfuuii!J; 
tn·ande contlimça·; refiro·QJe ao_ Sr. m~llietro dt> 
j"nstiça .• • 

OI 
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o S R. P.UA.'i..\GCl : -Pessoa omito uigna. 
O Sa. P.\CHE<;o: - A administrnc:iio deste se· 

nllor na pro•·incia dt: S. Paulo é conhe~ijla no 
p~iz t odo, qne a reprovon; pergunto i~ cam:ln\ 
e ao paiz se é posaivel, sem e~p~rat· os actos, 
confiar em um g:~hin~te ue que faz pll.l't•l o 
Sr. ~abuco de At·aujo, nntor dnquelhl cclcbn~ 
circular que ninguem aiudn ousou dcf~11dcr; e 
senão, devo eu rcceia.r que o. política para n 
provincia de S. Paulo pnnci\la luhmtc séja uma 
pol it}ca que vá opprimi~ )l llliO: mais aquclla 
tnfchz e desdttosa provmcta, J 1gna de mellwr 
sorte? C.an~rn este elemento que vejo no mi· 
nisteric lia apenas a ~,wantia d..: terem c.ssento 
o nobre ministro dos negocies estrangeiros e c 
nobr<l presidente do conselho, hvmens pro\·cctos 
na política, que pela Ol·dem das cousus, st·m 
oiiensa alguma o.os outros membt·os, é nal Lu·al 
que pr.edomioem, e que c.lelles parta o pcns:.~
mento direetot· da política: lllas ainda. a ssim, 
que mal pód9 fazer um homem que tem nss~nto 
nos conselhos da corõa, •l. qLte· e;t.l rcla.cionauo 
com uma p:>rcialid•'d'l cheia de exag~radas c 
mal fundadas pretcnçves ·? 

Seja-me licito ta.ml'em, nnles. de s.:,ntnr-me, 
fazer breves considernçues sobre· o programma 
do ministetio, apresentado' no se.nado pelo tit'. pre
sidente do conselho. Di,·idia·o em dn, s partes : 
t\ primeira. 1·efere·se tlO$ homens, a segunda ü.s 
consas. 

Quanto á pri meira parte, parn Ulll ministro 
de partido, j nlgo qne c o m(>Jbc•r possivcl; qual
quer que seja o pensam<!nto politlco de um ho· 
mem honeslo' e illustrndo, que não qucirn sus
tentar umtl c>lygtneb itt comprimindo os dircit•JS 
de s~us adve1·sarios, chnmouo ao poder, esse 
homem não tle1·c c.dopta.r outra politlca se,.ão 
essc. que vem e;~;plicn~n no programmn. D~sLle 
que pa:·n fazer triumphnr um parbll•• ó pre
ciso ir alem, fiao clnro quo esse partido l>tto ú 
a mniot•ic. du pniz, o ulo convém raz~t: por dlc 
~ncrificios. 

S. Ex. pt·amette chnmnr nos c:nprcgnuo; pu· 
lilicos de mét·n conlinnçn, t]lle são aqur,llcs on1 
<JUC se dll !L autoridade o :trllitrio do nomcnr e 
tlcn1Htlr · liuemcnt<J as senH amigos politicos: 
undn mnis ju$to; os Jano,;!Lnrios da conflnnc:n 
cln nutorid:\lle que ti·m ~lc ~judal·n devem ser 
nquellcs qu~ t~m ns mesmns crcn~ns p?llticns : 
iicn cntenc.lido que entre- os t~migos dc\·e -so pro· 
curiH' os mais cnpnzc,., os m~nos violentos, os 
}1011\CnS de oom e1aflm. QUf\111.0 :1 todos OS ~Ul· 
prego~ que não sito . polit1co~. qno uito s iio de 

- -~ -- lll<Íl"ll-~:onfl~.a,-s, Ex, !ll'<:tetlr.u -* Rlltes-<11!-f..lttlo· 
u mo•·eeimer.to o a cnpaciuade dos iudividaos, 
qualquer que seja t1 sua npinitlo politica. 

Digo que o progt·nmnHI ~ o melhor possl\•oi 
para um ministerio de ,.Partido, porque niio con· 
:lidero a actual 'Vi!rdaue•mmentc conciliador, não 
só p!)rque clle mostra não ter fé na concilia
ção, corno porque para ser eoneiliador seria de 
mister que a eoncilínçüo ross~ umc. dns J?ri11cí· 
pnes mí~sões ; seria naeessarlo que o miUlsterio 
rept·<sentasse as tliversas opiniões moderadas 
em (!Ue se di\·ide o pniz ; que l·ept·cscntassc os 
dous maiores partidos em que n soeie<lade se 
di,·ide, como succede hoje na Grà-Bret:mhn, ~ 
então. a linguagem do progrnmma nesl:l. ~arte 
deveria ser outra; porque ns opiniões refundi. 
das no ministerio dcl'crião ta.mbcm ser repr~· 
sentadas no paiz official, ou então cumpria (:ue 
o mlnisterio fosse Cl'mposto de homens no\·os. 

Nilo se dando porém entre nó~ esta circum
stcncia, digo que o progr:1mmn .: de um minis
teria que se propô<J a sustentar um partido mo
deradamente, o como progrnmmn ele um governo 
de partido n!o se pl!llc exigir mais. Já é uma 
nova· era á vistn <lo que temos presenciado. 
ComtuJo ~reio que o ministP.rio n:1o !K•der:"• con-

seguir o npúi <> acti\·o dos homens culminanles 1\ 

de pri!lcipio,; politiMs o pl?ostos nos ~scu_s,_ so.h-o 
se qmzel·cm !n~cr "l'ost~s·a~. nuts . nno e liiiJ>?S· 
sivcl f} li C se DcJS o :lJ tHill~ n pu r em prat1ca 
esse programm '\ com sinceridndc c ban r~ con
siga u bcnc\"olcn~ia desses homens ... 

O Sn. Al'RIGIO : - Benevolcncin sú niio serve, 
prtl~isa. adhesiJcs. 

O SR. PACHECO: - .'\ .. lhesÜ•)il neste cnso s P.riii.o 
npn;;tns ias qua pouco bQm trnri.to ; se po1•ém " 
ministcrio qni:t.er tornat· m~is s ignifiOtltivn ll. sc 
:;undn parte do seu progt·nma, nã? duvido que 
r:onsi"'a o apoio de seus c~ntr<1nos, para q 11e 
se cxeclltem ma i:! faci lmente as r eformas ; não 
uu·l"ido mesmo que obtenha a concilinçiio, qlt<J 
p~nl: homens ue certa ordem não pode fazor-sa 
son1io sob essa b:1s~. 

O paiz não g a nb:t eousa alguma com a poslP.· 
sias, e nem tã o pouco com :>db~sões dadas em 
cambio dos commodos que os empre~;os pul>licos 
pouem dar; e nccessario que a par da appli
caçã•' ue umn politic!l. moderada como é ossa crn 
relação ás pess•>ns, s~tisfnca-se ta m bcm n opi
nião polilica contrtu·ia no que parece justo c 
rnzoan:l. E' isto o que cu não Yejo liem l':efi
nido 11 1 scgun<l:l pnr!e do pro!?ramma, que nãiJ 
me parece bem fmnco e explicito. 

O q ne promeLt.: o Sr. presi·lente d•l conselho 
nesta p~1xte '!- l\Ielhoramcntos matcriaes o mo
raeõ.-O•·a, Jü.'io. h:l1'end~ tluo.s opi~iõ.e~ no. p:riz 
á cerc'\ desL~ obJeCt'l, n:to havot'" : mm1sterto de 
qualq <ler cúl' política q':le diga que nüo que c 
melhoramentos mnterines c. moracs. N o estado 
nctunl tlo noss.> paiz nüo púol~ cer~ns ncccssi
dndes não conte~tndas servir d o! programma. 

Entt·c nó;: aincla por rnu ito tempo ns .CJUCstõcs 
politicn;; siio as qtte nos h:lo de dividir. 

Em outros pnizcs. como pot• e~emplo nn I n
ílluterrn, ns causas cor rem po1· outro modo; 
ua certo;: questões que t~m ~ido lcvad:~s 1\ tacs 
nltums que scrv.:m ele bnndoi r;l nos pc.rliaos qnc 
pol' ellns lutiio; Hc;te cnso SÍI\l ; o "0\'crno pu J c 
tOIIl:ll' nma d css:~s questi'íe~. c ndhcrir a uma 
ooini:io. 
·promcttc ma1s: p romo\"t:l' a inst rucçãl') publica 

c a ,I·J clero, asf!im como sun educnção. Tnmbcm 
consitlcro isto debaixo tl•l mesmo principio. Até 
o t>l'usentc ni'io ha f}IICstiio sob•·c o melhor sys
t.cwn. ue orgn.nisnr cssn i llStt·ucção; niio hn 11ois 
opiulvcs di,·iüiu ~s. melhoramentos na l~gislnç:ic, 
principnlu~cnt~ no 1·nmo da ju;;ti~a, quo a oxp~· 
ritlUCÍ•I liYcr ,Jcmonslrttdll. Nca ta pa.rt l cumpt'Ja 
qnu o millist,~t·io foss.J mnis explir.itn, mais 

··r.-anc·o·. ~-o· n•1li1'o· ·pt·esidente · do ··consclho, qui! ó. 
um homem jli conhecido no pníz, as.>i•n como o 
ó o n,1ln·e ministro de cs ~ran:;eiros, não n uccs· 
sita pnrc. {lar su·l opinião f} U:l•lto á co•wenicncin 
de nlg•unns r eformas ua nossa lcgislnçiio, clll 
nppellat' aind'l para o futuro? . . 

A experiência já existe, no múnos sobre cer tos 
pontos, e o ministerio d•wo oslnr habilitado para 
dar urna opiniiio ácerca de f}\lestões impolttmtes 
que se têm ventilado n o pniz, como p or exemplo 
no que diz respeito t\ administraçào da justiça , 
ás i ncompatibiltdades e á conveniencia de tirar 
as att ribuições judiche,; das autoridn.<ios poli
ciA.~):;. 

Acerca de incompalibilidaJes, creio que no se 
nndo em outro tempo o Sr. presidente do cou
sdho adherio co1n o sou voto, no min lster io 
pt·csidi~o pclll fallecido S1·. p ,,uln Souzn, a al
gumn~ dcssn$ i ncompntibilidadcs. 

Eu não c::tij•> qnc o governo, ,;em um C).;ame 
profttndo, 110; diss~sso logo ~o mo p1·etendia faz r.t· 
o~;sas reformas em t odns os ~nns pnrtes ; mas 
otn gemi po,lill dizer a sun opinião. A queixa c 
geral contra os magistrados politicos, con tm o 
gr~nu~ n11mcro de c~preg~~os pub l icas qt: c .eo· 
Yoao o co1·po leg•slatl\"o. :\ao ha d u:1s opmwes 
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so1_1rc a itléa uns ineon1pntibilitlades. A. q)Jestilo preparassem os meios do serem substituídos os 
h oJO vers" somente >'Obre deverem cllas ser nbso· . braços eoscraYos. 
lutas, ou relativas, ou indit·ectas. Eu creio que a. lei de 18;;~ é satisfaetoria pat·.-. 

O pai:~ deseja c · reclamn uma reforma nesta a te)>l't~ssao do trafego ·; o Jacto de ter "'scapado ú. 
p3rt~:- qne ~ign ifiqn_e n!guma cousa, para· quo a vigilancia do governo um ou out ro insignificaoto· 
n?nllo.tstmç.ao da JUStlç,;. l)OSSa tambem. ·fUI)C· desembarque não é motivo sufficiento para uma 
c1onat· bem p~ra que ~ c~rpo legislali,·o·· possa reforma nos~n lei, que pódc trazer graves inconve-
Uimbem funcclonar ma1s Indepcndcntême·ntc do uientcs, que póde occasionar attoutados contra a 
que até aqui. · liberdade c· scgt•.rnn~a dos fazendeiro~; digo isto 

Como ó o nosso corpo lcftislati v o o1·ganll!ad~? po1·qu~ não é natural que se queü·n modificar 
Da que elementos se compoc? Pela maio~· parte a lo! em sentido mais brando (e nem conviria\, 
etc emp1·egados publicas todos depandr,ntcs. Eis e sim em sentido mai~ duro : estn lei é uma 
o elemento preponderante. Eu que csto 11 f aliando lei excepcionn.l ; arma· a autoridade de muitos 
sou t~miJGm cmpt·egado p<~blico. Em um· rcln- nl'bitrlos, de muitos meios; "cho · p ois perigoso 
!:orlo de uma comn1issüo da camarn frnnccza r eforma l-a mais sevGrnmente; cumpre attender 
em 11>39 acha-se registrada a seguinte verdade: - aos direitos dos brnzileiros; que não devem ficar 
Deputados q~ll vivem d_os recursos do or~arncnto á mercê de qualqt~c~ au~oridade que qu~lb\ 
o que esperao promoçoes_ do governo n ii:o podem almsn.r. · · 
ser censüres severos e desmteressados do mesmo A lei actual satisfaz ao que se deseja. O go-
~over!lo- -Is_to é uma verdade quo todos sentem. verno póde com ella. cumpri r ·O seu deve r, l 'C· 
O patz pre ctsa port1nto de uma r eforma sér ia primindo effi.cazmente o trafico ; s~ para o futuro 
a e~ te r es peito, para quo o . systema constitu- a cxperiencia recl:J.mar mais dnrM pro\·idoncias, 
cional possa funccionar como deve. . curvnr- nos-hctnos d iante da. necessidade , por 

Fazendo e stas ob~ervações, ·cu não desconheço emquanto eu não reformaria a · lei. 
que umn r efonna nest~ sf!ntido não pódo ser Promelte tambem o governo rGprimir o c~:imo 
absoluta; não se me objo cte arg 11mentando com em toda a parte, mesmo nas ·Suas proprias fi· 
o. estado do pafz, cem a falta cte homim;; habi· leiras. 
h~dos quo possüo illustrm· os trabalhos legls- · Nada Lenho a dizer sobre· isto; muito o hon-
lat1vos : reconheço, como ·disse, que uma· teforma rad . este proceJimento, sa o tiver. . . . 
n este sentido uão pôde ser já atn;oluta, mas é Promette tnmbam fazer o exame das adminis-
r. ccessario nlguma cons·u fazer em relaçi:io 80 t1·acões provincines. Muito estimarei . que •:sta 
estado do p aiz, pnra diminuir 0 mal e preparar promessll se realise por factos, porque sem <lu· 
o futuro. A este respeito 0 programma do minis- vida nenhuma se o ministerio actual quizer fazer 
terio nada diz, ou ao menos não é explicito. um exame sincero e ;erdadeiro ne~sas adminis-
Prom~ttc- nos tambcm a execução prompta da trações, muitas cousas lerá á remodiar (<>poia-

lci das terras. Como parte accessoria do pro- dos ), muitos crimes a. pttnir, muitos abusos u 
gramma poder·S~·hia aceitar esta promessa. Dls· e:..tirpa,-. . · . · 
cropo porem aqui do desejo do gabinetP.. A c:.e- l?or fim disse ·s. E:.:. que não tinha aiudt~ 
cucão dessa lei, como passou, póde a carretar .opiuião definitiva ácerca dn nossa loi de elei· 
males. çoes. Eis aqui a parto qua au consideraria es

sencial do programma ; n este 1·espeito desajuvn 
O facto só de ter passado essa lei ha p erto eu umo. enunciação clara que nuo pudesse ser 

do t re5 annos no corpo legislativo, c dormir MS sophismada. . . 
pastas dor. Srs. ministros, de ministros quo não siio Depois das calam idade.> quo tõm pesado sobro 
suspeitos, prova que esses mesmos ministros cn- o p1uz em todas as cpocas eleitors.es, depois 
contrárão emb::traço~ muito serios, previriio maio~ dos atLent.ados commetidos cum mais ou menos 
gravissimos a o paiz se puzessem em execução força pelas diJTerent.'!.S parcialidades polilicas, não 
essa lei. póde mais entrar em duvida que um vicio ra-

Eu eslmt convencido do que ella cnt·ece de rc- dicnl exist!l, o qual convém ser extirpndo. Es\c 
formn, e é o que o minislerio n ão nos diz, •·icio provém em parte da · lei, e em parte ainda 
parece no contrario que pretende executai-a tnl mnioc do governo, que tom nnimado os abusos, 
qual estCL, quando seria mais con,·enicntc o c ate premiado as autoridades que os tóm pra-
prude11tc que dissesse que n a primeira sesslio ticado. 
havia do offerccer uma emenda v.am então exc - ' Todos sentem que a lt:i de eleições carece ser 
Clltal-a IH\ parto q_uo diz rcspc1to ás posses. recousidernda, e o gabineto actual, mais do quo 

Co lonis nc:io c cnu~r açii o._-oVD~e~nsio~istmiidiSatàicic~ssfíiaitçfi;i\fiiooi-;;n~i n~";n~is~e<!n~t~e;;Tiifs~to~,";;p_q_l'JL ue 0 Sr. prcsideQt9 __ dp __ 
do trntlco, goç.cr nistns o· ·· • · · a conselho já cmittio um:t opmiào, no t empo .do 
om colonisaç:to, o fnzem o quo podem ptlt' clla. m imstct•io prcsitliJo . pelo .Sr •. Paula Souza, 
o pclt< cmig.-açiio. Nesta pArte 11ào :}u!. questiio. acerca deste nssurnpto. S. Ex.. Clltiio defendeu 

Conservaç-ão de credites e cconomias.--E' este n idéa da eleição por circulos, houve apenns 
um dever de qu~lqn~r ntinisterio, QU<) a não sa· qucs~ão s e deveria ser dirccta ou indh:e.ct~ ; 
tisfazél-o, deverio. ser punido. Nenhum brazilei••o pa~sott .no senado que a eleição fossa . por citculos, 
deixará de con!'ratular-se, sempre que isto se porém indirect:1, porque para s~r directa Mi'!a 
roconhe~a no plliz. necessarla uma reforma na constituição. 

Execução da. lei do tralic~ c novas medidas.- Ora, quo pos»t~ bav~r duvida dn _~?arte do ga-
Quaesqnel' que fossem as opiniões acerca do bi11ete. se ns eleições devem ser fc1tas desta·on 
trafego, parece que hoje todas as diver gencins daquello. maneira, se convirã quo scjão po•· 
desappnrecôrilo; n:1o ha uma opinião politica circulas ou não, cu entendo que até apresentar 
que não proclame como necessaria o indi speu - uma proposta no corpo legislativo t\ este res-
savel :\ cessação do trafego, m cdian te a efficnz p eito possa entrar em duvida ; mns duvidnr 
execução da lei. ainda de que é necessario propõr alg11me. me· 

Promettc o gnbinete ·executar com efficacia d!da a este respeito uão me parece rucavel. 
essa lei ; mas parece dedu~ir-se do seu programma· Creio que se s. E,;:. disse,ise que a lei preeisa 
que clle não a julga satisfactoria para a com- de ser melhoraãli, e que ponderaria no melbot• 
plcta r epressão do t raf.,go parece que pr~t~ndc modo dtl reforma\-•, não erraria. Pelo menos 
ninda propôr onto11s medidos. Nesta pnr~c ou quando o m inisterio entre em dl.l'Vida Aceroa 
chamnrei a attonção do S. Ex. parn os '\'exames da reforma eleitoral , seja ao menos explicito, 
o violeocias que uma lei mais severa·póde acar- diga o quo pretende pratica.ment!! fazer para 
· retar sobre os nossos lavradores, jã tão pcrsc- defender o voto li.vre· dos cidadãos brazileiros. 
:;uidos com a cessação do trafico, . sem que se O nosso maior mal, Sr . . presideme, não estê. 
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sõ n:J.s leis; está. m:tis nos homens, se bem 
que eu reeQnheça · que un1a boa re(orma póde 
melhorar muito, c mesmo evitar em pa.rr.e o 
abu$o . Sou o {lrimeiro a rcconucccr quo as 
ditle1·ent~ paroialldt~des politicas cmpenhilo_ to· 
dos os meios pat·a den·otar os seus contranos, 
o que infelizmente :is vezes não recuiio diante 
mesmo de meios ignobeis e immoraes; mas como 
clcsgraçaJamcnte para nó> o governo do paiz 
não se tem collocado na posição de bem desem· 
penhnr o papel sublitne e brilhtlnle que podia. 
1·epreseutur nos tempos _elcitoraes como _ elle tem 
descido a s~r parte. nulltantc nas eleiçocs, com
mungnndo na. maior parte dos attentados, pos
tos em pratica pelos differentes. p(lrtidos, é 
muito conveniente saber-se eomo encara o actual 
gabinete a intervenção que devo k r DtiS eleições. 

Se o nOsso ~;overno é o governo das maiorias, 
se a nn(.ão c que deve diz~r como deseill. ser 
governada, é conveniente que ossa maioria ap
parcça, e ella. nii.o pode apparc,cer senão nas 
Ul"lll\S. 

o go"crno que não qnizer collocar·se na po· 
silião que a eonstitukão manda, 9ue quizer 
desce,· á condição de ser parte mihtante llas 
clci~ões, exo1·bitando daquell:\ intervenção uniea 
c hdispensavel pura que <•s direitos de todos 
os cidadãos !Oejiio protegidos, ~ào pOde de certo 
merecer, nem nunca merecenl. o meu votn, as· 
sim como estou que ni\o merP.cera o voto de 
homem algum que deseje o progresso e o de
sent>olvimento do sy.>tcma que nos tem regido, 
c que se fór bem execut!\do ba de fazer s 
prosperidade do Drazil. 
· A' visto. de quanta tenha expcnclido, não 

senda franco o programma, e, quando a fosse, 
s endo natural que haja scepticismo em Pl"esença 
de tanta~ decepções por que tomos passado, 
cllmpre esperar pelos factos pa.ra. qne a oppo
sio;.iio se possa pronunciat· tamb~m francamente 
a· Tespeíto do novo r;:ablnete. 

A primeira p~rte do programma, como jã 
disse, me sntisraz ; mas como eu niio tenho om 
\·ist.n, e julgo que não se deve ter, sútnetltc o 
quo diz· respeito aos homens, ils suns commo
didades como empregados publicas, qnizera que 
o tninisterio fosse m1lis adiante na 5Cgunda p:u'to ; 
quo o mini$tct·io que se comp<:ie de bomcns cul· 
minantas no seu par tido como o nobre ntinistro de 
éstrangelros, o 'Ptincipalmen te o nobre prcsidat1to 
do conselho, qua goza do grnncle prestigio o 
preJ>Ondcro.ncia no partido a que periP.nec, quo 
rmpõo respeito, que é homem de cncq~ia, t l)n
siderasse que é ~obro elle prineiplllmonto quo 
ha de pes:n toda a responsabilidade se n llul\ 
administnv;:iio fór cphemera. O Sr- viscondo de 
Paraná, no seu pat tido, é o •lnico homem 11ue 
póde saltar por cima de tod·:lS ns considcr~çoes 
pessoaes pnra fazer a felicidade de sua patt·ia, so 
assim o qui:zer .. 

S. Ex., pela posição que occupa no seu partido, 
do qual recebeu QT!anto era possível , estando 
tambem para elle, pnra assim dizer, esgotada a 
munifi.cencia imper1al (digo para assim di2.;r, 
porque a munificencia imperial nunca se esgota 
para ninguem), nll.du. mais tem a ambicionar 
:senão a gloria., senão as bençãos do paiz, e um 
nome na pos teridade. Se S. Ex. não souber bem 
comprebender sua posição, senfio quizer desem· 
penhar entre nós o pa~l que nn Int!laterra 
representou o gra:~de eshdista sir Robert Pcel, 
que comprehendeu as necessidades .ia sua época, 
e foi ao . programma de seus proprios ad vcrsarios 
tirar tudo qanto lbe part~ceu utíl e exequiTel 
Jlllra !ater o bem do paiz e deixar seu nome 
1mmortal, a -sua missão será ephemero, não pas· 
sará de ur:n iiOVOrno de partido, de mesquinhas 
proporções, como ... de•gr.&(:adamente até aqui t em11s 
lido c com a su.a · queda acarro~rá tambenl a 

do seu proprio partido. Se S. Ex. não puder 
faznr o bem do pai-z, tambem o parLido a q11e 
pertence !~rá findado sua missão. 

E comprohenderá S. Ex. bem as n ecessiJades 
da época :lttual ? Desempenhará o papel que foi 
chamado a repre~entar? l<~speremos . 

O SR. Pn:ESil>ENTE: - Tem a '(lalavra. o Sr. mi
ni~tro dos negoeios estrangeiros. · 

o s~. Ll~~o D!t AnREIJ (minist1"0 dos negocios 
cstr«nyei>·os): - Sr. presidente, eu não posso dei
xar de princlplat o meu disc11rso manifestando o 
sentimento que me causou a declaração que fer. 
o nobre deputado de que o gabinete aetual nilo 
podia merecer a sua confiança, c que osta va re
solvido a esperar pelos fllctos para então poder 
decidir n apoiar ou deixar de apoiar o ministerio 
a.clu.al. Tenho grande sentimento nesta mnnife11ta· 
ção do nobre deputado, porquanto s~ria para mim 
extremamente lisongeiro que a ministerio pudesse 
contar desde jll. com o 11poio e eonfl.nnça do no
bre deputado por S. Paulo ..... 

0 Sn. PACHECO: - Muito obrigado . 
O Sn. Ltllll'O DE ADnHTJ :-Pela minha parte o 

que me cumpre ê cmpreg~r os esforços que es
tiverem ao men alcanco pat·a conquistar essa con
fian~n. 

O nobre deputado passou a fazer nlgnmns obser· 
vações sobre a proposta apresentada pelo gover· 
no. E eu procurarei reSJ>Onder·lhe, lunitando o 
meu di.octtrso ás explicações que forem absoluta
mente indispensaveis, c tive a fortuna de obser
vat· que o nobre deputado reconheceu quanto no 
objecto de que ~e trata era p1·eciso guaL·dar re-
serva. . 

O ministerio entende qne esta proposta é ur
gente, e t&SSim já 'VÕ o nobre deputado que não 
posso COtlCOl"dar com elle na conveniencia. do 
adiamento que lembrou. 

Entre algumas observacõ~s que fez o nobre depu
tado, figurou eile a possibilidade do quo o ministo
rio que se retirou não pensaria de mesmo modo áeer
ea do\ necessidr.de desta propost1. Posso declarar 
com todo. franqueza ao uobre deputado que isto 
ni\o é exacto ; o 1ninistorio passado, gue innu
~;urou a política desenvolvida nos tratados de 12 
do Outubro do 1851, não podi!l pensar decrca da 
proposta do uma mn.neirn diversa daquolln por 
que p11ssa o rnlniste1·io aotual. A proposta nJ>re· 
~cotado ó c. exccuçiio, o desenvolvimento dessa 
política. 

O nobre doputado encarou a quest:to pelo lado 
d.,s grandes snc;riflcios que o Brn7.il era obrigado 
a faz~a·. Eu do\'o lembrar que o Brazll eontraúio 
obrigaçües a 1·espeilo do Eslado-Orientlll pelo tra
L'tdo de alliança de 12 de Outubr" do 18.>1. Umn 
destlls obrigações é acudir com o intcrvençiío do 
fo>rças de mar e tor1·a, em dous casos Jesi~na
dos nesse tratndo : um dos casos é qaLando llajQ 
movimentos tumultuosos que tentem .contra a 
existencia ou autoridade do governo lega! quaes
qner que sejão os motivos; o segundo caso e 
quando tenha sido deposto o f.r~sidente do estado 
por meiO.S inconstitucionaes. vá Vé· poa·tanto O nO· 
b1·e deputlidO que a propo&ta deve ser ·conside
rada, não em abstrato, mas em relação ao tl·a-
balll.o de 911e tenho !eito mençil.o. . 

A questão pois vem a ser se, não · fazendo o 
governo do Dra2il os sacrificios çue S6 pro
poem na medida apresentad., ao eorpo legis\a\i
vo, . fica desligado de fa:er outros que .talvez 
s.ejão maiores. Eu ontendo que convem mais 
aos ia1teresses do Brazil, a esses interesses que 
o nobro deputadn eonsiderou, manter a ordem 
legal no EsLado Oriental então pelos meios in
dicados, do que, nlio .fazendo . is to, ver-se o 
llrazil, em virtude das reclamações qne lhe 
podem ser feita.s, obrigad•> a intervir com as 
suas forças do mar e terra,. · 
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Esta. intervenção, no caso de n1io poder ser 

reeusada. por se <lar qualquer das duas hypothe· 
sas previstas no tratado de allían~a de 12 de 
Otttul>ro de 185!, exigiria muito maiores saerifi
cios do que aquelles que !'!e farão se por ven
tura a proposta apresentada pelo podar executivo 
tiver a forLuna de merecer o apoio da camara 
dos Srs. dep.utados. 

Eu entendo tambcm que, se acoso a paz se 
consen'llr por al~um ten•po no E~tado Oriental, 
como o mmisteno deseja e espera, o governo 
da.qnelle paiz ficará em pouco tempo, em um 
espaço mais ou menos prolo.,gado, uas circum
stnncias de poder satisfazer tanto ao novo em
penho que terá de ~ontrahir, como aos empe
Hilos anteriores quo já contro.hio com o governo 
do imperio. 

Um exame sobro as rendas daquelle estndo 
em diversas épocas mostra que todas as V€zes 
qae a paz publica alli se manteve, as rendas 
creséet·ão consideravelmente; houve anno em que 
ellas chegárão a mais de 3 milhões ·de pesos 
fortes; entretanto, quando esse estado tem sido 
agít.ado peta desordem, pela guerra civil, as 
rendas tem descido a 700,000 pesos fortes. 

Já. vê pot·tanto o nobre deputado que se se 
conseguir, como o gove t·no e~pera pelos meios 
indic'ld<~s n:\ proposta, qu~ o. pnz publica se 
conso!ide, dut·e por muito •tempo no Estada 
Oriental, as suas rendas hão de crescer cansi
ravelmente, e o governo desse estado ficari\ lm· 
bilitado para sAtisfazer todos os seus empenhos. 

Passando ·o nobre deoutado a outras consída
rncões, occupou-se do programma que o Sr. p1·e· 
sidente do conselho teva a honra de manifestar 
no senado. E11 entendo quo me cotTe a obriga· 
ção de explicar resumidamente alguns reparos 
que fez o tnobre (!eputado quanto à segunda 
parte ll.o programma. 

opinião, e o ministerio esti dispost.1 a fazer exe
cutar a lei,- Cl)ffiO ella e concebida ; e se a. expe· 
rienoia mostrar evidentemente que não éc bas· 
tante, pat·o. prot.eger B liberda<le do voto, de eerto 
nenhum. das membros do mínisterio terá du.vida 
em aeoitar, e lembrar as reformas que· julgar 
indispensaveis. Entretanto asseguro aO· nobre de
putado que o ministerio está na firrnB disposição 
de p1·oteger a liberdade do voto. 

Não' quer isto dizer quo o ministetio entende 
q:J.e os excessos que têm havido n~s eleições 
tem par~ido das administrações passadas, eorno 
o nobre deputado deu a er.tender: não quer 
t~mbem dizer que esses e::.:cessos devem proceder 

, sempre· do govern~ 011 do partido qua o sustenta. 
e nunca do partido que combate o governo. O 
que cumpre portanto nestas circumstancias é que 
o m inistcrío se colloq t1e aci mn. dos partidos (apoia
dos', protegendo tanto u opinião o,ue o sustenta 
como a opinião que o combate- iapoiaàos), afirn 
de que o voto nac10nal se possl linemenle pro.
nunciar. (Apoiados.) 

O ministerio está disposto a cumprir este dever, 
porquanto tendo clle aceitado a missão que liJe 
foi confiada pela obedienela que deve á corôa, 
da certo elle não de;;eja viver senão com o apoio 
q~e lhe der o paiz, e com a confiança qne lhe der 
a coró1, & de guo ello se possa tornar digno 
pelos $CUS actos.(Muita b~m,m~íto bem. Apoiados,) 

O Sa. PACHECo:-Aguardaremos os filctos. 
Yoz.s:s:- Votos, votos. 
Julga-se discutida n materia. 
O artigo da. proposta é approvado .com a emenda 

da commissno que z:e(!uz o ~ubsi,iio a 60,000 pa
tacões. 

O ar~igo additivo da. commissãa ó approvado, 
e o projecto passa para a terceira discussão. 

O S11. Pm~EIR.A. n.1. · SrLvA (pela ordem) pede 
qu~ so dispense o interstício p11ra que o pra]~Cto. 
'entre amanhã em terceira discllssão, 

A camara. npprova este requerimento. 

Tratando· d,l reforma que se promette fazer 
na lei que tem por object.o a repressão do tra
fego. O nobre dop1.1tado figurou a bypotheso de 
poi1cr essa lei ser reformada em um sentido preju
dicial aos interesses le~iiitimos dos agricultores do 
paiz, por meio do me~tidas que peln suo· nimia ISE:N(.'ÃO .t NAV.EGAçlo cosTE:lnA .1. v.u:ooa 
severidade transponhao o ponto a _que devem 
limitar-se·- repressão do trafico... o sn. Pru:sroE:-.TE:- Na ultima sessão ficou 

O Sa. PACHECO: -Ou por. out<·a, julgo quo n encerrada a. discussiio llc uma emenda do sena· 
lei não pt·ecisa do reforma por ora. do ; por, consequencia vúu sujeitar agora à vo-
. O Sa. LrnPO DE ABREU:- Posso assegurar ao taçito essa emenda. 

nobre deputado, para tranquillisal-o, e mesmo E' approvada em ultim:J. discussão a emenda 
para tranquillisar a opinião errada que se pu· do senado supprimindo o art. 1° do projecto 
desse formar, que qualquer refcrmL\ quo M fa~a scbre isenção de pagamento de dil'eitos na'> em-
nessa lei será muito meditada, e niio terá. as bo.reações mo:vidas a npor. 
tendonciag que o nobre doputado receia. ·-· ---11---F~:.r-.-vm-""""""'"';rr-'l':l:'l!."'rJ:'!!'I'l'l"'lpei'Wdtiei""'ii'ano--,::s:r:l._:-npr;reii":-:---

Não duvido que com a rigorosa execução da sidentc que nomêe um mombro para a commis-
lei o gnverno possa evitar a continuação do tm· são da l'edacçiio na ausencia elo Sr. Teixeira de 
fego· feito del1tro do paiz; o governo esta ·dis- Mru:edo. 
posto a dar-lhe uma execução tão rigorosa e 
energica quanto ser posu. Cumpre porem atten- O Sr:. PRESIDll.NTt-: nomêa o Sr. Marcellino de 
dar a que dentro da paiz p6de lu~ver quem tento Brito. 
especulações criminosas para a costa d'Africa, NA.:vEG.I.<)ÃO !)() mo PARN.Un"»& 

aiuda qua a. introducção dos negros tenb.a de Contir.úa a. discussão dos dous adiamentos 
vcrificat·-se, não dentro do hnperio, mns em outro 
pniz. ao projecto n. ·132 que trata da navegação a 

O governo. entende que é do. s.~u dever pensar vapor do Rio Parnahyba. 
se não senl• canve•ucnte SUJCttat a· algumas O Sa. VmtATO , - Peço a palavra. 
penas a'Inelles que intentarem essas especulaçõe~, O SR. PREstoEXT"': _Tem a palavra. 
embora P''ra fóra do paiz; a ca~ara concebe 
perfeitamente que· as pessoas eu volvida-s em ttl.es o sr. VIris.& o:- Tendo-se ha alguns dias 
especulações podem facilm~nte mud1.1r-lbes a di- lra.tado desta mate ria, e sendo natural· que as 
ro~cção, c espreitando a occasião, inboduzir, contra palavras então prof~ridas estejão hoje esquecidas 
a lei, por contrabBndo, braç<~s africanos d~11tr<J na sua maior pa.rtt. eonvém · fazar uma b~ve 
do paiz. exposição do que occorreu na discussão, e eomo 

Fallou tambem o nobre deputado na lei· de houve lugar o otrerceimento dos dons requeri-
eleições, mas foi o primeiro a reconhecer que o n1entos de adiamento. 
que acontecia de &.busivo e daploravel nas eleí· Foi apresenhdo á. casa mn projecto pt:lo hon-
ções não se devia tanto attribuir á mesma lei, rado deputado pela província ao Piauliy àcerca 
co!»o á sua !pli- execu9ão. A,bundo na mcsmll. âa na-vegaçãD a vapor do Rio Parnahyba ; css~ 
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projecto, ou por alg•tm'l oppo~it·:io que solft·~s~c. 
ou por outra qualquer raxilo, foi >í commissiio 
de commcreio, industria c artes pam que cem 
andieneia U.o go1•erno fosse rdonnaJ(l c!ll n\g11· 
l\las de s ua$ partes; e e<sa cummiss:io, obrna,lo 
S31llprc de hnrmouh C<> m o honrado deputãdo 
desde o pri:.cipio do seu. t rabalho, de pois de 
vuvido o ~·n·crno, ouvio t.-~mbetn ao bonraclo 
aubr do p.-ojccto por ·umn. c llluitas vezes. 
Qua11do porén1 te"c de dat· o S<'U parccc1· sobre 
a matcda, pensou que, para completat· essa na· 
Y~gaçfto, qnc1 ser{• de muit:1 ntiliuade para o 
paiz todo, o p;na as rl uas provinc in;; do l\Iar:\
nbão o P iatlb)l om particular, d e·da unir ás 
idé:IS do proj~cto tambem a ntt"egnçüo a vapor 
do rio Itapicuril, perlenceute á pro\'incia do 
l\Iar:mllão. 

:Sobr~ este ponlc afiil'mo-vos quo ainda h Oli \"C 
acco1·do entre n commi;;s,\o e o 110umdo nut·)r 
do ptojecto da nnvegaç:lo do Parnabybn. O pro
jecto US3Íil\ formulado passou nesta casa em p•·i
meira c segunda discus:>ão, e parecin q11C o 
lH!lsmo a co uteceria IH\ terccrn\ ; c por certo 
assim seria se o honl·ado do.putndo pela Bahia 
n ão apresentasse tlln requerimento que tinha por 
fim dcstnca~· de.;sc proj ccto parte dell~. E como 
o lJrojecto qu.; partio da commis:>fto fi c:na po•· 
is3o incompleto, entend i que ern preciso am noYo 
trabalho sobre elle; c por isso tonu·i a resolu· 
ção de apYescnlar . um •·cqucrimento de adinmen
to, 11ão pat·a uma pnrle só do projecto, mas 
para todo clle. Eis a brc\·e cxposicno que I>ro· 
me lti da vid:. nessa ·proj~cto ; r cstn-n1e ngvra 
c<>mtater o primeiro requerimento de a diamen to 
c sustentar o segundo, que foi o que mandei á 
lnESa. 

O SP .. PARAl;AGl':A ,_ Fn muito bem. 
o sn. VInUTO; -Apoiado. 
O Sn. Cor.Rf:A PAS N!o:YES : - Elle mesmo se 

a puia! . 
O ::;n. YmaTo : - Sct·ct nisso muito ln·cvc; 

,,i sto quo a hora tala adiantr.da. 
A primeir•l rnzõo aprescniadl) pdo honrado 

cl.::putailo em fuvM do se11 niii!Ll\lento parcial f,.j 
a segnintc : 

" !S"oio temos i11formnçõos do t::o,·crno ácerca da 
« naxcgnçiio a vapor pelo rio ltapieurú. Convem 
cc exi~ir essa;; informno;õcs, c esperar por ellns.» 

Mas, senhorc~, não é isso :1rgum•m\a<,:iio su ffi· 
cionto para que passe seme!lmute ud:am cnto: 
porquo se o govP.rno nao tem forn~cido informa
ções O. ca;;a n respeito da ltav e:;:nçito a vnpor 
do rio Ilapicnrú, exi;;tcm nella filhos dn pro
villcia na qualidade do deput·Hlos, quo cott!lc· 
condo pct·f01tamcnte esse ltignr du sna pi'<'\"incia 
1woclnm:lo n necessidade dessa naveg:~çuo. E 
para que, pois, ess:1s informaçücs do governo ? 
:5e existe na casa um mombt·n mesmo da coao· 
missão de iudustr!a e artes qne conhece todas 
as possibilidaJ!!s c V!lntagcns da rHl\-~Çlaçito . c 
qac já no pr~ambulo do pnrcocr que ·se discute 
<1S expõz ; que da tribuna ns tem expendido, c 
que mesmo neste momento ~c oH~recc a repetir 
o qno te m dito, pRt'!l que p~dir infonuações ao 
go,·crno a respeii.O, c tr•1t:mdo -se de um 1·io tfoo 
conhecido deode a cida:lc de ~- Luiz até it do 
Caxias? As informações q11e deseja o h onmclo 
d~putado de\"em dizer respeito principulmc11te ao 
lugar e à capacidade do riQ que se quer faz~r 
na vcgar a vapor. Se é ~obre isso, como penso, 
já. disse que na casa existem p essoas que podem 
u~ui~.\> .. .P.~m dar_E.~as informações ... 
\)" sn·. ConnJ:.\ ])A>; N't;VES; - N1io :são -profi~

sionncs. 
O :)n. Ym1.;.To : - To·ato-sc de um importante 

1·io. c muiLo conhe:ciJo; ~rala-se <lo li~ar a ci
tlatlo u~ ::;. Luiz, capital Jo .:lfaranlnio, a uma 

cid:tdc muilo conltccitln tamh('ul, c D(tttl\"lll pelo 
sen comnlllrcio o extensão. 

()unndo ~e l' edcm iul:JI·mn~;";es nll ;;ovcrno <ln,·o
se contar sempre com \1111'1. d~tll O\':\ indeter minada, 
prolongada, o que qua;;i sem pl'C é nociv<J. De 
ma neira qnc CJDClll hoj~ 1(;\':tnta aqui a voz 
p ara ·:tdi:w um projecto dq nnvcgnejão n ''apor, 
c p()r con$egtüu te de progresso, do!\'C-o fazer com 
mui to tento. Estamos na 6pocn em ~nc to1os 
1:ós <J Uilt'•'lllos qac os nos~o s mares c r ios sej:\o 
nnve~~Jos p~lv m~ior num ero de vapores que 
fv r possiv.~l. 

O honr:~do d~putndo q uando aprcsenlou esse 
n•liamcnto por certo n:'\o pen~ou nessa circum· 
swnc.a, não penson que ia demot·ar tmm r~sn
luç<iv de tanta. trauscc n<!encin, c que já ~m duas 
discussões !Javin. memcido o $Cll voto... ::>enho .
res, cu r~pro,•ei semp1·e esse costume de se in
c•>mmodar o r;o,·err.o com J)cdldos de infllrma.
çõc.s po>r qualquer CilllS1l ; c s e esse costume fvr 
p or doantc não haverá govemo algmn que possa 
com o trabalho das i nformnc.i:ies, c l he será 
im possíve l dãt-as to<.las c t r a tar dos outros ne
g.,ci vs do paiz. 

Tenho notado mais quo qunndo nppar ccc uma 
qucslilo q ue não agt·adn, vem logo a panacéa 
dos ínfol·m·Jções ·d<> go,•erno ; c t.amlocm S1tbe-sc 
q uc cllo j:t lli'io fnz c:.so desses pedidos c obra 
muito bem. Jfas supponhamos que o governo 
estires se SGlllpre !irompto para fomcccr infor · 
mar,õcs pedidas, ncontccer :í. muitas \·ezcs que 
niio sejn elle o mais lnlbllitado para as dn•· so
bre certn;; c detern1inadas m:1terias. 

Na pl"esentc questito penso que o governo está 
ncslc caso, c que os deputados filhos daquella 
fll"<:O VillCi:O do) .lbl"O.I\hiiv SÜO OS maiS . prOpl"iOS 
para concedct· ti\CS informações. Para QliC o go. 
vemo estivessa toio ho.biiitado como ellcs mlstcc 
s eria que clle ti,·essc conhecimento desses luga
r es por exan1e p1·oprio, o que ltâo succcdc , lal
l:lndo elle sômontc pel•l que sabe dos cx.omcs 
dos seus uel~:;rados, que nãll . podcn1 ser para 
isso 111ais aptos dll que nós. Nito vejo nc cassi. 
daue clss informacõe~ do governo c u cm o c.oso 
demando. a; honras uns informações ... 

Outra razüo apmscntada pelo hanrado depu
tado pela BiLh\a foi que tendo o governo pro
vincittt conLracludo ·com uma companhia uquclla. 
n1vc~açiio, ~sso nc:gocio era todo provinoinl, c 
o gcwerno ::; ~rnl ni•o podi" int~~.· ~ir nolle. Pam 
qu o, scnhor~s, cssn distincçíio de go\·crno ger!ll 
e pro\·incial quando so tmt:a elo molltornmentos 
para ULilidadc toublica, pura ulilidndo o ct•oJsci· 
mcnto de todo o p?.iz "! :Oc no sy;;tcma o.dllli· 
n islrnlivo ha essa d iffcrençC\ de governo :;crnl c 
prorincial é sõmcntc pnrR quo lllClliCI" o 111ais 
~· ~gnhu·m~nto chegue 11 força do go,·eruo. a Lodos 
os pvntos elo lmpcrio. Q t:ando se truta porém 
de melhoummtos ma.teriaes, o governo ·g eral c 
o govcmo provincial devem estar da · aeeordo, 
de Sl:ll'tc que qua ndo o governo provincial hOil· 
ver por vcnlurn feito um contract;;, · que dà a 
utilidade para os povos que se esperava, o go
verno geral d~vc modilical·o de. fór:nn qua se 
colha melhores resultados. E um coutracto desta 
natureza, que niio tiver por base o interesse 
pui>Jico, é um conlraclo sem forc:.a, e direi mes
mo nul!o. 

Aprcscnto-,·os uma hypotltcso par:l. f!lZcr \'cr a 
frnquPY.a da aq~umentaçâo do honrado deputado. 
Supponlnt·se <tuc o governo provincial havia dado 
origclll a um contracto) de navegaçã,.. a vapor 
que se firmas se sobre condições nocivas 1). pro
ví ncia , ao SCI\ futuro, com privilegios exelustvos 
in:ttl.missiveis. o govcl"llO geral de\·eri~íi~:>r de 
m:'íos ntadns! Bem vê pois o honrado depulauo 
o pel'i~o qne existe etn semelhan te principio 
que uão posso admittir, e n em P.lle mesmo ad· 
wittirá, meditando calmo em sua.s consequcn· 
e ias. 
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O meu desej o para quo o ~overno ge•·al in
ter\"onha nessf! C•Jiltra cto, modifique-o c su bven
Ciúne a emprcza, e baMC~do nos gr:t!\<l~s I'ESltltados 
que antcvejo do riqueza ~ cn;sdmento pat·a 
minha pru\'iocin se o rio ltapicurit ti·.-er uma 
navegaçáo n vapor r egula r. A asscmbléa p ro
''incial q uando !•:~ a lei pnm naveglt~tio d.~sse 
rio teve em vista medir as suns forças, os seu;; 
recursos, que infelizn\enle silo hoje mui l imitn
dos, c legislou dando ao emprez,;rio que 3ppn
re cesse a subvenc;íio Je G:OOOHOOO. 

Senlto res, quem snbo dos gasto3 que demanda 
a nav~gnçiio a vnpor, conhece que n mlscravel 
quantia <le 6:000,~ p"r nnno Hão é sullh:iente para 
a limentar s~melllante nav~ga.ção . E accresceu. 
r.i nda por m<~_,., fado a occurrencia üe lm,·erelll 
nquelles q ue tomtlr1io soln·e si fazer a quclln nn
vegação com tüo diminuta subvl!nçào errado logo 
no principio da cmprcza, e nrrado de fôrma to.J, 
que dífficilmentc podem procurn.r o. reparação 
do mal pot· falta de capitacs que hn naquella 
provincin. 

A companhia mandou vir 11m ·vapor que niio 
pôde nnvegar senão a té á Yilln do l lapicurú
merim pelo temp.l dns aguns b$ixns pela sua 
grmldeza, e esse vo.por impot·to u em elcvatla 
somma que abo.lou n cmprez,,, Eu s~i q ue com· 
p etia á a ssem l>l~a provincial dur a mão ;~ c om
panhia, mas ella nuo o p ôde fazer ..•. 

.Mas, St•. pn·slde•lt ê, porque uma empreza 
principia mal, porque a provincia não pó de· por 
si aliment:\1' es~a. naveg,1ção n vapor, o go~·êrn o 
~era! não a deve pr oteget·, ~egun~o tts pnlant1S 
a os honradoi> deputados, desprezan<lo as gr andes 
n ecessidades publicas ; e sotTm por isso uma po· 
pulnçiio it1leira, uma par te do imperio ! . . . 

Deve dei xat· mot·ror uma navegação n vupo1· 
em um •·io do interior de uma provincia, pa1·n 
nilo inte•·vir em um contrncto fetto por lei de 
uma nssemhléa prO\"incial ? I Com offeito, uma rnz iio 
destas n:ío pode tic fôrma alg.uma prcvuleccr ; 
o nesta p tu·le t1\mbem forfio iufel izes o.; honm· 
dos dcput:~dos p~ln Bahia. c pelo Pinuhy. 

Mas ainda quo procedesse o principio erroneo 
dos honrados deputados, t!c que o governo geral 
não pôde intel'\'ir em um contrncto em que te,·e 
parto a ::sseml:i\úa provincial, eu aillrmo agorn 
que a rcdacçiio do nt·Li go '4Ue diz L'espeilo ao 
1\far,mlliio nilo pó1le ferir contmcto nlgum, nintln 
que esse, d.:l qual pm·ticultll'mcnle fnllo, que sa 
fez c.om o goYerno provincial , fosse nm coutracto 
b::ts~auo nn utili<.lat!c publica . 

O ar ti go do p1·ojcctu que cs lt\ nmcaçttdo de 
sotfrê L' a gra nde inj11s tiça do ndinmento parci:ll 
con~ede ao ~:o ve1·rto a f<tculdade de fa \'Ort'eer n 
comp:m!Jia de un vegação n vapor do rio I tnpi
cur{• com u subveuçuo que ello entendei- conve
niente dttr, dependendo ain<l~ Jn nporovaçâo da 
assembléa gera\ o qua,llwn uclla. ; e demais •. n 
reforn111.r o contrttctu uo caso que o~ cmprezal'los 
se quoirüo utilisar dessa suln•enção. 

So o goven•o geral reconhecer que a nttve~aç.no 
do rio Itapicudt. traz utilídado para u provmcta, 
e se os empresurics por sett lado nceitat·cm a 
subvenção sob n condição do •·oformarem o con
t racto, ·se elle precisar ele rdorma, como é q ue 
se põde dizer que se vai ferir o contrncto, não 
sendo o governo geral uma dus partes contra
ctantes? ':)e uma das partes nc~ita a subvenção 
com a ~ondicçilo d e r eformar o contracto que 
(~:z Se O governO geral, r epr esentando neste C:lSO 
o governo provincial, dá osta subvcnç:io como 
diocr que semelhante contrncto é um obstacolo, 
invcnclvcl pa ra se dar dnscnvol\"im911to mais 
lato a esse grande motor dtl. prospcn dade pu~ 
blica '! · 

Assim, p ois, niio ha_ o menor mal em se np
provar o artigo do p roJecto, em se t·eformar es:;e 
contracto se u ooverno julgar que o deve rcfo•·· 
m~r. E o governo tem o di rei to do o f,\zer se 

l'nlen der qne é isso conveni~nte ; e se os em· 
pres:trios quizcNm nceital' n . subvcn<;iio, cllcs 
continua•·iü na direco;âo do empresa. 
DissGr.~o runis os honrados d!lpni.ados que n 

nctua\ companhia lucra e nrio perde, c qu e nem 
mesmo ern possível agon S\ber-se se ella lu· 
crav~ ou perdia . 

A.;sim, affirntando elles que a r.ompsm hio. lu
cra\',\ o nlio pet•ditt, acc•·escanb'u·ão depoi~, qu.e 
não et'l< pos5ivel saber-se se ella a gor a lttcr a ou 
pcrJe ! 

l\fas eu dividirei esl•lS du.'ls proposições qtte 
se contrad izem, e respondere! a cada urna della~. 
A companhia nctualmente. não lucra, per Je, o o 
tlip;o porque estou ()D1 caso de o dize•·: e se os 
honnutos lleputados .~e lembrassem do grande 
err o que ella commetteu no seu começo, de ·m an
dat· ~ir ela Europa u m V:\!>Or que mio era p ro
prio para a navegação dessa rio, niio aftir mariiio 
que dla lucrava e não perdia. 

E ;tabclecido que a compnnllia não l ucra, nn • 
tes perde , cotno acontece em pt•íncipio a t oda s 
ns empresas de un~<Jgaçiio a vapor, passemos A 
s~gu.n<fn ·proposiçi\o dos nobr es deputados, qu.: 
f. ,i C•Jttcellida nestes tormos ; « E' dif!l.cll , e mes
mo i mpossi vel, s::tbe•··so se essa 0 11 vegaçõ.o clú 
luct·o ou prejuízo. '' Se este principio procedesse, 
não dcvr.rinmos em caso ·al ~um conceder favo res 
~ com p1nhias d o navegn.ção n v~por , o sim es' 
perar que n nnveg:1ção se t•enlis~sse primeirn · 
mente, parn dr:p~is, conhecendo se ella da.vn 
lucro ou prejuizo, concedermos os fa,·ores ou 
subvençõ~s. tic tNlo~ nós p ensassemos desta 
m~tneira certa mente a navegação u ''apOL- entro 
nós estnria hoje muito mais a t rasndn do qu e se 
ach«. Penso que e~tas duas proposições dos 
IL~nradt'S deputados, filh!u do cnlor da discuasito, 
suhir f\o mal p ensadns. 

QuauJo temos etn vi:;tll. promover o melh orn· 
m ento d :~ nave~aç:to a vapor n:i.o duvcmos es
pora•· qne rios nüo nüve~ados comecem a ~ill·o 
pa r barcos n v.1por, para e n t:lo an imar essa na· 
ve .. nniio · não sen hor es, out1·o deve ser (c o tem 
sido)· o 'nossÔ procedi~ento, conced~ndo_favo~es 
p ar•\ quo scmell•a nte Yl::1. de commumcnç11o prm· 
cipie e continue rcgulam1cnte, guardnndo-nns 
para no futuro tnzcrmos · a,lttellas reformas que 
fót•e•tl miotcr 110S •·cspcc tlvos contractos J fl 

Cdtos. 
E ' nssim que . t'!mos caminlmdo_ :.ti! h?io ; " 

nssim qua proce<lcruo todos a~ naçoes hOJe ben; 
o. vançadas nc~se rnuto de proA'ros~o. 

Ta nto é ce t·to que essa con1panili o. de nave · 
gaçãu a va p":r uo rio It:tpicuru n!to lucra, quo 
pus~o nflirm:tr a CllSIL, nos honrnd'l~ membros 
c1ue me onvem, qu~ elln u :<o ~uz:ario. . ::tté hoje 
s~ niío rosse proteg1da pelt~- m:tó 1utelltgente 40 
htmmdo pr es iJente elo Mnranhiio, o S r. úlympw 
~1o.chn<lo. E\le que a companha o tno\'imeuto dn 
aclualidade, quo sabe que ticYemos ch~go.r a um 
ponto de felicidade, a um futuro bn~hante, se 
virmO$ os nossos :r.nrcs, os uoso;os nos n a ve
"'Udos por <>rnudo numero de vap~rcs, tem ani 
~l aclo (e u~o c~ssa de o fazer ) a na\·egação dtJ 
riu Itapicurú. 

Se niio fô1·a a gmnde fo!ça mornl resul~an.te da 
protecçüo do h onrado presidente da provmctn do 
?tf:uanhflo, se não fõra a prefe•·encia que elle dá 
a es~e unico V;lptH' d~ compa.uhta par~~o . o t rans
porto de passageiros do estado, para: o tr;t!lSpO!'tc 
de objectos do g•>Vemo que . . n ec!lssLta: ~ . _m ten•!l' 
da p ro>·incia, essa comp3.nllt<l. nao e:ustlrt.a n\a ts 
hoj .). .. . 

•r euho muito prazer em achar-me colloCAdo hoJ e 
em posiçijo de procla mllr u m dos. a.ct os ~&L li· 
lttstratla, pruden te! e crcndora. adl!!lll tSlJ a~=o do 
Sr. Olympio Machado na Marauhao . •. Nao s et 
ss j !t a eu a h ora. · 

O SR . PAUL.~ CANI>roo :- Ha muito tempo. 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 15101/2015 15:23- Página 1 de 12 

480 SESSÃO El\1 U DE SETEMBRO· DE 1853 
O sa. VtatA\'O :-Tinha tanto que dizer sobre 

esta ma teria!... Mas como <'Stà dada a hora e 
eu vejo que os honrados deputados ae aehiio 
f:ltigados depois de ntna discuss:'io uio not,.,·, l 
como a que pt·ecedeu a esta, aqui paro fot·ça
damente. :Mas não terminarei sem diter alguma 
.:ousa a favor do r~querimcuto de adiamento que 
otfereci. 

Quando apresentei este requerimento de ndía
mento geral do projecto, tinbn conhecimento de 
que ainda se espera vão inlo1·mações do presidente 
do l!aranhiio b.cerca d a navt>gal},io do rio Par
na~yba. Ainda hootem veio n mesa uma in[or
mal)lio desse presidente a respeito do melhor 
lugar no Parnahyba para o pontu de parada dos 
vapo1·es da · navegação do litoral do Cear:l. ao. 
Marãnhiio, Sei, s~nhore:J, que lJCI!ociantes da 
praça do Maranbiio têm apresentado suas. pro
postas ao ministerio do imperio parR to:uarem 
:1. sen cargo essa. navcgnçíio do litoral. Ora, ha
vendo isto, parece-me que o projecto em geral 
deve ser adiado· {~1âo apoiacios; }>!\l'a se combi
nar essas propostas, essns condtçi:ies dos nego
ciantes do Maraollão com os cliflereutes artigos 
do projecto. · 

Se ainda fosse. occasião, so ltouvcsso tempo, 
p~diria ao honrado ministro do impcrio algumas 
explicações n ro!speito des~n proposta dos nego
ciantes do Maranhão, é seri!, muito satisfeito se 
as ·pudesse haver. 

Se tiver a !ortuno. do \'er o.dlado todo o pro
jceto para a sessão futura, eu podel'ei eomtudo, 
eoma membro da commisst1o, combinnr as pro
postas dtlS .negociaDtes do Maranhíio, das uni
cas pessoa6 que até boje ae têm apresentado 
para toma1· a seu dll·go tlSSa navegaçüo, com os 
artigos do projecto. 

Peço á camara (o esparo ser ntlendldo) que 
não approve jâ . um . Jlrojecto de navegação de 
uma parte do litoral ôo imporia som saber das 
pr<•postas , d!Ul condições da companhia quo:~ pre
tende fazer eS-'la navagnçi'lo. Nilo tl mais curial 
que essas propCJstas cstejilo do nccor,lo com os 
nrt.igos do proJeCto? Não c mnia curial ouvircse 
ao :Sr • . ministro do in1perio n ~ste respeito·? Niio 
~ melhor esperm· <lllO cllo nos informe sob1·e 
essas propo.<tas ? Que nos diga a~ condiçÕ:lS pelas 
quae~ se quer tou1ar esta Jlll\'egnçUo? Para q.ue 
decidir jt\, itmneditttamento sobre matoria tão 
importante? Sinto profundamento DUo poder mais 
fa\lar o;;obre esta materia. 

Es pero que o nobre ruiniatt•o me "du ns expli
cações que peço; espero que pano o adiamento 
geral. 

Fica eiiêerrnda a diseusaiio do tldiamcnto. 
o· SR • . PnESll>ENT.& participA quo ijQ VIl i oflieiaJ• 

ao go..-erno · pars. se sabor o dl•• e ho1-a em que 
t~r$. de ser recebiJa a daput11çíio quo tem de 
apresentar n sancçt'io imperial 11 lei que fixa as 
forças de terra· para o nnuo lle 1tiú1- ltsõ:i ; 
m11rca a ordem do dia, e levanta n scssiio as 
2 hort\S e 40 minutos dn tarde. 

Pl;lESIDE.'\CIA DO SR. YACIJ;:L ~fO.ltT&lRO 

SU)Al(ABlo.-E::cpediente.-Negocios· do Ma1·anl•üo . 
J)is~n·so do S•·· P- Octaviano.- Ordem do dia. 

· ..;..p~'lJet a diversos .- Empt·estimo ao gove1'1iO 
. oriental. DiscursO$ dos ·srs. Ri1Jei1'0 de A n~ 
dt·ada, ministro da j ustiça, Perei1•a da Silt·a, 
l?acheco e Lisõoa .se. ... a. Approra~«o. 

A'B dez · horas. feit. a cbam~da 11~11~o-ae pre
sentes os Sr. deputados, Maciel Monteiro; Paula 
Candido, Queiroz, Aprigio, Dutra Roch~, barão 

do Maroim, F ernandes Víeil'a, Luiz ·Arnujo. 
:Unr:h'>do, Aguiar. conego Lco.l, Ferraz, J osó : 
As~~ .• su, Almr;it.ln e Albuquerque, Góes Siquelrll, 
'Re!f<.lrt, Henriquo:s, Octllviano, T~ixeim de Soue.o., 
Luiz Carlos, Rocha, Lindolpho, Angelo Ousto!lío, 
Barreto Pedroso, l>omingutls, Taques. vigarlo 
Silva, Brctn.s, l?nr~noguó., Snraiva, Rodrigues . 
Silva, GCJU"\'êa; Marcelli.no de Brito, Sih•eira d!l. 
:Motta, Ribdto, Paula Santos, F iusa, Paula . 
Baptista~ Candido Borges, B~llo, Ferreira de 
Abreu, Nebias, Ser1·a, Hol"!.t\, Vtl.sooncellos, Wan
derley, Viriato, Pereira da Silvo, Paul:t. Fonsecll, 
Fausto, "MagalhiiP.!I Castro, padre Campos, Santos 
e Almeida e Eusebio. 

Compat·ecen1 depois da chamnda, os St·s . 
'rbe.)pbilo, Rego . Barros, Augusto de Oliveira, 
Sccco, Livramento, Ba11deira de 1\Ie!lo, 2arbos·a 
da Cunha, Cruz Machado> e Raposo da Camnra. 

Havendo nume ro legai, ãs 11 horas menos G 
minutos o Sr. p res idente declara abet•ta a ses-' 
são. Lida e approvn.da. a uct a d•~ sessão ant.ece· 
dente, o. Sr. 1• sr.creta.rio dll cootn do· seguinte 

EXl'J:DJENT:r: 

Um ·officio do. Sr . . 1• secretar io U.o senado, 
communicando que o senado adoptou, e Yni di· 
r igir á sancçào i111perial, v arias resoluções.- Fica 
a camara inteirada. · 

Um-se e approvão:se vnrias l'ede~ções. 

o Sr- F. octa.v!ono: -A casa tovc ht>n· 
tem a · benoJvoleneia de conceder n rgencia n um 
S;·. deputado da província do Maranh1i.o pura
apresentar nqui suas·queixas contra o preeidcnto 
daquella provincin; ouso· solicitar a mesma \1e · 
nevolencio para responder a esse Sr. deputado. 
Peço, pois,. urgencia para este -fim; 

O Sn. P.al:stno:s.rE' - .A mesa só tem · dvn.s 
secretar ios pela nusenci·a dos· outros· dous ; con
vindo pois ao Sr. Aprigio e ao Sr ; Paula Fl.ln~. 
seca para · occuparem permanentemen te se us lu -. 
gares na mesa. 

O Sr. deputado pel\1 Rio de Janeiro pedio 
urgencia pam continuar a discussão tlo requeri · 
rnento hontem s u.bmet.tido á co nsidernç~o da 
casa àcerca de nogocios do Maranbilo ; vou .pvr 
est" pedido de urgcncia a -votos. · . 

ALau:-;s SRS. DEPllT.'-OOS' - Até ,quando. ó a: 
urgencin ?· · · · · 

O Sn. PREslDEh'TE : -Fica cnteoJitlo que o 
Sr. d eputado nilo poderá usar da pnbvra mais . 
do tres quartos do lwra. · 

A c:un:.ra approva a urg1!DCia. pedida. 
O "s;:r; F . Ootà.viano:-0 disc11rso que 

hontem pt·oferio nesta casa o Sr. deputado pcl•l 
província do Maranhüo, que ·p"!escnte so nilo 
acha, con"Vencen-me do acerto ·com quo eu o 
havia pr ovocado ·para vir na · tríbun!l &Xj1eotler 
as queixas que tivesse contra n · pt·esidcncia 
daquellll. · p~vtncia. Fiz ·um ··verdade irO serviço 
á admini;otra~ão · do ·pn.iz e ao S r . Olympió 
Machado, obrigc.ndo o nobre deputado a ·declat"ar 
neste recinto ·que elle nada mais podiR invocar 
contra a administração dcstn senhor do que dous 
factQ~. já l,lluito :lJ;lOntados , jã rnuito discuti~ 
dos, Já mu1to exphcados, e que nada prov11o 
contra o d.istincto · presidente do . · ~rovincia · do 
Ma•·anbão . · : ' 

Depois de lar~as· promess as , depois de muitos 
ferõs, depois d<i ·rnuitas bl'llVata.s; o íllustrc· depu· 
.tado a que me . refiro foi obrigado ·a . cllnfeB6ar 
que tinho.· vindo ·para a córte sem· d~umentos quo 
comprQyassem . arbitrariedBdes da parte daquelle 
pTesidente; roas accrescentou logo que isto auecedia 
por t er vindo desprevenido l 
R~almente, senhores, é cousa difficil de crer-fJe 
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que . o , chefe de umll pareiillidade desmontada, com" a d11 opposição liberal, niio quúerão man-
apl·ovQitando com af<1n o primeiro etisejo para ehar-se protegendo esse indigno. d~forço. · . · 
Vlr tomar a~~Sento na camara dos Srs. depu- o sa. LisBOA SettKA:-E'. ver_dade.' 
tados, deixasse de trazer tod&& as 1:1rmas forjadas 
no .a1·ma:eem. de seus amigos contra o seu. sup- O Sn. F. OcT.\VIANO·:-Nós i ivemos oce&si!W · 
posto adversario l {Apoiados.) O que isto .quer de ver por esse specimen que foi publicado 
dizer em bom QOrtuguez é quo o Sr. deputada aqui na cõrte, de que natureza sermo' na_ pro-
não pôde excog1tar outros pontos . de accusação vincia os escriptos que se prel.ltodião ·impnmir 
senão aquelles que nos fez hontem o favor de em suas. typogn.phiai. 
e_~ibir. (Apoiados.) . · Não fol , Sr. presict~nte, . por contar com as 

o SR. DoTBA Romu: _Isto é que ê verdade. adh~sões, com os muitos amigos que o Sr. Olympio 
(A · d 1 Machado tem. nestp. cass. q11e eu .insisti para 

pow os .. , · qne o Sr. deputado ªo Maranhão apresentasse 
O Sa. F. 0CTA.VIANO: ~.Mas -diz-nos o illustre aqui as suas queixas; foi. porque · -- <tui:~: ·mesmo 

representante: « o presidente da província do proporcionar-lhe occnsião pãra leal.;e corajosamente 
!.~oranhão tranca as secretarias ; o presidente do dizer .tudo quanto quizesse ácerea do presidente 
Mannhãp influe sobre a imprensa de um modo da sua provinci~, para mais competentemente 
desa~>troso, de sorte que temos sido repellidos na poder o paiz analysar até qu& . ponto . tinhiio 
província, quer quando pedimos certidões, quer chegado as nrbit.rarf!ld~d8$ de semelhante regnlo. 
quando pretendemos l'ecorrer à imprensa, nada M.e parece que é aq11i o lagar mais competente 
podemosapresentat contra elle. » para taes discussões.' A província . mesmo, . os 

Esse argumento a respeito - das sacrelarias é já proprios amigos do illustl'e dep11tado, :quando 
muito conhecido (apoiados); além de - não ser elle . regl'essas~e, llle haviiio de Perguntar: «-o que 
e~acto,_ nada pl'ovaria,-.,org,ue, .~enhores, a admi- foste3 íazer á córte? Porque tomaat~ -um assento 
mstraç,to de uma prov~nc1a nao . està to·aneada na rept•e8enta.çll:o nacional? Paro quo vos honrámos 
em uma secretario. ; · seus netos São publicas, nós com esse:S ~oucos votos com os quaeO< pudestes 
a~ gazetas, offieiaes publicão todos os dias· 0 seu alli enti-ar? » E assim. .6.caria em posição esq!lerda 
expedient!J ; tl9 . nomMções são conhecldiúr <te toda o nobre deputado no seu regresso ·á. provincia. 
a província. Porque; pois; 0 illil.stt'e rapresentanle Portanto devill ser elle justo · para commigo, 
não acoimou de inépta.s, de inj usta$ eslms nomoa- devia ver que, favortoeendo os interesses da defe:~a 
ções?. Porque não reclamou contra os acto~ da de um am[g., ausonte, tam~m favored os inte-
presid.encia .flUe têm sido public!ldos? Devemos resses da accusaçiio . · Ningue111 põde ser · melhor 
poll.anto a creditar ainda q11e nada mais . po- juiz quo n6s que. aqlli nos acba.mos ; não seria 
dia ser · artielllndo contra o presidente do Mara- um ·oll o•llro [eitor de _gazetas·· (porque sa.~·se 
nbão, á ·~xeepçli:o dos .do11s ract.>s tiio decantados muito bem que em nosso paiz ppuea· gente 1~ 
que hei d e explicar · de modo a confundir a essas questões d~< provincial q11e ·faria-justiça ao 
astuciosa aceusu.ção. nobre deputado ou ao defensor do Sr • . Olympio 
·O illÜstre deputado, rallando do processo elei- Machado; seria. n cama~a, dO~ Srs • . deputados ou o senado. . . . 

to~al de. sua terra, dehou éscapar uma expressão No senado vejo os representantes de -todas as 
irrell.eetidâ, . qu~ não posso omittir sem reparo ; parcialidades do Maranlião mudos ; todos elles 
fatiou em conquista oleito~al;referlndo-so ãs elei- adhorir i'io ã administração do Sr. Olympio Machado,. 
çõe~ do anho passado. Eu ·peço simplesmente todos elles r econhecerão nesse senhor illustraçii:o 
a casa qne considere qne o partido de que foi e probidade. (Apoia dos. ) · · . . · 
chef" o nobre dep11tado é o pnrtido que sahio · 0 . proprio l'epresentante do partido libera{ 
victorioso n a luta ; que ns influencias eleitortles extremo, que não dà quartel a seus adversarios, 
'de ·todo:~ · os eollegio:~ são os amigos e alliados · e sempre se apresenta denodRdo contra elles, ease 
do nobt•e deputado que o ·acompan hárào -a tê proprio ropre~enta•1te mostra-se satisfeito ; aliás 
aquelta data : · que o,; nomes que figllrão na · tt' d ' 1 d · d depu_tação do Maranhão são quas i os mesmos terta comme ' o umo grave ,a ta. ellc.an o· se 

conserva r ailenciosQ no senado. ·As outras· ~ar-quo figuravão outr'ora quan~o o nobre deputado · 1\d d 11: t d lli · ' 
tinha os foros de chef,) do pr.ttido bemtevl • . ·. cta a es esl 0 0 as a e aqm represen.s as: 
· s e !louve co nquista, Sr. p•·csidento, dovc ·v . Ex. at.é me~mo talvez a Estrella: como dei.xão q·ue 

o conquistador do Maranhão continue na sua 
concluir commigo q'ue a couquistn data de longo carroira do cr-imes;. sem ao menos darem um 
tempo, com a differénça--aperia._.M-~--ttt'''M:a--t-;g~~e;;m;;ir;dl';o~e;;m;"w;p;;r~oft~dr.a~p'.:ro;;::v~l;;n;;;c~•a:i-;q~u;.;e~o:;;a<-;eõl[':eg~e;;;uff.i?"':.-'. =-
era feita por · meio de ai'mBs , vtolericias · e Creio que eatll argumento ·deve Cllla.r. muito 
fraudes, e que hoje f•>i feita suave e natural- no animo dos Srs. deputados, deve leval-os a 
mente, s egundo a expressão parlamentarmente fazer j.ast.iça à lldmi.nlstcaçào do . Sr. Olympio 
CoDI>agtada. . . . Machado. . . . . 

· · Na cárencia de factos, o Sr. deputado se reportou . Mas, senhores, . niio quero divagar, não quero 
a umas correspoudencias que têm sido publicadas tomar tempo á cal!&; .apenaa· lhe ·pedi Blguns 
no JOI"ffal . de> Comme.·cio, assignadas não sei min11tos par,\ defeza. d<J um .amigo ; entrarei pois 
j~ . mesmo por quem. . já no exame I!Bs aeousal}i)es, das graves accusa-
. Esjlas corrcspondencias, Sr. presidente, .são de ções de que fez tanto alarde o illustre repre-
tal natureza que o nobre deputado nlio ·. tem sentaote a quem respondo. 
animo do tomar sobre si a rosponsabilidade de J:o'oi a rrlmefra O SCtO de SU.spensiiO dS _C:ImBra 
ap1·esental-as aqui nesta recinto, enas· são tão muoicipa dA capital. Q11e não Coi um .aeto-- po-
aleivosas que. ainda na· carencia de ·factos, o litico, o proprio Sr. deputado aqui· o confessou: 
nobre deputac!o não teve a cor2gem ·da repetir elle disse que s eria embecilidade, osta.ndo ven-
suas ~llezas na camt.ra . dos Srs. deputados. ciJa a ca.mpanba, estando · a v1ctoria .decidida, 
Portanto · eu pedirei licença _para. não responder não baveodo senão a falsitic:açlio de nmt\ acta; 
a tUD tt~cido de calumnias e grosseiras injuriá$ usar desse recnfl!lo de -suspender a camara; por -
que não puderão' obter- entrada nesta casa. . que, tosse1n -quaes fossem as -COiltingeneia.s; · as 
··---~ui.~~vém-~Wi.-.é esta a .razão ·eventualidades •. sahirião -vtctoriosos -na apli~ão 
porqn~r · a lmprt!nsa , do ·-Maranhlio re:pellto os os noines que adherírã'o á · adm1nistr&ÇAu·-~· 
escriptoa de meia dtUia àe des~eitados que se Sr. Olympio Machado. • · 
1\lcunbão pomposamente . de · part1do da E :ttrella. . Não era pois um motivo poliUco.que levava ·o 
(Apoiados-i Essas escriptos. não erão de pÇ>lemica, p~esidente . a. suspender a cama~a., e .tanto não era 
nem de censura ; continhiio . aptluas does tos e .que aos verea.dores que sahirii.o' .teve o -nobre 
clilumnla~, e a i::nprens:1 ao partido bemteTi, bem df' put.ado IXI()Smo _de subs\itllir~ .ell~ · c!l~l'e .. «.h 
. T OYO 4. C1 
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pa1·cialidad~ despeHada t Niio foi (é bom qU:e 
Isto fique b~.Ul cla?o e ineontrovcrs.:l} ·um acto 
de interessll polltico, foi um neto toJ.o admini;;' 
trati vo ; vejnmos agor~ as L'nzlies que o deter· 
minárào · · 

Sinto que - não esteja presente o nobre ·depu
tado; mlo ·sabe o peznl' que me causa em ni'iG 
ter-se apresentado 1;1ests casa para ouvh·-me a res
pos ta, porque queria que elle me refnt:lsse· imme· 
diat amento se ou n\·snçasse algun1a <:ol.lsa 10enos 
ex•tcta. · 

Era o St·. Frasiio Varella o ultimo supplente 
que estavá em es.ercicio na camarn, seguia-se-lhe 
o Sr. r,upercio : . e -entre os supplentcs mais 
votad-:is qlte o Sr. Frasão estava esse· Sr. Aranha 
que passou aqui ho11tem como victima; o Sr. Ara
nha, que no decurso do· quatriannio da cnmnrn 
munietp:~l fõrs. nomc11do l>racura.dot· da mesma 
camara, eomo o podem asseverar os nobres 
deputados do 1\!:"ranbno. (Apoiados.) Havia p >L'· 
tanto o Sr. Ara.;ha, segundo o nosso direito 
administre.tivo, segundo o direito administrativo 
de todo o mundo, p~rdido o direito da func
cionar·· eorno veread,r. 

Perguntol\-nos o nob,·e deputado om que ·lei 
se fundára o ptesidente da província para dizer 
que 9$S~ vereador bavi<t ·p erdirto o seu lu~ar? 
Bm q-ue lei? IRnora o nolh·e deputado o decre to 
de 20 de Setembt·0 do l~iJ? Ignura que é prin· 
~:ipio comesinbo de direito administrativo que 
os empregados 'lubsidi&dos pelas camnras perdem 
o direito de runecionar 11essa>J corporações 'f N:lo 
sabe que o dir<'ito municillnl "' da Fn1nça, da 
Belgica. e o dit·eito tnll~erno dá Pmssia o da 
Austria.. declnrito expt·ess~mente isto . em relação 
ás mnniciill'lid.ades daquelles paizes? E, 5&nhores , 
era. ·necessario que· n. lei o declarasse? Bastaviio 
os dictames da boa ra-t:ão; bastava uma sim· 
pies npre~iaçltO das COilveniencins muuicipae;; . 
(Apoiados.) · · - . 

Mas disse clle ainda: «Cite-se um ·aviso · do 
governo 'repe!llndo esse vereador da C11mara mu
nicipal ." Pois precisa v·•· o presidente de n\•isos? 
Não tinha o decreto j:\ citado de 1815? Nno tinha 
o .e~pirito _da _lei? Não tinh~ o espirit_o d' insti
twç.no? NllQ t•nha o bom ilc·uso·? Avtsos I Como 
se nesse vasto repertorio u:io formigassem ell~s 
aos centos para apoiarem não só esse neto, mas 
ainda quulq_uer outt·o que ab~ut·do fosse, se d e 
defendermoa um a.bsttrdo tivessernos necessidade I 
Pordõe-rne a camara, pordôem-me al~uns dos 
illustres deputados que tüm sido ministros, e 
muitos dos quaes não coopen'trào par<1 essa 111·· 
m<~.zem em mataria d6 absurdos, niio ha n:lda 
<lHe 1210 bmtJ« sidU.'"1e:SltlillâUo pOt aVISOS o 
governo áceres· da eloiçoes . · . 

Porlanto, o Sr. Aranha tinha. perdido o seu 
direito de verendor da camam municipal. Era o 
St. F~asão o ultimo Sttpplente juramcnhdo,. de
pois delle seguia-se o Sr. J,npercio. Om, vindo 
para:· a ·córte .o Sr. Angelo · Muniz, que ·era o 
pres1dente da camara municipal, <:!ando-se assim 
u~a vll~ll. o · Sr~ viee-_pr~sidente da provinch 
{nao fo1 o Sr. OlvmptQ Machado] ordenou á 
camara mUl!iciPal que désse assento ao S•·. Ln· 
percio, ·á guettl. ~mpetia legalmente: e que me 
parece já havia de"bald~ reclamado o seu direit<l. 
tApoiados.) A catnara mm:;~ipal nii:o fez -caso da 
orJem do 11iee-presidente. 

O Sr. OiyrtiPio .MaehaJo, de(lois de seu re
gt·esso, teve de . apreciar esta msubordinaçiio; 
nchou ·a camara procedendo illegalmente, isto é , 
nii~ só relttctando contra a decisão justa da pr:i
m':ua . autotjdade a.dmjnistrati va, como __ .!nmbom 
acmtosamente ·dando nssento a um supplente que 
perdera o favor popuhu· pelo facto de haver ser
vido Cun~ç(ie'l assa\ariadas de agente da c.~mara. 

Pergunto agora aos· meus honrados ·. colleg;as 
s~ estes dous factos níio est:lbeleeem direJto 
para. . qua\qQet presidente de provineia suspender 

uma camara municip tl? Esi.á pois ju~ificado o
pN~idente do Maraothã..:~ qu mto !\ suspensito -da 
camara tnunicipnl da ca.pitttl. · 

Mas o nobro deputado n:to· se eontcntôu · com 
isto. nã o .se contentou com t~tropellar os faetos,
ainda commetteu umn aleivosia contra o presi· 
dente da província; disse-nos aqtti coon toda !I 
a emphasc que o pre~idente teve a arbitraria · 
d;\dc; o despotismo de calcar a lei, de não ma ndar 
fazer c procesS'l immediatamente aos .camaristll.S 
~uspensos! Senhor es, custa a crer- que ·se dis
sesse isto aqui, salJendo-sG com toda a. · certeza 
que o eontrado havia succedido ; aabendo-se 
com toda n eedeza qne o presidente no mesmo 
dia em 1ue susp~n-Jcu _ a camara orJenou a!l 
promotor publico que fizes se e!feetiva a lei de 
responsabilidade! TenhG aqui n cópia da sua 
portaria. · 

« 1'cnJ.o por portari:\ o.lesta data, qna se lbe 
remette por cópia. resolvido SltspenJot· a camara 
municipal dest:t cidade. compostll dos vereadores 
Josê da Silva Mnia, .João José ·da Cruz, Joiio 
Gualherto da Cost·t, Adriano Augu~to Bruc'e 
Barradas e .José Frasiio . Varelln • . pelos motivos 
nella con-;igoa tlos, assim o faço constar ·a Vm •. 
para seu conhecimento ·e para qne bnjl de pe
rante a autoridade a quem co:npetir promover o 
compete nte pt·o.cesso do responsabtlidade dos 
mencionados vereadores, fic~tndo na i ntelligencia 
du q11e pela secrét:lria dcste"govemo "lhe set·iio 
forneci dos· todos _e q uacsquer meios de instr11cção 
que Vm. julgnr na-cessados p ara o promJ>to e 
J"é~ular andamento do ref~rido . proces~o . Deu$ 
::uarde n Ym. Pal.lcio do ~ovorno do Maranltão 
4· de Fevereiro do IS>~-Edwzrdo Ol,]J_mpio, Ma
cha.do. - Sr. Dr. Fred~rico José _C<:>r;·!)a, . prG
mobr publico da comat'C•l dá capit\1. » · 
. s.-. presidente, tenho ·defendido ·o riobre admi· 
nistradol· do Maranhão das ·duas 'unicas· censuras 
que o 'esp írito inventiva do nobre deputado· pôde 
trazer á tribuna. Quanto a essas miseraveis pu
blicnções pela . imprensa, repit o, não lbes dou 
respost•t porque n:t., sfio dignns de!!~a c11sn. e 
nem posso encan-e{(ar-me de semelhante , ta reta 
quando o Sr. deputado ap~nas se limitou · a 
cital-a>, c com a lguma conftLsiio. 

O Sr. Olympio Machado" snspendeu a · c>mara 
municipal porque o devia fazer; ·aiiàs incorria 
nn pécha (!e fraco e na censurn dos homens que 
npreciã•) a autoridade pt·esti~iosa e sem contles. 
eeode nchs. · Cumpria o · setl dever duas vezes, 
niin só suspendendo-a, eomo mnndan.lo rcspon· 
sabilisal-n immediatamente . .. 

O -Sn. SIQU.ErR,\. QuEtaoz: -Mas porque . niio 
activou o p•·omotor publico? · 

O Sn. F. OcnvrANo;- P·Jis não! - Para di· 
Zér('m depois que nilo se couten~e11a eom o etim
·primento de seu dever, que queria perse~nir I· 
Quand,, sem o ·fazeL' o chamao de p~rsegl.ltdor, 
o q11e sel'ill 11e houvesse io.;<istido l Demais, a lei · 
tem discriminndo a; funcçõe~ administrativas dus 
judiciarins : cumprio o pt·esidente o seu dever, 
o resto toca ~ta á j ustíça . o não a elle. . ' 

O nobre deputado invecti>o-u o Sr: presidente 
elo coilsolho e o Sr. minlstr_o do imperio do_, ga. 
b1neto pass'ldo por não ·· haverem dado solução 
ãs rep1·csentnções de~s ~-\maristas. Mas ígnora 
que em . todo~ os· ne~ocio.s publieos ha t~.a,'*lt~.s 
de que se uno pre>emdc? Estando oste_ ·nogoeto 

· affecto por ·.via doJ qU:.~,.;a, a?. :~upraaio tl:!._i?U~l_al, 
o que ·havoa ·de fazer" o mmtStro? E . nao era 

.. grave o assum [•to? Devia -ser de~i-lido :leviana
mente ·? Demais, o nobre· ex-mioisko do imperio 
teve oecasilio de ver provado documentalmente 
.qne as ditas represenLaç(les er.lo um Leeido de 
aleivea, bordados com· alg11ns sophismas de pes- . 
!lOS qua ignora v~ as ·regras as mais comesinhas 
de nossc. ·· d ireito. · · 
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Sonhores, lenho concluído a minha missito; O Sn. F . ..:cSTo DE AGuu.n,. obte;ldo · a. palavra. 

tenho defendido, como era de · meu dever c de pela ordem, pede urgencia para qne entre em· 
meu caracter, um amigo ausente, a · quem voto discussão o Sêguinte projecto _n, 2S de , 1852: ... 
a maior_ considera<;i!o e ·respeito. Pintou-se aqui " :Artigo 1uiico. J.o'i~a approvada .a ·pensão anriual· 
o ·presidente do · Maranhiio como um perigo ;;o concedida Ao r decreto de 13 de Junho de 185L a 
Verres; como um homem cuja influencia tran- D. Maria . ngelica :Ferreira .Mena Barreto,.viuva 
cava a seus >idversarios as typngrapbias de uma do eapitiio dá estndo· maior de 2• elasse· Lui~ 
provineia inteira, t1·aneava as secretarias, e até Frane18co.. Mana: Barreto_ · . ·. 
não deixava snhir da alfandega (isto nua se póde . ., Pa.:o ." da· camar,." dos_ ~e utados, 19 de Ju. nh.o 
r&petir sem riso) um prelo que in para a oppo·· A F p tt 
sição; homem de uma influencia tiio perigoso, que de 18;'>2.-J.-E. -de. N. S.· ato.- ·· ·· ere '· 
cbegou a arrebanhar na hnprensa do norte a: folha a - Gomes Ribeiro·" 
mafs importante, o Dim·io de. Pernambuco ; tt:\ Approv:ada a úrgénei·a, entra <? menciontido 
impre1lsa· do sul -:t folh<\ tambem a :mais impcu·- pt·ojeeto '· eu. , uma unica· diseassão,· ·por. ·se _. ter 
tante •. o Jot·nal do Cornmet·cio; homem que de- dispensado duas ··a· pedido · do •nesm.o Sr. Faueto 
pois de allioiar, nii(l direi suboruar, esses dous de Aguiar. · . · ·· · · 
orgãos mais imp!lrciaes c sisudos do norte e d•i o. · Sa.· Auc;usT~ . nF.: OLtVL~ . offerece. cOmo 
sul do imperio, alliciou tambem a folha oflicial emenda additiva o . seguinte projecto n. 75: 
do governo por luxo de ostent~ção! . " Artigo unieo. Fico. approvada n pen:sij:o annual 

E nito conten~ ·com isto,-: dominou. o senado, de 193,!!;. concedida·· por d~creto· ·d e 4 . de Junho. 
fez emmudecer os representantes de todos os des te am!o,· a. -Roddgo·.L?pes da-Gunhn .l~enezca; . 
par~~dos :-d.o .Maranhã.o_ ! Não . con_~ente com isto,, a lferes refot•mado . da 4~ classe do · exere1to, em 
aommou o supremo tr1bnnl1l . de .JUSttça; fez .sus- remuneração dos· ser.viços prestados em ~ampa-
tar 1;1m pro.ces~o intentado contra elle! · nha, onde tôm gr.lvemente. fet·ido ~m <:9ml?ate, 

Fez · ainda :mais esse · pt·esidentc, fvi aos conse· sem · .prejuizo dos vencim~~~os ·de sua_ rafOJ:!pB,_ 
lhos da coróa, impedia que ·se déssé · <ju>ilquer rcvClgadas p_ara e~te fim qnaesqucr dtSf~<?Si_çoes· · 
deci~ão a : respeito . dos uegocios- do Maranllão; · em: contrario. . ,., 
porque o nã.o queria elle, e .sô pela :fot·ça do s.eu c Paço 'da camara .dos depuLados, em 12 de 
nome; :visto como tem estado • Ausente I . Julho dll 18'..>3.~ Gomes Ribeiro.-1. E •. ãe..N . . S • . 

Senhores; esse romànee é tão bonito qne· não Lobaco. » · 
precisa de um · reto>que ·meu. {Ris-Jda.~.J Mns o Sendo apoiada esta eménda eutr1l conjulieta· 
que . os · amigos. do Sr. Olyinpio ·podem di.:.:er afou· ment~ em uma imiea discussão, :1 1·equerlmen~o ta mente é que · a ·.sua : influencia é ' fundáda n.a' do Si:. Paula· Oandido. . 
razão, no senso publico' do Mara,nhão. o do paix; · · · · . 
na iUustraçãó: dos conselho:; da. ·corôa; no cume o sa.· 0 L<VEIU<\ . BW:.-L~ tambeni . otreí-ece . coino. 
primenttl .• d.os deveres do . supremo tribunal, que emenda additiva o segu.\Jl.te projectó" · n •• _151 'do· 
não podia ·dar andamento·.a um pt•qce:~so. aban~ corrente. anno: . · .. .. , . . . ..: 
danado pelos .procuradores dos quei:x:osos ~ o que « Artigo unico. Fiea.app~ovada a pensão nnn~l 
pode!:emos -di~er ·.é ' que. <> -Sr! p"residente · do MA· de SOOS concedid>t por· decreto a e 29"dc :No"ll:embro 
raohao,. depo\S . de· uma .admt-nfstraçlo- longa; de· · do 1839 á viscondoss11 da .Laguna_, em. ren~u~e
poís de uroa: .luta. ,eleitoral, · depois de tantos e: rnc;~~ dos serviÇos prestadós por _se-u. _fallectdo 
pequeninos .. odios: movidos pelo despeito de in te·.. mat•ido o visconde do mesmo nome. Revogadas 
resses desprotegidos .(apoiados), niio leve no re- para ·eSte fi.m as disposições em . contrario. . -. · 
cinto .da. repre~entaçào· !laeionnl, da -pa~te de seu <C Paço da camara dos deputados, 30 de Agost~ 
a~h-~rsano mat~ ·,en~nrruçado,- do·· chefe~ da . pa~·'· . d,c 1S53.-(1omcs Ri6ci1·o. - José Assenso da Cotta 
c1ahdade oppostCIOtnsta, outras !lccusaçoes mats: . F erre,ra.» . . . 
graves do que essas qne refutet : p\ellBmente no · _ .· . - . . . h'· 
tão . curto. esp~o- · de ·temp l .. que rO!lb~i· aos trn· E sta d1scu~sao Jlea. ad1adta. pela ora. . . __ 
ballloa-des~ camaro\,. ' 

Voz~;;s :-Muito bein I Muito · bem I 
.. o. sã.':.A:PRtGIO :.:_Jlaillie ~~-ita honra essa d~ 

íesa. do. seu .amigo. . 

··--PRIMEIRA PARTE .DA ORDEM DO DIA 

l'ElfSÕES. ~ ~>IVEI<SÓs 

Eoirá. em 2~ .·disc.issão v segUi~ te Pi·oj~cto n .. 1[16 
deste.'ann(): '· ' · 

a Art. l .• Fiea approvada a pensão ·annual de. 
OOOS concedida pur decr e to de 30 de Junbo de 
1817 a D~· Tllerem · .de Frias ·Pereira · dn Cunha, 
em ·remuneração- dos· serviços ' prestados por: seu: 
marido o conselheiro Antonio Luiz · Figueira Pe-
rein. da L'unha. .·· 

a Art. 2.o' Ficão" r.eV:ogad:is .· as disp()sições · em· 
conttatio. · ,· ... - ·-

-·":Paço, ao senádo; . 6 ,de · Sct9mbro d «! l8õ3;
caniiiào Jo~e -."de Araujo Vianna, pres1denLe • ..,..-_ 
José da Si~t:>a M:is{.fà~ 1• secretari.o • .:.. José Joa,· 
quim· F'e_i-'t~ande~ . T9•·1·#, 2• se cret.\rio •. 

. O ·Sa. -. I.mz -CARLOS · (pela or.lem) pe,de qu'3 s e· 
dispense a terceita. discussão deste pro)ecto, .~n: . 
qne e\le \euba· .so. esta segunda. . 

-Á ~amllr~ .·:approva· _este reqnerime_nto, e .o.pro~ 
jecto · é approvado sem· debate, em Cl!cruttmo $&

ereto, por :>'3 wtos contra 7. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA.: 

Ê t&PBE8TDIO &O ESTADO OIUBNTAL 

Entra em terceira discussão a-proposta, cmcnd·1 
c artigo ~tdditivo, relativos .ao emprestimo ., 1'eo 
publica Orient.'ll do Uruguay. - - ' 

Acha-so pre~ente o Sr. Nabueo, ·ministro da. 
justiça. . ' . 

o sa. RiBU.àó' DE ~iuDA : ~ Peco a .pàlavra: 
O -S~. PRE5;;.E..,;&:.:_T~m a palavra. • · 
o sr-. ·ai.bêlr<> da ·Andt'àc:la. :-Sr. pre-

sidente, como me àcho b"n!5tantemeilte incommo" 
dad.o, _peço_ licenç:l a , Y. Ex· para fallar , se)l·· 
tado. - . . · ... 

() SR . . PBESI~E:NT~ '::-Attenia a eircunl:sian!-'i~ 
que allcga, póde o Sr. deputad.o fallar aentado .. 

0 SR~ . RmEmo DE A!':DRA.D.A.:~Sr. ·. presidente, 
, V. ··Ex. e a casa me permittiráõ. qne ·. antes." ·de 
declarar o· meu :voto ·sobre· a· propOsta que foi 
slljeita' pelo _governo â approi-aÇi\o .. do _.,P()der .. le
gislatiw eu: diga algU!llas-·palav~ que, -~unda· . 
mcntem·'a ' minha maneira · de :ver e :·de examinar 
esta questão. ·· . . ·- · · · · · . ·· 

· .Ttilgo que deb!liXo de .due.s face~ póde ·l!er «m • 
s iderada a proP?.sta do, gove~oo ; .relaf-!vamen_!e 
á questão de confiança, e relativamente ·a queRtii'O 
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de conveniencia. Debah:o, pois, de ambas as 
faces a conshlcrarei. 

Como membro da opposição libernl tenho a 
receiar e a esperar da actual organisação mi
nisterbl, porque se as suas promessas podem 
fazer· _augurar um futnro mais prospero, uma 
vida mais legnl no paiz, não me é licito confiar 
desde já, Jlersuadir-rnc qtae el\as se realis~m, 
tanto mais quanto é certo tambem que alguns 
dos precedentes de um dos nobres ministros me 
não· dão direito a esperar que taes promessas 
se realisem. 

Fallo, senhores, relativamente ao Sr. ministro 
da· justiça, a quem tratarei eom aquella del!ca· 
deza qn!l ·o meu decõro e o decóro da casa exi· 
gem de mim, mas a quem não posso aeixar de 
dizer algumas verdades, Attendendo á sua \"ida 

· política anterior á presente · situa~o. não me e 
possivel confiar na sinceridade das suas promes· 
sas antes -de ver oontrllriado pelos seus actos o 
que nella encontro de menos .digno de 11m homem 
politka que não tem por simples guiu a bulla 
das circumstancias; : : 

S. E:s:. sabe ~ue a sua presidencia na provincia 
de s; Paulo de1xou tristes recordações; tão tris~es 
fora o . elias que S. Ex. se vi o reprehendido pelo 
senado. ·corporação importantissima, pela eltpo-· 
dição das suas celebres circulares, e se me não 
falha· a memoria um dos seus companheiros 
hoje na administração foi justamente um daquel .. 
les que como membro dessa corporação lavrou 
o parecer da commissâo de poderes que approvou 
a eleição senatorial de S. Paulo, no qual se 
estigmatisava o acto da expedição da circul11r. 
feita por s. Ex. recommeudando certos candida
tos,- e declarando que outros serão inimigos do 
governo,- fazendo promessa aos· eleitores para que 
se humilhassem ao pensamento ministerial. . 

O Sa. PRJ>Sll>ENTE :-Sinto ter· de observar ao 
Sr. deputado que em 3• díscussilo não ê licito 
sen iio) . tratar da ma teria restricta. , 

O SI\. RIBEIRO DE Al'ioMnA :-Perdôe·mc V. Ex; 
estou encarando . a proposta. do governo debaixo 
do. ,I?ODto de vista de confiança, e V. Ex .. tão 
pratico e conhecedor dos estylos parlamentares, 
não póJe .estranhar que eu, quando se trata. de 
concessão de fundos, encare· a questão por esta 
face. Não receie V. Ex. que eu prolon~ue a dis
cussão; mas julgo que não posso ser mterrom· 
pido. no topico de que tratava. 

O Sx. P&Esm•:..~TE :-Consinto que o Sr. depu· 
t.ado acabe asse topico · do... seu di~curso, v1sto 
ter com e~ado a tratar delle ; mas devo dizer-lhe 
q11;5 OS - - , • 

na dieaussào do· art. 1• é que isto seria per· 
mittido. 
· O Sa. RIB&mo D.E ANl'lR.LDA :-Dizia eu, pois, 
quo a administração de S. Ex. na província de 
:S~ Paulo. não po~ia d~sdo _jà _convidar-me, como 
merntiro do part1do bberaJ, a dep~sitar ampla 
confiança· no governo, comquanto possível SPja 
que S. Ex. hoje em. uma esphera mais ampla 
possa encetar uma nova mareba, modificando a 
sua politica. 

E' mesmo de esperar que não faltem a S. Ex. 
os conselhos de um membro importa~te dá si· 
tuaO;ão quo foi o primeiro a não achAr muito · 
legal, niui~o bem pensado,· muito prudente, esse 
seu acto que já referi na casa. 

:?Iras, senhores, disse eu que alguma cousa 
podiamos espera.r; nõs os líb,.raes, da actu,\l 
organisação, e o disse em relação .ao programma 
apresentado no senado pelo Sr. })residente do 
co.nselho; diga o _ll}esmo ew .. relaça.o á promessa 
feita pelo Sr. mm1stro da JUstiça, quando de
clarou que o ~overno se oeeupav11 d<J ebbor,lr, 
senão ·uma lm onde so estabeleces.;e ·de uma 
maneh"a . ampla, completa, o principio das in-

compatibilidades, pelo . menos uma lei em que 
se estabelecessem as incompatibilidades indi· 
rectas. . 

Neste pomo, senho1'es, eomquanto ·o . partido 
liberal àeseje que. se dê. uni maior des~nvolvi
mento ao principio das incompatibilídas do que 
aquelle que o governo tem in num:e, comtudo 
não uegarã qtle, a reaUsar-se esta promcssa,"ter
se-ba dado um passo para a realisação_ .desta 
idea salvadoura da veri.lade do systema r<'pre· 
sentativo. 

Não somos exigentes, senhores, nem tão cre
dulos que ju!gr1emos que seja possivel que . .licban." 
do-se na direcção das negocios publiços . p~ssoas 
que actualmente não per~etlcem á nossa ,parcia
lidade política, queiramos que <!e um iacto ·se 
realisem todas as nossas ideas; ·não é pouco 
que algumas dellas calem no animo dos nossos 
adversarios. Se IJOis virmos que algumas das 
idéas por nos prégatlas são adoptadas pelo go. 
verno, se não nos collocarmos em uma posiçiio 
completamente inerte, o que fórll .altamente im
politiev; pelo menos nos teremos . de collocar em 
posição menos h<lstil. 

E. por i.sSo. que digo que espero pelos actos 
do ~overno, porque se · algu(lla .consa· tenho de 
rece1ar;· alguma. cousa tenho tambern de esperar, 
relativamente ás su·as promessas;. comtudo, devo 
dizer que o programtna · ministerial · me não 
agrada relativament~ a questõ~s importantissin1as 
que por elle não farão so.lvidas.. . · 

· Tal é 11 meu ·v~r o ponto essencial sobre que 
repousa toda a verdade futura do hoje fantastico 
systema repr(>sentativo' -a reforma., eleitoral,
pCl1'que a tal respeito· o Sr. presidente do conselho 
nad.a disse, declarando apenas que, se por ventura 
ví::;s~ que a lei eleitoral era má, não teria dnvida 
de propôr :~lguma reforma. . .. .. .. . 

ÜL'a, vemos que o actual systema eleitõa·al quando 
não seja pela lei em si, ao menos pela allrivião 
de avisos qno a interpretão de differentes · ma-• 
neiras cfferece difficuldades insoluveis, e soluções 
para todas as conveniencias, pois que, .ape.:ar 
ae conter luminosas ideas, tem sido m~tito e 
muito sophismada. Para mim ê de. inquestio· 
naval certe2:a que algumas modificações sa dovern 
fazer no · nosso systema eleito.rat e eu não . as 
quero apontar, poTque aqoellee qr.e estão ao leme 
do estado melhor se po3erãõ oceupar· desta questão. 

Disse lambem o Sr. prelridenw do conselho 
que não adaptava. e. conciliação doa. partidos, 
por_que isto importava oompletamerite o des~ppa· 
rectrnento doe mesmos partulos, o que, !ll!e··Jnlga 
utopia. Não ll neete senr.ido que politicamente 
se toma A alavra CODcilill -0' ello. maiS eeral• 
mente c toma a no sentt o e , transmissao · de 
algumas ldé1s de um a outro partidll. de mt>de
ração na luta politiea, de mutuo reconhecimento, 
de direitos, da substituição da pugna dos prill· 
cipios ao·eombate das personalidades, e esta oon· 
ciliação me parece rea1isavel e util ao paiz', · se 
houverem vontades perseverantes.e .energlc&a.qua 
a emprehendllo. . . 
. S. EJt. e$Crevau na. bandeira ministerial a pa

lnvro. moderação, e declarou que os .. empre!Yl" 
publicos, excepto os de confiança, seriio . a parti. 
lha do merito, quaesquer 9.11e Io.saem as suas 

. crenças poli ticas; . ,aguardare1 os Jletps. ·d~ utinis. 
.teria a v ar :se se reillisiio tão . bêllu pi'nmessas. 
.. Se Sii.:l sinceras as intenções. do governo 'de 
abiir uma nova. é~a .P~l!t.íca E1·· àdmínistrativa, 
deve ell'l procurar md1v1duos mod!lrados ql.le es· 
~ejão ao al~nce de pollerem .represimt8r. essas 
1déas, e. por 1sso, senão em tndo, ao. menos em 
parte, elle se . ver-d. obri~do a ·modificar o paiz 

oflicial, minado pelas . pa1xões odi.eutas, eonquis-. 
tado~ e sõmente conquistado1· de eleições. Sr. 
pre&deut.e, d escendo a ontras.coll3idetações, direi 
tambem que na. parte· q11e ·vão. tomar .na .adm.i· 
nistração dos neg6cios publicas os Sr,;. ·ministr~s 
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d9s _negocios est.l'angeiros e o. futuro ministro da dese;ó são 'se vencem algum .juro~~ssej> __ 2,9QO;_Q.QQ!i_ 

. _ marmha, ·devem vir. á opposição algumas espo- que emprestá.mos . ao Estad.o Orlen~ e po .easo 
r:aoças d~ que a pohtica do gabinete act.ual ~aja do vencer ,juros, se tae~ juros têll) ·~do _pllli:OS; 
menos :nol.mta que a dos seus antecessores por- e . te· não \ém .sido pagos, . como, me .aca.ba .,de 
quanto é certo. q11e ambos estes senhores, uÍp at!i. infilrma.t· o nobre membro da commissão .de 
lSiS, e o outro até 1850, forã<J liberaes decidi - diplomacia, então ainda deah'circum$t.onchi'tiro 
dos, " do par_tido liberal receberão· as mais ·no- um argumento pnra dizer 'que .tardé 'ou nunca 
te.v~ls provas de. consideração. O Sr. Limpo de ser&mos .'Pagos. . . · · . 
Abreu, .um dos chefes do . mesmo n.'lrtido .até s ' 1 " ·d · .. · tad · 
181~, _fo1 po~ .elle elevado ás mais importantes . e n 10res, aUVl o que o nosso es o fi.nan-
P?S1Çoes pohbcas, sem que a mínima ingratidão ce.lro .seja .. prospero, · ou ao menos tão prospero 

d I ,._ que possamos fazer um" emprestimo s~melhante 
vtesse marear, p~r part-e os iu.:raes, a (011· ao da pronosta ... a um es .. tado··.xue, além . .. de não 
tl.lmça nelle depo&itada. . ~ · 
Todo~ os esforços que fizemos em prot·de S .Ex. , pagar a .dtvidl\ que Jh contr io, · nem mesmo 

fiz-emol·os pornu& r econhecemos a sua intelllgeu- n~~ '.Pl!ga o . jur:<l ; pell$0 ,que o. DOJ?SO. !lStado · ·n ., - 1 · fiuancCLro nito é prospero a ponto de nos conce-
'"la e 1 ustraçllo; mas e u m . acto que aquelles· der fazer · tal ·emprestin;>'>, porquanto é certo'. que 
que tan~o ~erào pua ·que essa intelligencia e nó$ estamos a braços com uma -divida. externa 
1llustraçao t!vessem um theatro digno dell~s avultada, e ~ue .tlllvez n iio esteja . longe 0 tempo 
deve!" esperar qae ago_:o. que dirige os negocio~ de nos_ ser eltigid.Q" !' pagamento dess~ . .. div.ida ; 
pnb.hcos g, · Ex. os . nao trate como íllotus ou e se. nao temo.s podtdo realísar o d esid. e. ratum de ·partâs. · · · 
• A. mesma esperança tauíbem me · alenta relati· . J?&Ssarmo.s. essa divida exter~ para interna, COQlO 

vamente ao Sr. ministro da marinha,- que· .até . 0 e que ve.rn~: fazer emprestlmos a quem. n ão. nos 
anno d 1850 · h. · p6Ue pagat • . . . . _ 

. . . e . sempre .nos acompt~n ou em nossos · )~em sei ' com() se deva· acón.selbiu' .a nina nação 
VlClSSLtudes políticas, a quem ai.nda no verdor que.· de~ e .· bastante e tem· de pagar bastante , . q·ue 
dos annos confiAmos a administração da impor· 1 · · 1 t d · d 
tante : provin, oia do RiO. de Janeiro, . e . fizemos . . e.m.pres e; prmctpa men e . qu!ln o; .. e~e inlteiro 
d t d á blé 1 1 . 1 que . vamos emprestat' podenn ter·. uma: ·melhor 
. ~pu n o . assem a. gera . eg1s ativa.. .' .. · · applic.aç_â~ sendo. empregada na amortiza~o· da· 

Qunnt<J ao Sr. ministro di! ttnerra, é um h olDem nossa •üv1da ex.t.erna. . · . . .. . 
completamctrte nov,o na pohttca.: O :Sr:. millistro ~tas são as co'ns\derações que· tenho de razér 
d~ fazenda, ,.collocádo em uma ·posiçilo Jerfeita- !\ t · ·-· · d 1 · 
mente ind.epen.ter~té,· . pó~. e .. · talvez .. me or. que. casa·, e ermmaret cc arando qué não posso 

1 dar . um voto de confiança : no actual mini.aterin 
~d~ q~~dia~!~o !o~~i'iic~e~~nq~~e . ::nJ~~ ,~~~ sem que . ant.es elle por se~ ac.fos ~ tenha me-
mo'de~?· ·q ·sr . .' m),oJstro dQ imperio ,reune :a . l'ecidq,, ·,: · ... ,,' . . · .· ·:; _, ·- :.. . .. ... : . 
uma fuctda lDtelllgencta. muita moderação '· poli-· . ' o Sr • . JSal>uc o .. (minist,-o ·da · iusÚ~a· i .:: .. -
ticát- · ta11to· que occupo~ . al.t'ós cllrgo_s admtÍlis ._ O nobre deput.ado pela p1·ovincia " de . . s~ · Paulo 
trat vos 4ur!lnte .. o . dommto ~a pohttcn · lib.eral ; que. acaba de falla r ct~anifestou .a:.deseoufiança: e 
tenho. po,ts esperanças · q,uo . n&O .. quererã; ·. sacrifi- reCeJ.os . . qu.e .te.m. do .aelual gabinete .. porque delle 
c:ar a sua r àput.àção ao mglorlo gozo da conquista faz parte ·. com" . . mir~ís,tco da .. j,utiça . o ex·pre.si-
cl'eitoral. ·· . · · ' · · · · dente. de S. Paulo,,. sobre , cuja a dministração ·o 

Assim; pois, . senhores, vêdés que tenho nioti- , mesmo nobro · deputado fez algumas cousidera
vo3 para esperar e receiar. Estes moti:vos -col· ção. ·A· camara me Jli!rmittir§. qtte eu, · ua quali-. 
locão-me em uma verdadeira \)Osição expectante. 4ade de miqistro da corôa,. decline da díscu&~ào 
. Haveís de, poro~ , ·~r~\ttu· • . senhores, que relativu ·á ·minha· . .-administrnçito· como prel!idente 

amquanto aa · promessas mmisteriaes se não tor- de S.· ?aulo·· (apoi aã:os); · a · ques~ó· de' S. P~tn!o já 
narem uma r eàlidâde, me · conser ve ' em estado está Jlllgada · pelo senado,, e·- pel!>·. ·pniz • :afianço 
de duvida :·. s~rá e;sta; , .na·. inloh·a frtiea . opi,nião; além: di.sto _ao ;nobr!l' ~eput•d<> ' q;ue,··a politl~à ge
~ m,areh~ mrus conventento' que; t.em" a· S'e~uir · 0 nerosa que o n.ow gab1nete proclamou na··tnQU.na 
port1do hben.l, até que. os ttclos do mi1u sterio · é ·ge~al e:·ba de ae1· applicada em 'toda· a e:ttensão 
revelem quaes saas verdadeiras 'teiJdencias;· ~ do imperlo, sem · excepçâÕ· destn ou · daqnella pro
: Agora, Sr. ' presidente, passarei a ·. tratar da· vinera, .;por .consegui~c.e ,não é ·fundada a dcscon

propost:a 0!11 . dlscussiio oncaranil9-a:. P!!lO lado da . fiança. do .!!Obro .deP.Utlr.!ill· por S,. Paulo. ,con~a.o 
cor:ve.nten~Ja. Senbores, quando mesmo .. mil'\iB· actu.al.m.ilustro . da JUStiça. e.:contra.: o mJniste.rio 

.-ter1altsta ~u .. fóra, aã0 .. vot~~por'estrpropCJsta; r~usa.,.do. ..... e;K.-preside~te do S.· . ?a!llo.; .se ·.o 
porque a JUlgo altameot~ .ll,lconveniente, e extre· ge.biuete está bem organisado nii.o ha.:r:~i\~ p_ara 
mamente l!lOJ!porLuna . . , . . · .. : a~oufi.ar delle por causa de· .u m· só de: seus 
. Pergunto eu: temos nOs esperanç·l; . não _ digo I!lembros, porque as . opiniões . indíviduaes delle 

!á :de .. que ·sejainqs embolsados dllS ,quantias. que se devem confundir no ' penPÍlmento do ministerio, 
hoJe vnmos· .ell)prestar no Estado .. Ori~_ntal, . mas ao· qual é essencial a solidariedade. :. · 
daque.ll!lB que.Ja lbe · emp.restámo~? S~. me ·não Não·~. discutir~i C1 ·pt~r.a·~. po~que e~do 
fallia a memoria, anda em àou.s mil .oootos de que elle não .. carece. ·.de . discusS\lo, e .. a .discusSão 
réis que j á temos empreatado a. e~se paiz. seri~ inlerininavel';porque·' as . pal~vras . sãcr sus-

Em. primeiro · lugar, senhores, devo declarar · ceptivl!!-s de !llaíor on menor e~tensj.o; . ·de .ipter-
ql.le. julga. q11é tarde uu Dunca co~segniremos o pretaoao bemgna ou o.diosa, como apraz . a qu~m 
~!I! bolso ~c que .se · 'Q9S · deve~ •. porque ·e.pezar Jdo d_iscn~.e, aquelies a . quem _o programma · .. agrada e 
augment~. que dJSS~ o. Sr • . IJl.ln~h·o .du& negoci.os co1tllão .na :sua . exe~u~, ; devem .. d~tr.' um . .ap,oio 
estrangeirOS que . tir;~ha apparec1do ·. na rend41, . do pronunciado .e , decW~Q. ao gabine te,; a~ueq~s. ·}1le 
Est,ado . Ori~ntal; é .. ~erto ·que.: a_; receita Dão lhe . adoptã.o ;.0' ·:pensamento- .poljtioo !}O :. programl!:!a, 
chega para ·a · dellp(lza; e · se nao. chega para a · : mn.'l duvrdi.o. da 8!J-& ... execuçijo, ,.',devom .. · e3perar 
despeza internai m1:1itci,U1!l~os para .Pllgar 'd ividss, · ' pelos acto~ do gabme~ p~a · então: se , P,t:o~un.
ou amortisal·!is; · ··-:·. · ·· · · · · · .. . · ·ciarem; &'C[uelles ·final.mel;!&e qlie ; .repe!l.em '~>. peo
• Além diss(i 'é ê'ert'Q' que antes que ó _pagamento samento do programma --~denm · ~llocar;•e .:na 
dn nossa divida seja realls'ado, e ,pr&ei$0 que~se ·, 'oppo~~çilo _; . feliz.lllente. o ·nobre, d~pu~;ti.stljia 
resli!le o ' pagamento dá div:iA.!--lr.a.ac'ezâ, q~é<é ·es~~\i~a. !l. e.;pera ,o·s a<;to"'' do .. -~i;;l~_.e.:em 
anl'erior á .~lf ·t~sa , e taiJlbem.proventente de ·~u~~l- --verd)lde ,eu me)isonge1o de .qJ!e ,() nobre.:depil,tailo 
di os. · · , · : ' · - . . · . . · . ·.. procedesse·: com· essa ~ru;-tencJa .. e.,mod.eraç~o • .. . 
. Desejo . mos~, Sr. Jlresldenle, &lgo.mas ·in(or- . Quanto .às: obserYIIÇj>és fe!t,&,s pelo nobre ,depu

mações do governo, vtsto que . &e· acha na . casa . t.'\do . relativamente à JlrO.{lOSta dQ ,goyern9.ll,Ue,.se 
um membro do inioisteri(): as 'informaçõeS que dtscute, eu nada diret; Vlsto qo.e hon\em o 'lion-
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rauo ministro· dos Dllgocios es trangeiros í~llou · A~·res, ~ass~•-a dahi pot· ~:onqoista. a P.l'o,,•iuci!l 
la~mente se>bre ello explicando os seus motiv.,s,_ .:_dQ_Bruz•l. ~:l31eEu sl!a v1d!' de naçãn .. .1n_depo_n~ 
e nao quero tirar ao:\ nobres deputados membros dente em 1 ~. m I• ever_e1ro de l:!l:J.. tst~> é,_ 
da commis;lio a occasião de fallurem sobre 11 . logo q11atorze annos d~pors·, sotfreu essa longa· 
ma teria. e sanguinolenta luta! tao ce lel>r11da nos . ann:~.o_s 

. - modernO$ Um part1do assenhoreou,se da cam-
0 sr, Pcroara 11:;). _;;;n.va'- ~ eu~nao pllnha toua. Uma cidtlde, a · de Montevidéo, ficou · 

f<ira membro das c~mn11ssoes que exammàrliO .3 em assedio. Nove ann•>s durou esse drama hor-
P!'Oposta. _que_ se diSCUte, ou s e o honra.d~~ m~- · 1·ivel de devastação <> de mortes. Seus camp<is: 
ntstro •. da JUStiça que_ aeabn ~c f:lllnr,. a tt es~: ficarão al>andonndo5', sua lavoura definhou , sua· 
defenmda, dê certo nao ousan~ occapat a att-en indttstria deMnpareceu, perdeu-se o ~en cornmcr: 
ção da ~amat·a,_dooutc como me ~zl~o- Pc~·.0 por cio, sun popu[,lç/io diminuio, decnbit·ão tod!Ul 116 
essa razao per-lao à . c.,mara se o nao fizet am· suas filrças, r eduzirão-se todos os seus recn~sos' 
plam~mte. . b Apparecett o govet·uo bra~ileiro na luta ; tou1ou . 

O· 1llnstre deputado que encet~u hOJe o de at.e parte nella; acabo tt a guena civil qu., assolára· 
encarou-o sob dous . P~f!tos de -.:~sta ' confian~a o paiz; lêl-o entt·ar na carreira da lmz, da ordcm ,-
no gover.no_, convonJenc1a do. PAIZ. da ex:stencia, que unica dá .:lire1to e r.,ros a · 

Collocadn a_qu~s~ào sa~ o a~pectc> de co_n~anç~, uma n ação de chamar-se nação. 
deve ser mu•to hs?n~e.:ro p;wa um . unn~ster:;: F · ·i nmn grande, uma glol'iosa política do Bra· 
que começa ter ~ssJ$ltdo !!.. su!l. appro.>vaç.ao e zil (apoiados); provou sull fot·ça (upoiados); crem 
segufldl\ dlseussa.o, como asslstt_o hontem, v~ndo sn<' infiuoncia, !nlluencia legitima, protectora e· 
sua proposta. approvacta P,OI' quast ~nnn:nu~ad~ uesinlere'ssada (apoiados), e arrancou: das garras 
dos l'cpresentantcs do pa1z i deve at~dll ser-lh~ da mais · vomz e san..,ninaría a narchia, da annr· · 
muito lisongeiro . observar que os t_nUJt~ l>ouc_?s,: cbia propriamente sei\':ltiett , nm palz digno .da 
quasi unic_os! qu_e cantn\ olla votát-no, n:1~ _negao- mai,; oella sorte. · · · · 
lhe desde Já mteu·amente su~ confian~a. a~lPC>-II de Começ'lu pois ·de novo sun c:dste,Jci n ·o EstRdo 
n~odo a de\:(ar-lhe esperança de conqu1st_ar-lhes · Oriental em JS5Q. F or1i11:>u seu govern•>, funccion()u· 
amda est_a mesma oonliaoça: _ . _ su·1 administração e vio principiar ii ordem pu· · 

Sob po1s esse ponto de ~-,sta nao ha d1scussaa blica. . . • . . · 
pos~~~~l ;· ~iio tenho _o c;.uc re~ponder, _· . Co:npl'ehende a _camara que depois 'de · h Qtas· 

D1re1 porem por num q.uc IHto encaro esta p1o· calamidades não e dé admirar que ttopcço~ ~!_l-
posta sob o ponto de v1sta de confiança •. Qu.1l· contrasse o governo oriental · como que se nuh· 
quer que f.;,s~e o mlnistario que esti_ves_s~ a test.a taris:\1·a · o · paiz; um e:tei'cito' do .:befcs e 'officiaes 
~o paiz, quaesquer que fossem. os pnoc1p•os pol1· J>f!S?U sobre o tb~souro; e ~ê- gue e!lc·:.se _n iio_ 
tlcos q~o~ 110 go,·er~o predouunassem, l~go 9ue pod1a desemb~raçar, sem _pengo · __ â~ . paz publ~ca; :_ 
fosse fe1ta pelo gabtnele. uma proposta : ~~enttca, acabiio-se; terminão-se as revoluçoes, ·mas. m.u1tos_ 
9uo-'equivnle a um eystema, a um~· poht1ca, que factos dellas ficão consum·mados. ·Nos . primeii-o_s, 
c a que· estamos praticando n re~pe1to dns nego• mezes da pacificação r.,rão diminutas · as .·r endas· 
cios' do Roo - da . Prat.'l, e que · fo1 encetada· p6IO publicns para fazer·· face âs ·· despeza.S or dina1·ias e 
ministcrlo de 29 de S~lembro de 18481 eu a SUS· necessarias; para fà'ller · fMe a. . esse defic!t_ · que 
teo~na! eu lhe dana meu voto. Amda ~este_ appltt'ecia empcnbá~ào-sc as renda.s. futuras, e · 
top1co smto ·achar-me em dcsaeeardo com o I.l~t.s --. este empénbo, · r enovado mensalm~(\Le .em ma~or 
t r e membro a quem tenbo 11 honra do -dul·· escala; ehe~:ou a absorver todas· á s renda:~ ; e1s-·. 
gir-mo- · · alli um deficit que apresenta agora 1i' s ituação; · 

Estou conve ncido · de ·que a !lf<>posta é conve· deficit que so calcula em: um· ínilb1io dé · pes.Js, 
niente aos _inter~ses do- Brazll; entrarei nest~ d~ficit que se precisa;··que ur~e · ari:cdor__. _·porque: 
J;lOnto da d1seoesa.o; bem: võ a camara qne alu_ nno ha expedientes . ma1_s. que _lhe valh.a.o. . ·. 
c que pretendo t1•açar o e1rculo da defesa 4e11a, A receita do anno f?l 1nfenor ·á desp eza de 
e oppvr ohs~rvaçües às observações do roe•llllus- cerca essa qnantil;i · · · · · · ' 
tre collega. Parece qtte assim, ac~itando sõ~e!!te· · Diriglo-:se e ntão ·a gov erno de· Montevid~. ~: 
esta pa11e da disc~ssão, posso d1zer que. d1r•!o-_ d~ Brazil, e ·· lhe pedia o nu:i:iliassc com um· 

. me ao seu verdndelfo ponto, e que o ace1to com emprestlmo que; ·· fazendo· lhe desappnrecer ·esse 
toda a franqueza e.lenldade. . _ . deficlt; mudasse-lhe · n situnção. . . 

Convém tanto ma•s quo a d1scussao ·tom_e esta Eis-aqui a verdadeim questão: vc a cau1ara; 
nnica dh·ecçl.o e. se circumsc1-eve .n~~te cuc1:11o,- que póde·se dizer-uma qu_es~ii() d~ ~x.is~enciiL . 
porque mais se e.sclarecerà -a · ~pmuw p~bhca,- Se o governo de Yontev1dco se dm~10 oo do. 
o desvaneecr-se-hiio os preconca1los !l recet?~ do Bra7.il pnm lho p<ldir esse auxilio 'fó1 na con· 
que por ve_ntura tenha a P.roposta .s1d~ cobJocto. sider.tçiio de que e ra o seu a lliado, q,ue ·o · tem , 

Quaes sno- oo~ po;ttos da mc.Jn_ven•e'!cul da pro - protegido e auxiliado jâ, e com cuja d1recçiio ·lhe. 
posta al!egados ate agora nn dtscussno ? . · cumpre marchar. . . : .. · 

Que o Estado Oriental do Urnguny deve muito, O· governo do 'Brazn qlt&ndo ·entrou na lu~. 
c nunca poderá pagar mais o que jã deve, q11anto ·ie 1!:!51, ao passo que r~z atravessar os campo; 
mais o que ainda· se lhe empr~star , que "Bra- banha.ios pelo Uruguay .o pelo Paraná pelo seu · 
zil vai desperdiçai' dinheiros seus; que serviráõ brioso · e~ercito, concede11 · auxílios_ '}>ecuniar~s. 
talvez para. pagnr dividas do E~tado Oriental, ao Estado Oriental;- porque reconbece_u .. que· o 
nurica poré m que lhe possão aproveitar, e !ivtl\r· Estado Oriental precisava , de um subsidio~~- par~ 
de seus embaraços; que o E stado Oriental não pacifi.car-se .e C>rganisar:se _sotida·. ·e · eo~!enlenté_-
tem fnturo e nem ·ordem " regnlnrisaçno; que o mente: · ·eomprehendeu · portanto o gov erno da 
dinheiró 'do' Brazil é preciso pô.i'a seus melbo· Br'azil a necessidade desse subsidio··pecunill.rill; 
ment.os"materiaes, e esp.!ciahnente para os das deu-se po1·ém a pacificaçà~ ·: ,m>ls, .~en~OI'êS ·, 
diversas. provincins ·quo formão o imperio, ~ e que ai_nda n!W e.~ilite a órganisaçil.o · . tio~id~ -, _-c::nvc· . 
mais lhe devem m erecer .do que um pa1z e:;- mente e ~egular que s e tem ._eTJ?- 'VlSta . _ . • . 
tranho. · · · E' pree1so ' qng todos os odiO!< se exttng_!lo nQ. 

A 'estas e ·a outras observações sectindarias;· ou· Estado Oriental: que ·· a .. ·paz · faça esque-ce r . . os 
r.c:>Dsequ~ntes, que· da diseussão resul~rllo, __ oppa- l1abitos · da , guerra·; que_ os· a·ntig~s . p,art1_do~ . 
rei· argumentos· que :eatou certo calarão na con· dessppareção : todos _. 6càrao por ass1m diz~Jr _no 
sciencm. de toao11. · · ·· · · " · 1 ar ;_ tOdos -precisiio ' ' iver, e de todos se prec1sa 
· O Estado Orien1al;"S4lnllores, é um paiz nova, o apoio para do esfor~ coromum ·nascet · a or·. 
nasceo: da eonwnçãó· de 27 de A osto de · 18-~S, dem · actual e a prosper1dade futura. Se o paiz 
!ôra antes' pr&vincia do''\•ice-reill&8o de Buenos· não regnlarisar sua renda," ei}uiparal-a wm sua 
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despeza, como continuar, como conservar a or
dem, como não dar enxanças -á anarchin, c-omo 
organisar-se, como existir? 

Reconhecido este ponto pn1·ece que n mesma 
poli ti c a que· creou a nova ordem de c ousas 
tt'Ouxe po1· consequencia o pedido deste novo 
subsidio. O governo do Brazil suspendeu ·o do 
trata do de 21 de Maio __ de 1851 ·em Agosto de 
1852 ; o Estado Oriental requer que esse subsi
dio airida lhe seja concedido por um anno. 
Mas_ diz-se: « O Estado Orientaljá deve muito, 
fa il"iro pó de com sua di vida passada. » 

A camara sabe ·que o governo _do Brazil com 
essa política sábia e p•·evidente que o distin
guia nos acontecimentos memoraveis de 1Ej_Q1 
deu-lhes direcçfio civilisndora o moral, e ao 
mesmo tempo impoz ao Estado Oriental a óbri
gação de fazer r econhecer e legalisar toda a sua 
divida j era preciso liquidai-a para conhecer seus 
credore-s, e poder tratar com elles. Creou-se 
para esse fim em Montevidéo a junta do •:.redito 
publico. O goyerno imperhd nomeou um membro 
âella. Foi o dist:ncto brazileiro o Sr. Nicoláo 
Tolentino. 

Esta junta começou e tem continuado com 
zelo e actividade os seus tmbalhos. Tem liqui
dado já cerca de 33 milhões de pesos, incluindo 
tres especies, capital effectivanwute entregue, 
juros legitin-ios, e usuras . A camara sabe ·que 
se considerárão dividas nacionaes · tanto as pro· 
venientes dos actos do governo da praça de 
Montevidéo, como as provenientes dos netos de 
D. i'llanoel Oribe , durante os nove celebres 
annos da guena civil. A junta com toda u hablli· 
dade tem classific.1do essa divida nas tres di
visões que apontei ; calcula-se que montará a 
mai~ alguns milhões de pesos, porque pouco lhe 
falta para termi11ar sua tA.refa, e que assim so · 
liquidará a di vida geral do estado em cerca de 
40 milhões de pesos ; nesLa divida estão in
cluídas as sommas por que são credores o> 
governos brazileiro e francez ; este por 600,000 
pesos, e aquelle por cerca de 900,000. Con
cluído este -trabalho tem o governo oriental de 
entender-se com seus credores ; todos estes têm 
necessidade de ser razoaveis. O capital real e 
effectivo deve ser atLendido ; de certo porém 
que a mesma moral repudiará a usura. O que 
fôr proveniente d·e juros le"gitimos por ·interesse 
dos credores parece que deve soífrer alguma 
cousa ta-mbem em bem de to4os: Pode-se, em 
vista destas considerações, calcular qu•l a con
solidação da _ divida não ultrapassará a quantia 
de 20 milhões de pesos, porque quasi que só as 
usuras areadas ·pelas circun1stancias da guerra 
montão a mais de 30 %. 

Emquanto se não consolidar esta divida e hou
ver accordo com os credores, não se pagão nem 
mesmo premios. 

Poderá o Estado Oriental pag,lr a sua di-
vida? . 

Senhores I O Estado Oriental foi creado pela -
convenção de 1828 ; começou sua existencia, COlll(} -
já disse, em 1829. . · · · · 

·. O rendimento dos tres prímeiros annos" -_deu 
.unia somma de 2,204,900 pesos,, ou termd médio 
734,966 pesos, devendo-se notar que · a renda do 
pl;i!I)eiro anno, · de 1829, foi apenas c;! e _ 605,552 
p~ós. 

Note-se agora a marcha accedente da r_enda. 
A renda do _ anno de 1835 · foi ainda ·de 812,050 
pesos ; a de -1836 foi j-à 1,075;819 pesos. 'A de 
1842, segundo o Sr. · Parish; ·. que não póde ser 
suspeito de favoravel a MontevJdéo, .porque es
creveu a sua obra- no tempo do domínio do dh· · 
ctador Rosas, e favoravelmente às preténções deste 
general , foi esta ·1:enda de cerca de 3,000,000 
pesos. O -Sr. -Latnas; - no seu · escripto · intjtulado 
-Noticia da Republica Oriental- fal-a chegar 
quasi .a 3,500,000· pesos. 

A guerra civil de 1343 a 1852 fez parar toda 
essa prosperidade ; de~appareceu mesmo quasi 
toda a renda. Volta o Estado Oriental ao ·seu 
estado de paz, depois desses fataes nove annos ; 
foi o orçamento da renda apenas de 1,740,000 
pesos, isto é, metade da renda do ultimo anno 
de paz I 

Note-se agora que a · renda de 1842, que ex
cedeu a 3,000,000 de pesos, não se póde chamar 
o maximo 11 que. pudesse attingir, e sim o ma
ximo que em marcha sempre crescente conseguira 
se a guerra civil não apparecesse, não havia _ 
raziio para senão devet· suppor que a renda 
continuaria a progredir como . tinha progre
dido. 

Senhores, basta notar-se a posição geographica 
do Estado Oriental para se conhecer qual póde 
ser o seu futuro. Occupando uma área de ter
reno de cerca de 160 leguas ·de comprimento 
sobre 60 de largura, terreno proprio não só para 
a -producção animal, mas principalmente para a 
producção agrícola, para toda a casta de cereaes 
da Europa, terreno e clima homogeneos, senão 
melhores do que os mais bellos e ferteis do meio 
dia da Europa, tendo ao norte o Brazil, ao sul 
o -rio da Prata, a éste do rio Uruguay, e a oeste 
o Occeano, todo cortado de rios, e hoje sem po
voação e sem cultivo, que futuro não póde apre
sentar este paiz quando chamar a seu seio po
pulação industriosa que o trate e aproveite ? 

Além di.sto, o porto de Montevidéo está situado 
na melhor posição á entrada do rio da Prata. 
Está .destinado a ser um dos principaes portos 
da America, e o primeiro indubitayelme~te do 
Rio da Prata. J ~ com o estrange1ro, Jâ com 
muitas pt'ovincias do io;tperio entretem consid e
ravel commercio. Quando conseguirmos abrir, 
como nos comp1·ommettemos pelo tratado de 1851, 
a abrir os saltos que -embaração a navegação 
regular do Uruguay, os nossos povos das Missões, 
de Uruguayana, de S. BoJja, terão arteria facil 
e natural ·paro dirigirem. para alli_ os seus pro
duetos, Quendo a liberdade da navegação do 
Paraná e Paraguny fór regularisada, Mo~tevidéo 
é de preferencia a Buenos'Ayres, que nao pos
sue porto tão bem situado e abrigado, o entro
posto de todo· o commercio de Santa Fé , Cor
rientes, Entre-Rios, Paraguay, e "nossos sertões 
de Matto-Grosso. - . 

Quantas condições para acreditarmos que seu fu
turo deve ser immenso, e que com pRz, com ordem·, 
com união de todos ' os montevideanos,. com um 
governo conciliador, que ec,>nomise os dinheiros 
publicas, reforme suas alfandegas, fiscillise a 
percepção de suas rendas, àugmente mesmo · para 
eleval-as as suas pautas e tarifas a!fandegaea, o 
que convirá. muito ao Brazil para !l,_Ue se não· 
dên"l os ftlctos de iJ,ltroducção na ·província do 
Rio Grande do Sul, por meio -- de contrabando, 
de mercadorias estrangeiras, as ·rendas têm de 
cr_escer de 1,740,000 pesos, que 'é -hoje a orça_da 
nao só aos 3,000.000 de 11:142, porém a multo 
n'ais e em menos tell,lpo- _ _ _ -

Ha ainda uma consideração que- aju.da-me. 
Nesses 1,,740,000 ·pesos entrão as alfandegas com 
1.400,000. -Or!l, - acaba-se de · d'escobrir que qua~i 
metade desil!l' - renda era roubada; isto prova 
q:Ue mésnio .lá Jwje maior é a renda, s.e, bem· 
que defraudada. Reforme-se o pessoal das al
fand'eg'as, modifiqueo;t.-se os regulamentos, melho
re-se a _ftscalisação, e elhi deve · augmentar. 

Não se póde, não se deve pois . desconfiar do 
futuro do -Estado Oriental. Se o Braz i! em pres
tando-lhe a quantia da proposta, como subsidio, 
fizer pesar sua benefica iRfiuencia para o fim 
de seu governo tratar do fazer desapparecer as 
divisões dos partidos antigos, de chamar todos 
os homens aproveita vais e modet·ados para tomar 
parte nos neRocios puhlicos, se houver verda
deira conciliação, ·regularisar-se a despeza com 1\ 
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receita, e ·-cõrrerem· n~fural~eÍI'tê-'-cis 'elementos 
de grandeu que o pniz tem em seu ."Proprio seio, 
se houvol" em fim -paz, que é a priuteira condição 
n ·primeira garautia da exislencia ·de uma _!ltl; i ; 
porque .. sem paz, . sem ordem pnbliea nao lu' 
liberdade, não ha existencia; se houver ordem 
publjca, eu não. techo m edo de . que. em pouco 
te~I_)O o · E~ts;d~ Oriental, · ten~o chega·!-> a· con
sohaar sua dtvtda, ·possa ou n· pagando ~seus 

·cr~dores, ou iazer ·alguma ()peraç&o de credito 
com o que · .troque suas dividas anteriores. · 

.Disse-se que uada ·_·'!o éonseguiri~ : com este 
subsldio, porque s~hrrJa. · .eUe do. th~ouro do 
Brazil para p'agar a 011tros credores; · e especial~ 
mente á F ranca, e outras nacões. . . · 
E~t" subsidio niio é pedido. para pagar divi

·das. Além do Brazil c da · Françil, o estado 
Oriental a nenbuma mais nação deve, e 11 Frnnç.a 
tl. credora unicamente · de . 600;00(} p esos. . Este 
subsidio é ·ctado para desp·ezas otdinarias, pum 
:1s'· despezas precisas da· existencin; . -para ·as 
úcspezas do.· administração, . e o Brazil v.elará 
sobre ·sua ·applicação . Por ora; elllquanto a 
di"\'ida publica nao estiver consolidada, '·e um 
acc<JI'Clo· ! !li to com os credores; o ei!tado Orian • 
tal não' póde des!lender q11antia alguma com· 
·pagamento de sua àlvid<t ~ alérn disto, consta-me 
que ao es!-ado Oriental ten\ sido d_irigi~as frtlncas 
dcehrações ·cta França de que 1\dtaría por longo 
ternpo sttas reclamações. · · · · 

· hfas disse-se-nos: « vai'so dar ao estr11ngeiro o 
dinhdt·o que devc!ra: .. ser applicndo nos melhor!!.· 
mentos das províncias do hnperio que precisão; 
·vai-se emprestar quando se deve, e o credito do · 
Brazíl padece. '» Senhores ns paixões são màs 
conselheiras ; a reftexão; a .calma. alo &s ·ptin· 
cipaes qu·.lidades do .bgisladol'· Encaremos esta 
objeeçiio pi>r t odas' as sn<~s raees. · 

A çamarli. ouvio e · sabi! muito bem qt~e é pre· 
ci!lo um ·subsidio a Montevidêo pBta. qtl& se nã-o 
possa · temer pelo. ordem ·publica, para que o 
seu governo se acha habílitlldo a fazet· todo o 
s erviço da administração, que contonlra 09 ani· 
·mos· e os ·chame li união e ao desejo de ser-vir 
o paiz, e q11e poaaa desenvolver os elemento~ 
de prosperidade; quando nilll h a rocural)&, quand•> 
h a. um deftcit, · qunndo niio · ha crodito e· hll 
entretanto neC1?saldllde:;, a ordem publica catre· 
rneee, a ex!awnç!a mesmo perlga : .pódo dar.se 
este caso. 

C'..onvém ao Bratll quo n ordem publica se l_iBr~ 
tu1·be Mquelle eatado, que ronnsça n g11erra tl\"il, 
que se renovB n. anarcbhL' Pelo• trataCJoa do 1851 
80lliOS obl'Ígados a intervir noatna hypotheaes, 
emprcgant\o a nossa forç11 de terra e mar. Fal·o· 
hemos t Quanto nos vai isto c11star ? Q11e sacri· 
licios de homens e de dinlt&iro a todas as pro
víncias do BraziL? Niio o fllz.;mos; abandorn.. 
mo3 a.quelie paiz nas horrores . de qne já foi 
victii!Ul, e que ll red.uzir:lo a .um verdadeiro 
c:\daver: · · ' · · · · · 

Mas alli perto, limitropbo a elle, está à· nossa 
provineia do Rio Grancte do Snl, que. se chama 
.entre 'nós a provin·cia g11erreira e tellieosa: a 
an:n-chil\ .. lavr~, passa fronteiras. é epldemi~. 
é contag1osa; Já tlvemos exemplos. Partidas ven· 
tidas escapao-se, pS$siio· "' fronteiras.· Ahi ·es· 

. tamos nós pelG) m enos !/brigados a · t er no Rio 
~rande .do Sul · m.ái!Jr força , a despender para 
tsso tJ1&tores qunnt•as do nosso thesouro, que· é 
o tbesouro de . ~as as provil_lcias .uo imperio. 
Não serão para nos talvez ma1s í_)esados sacri
ficios .1 ·. · ·· · · ·. : 

: . Não. 'perdem todas as províncias do · imp~rio 
_com 11~0 t · 
: ·. :to.~o _vale mais encarar· a questão · de mais 
a~; . e. e<>ncórdar os. iii~resoes•do P,8iZ e~ geral 
com a · causa da· bumanidade .e do povo vtzmho, 

· CODl.'O · qúàl · estamós em contacto tão pro limo ? 
· E tiosso commereio, n ilo :só do R io d'l .Ta· 

noiro como de Perri:irnbu·co, d!l Bahia; de ·Santas·; 
d~ Paranaguá, · niio é já tlio vasto com o es
ta .!. "'!)ríental ? Com o de~pp~recimento · delle n no· 
perdem tod~s as J?I'Ovincias que comin6ré!:io, q ue r 
uirecta, quer indlreetamente para . alli ? . . 
· E os ·fruetcs de tod!i a nossa política de 18~1 
n ão desnppareeem ? · · · 
· Mas nós · devemos, · e come>· vamos emprestar? 
Setlhores; o credito do Brazi\ ·estú. til:o supc:·ior 
mente .;allocado na opinião Llo paiz e na vpi·· 
niã,, do estrangeiro, principalmente· d(lpois d!l 
administnçii.o do ex-presidente · do conselho de 
ministros o Sr. · Rodrigues Torres, nossns :finan
ças, em tio pr.)spero cnr o;o, qne um tão p equeno 
sllbsidio, não é qu~ o ha de o.!felider.· · (A.poia' 
dos.l' E aa províncias . todM ' do imperio o · t~m 
J·econhec!do · o comprehendido; o subsidio que 
demos a M<mtevidéo em· 1851· tiiio chamou clintra: 
si nenhumas susceptibi!.idades . . o Br:uil· foi alli 
crenr e desenvolver um,! naeionalidádà' que .ha d·e 
viver à sua sombra, e sob sua benetlca intluon
cia, influencia iodtl• de a infso ·verdadeiro e des~ 
iote!essado; qlle ' deseja · a ·sua prosperidade; :e 
que felizmente se vai capacitnndo de quanto in
justas c riio as dnU~s :Pre·venções entre as raças 
portugueza e hespanhol:t; · e 'que o. seu· m "tis ·fiel 
nlliado . e tnais p roveitoso <l ·certo, i é o ·imperio. 
a quo ·j,\·pertenceu eotno proviilcia. Não. s~r~ o 
pequeno suhsido · dado ·n~."!'&> e accreuent&do 
àquelle; u para o mesmo nm e· sob os mesmos 
nuspicias, que ha de desvairar os espíritos das 
provincla.s actuaes do imperio 'para ·se. ' per sua· 
i! irem que de· seus melhoramentos· se tirão quan-· 
tias . pecuniarias· para nações estmtlgei•·as-. 
· A · que.itio o que pnieisri. · é de 'estUdo · serio, 
de exáme aturado, de calma e re.flexiio ; assim 
estudada dá p&l'll todos um r esult·ado em ravor 
da proposta do governo. · ·· · . ·· · . · . . · 

E o que fizl'riio as · commiss<:í~a que forão ou'l"i 
clas," e em cujo nome. tenho a honra. · de ft.llar ; 
é o que pensa va um divergencia a lg11ma o ·mi
nistedo passado, qao ha alaa se retirou do poder, 
e que fo1 tãl) cioso dos dinheiros como da ·digni-
dade e gloria ch Bra%11. . · . 

Jnlgol, pois, qae se póde om .consciencia, o 
8~m mesmo tomar-se o. queat:i.o u nicamente sob 
o ponto do vista de conJianç!l. ·no a ctuat minis: 
terio, sem temor da impopul11ridade, votar-se 
pela propo:Jta. /Apoiados ; m1'ito be~.) , 

o Sr.-. Rlbolro do Andra da. :- Sr. pre
ltidente, apazar de v êr o aeodamento com que 
os nobrea membros da maioria q11ereru dar es ;es 
60,000 patacôes ao governo do Estado OrientRI, 
parecelldl) mesmo que receiio que se hoje nio 
passar a proposta nesta casa não possa ella ter 
lugar, visto· que tendo clla passado .ainda hontem 
em segunda discussi'io, o sendo· hoje o primeiro 
()ia om q•1e ella é sujeita á. t(lrceí:r·~ . disc:tss.iio .• 
mostra " JllJiioriot da eamarâ uma .vontad6 de 
ompregar o vapor n esta questão ; ape%8r, porént, 
disso · não deínrei ·do cumprir .o · .meu dever 
apresentando á e asa : algumas observações maia., 
porém quo _tão breves serão que não .a to~~erãg 
de ·votar .hoJe l!lesmo o parecer · que f111 SUJeitO· ·a 
sua constderaçao.. . . . .~ ., .... :: 

Antes · de . re>{)Onder no nobt·e deputado; ::q,ue 
aoaba. do ar.,r, .direi .algulllAS palavraiJ · em.:-:~~s 
~sta ás poucas que foráo pronunciadas _pa~ Sr. 
ministro da jwtiça• ' · ' . : > -~J .. ·~· ~ · 

S. Ex. em p rimeiro lugar-nÓs deu a ·iieântanÇa 
do que não pOderia haver relação entre:·Ullla po· 
litíc2 local e a· politica geral ·do gab1nllk ; i880 
quer· dizer, se b em comprebeodi a S·; ' Ex., que 
·o Sr< ministro da jus~i~a· se . esq.ueeerl\ de que 
foi presidente de S~ Paulo ; se estas·· minhea t>ll· 
lavras· são ·a · traducção gllanina. do· penaameJito 
do Sr : ministro, ' eu agr1r.deço 'a S. ·'Ex. a ·ma
neira · prndente porqó.e ;:e ·esquece desses seus 
Mtos passados, para só ter .e m con•lderaç&o· -~ 
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prnJcacia quo .<leve tle•>n•p(lnhar a t·l<hl o ll•lllli· 
JOistrndur publico ; •rno•·o com isso dizet• que 
ln\l~arei a pntd••ncia com que S. Ex. se olvitla 
•h· quo praticou em S. Pttulo, para se lembrar 
súmeuLe qtte hoje e ministl'o da. justiça, c como 
tnl ll ltO deve fnzet' rnvvres, e SÓ uish·ibuiro\. 
j n~'<tiçn. · 

:Feitll estn obsen•açlio em r -•sposla •\ i breves 
considerações · qtte apresentou. :\ casa o S r . mi· 
nistro d•• justiç•\, lhe direi que a~mdcço n ·ma· 
nei1·a porque acolheu o meu discat·so, assim ccnno 
n just1ça .com que avaliou o meu proceder no 
voto que nego á. proposta. Agora passarei a 
com bater as consi-lerações do nobre do-1putado 
que acaba de orar. 

Disse o nob•·e deputo.do C}Ue o Eit&.·lo Oriental 
ha\·ia sr.h ido· de umn lata de 9 annos, que tinha 
esgotado todos os seu~ 1·ecursos, e .que por isso . 
se- quet·inmos que esse estat.lo prospcr;tssc o 
devinrf1oS proteger ; mas isso, .senhores, é um 
argumento valioso para neg11rmos é,;se empre~
timo, pot:que, se o Est!ldo OtieatQl _acha-se sem 
recu1·sos, 9" nó>. não temos esperança de receuer 
o ,que j•\ lhes tc1uos emprestado, como . é que 
lha vnmos emp•·estar ainda mais -t ! . ._ 

O nobre <leputauo . mesmo foi . o . primeiro n re· 
conhec~r que mesmo depois· que o Est:tdo Orien
tal voltou ao est1do da .paz, nem assim n N· 
ceih -dac; uclle . estadO t~tri ·.sti.l;ído (11) \)Onto em 
que .se .:teha.vn em. unnos antarioro~ 11 . guer•·c, 
pelo contrat·io tem diminuído mni~ de <lO •/o, 
porque . o nobre deputado nos disse qu~ essn , re
cei~_ tinha ji• choga•lo a U)•\is de. trAS milhões 
de pesos e que hlljc apenas subia a 1,740,000 peso:;. 
- Vê pais· o 'nobre ,deputnu.:> ·que unicamente com 

O!i .recursos _dol eslndo de paz n!io póde a rc· 
publica .Oriental se\' · !'estituida no set.t antigo 
eitndo :· seriiol pt·oJoisos lu:1gos annos; longos 
tt·abalhos, l•)ngos csfurços de um .liiealis.,~iio 
apurad<l parn. qnc se poss1to r c!!USt\f esses pnga· 
IUCil tO>õ"., 

. o· Sn. PEREtll \ DA . SILVA" d.i um· a parti!. 
O Sr.. Rwr.:rno rir,; A:-.nnAD.~ : - -Eit nii•) dig~ 

que isto seJa de tot1o )mpos.sivel, mM digo qne 
serà :;;ó'bremódo üifficil" c tnot·oso. Duvh\o muito 
q'ue n os o:c1tetnos ·e in cit·cttmstancias ta os q uc 
po~snnio$ f,Jzer . semelhantes nv~nços 1\ um cs
tO:dci c1ne · si: ncha em pessimn poai~iio lloan · 
coirA. 

Mas di~se o nobre dcputlltlo que pnt·a .ve1·ifi· 
cannos o fim tios tratado!! feitos dov~mos conti· 
nuar liQ:I cmpro:>tiU\•J8, Noto o nobre doputado 
quo as cond1çõeli t!o tn\t ui~ do aubsiuio nl11 j4 
ns cuu'lprimo~ ; :~gvro. so o nobre Joputo.Jo Otl· 
tende quo devemo~ conUnllD.r 11 empresta.- om 
vista do cs!A..Iv lll\ ropublica Ol'iont.al, põ<lc-se 
tambcrn. C!porl\1' quo uurante muitos llliULlS tct·e· 
mos do continuar com c~tes cmpt·cstímos, •lo 
sorte oue, .em ve:r. elo . mnt•rtizarmos a . n!):>Sa , ui, 
vi<.la, .. untinllaremos ti empr.t~tnr so nm.ts nvul
tadissimas, quo ,é. de presumir que venhiio a 
ot'çat·. por :M,OO):O:>OS, a un1a nação qug ,;~ acha 
em ptossitno estnJo linrm~ciro, como ., o Eitado 
Or.ientaL N:"io posso comprebendd!' a conye~~ion· 
cia de um tal pi·ocedimont<:>. _ 

Note o· nobre t.!eputauo que p~r n1~is ttm mo
tivo que me ~qllee~u. rclntar .,;.Estado -oriental 
dtl. poucas esp3t'ançns de .rcaH~ar ~s P~S•\menlo>s ; 
I!Ste motivo fundn·S•l na má fiscah:saçao dns. rcn 
das -daquella republica. O uollro deputadQ deve 
saber. de.-um caso . r~ccnt-J &.ili' · occo•·.rido, . dos 
,::~-andes roubos _que se doocobririio na alland_8ill 
de ~{ontevldéo.>. Isto demonstra .quu a !lscahsa. 
çlio esté. ,· O!Jl , máo osf.!uo, pot·quo c. dcsc:ob~rta 
!ie uma da. a . eon)!U8110i8; de um dos ro\1bos, 
longe . d.s · t•evd ar · que eslava. pre>enio.la. a . Llá 
liacalisaçà.o, dft " cnt~n.ler que ex:i~tem concus· 
sõea, ._roubo_s do mesm> gcnero em outrlli rc· 
partições. . 

. :!'0!110 4. 

O nc,l)l'é d~pul:ulo c:.tcao.lc 111e •lc,·omns ca•cnr 
a pm: pelo Slabsi -lin. Nitn sei cnm•>, lendo nús
tan t~ com •tUil desp<Jndea•, t•~rtilo dQ O\ffiOl'ti.7.nt• a 
ROSM di vldn, tenolv tle. C•mtor COm estt'Aill\:1 qu•! 
é a nossa pl'imdra e mais palpitante· tiece:>si- · 
dnde, t ondo dú attcnder aos melhomm'lntos . ma· 
teriae$ das uossas provinchs, vamos desvende•· · 
com u tn p·:~ iz e<tt·anho aquillo que poderemos · 
cmprttt~ll· em gt·.mdtl proveito> no nosso tn·opt·io 
palz,, i.'\ iio sei p:tl';l que tnnto cuidado com um 
c~tlldl) com quem· niio temo;; tno> · e.str~itas l'C!a-· 
(Ões politic:ts, deseniJnnuo-ni)s , esquecen•lo-nos 
<.los intcre>ses direo;ta\mentc naeio .1a"s. E'a·n pnrn 
o,; mdhoramentos n·•nterines da; provlncias · que· 
e u d~sej'wa que se dirigissem ~ ·vista~ do go
''ernn, em p ara rcalisar Laes deStdm·atums, qu<l 
eu j<llgava. quo se devi:lo empregar a~ rendas 
do estado. · . · _ 

Fallou-nos tambem. o uoi.H'e dépaiLa'do tios ~snJtos 
d., _Uru guay; . dissa-n•lS que desta in~neira nós. 
ft\ct litavamos .o q uebmtnento dess~s saltos,_ afim 
de- -se tornar .mais· fn;il o transito. Eu iulgn que· 
poderemos conch:n·ar-I!OS ··com ó Estado . Oriental 
pa1·a ren.lisaa· .... ~>sn obra, s~ 'de .tanta ncc~s~id·•de 
·c, sem quo scjo.mos obrigados o. emprestar-lhe 
quantia algiJmR. . ' · · _ 

Disso-no~ ainda o nourc lleputcd·• que ntio tc
:l·iam·Js vizinhos· -perturll.ldo\·cs se r~alisas~emos 
o t-mprcstim.>. N <10 sei S3 será assim 1\ vista. Jo 
que se lê om nlliuns jornaes; nhi · ~e dil: que 
depili~ da. poz in.líviduos que possuem estancias 
no Estado OL'iea.tal têm sido pertnrbados na_ posso 
dos seus bous -.. · · · 

O Sn. PEaEtR,\ DA. Sn.vA: '-'- Niio .hoj~. 

o sn." RlliEmo DE A~olt\DA : - Tllnho lido 
is~o. recentemente . uiio sei. se é · exacto: os · áo-_ 
bres <.1 oputndo; plllo Rio Grande . do Sul m..lho1· 
poderãõ in formar a este respeito. 

Disse-no~ mais o nobre deputado que nnda tinha• 
mos a reeeillr <lo govcrn·> france~, }>OJ'QIIC ello 
ndiaria suas exigenci as· n;lativnmento_ nos sem1 
pngaunento~>. Direi no · nobro deputado · quo est;1 
não ó a qncst~o ; o governo francc.r. p\\<.Ic adim· 
n cxigenci•• tl»s sons pag<lmentos, llOrqua v•\ qtt~ 

· nós allinmos tacs c:dgoncicu ; maa, !>Útlc o nobro 
deputndd assovornl' que quando anual tivermos 
do exigh• os nosoJoa pag~mootos, o governo f.-n: :c~z 
não allog110 quo sendo n slt:\ divida anter ior ueve 
n seu pa~t~~m~nlo sct• cmtecip11ao r.a quo so tivc1• 
tlo1 11•'11 ! IZOI', e deaL'Ilrl~ dcmoto o nos,;o . 1·eal 
emuol~o 'l "Nilo o póJo certomoJnto . 

S io <:sto.s a~ con~ideraçü~s quo tinha •lo fl\:r.cr 
em 1'Ctpo~Ln t\s que oiTtrec~u i\ ~onsidcmçiíu dn 
estsn o nobre deputado. ConLirluo 1\ Y•Jtar cJ11tra 
o prujcclo . · 

YoZEi; - Vulo~, Vvto3 t 
o s.,.. P~hcco : - Ni\.> tomttri:o !Jiais a pal~

vr:-a noat.-t: qnesl.io·. se o nobro:depu~ado QIIC-,cn.ccton 
o uebrtte a ftWOt' d:'l. . proposta ·nao se most_ra~.sc 
t:'io convoucldo como se mostrou da conwnicncia 
do ·emprcstlmo, querendo demonstrar •1ne··n:io é 
n confiança só que deve guiar a votação d~sta ca
maro nh•s sim a utili.iud<! da prorostll, que cllc 
julgli'_preeur>O_ra· de gr~ndes bens _: a~ja~mc'l_icito 
dízer o.lgU:mn cousa mata sem o ammo de pro· 
lo11gllr <J Jcbatc. · . . . 

O nobro tlcput:ldo po:;,;ue _ ccr~ment.1 a mais 
fertíl imaginaç.'tu, pois vio neste emprestimo ·não 
só um f11turo tleslumbrtdor, um futuro ·do im
mensas prooperit.laile~ p:ll'a ·o Estado Orienta'_l, 
c.nno·até Jo gr,\ndes vaotag~ns P"r" nós! « Con
cedei no ostaü,, Oriental, disco) o honrado 'mem· 
bro, ·o emprt!sl.i.mo de 2 000:0'!:1~; porque_· ·neJlc 
e3tll a paz · desse estado, conceuct~o, que o_s nus 
lvgo so al>rirliõ para ~ ·navegaç_:to: desobstrulndo
se . seus o1>ot~cul11s : o- com mt!.rcto : tomará t:t•-alliie 
expansão.; o cahos de .fino.uçns daqueU~ estado 
desapparecerl; fi.natmente, · ns proprias· rendas. <lo 

t/2 
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D•·azit terão ct·esciment.o, recebcr-:,õ novo im
pnlso. » Eis em resumo o que cliseo o honrado 
membro. 

. Senl.Jores, se esta. pint~ra não fosse uma p_oesia, 
como é, se p elo contrarto fosse. uma reahdad!!, 
cu daria n ão só este em]>restnno, _como farta 
clessn quant.ia doação no ~stnd.;, Orumtal, pol.'
qnc valia " pen;t C·>nsegun· tantas Yant:,gens , 
ta.nws beneficios, com menos de 2,000:ú:lOR· M:~;s 
l.ltdo isso niio passa de poesia; com ti\o mcsqut· 
nho cmprestimo j.ln,a!s conseguil'i•lmos um fu.
turo tão grandioso, tão brilhante. Se co_m di
nhtliro se comprasse n paz do E~tallo Oncntal, 
se coro dinlt€iro se pudesse consohdo.t• a ordem, 
tornai-a permanente, cu nüo hesita ria um in~
tante eru concede•· o que se peue; P.stou poré•n 
convencidD que com el!Si\ quantia niio é que ha
v~mos dll acaba r com os elêmentos de guerra 
civil que existem de long 1 data nnqacllc estado. 
::;e a falta de tlinbeiro é tal que. ddia det>a pro
vir a desDrdem, declat·o que apon~ts :;;e d isfllr
~:tra. o mnl por pouco tempo. ; ell~ continuar.:. : 
neste enso seria mais couYeniente faze1· um em· 
prc;;tiwo tal que coUocRssc nquelle estado em 
l}ircumsta·,das de libertnr·SC de s eus empenhos , 
de mnrchar desimpedido. 0 3 inco!lvenicnces que 
o 11obre deputado quer ~urar com o empre~timo 
potletn · se dar; a paz no di·• seguinte no em
prestimo póde se•· perturhtldn em rru:iio d.,s 
c::.usas de longo tempo accumuladas: · _ 

O arnumento a. que se soccor1·cu o h onraao 
membro n<io tem valor; Sé quer defender a 
proposta de"l"~ procurar outrM razõc '• o11tros ar
gtimentos, que os seus re_cut·sos litterarios lhe 
poderllõ ministrar. . 
. D isse tamb~m o nobre deputado : « E " melhor 
fazermos agoxa .este ompres Limo do que vermo
noõ um dia na necessidade de, em virtude do 
tratado que nos obriga a intervh· em favor da 
orJ.em legal daqnclle estado, ga~larmos muitos 
milhões com ll força quP. . tenhamos de mandar 
para nlli. " Senb0r~s, a h ypotbcse do tratado 
póde-sa verific<Lr independen te deste emprestimo ; 
a ordem p<Jde ser per~urbada, como jú.. disse, 
por muitas cau_sas ql!e niio poderfiÕ. SCl' prCvéni· 
das com essa quantia, por causas que de longo 
tempo estão agglomeradas. Pódc-se, pois, úar o 
caso ( o que é mais cedo ) de aggravarmos o 
mal, emprestando . agora, e mais tardo despen
dendo avultad:lS s'lmmas para intt·rvir_ em cnm
primen to tios tratados. N'no é pois ·semelhante 
argumento pod~roso pat·a que vot.cmos ~ prv· 
posta. DijO. o nobt·c dllputr.do o que quizer ; a 
votaçl'io nao pó•le ser modelada senão pelo. con
fiança. Os :tllligos do mlnlster io, concedendo o 
pedido, fazem-o só pelo pt·ineipio da confiança . 
;;abem ou presumem que gro.ndes razões de e.>-
t>ldo movem o mí11isterio nesta questão. · 
. E ' dest•3 n:odo quo~ eu obraria se o gnbinetc 
fo;;se de minha inLeh·n confiança, porque os mo
tivos ostensivos <)a proposta. slio bannes ; ,têm · o 
defeito de servirem para todo e qualquer em
presUmo, \lesde que houvesse vontade de fa
zN-os. 
L~tnbre-sc o' nobre deputado do facto que 

a inda hA pouco occorreu 110 Estado Oriental ; a 
gudrra eivi! alli assomou, e por felicidade não 
te-çe i ncremento, acnrretando novas desgr:1ças. 
Niio me enbe agora averiguar quem o) culpado 
dessa occnrrencia. A verdade é que ella se deu, 
P. que póde ser repetida quando menos as Cipero, 
Repitv, portanto, que ê indifferento para n paz 
o dau·-ae ou n11:o este 4impreetimo, omquanto u~ 
element.os do discordia que ali\. abundAo e::tis · 
tirem . 

anteriormente me !oi dada pelo Sr. ministro dos 
negocias <3Sirnngeiros. Ello disse : « Niio vos 
asmstels ; o Brazil ha Lle reembolsar-se mais 
dept·essn do q ué pensae.i, porque o E<tado Orien-
1at tem c.m si muitos elementos de ··riquua, e a 
provà ó quu antes dil. gtterra civil que o devas
ton suns t·a nda.s eriio avultadas. A p>z em pouco~ 
nnnos tmní grandes receitas. » 

E' este argumento dos que se chamlio contra
producentes. So o p1iz tem elementos de riqueza 
quo tiio dept·essn podem set· desenvolvid<ls, não 
é certamento necessat·io fazer este emprestimo ; 
nntcs jnl~,, que elle· irú Ca-z;e( mal, porque, t il\ 
vez do E$tado Oriental pL"Ocurat· desenvolver 
pelos meios t\<1 seu alca11ce esses elementos de 
riqueza pa1·:1 delles tirar c~ t•ecursos neeess1\rios, 
em lugar de hm~ar mão de uma rigorosa ec<l· 
nomia, acostumnr-se-ha a vivet· de emprostimos 
feitos pelo imperio do Brazil, c taes recursc>s, 
quando falldee o credit.o. sfio nhysrnadores. 

Mais hom·oso· e convenien te é pam esse es
tado que experín1ente pvr mnis nlgnm tempo se 
ê possiYel h· vivendo àe seus proprios recursos ; 
esgote-os. porque e natural q ne progressivamente 
com o nugn1entu d!l re!lda a pnr de bon admi
nistrar,ão economica se vá líbert\ndo de ~et\S 
emponhos. 

Parece-me que o governo de •Montevidéo obra
ria melhot· procurando entrar em ·um nccordo 
com todos os seus cNdores, pedindo-lhes espe· 
ra': adiadoo os pagamentos, creio que com a 
renda ordi11nrin o ·e.<tndo poderá. ir vivéndo, 
tcndv fé uo futurv. N:io julgo isto tão difficil ; 
os credores desejiio ser pagos ; vendei que nito 
o. poJem ser em uma época dadd,- hiio •de faz~r 
concessões pnra serem pagos um . dia, muitL> 
principalmente quando, attendendo ao3 elementos 
de 1·iqueza do pai:r:, têm esperanças· · de serem 
embols:tdos . · . · 

Note-se que eu niio estarh longe de para o 
anno dar um voto decisivo; nilo sciia talvez 
impossh'cl· conceder o cmpt·estilno, melhor . infor
mado ; mas já , o não posso [azer ; por i~'>so de
sej'\V,\ o adiament.o da propostn por 8 mczes; 
nesse espaoo de tempo o Estado Oriental" nll.o 
pere~e1·in p or falta deste ·dinhcircl- Desejav:t· o 
adiamento, porque nonbum ·de nós se achavn 
prepnrado para discutir este emprcstitno0 nenhum 
de nó~ estava prevenido pnl'a somclhant~ pedido. 

Mns como o nobre miuist·ro. dos negoc1os .es• 
traugei•·os julgou convcnion'e llfio aceitar o adlrt· 
men~o por mitn proposto, cn nii.o o fot'Jllulei , dei 
o meu voto C(.'lltra a proposta, o ainda conti
nuarei a . dnl-o, poriJue, so por ventura as · diffl· 
culd·tdcs forem rcuc~. b oa qunes o nobre deputndo 
R$ p int .. , se a sel(ut·anta. do irnpc•·io i\Uinda com 
o bem "cln hnm:midnde exigir · que ínça:mlls_ mais 
este sncrilicio, ainda temos tempo de>fazel ·o; 
uma proposta r ejeitttda em um nnno . 'póde ser 
adoptnda no seguinte em vist11 das. cirenmstan· 
cins. . <..: ...... , .. ~ .. · 

Forào estes os pontos unicóa, ou c.110 menos 
os · essenciaes e•n quê o honra1o·-· membro se 
baseou. para defcnd.er a proposta. Por Isso nnda 
mais direi. · . ·. 

Voz&s : -Votos, votos I, . . :;:: .. 

o Sr. Lisboa Sorr..:~ .-sr . . presidente, 
serei brove, \•isto que a cciunaxa elit.à· disposta o. 
votar. ConheÇo que ,11 ,ques l.iio está". esgotadl\; 
mas as pouca~ palavras qu"' ~enho a di:ror re
ferem·se mais a~ credito do paiz, que temos 
obrigação de zelar, do .que :í 0\aterio . do ph'· 
jecto em si meama. Precisamos hoje, mais do 
qno nunca, do nosso cndito, para todas ~~~ 
operações q•B possüo vir em auxilio daa noa9as 
grandes ompre~as, para facilitar <l llOIUIQ pro
gresso naa viaa de melhoramento. que agora 

. Eu haYia dito que, seniio .ilnpossivcl, seda 
dillicil qne con3egnissemoa tão ceilo o embolso 
dns quan,ias jti despendidas, ~ ~ da quo agora 
yamos de novo de>~pender . . Como me respondeu 
(I nobro deputado ·? R•p1·oduzindo a t·espostn que 1 

onettnmos. Se poi.>l .t ca•uara doa Sr~. ilopatadoa 
tivesse de Yotnr pot' >!Sta medidn, como m~ pa. 
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rece que ftu·ã, puil·antio sobre ella u s•tspeita. de 
..er uma 0~1·nção muiLo nleat<>ria, un1 cmpres
timo minoso e inteiramente perdido, -poUeria istG 
ter · ·atJ;uma inftuencia sobre o no~ proprio 
credito. 
. E~ pois, no p~uco qne vou dizer; teroi pl"in· 

c>pa.mente em vtstll mostt'at· que esta. opernçiio 
d~ve ant_cs fortalecer do q11e c<~ft·aquecer o cre
dtto nac1onul. 

Disse o uollrc do~utado que primeiro in1pu"noÚ 
o projecto quo ni'io tinhamos motivo algu(ll p:ll'a 
espemr que o estil.do d~ [(,rtuna da republica 
Oneotal melboras~e consideravelmente Clll pouco 
tempo, e que portanto a necessid:,do que !Joje 
se .dá de aux~lio por part~ do goverM do BrazH 
tena do continuar 1udefimdamcute, o qua~i com 
ceneza de niio poderem ser jàmtúS indernoisados 
os nossos sacnficíos. 

E' um. pe~feito çngan_o, é quas~ ~ q tto uma of
feusn !~1ta a providencia. Um patz novo ·; cheio 
de t'6Cursos, com grandes aspirações e ma::••i li
cas proporções, e quo tem diante dB si um fu
turo risonho, não póde ser condetnnndo a ac11bnr 
a não . vencer d,iffic11ldades cujas causa$ são lle~ 
conhcctdas. Ess~s causas não po'dcm ser penna
nentes, como suppõe o nobre deputado ; o estado 
de decadencia, a pertu1•bnção .das finanças· dn 
republica Oriental é conseque.,tc das desgrá.Ças 
porque acabou de passar. Desde quo deixarem 
de pesar sobre ella· ee~ desgraças, desde que 
a paz alli M estabelecer ·de uma maneira solitia·, 
eu creio que as finanças do paiz se rest.abelo
cerâõ em muito .pouco tempo. 

Mas disse o nobre deputad,, que ainda \}<lr um 
longo período talvez continnnsse ·a necessidade 
dss:e .<õu)lsi~io.·. So!;nhore~. eu entendo que não. 
HoJe e .~ndtspensavel para a vida · dequG!le es
tado o . emprestimo .de. que se trata; mRs as 
rendas têm de et·escer alli, não ·só p~lo efi'eito 
natural do restcbelecimento da pv., CO(IIO pot·que 
com este ·dinheiro o. administ•·ação se mont.nrá 
completamente i com este dinheiro ganhsrã o · go
verno tempo p.~ra .·ir meditando sobre as ver
da1eiras necessidades; os verdadeiros inLeresses 
do paiz, para' concluir as ·suas. rcfol'mas, exami
nar ns suas tarifas .e ctear novas fontes ·de 
renda. De modo que duplicadas seriio· as cansns 
do augmento de ·seus recursos, pc.r um ·lsdo a 
pu, a .tuuiquilidade, m~iot· pt·oduc<;à:o, mnícr 
consumo, augmento- de população, etc., o . por 
outro, m~lhôrame~:to dtl systema d~ impostos, 
melhor .fiscalisnção o molhar orgauisq çiio. · 

O dinheir_., senhores, que formai ompt·osta~ a 
esse paiz (e nisto divirjo um pouco do nobre 
deputado pelo ·Rio de Janeit·o -que faltou su;ten
tllndo a propost..•l não irá servir p11m melhora
mentos materiaes; ê insutliciente pa•·a isto, nem 
~ tempo para que esso estado se lance nessas 
vias; .seria nest<l momento uma ~~·ande · irnpru
dencia; ·esse dinheiro vai conso\íaar a pa~ mi
nistrando· .ao governo da republica, nas · ·criticns 
circumstancias em que se acha, os meios de 
administrar o pai z. · .. · 
·Mas, perguntou o nobre deputado que fnllou 

por ultimo om opposi~ão, como c~m· ·o dinheil·o 
:.e faz a paz c sustenta a nrdem ? · Senbore~. 
com o dinheiJoo niio se evitâo sempre as revo
luções; oilo ha urn_a maneira prompta do com.
parar a: paz; · mas .. serve para montar n .ndmt
uistraçiio, p-ar11. dotar o paiz de instituições, e 
silo · estas que protegem a p_az e promovem ·a 
prosperidade. · · · · · : 

Nãc ha · tambem, · so:lnbo.res, ··u· perigo ·de · nos 
acharmos por ·isso embsncados nesta occasiilo, 
em que tam~m · emprebendemos melboramen~s 
que den1andao grani:les despe7:as. ·se bem medt· 
tarmos na o~ração, ueremos que, disp~mdo o 
Brazil .como dispõe, de um credito que chama· 
roi, o:n attençlto ao sen est{>dO de prosperidade 
11 á moralid11do . de :;cu governo; illimitado, o 

emprestln10 que fazemos a.os UOSSOS . \'i~iniJos e 
~& süoténtc deste credito. Por pessirnn.s que se
JilO as causas alli, ·por pessimo que seja o ·es
tado d:ts suas fi.tan~as. nuuca deixeruõ cllcs d" 
pagal"-nos ao 111enos os juros; com esses juros 
cessarã.õ tod,as as· nossas. diftlculdades, não te
remos por 1sso novos encat·gos . . Eu affi.rmo ao 
nobre deputado, para dissipar-lhe esse escrupulo 
que se nã:o pude•·mos dil>pór de recursos pro
;>rios, muito facil nos serA obter quaesqne~ 
sommus sqmente ~ypothecando o nosso credito, 
p·u·a acudtrmos áK nncessidades do Estado Orien
tal sem compromettímento dos r;rnndes interes>es 
que tratamos de pro.imover. Mus cn diss(J em 
principio que, bem longe de p1·-::jadioat' ao nosso 
credito, esta operação o au::tiliaria. Jfl demonstrei 
como o uiio prejudica, porque não vamos fazer 
um cmprestim-> ruinosopara o p:tiz, nem sobrecar
reg~t·~n~~ de pesados cneat·gos. Agora q11o ella o 
:J.nx•lta e claro, porque produz grandes lleneftcíos: 
o de es~roitar os laços Jc l'eciproca amizade que 
jã 11os ll.nen1 i ·o ele pór beui patonle o· desiotc· 
resse da nossa. política, nlé hoJe tão calnmniada, 
o de augme n tnr n reei proca · confiança entre os 
governos dos dous paizcs, habilitnnd .• ·nos sssim 
pal'a com o·· nosso juizo e conselho aux-iliarmos 
n u.m povo irmão n\\~ questões que alli se possiio 
suscitar; · que,;tões que poderâõ · ser . de grande 
a\cance para o nosso paiz, ou so trate de me· 
didllS politic1s, ou tão sómente de medidas fis
cnes, pois é paiente, que a muitos respeitos 
existe entre nós commh.nhão de gravi~simos in-
teressc9. · 

Nem ·e;;.ta& tninl:tas SillCCI'aS considerações po
dem despel'tar ·injustas · susceptibilídades, por
quuuto eu só me reliro â uma 'inilaencia moral 
muito legitima, uma iní!nencia toda amigavel c 
benefictl. como o Brazil nao· se psjaria de con
teder a qualquer · l)ttiz an1igo, e como de facto 
tem muitas vezes concedido, iuftuencia , além 
disso toda 1\0 interesse dtlqnelle mesmo · estado. 
E isto salt.a aos olhos, .porque quando se tmta 
de satisf ozer n.ece56idades tão p~lpitautes como 
são agora as do Est:tdo Oi'ien\8.1, ,;e· não !orein 
ellas por nós satisfeitas esse estado terã de' re
correr a outtas · Ilações, e assim a infl1tencia 
moral que poderíamos ganhar· ou augmcntat· cout 
pratica do 1·cciprocos otlicios e f•vores ser&\ ganha 
po1· essa.; caçoes. 

Orn, com essa írmflcncia o Estado Oriental 
não Lucrará tanto, nem so podel'l~ tito facilmente 
estabolucer eas11 reciproca e util confiança, por
que ha divet·gcncia de intcre~se& entre elle u 
essns nações, en1quanto qu e paru comnoaco em 
todas M questões que poss11o suscitar·se acon
t~ccrã sempre o contrar1o ! O intcrc&se daquellu. 
ropublic·1 estará de accordo com o nos:;o, e a 
solu~ão l1n de portanto ser.lhe sesnr•re maU pro· 
pici·t, mais c"nformo ·a seus desejvs e conve
nieucias. Portanto niio tem o Estado Oriental 
quo ·rccelar 'da· ·nossa · intlue·nê!a, nem debaixo 
do ponto de vista politico, e os f&ctos tGm mais 
podeL' q•le · a.s minhas palavras po.l'll . provar est11 
asserção. nem debais:o do ponto de vista dnan· 
ceh·o. Da propria fi.9calisaçi\o c •·cgttlarisação 
de suas finan~as,. t.lo levar n eJicl~o os_lnedidus 
de que mais' necessita, 1·esuUari1v paru o Brazil 
grandes vantagens. Ets como· c porque entendo 
(}uo a intimid 1de de nossa~ relações será semprd 
O..ncfica para ambo& o~ .. plUZeS. . . . . 

O nobre deputlldo pretendeu defcn.ler " uti
lidade do um n.diamento .. por oito me:zcs. Creio 
ter jt\ responaid.o :a este pontO •. quando dr.mon~
trei que não .. se trata de .. sat~raz:er a .. ne~CSSl
dades permanentes daqueile paJz, . mlls s1m a 
necessióa.des . de occasião ; con.seguintemente vê 
a csmaru. ·quo · :t questão da.. opportunidade é 
neste'easó pr.incipal; é neste periodo qile aquelle 
paiz precisa deste recurso, e se lhe faltar tal
vei que. iouttiltnente lhe :>eja depois oll'erecido •. 
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Como que insinuou o nobre dep.tttndl) que o 

EstAdo O•·iontnl n:io tratava da li')uiüaçàn da 
-sua d ivida, e de haYtl:"-sc com v< :;cn ; ct·edor<!s 

r! o melhor modo. :$cnhore$, c ft~cto quo hnj•J 
estã no dominin do ·publico, que a liqtlidaçãn 
dtl dívida do Estado Oriental se e>t'i f:lzendo 
por uma jnntn de trcs membros, dos quaes ttm 
e ~mprcgadó do governo itupcrinl • emprew:td·· 
l}ttc rcnn c em si todas os llabilitnçõc~ niio só 
para t·cpr~sentar alli os nossos i11tc1·esses, como 
po1rn aLtcuder nesse trabalho aos siii)S princípios 
da sci.::ncia cconomica. · 

Demais, a quantia pcditla niio podet·i\ pot· 
modo algum s er npplkada ao pngntnctlto immc
<linto dcs;a dividn; 'I liquidaçiio a que se cst.à 
pl'Occdendo não é para o fim de fazer·s" um 
prompto pogamento, c sim par;\ que a divida 
seja definida, legali.-ada e fundada: o estado !lâo 
poded. fazer mais do que p•gar depoi» pontual
mente os jttros : n.em n contrario sel'in. yratica
vel, pois a nmo1·tizaçiio h a de nec<:ssar.nmen te 
"cr len fa, e segundo as basQs consa:;•·ndas hoje 
pela sciencia e adoptadas pelns nações mais 
;~mestl'adn s nesta especialidade. 

Limito ·me, senhores, a est~s considel'nçõcs ; 
u;io •1uoro contrariar ú desejo CJ.UC a c.1.mar,\ 

_ mnnif,•stn de vot a1· jt\ s~brc o proJecto, o suppo
Hho ter dito quant<> cr;t snfficiente para que 

_ as observações feitas pelvs nourcs deput.atlos 
que -irripugniio a Inedirla não possão nem leve
mente prejudicar ao c1·edito publico do nosso 
paiz, que tanto uos cumpre :zelar. 

Nio havendo mais quem pcçn a J>nlavra jul
ga-se a materia sufficicntemente t!iscutida, e pusto 
a votos é adoptado o prcjeeto como pa~sou em 
segunda dlscu~são, e rcmctttdo á commisslio de 
redacçiio. 

Lti ·se o nutogr:tpho ela lei, que tem de subir 
' <\ snneçiio imperla1, fixando as rorçns de terr a 

para o nnno financcil·o de lS:i ~ a 1::!5-:i. 
() Srt . VISCONDE DE BAEPE~OY I'C(jUCI.' urgcn

cia pnra se ler e entrar- em discuss:1o a t·ednc~ 
ç;'ie-, quo acabn de ser enviada ü mesa, tia lei 
que lia pouco f<.~i votada,. autorisaudo o governo 
u conceder .um cmprestimo ao E~tndo Oriental. 

Sendo - ~pprovada a ua·gencin, na fórmn reque
r idn, c entrando em discuss~o n . mencionada 
red:;1c~no, à ·appa·ovnda setn debnto. 

O SR. PAES BAnRETo ( pela ot·Jcm) : - Exi~t., 
sobre a mesa, Sr. presidente, um parecnr da 
cnmmiss1iu de ponsões e ord~uado.~ que approva 
a pensão conced ida. h viuva c filhas do coronel 

.Fmncisco Jaclntho Pereira. P(;ÇO 11 V. Ex. que 
se digne consult.ar a eamau se approva a ur
t:~encia que proponho para s e lct· esse 11rojeeto 
afim ·de ser -dndo para a ordem do dia de 
amanhã:. 

ALGuKs Sns. DENJT.\uos : -:-Votos! 
O Sn. Pn.,sun: .. '\'TE obse•·va 11ão haver na ca,:a 

numero s~iciente de utembro-; paro delibel·at· 
e por isso mar.da proceder a chl\mnd:t: feità 
cstn, marcA a ot·dem do d•a. lcvnuta a scssiio á 
uma horn c lres quartos da La r uc. 

l'll~lll.llNCH 00 Ka. I.Ul 'IJ>;I. ~OXTJ,;IUU 

\ 
A"s 10 horaa fo:ita a chnmatla Achilu·~o pr•:· 

s<'n~ os· Sa11. deputados l(acicl Mon,•:lro, PauiQ 
Caudido, barilo do Maruim, .;unng.~ L~;l\, J<'ur
n.mdes 'Vieira, J osâ All•cn•••, F••fl'lll, An~c_ol,t 
Custodio, Luiz ãranjo, Rotlrii!IIC» Sllv.1, l·cr· 
l·dm- de Aguiar, Roelaa. Btrbo&a cln • ~ uulon, J.ilt· 
d.,Jrh•J, !\Iarcdllnu d.: Brit·J, 8ihdn• •l11 ~J . _.u,,, 

D•th·a Rocl1a, vigario Silva, P ;tes lbn·eto, Sii. 
A.Ibuqucrquo, Domiug•tes, Almeida o AlbuqU<"rqu.,, 
Euzcbio, &luza Lciio, Lima " ~llva, Thoopbílo, 
L ui ;.; Carlos , Ptment.:\ de Mngnlhi\~~. Bclfort-, - M ,_ 
chado, All>uquerqne, Ril>eim, Vasc<>neo!lh1S, _ Yi
ri at••. Brollns, :Monteiro dt! Baa·•·us, Li~a·amenl•>, 
Candi.lo Bo~j;es , Oliveira Bello, Pnrnn,\guà, Gou
vea, GóM Si•tucirn, Sccco, L'áuh Baptista, Raposo 
da C<tmnm, Taques, Apdgio, Paulo · SRntos, Ne
bias. S:~rni vn, Faustn, vi5eondc do Baependy,
l'éixeirn· de Souza, Reg.J Barros, Augusto de 
Oliveira, Figueira uo Mello. 

A's 11 h"ras nilo bavcnu•; numct·o legal o j· S1· . . preshlcnto d eclara niio hav.:r scssiio. 

I 
I 

,\.c tn. de t 6 de Setemtit"O 

A' ~ 1l ho<as feita a cl>ama·da nchão·se pru
sent~s os Srs. Maciel Monteiro, l•at·i1.o de l\1a· 
roim, Paula Candiuo, Luiz Cm·los, cónego Leal, 
'Viriato, Angelo Custodio, Bdfurt, Lui1. Ar•tujo, 
Almeido. e Albuquerque, Dtttra R<>cha. Aprigio, 
Pimenta do ,Ma~alhães, J:~nsen, C.li:·rê .. dns Neves, 
l''ernandes Yie1ra, Rodrigue~ Silvo; Barbo.sa d" 

. Cunha, Pnchecó, F erraz, CusaJo, ·Ribeiro, Theo
plli!o, Paula Santos, Aguiar, Sarai\'a-, Pinto •lc 
~ampos, vi'ã"!lno :Siha, Nebias, Wantlerloy, Fausto, 
Bello, Can ido Borges, TnrJues, Rocha, Parn
naguà, Livramentn, Ma1·cellino de 'Brito, Sil 
veil•;a da Motta, {!óe3 Siqueira, Bl·ttsq!le •. B•r
•·cto I'cdroso · Henriques1 · Mondes d<J Almeida, 

·Lima c Silva., Magalhiies Castro, Secco, visconde 
de BaepenJy, F iu:za, Ferreira de · Ab~·eu, Rego 
l3an·o~, Au:;:usto de Oliveira e Bci:en·_a Caval-
canti. - - · 

O Sn. PnESli>ENl 't:: decla ra não b avel· séss~o 
}lor se 11flo ~er reunido numero leg"ll : .e achan 
do-se s obre . a mesa uru ollicio du Sr. ministro 
do imperio eommunicando I}UO S . t.L I . r ece
berQ no dia 17 do _ corronté, -à 1 hora da. tardo, 
no p:tço.da eidade, a deputaçà(> quo tem do le.vnt• 
á _ sancção n lei quo fix.a .'\S CorÇl\S de terra para 
o anno financeiro de 183~18.);5, nomA;l para 
a mestna eommi$SI\o os Sl'$. Paes Baueto, Bnr· 
bosa da Cunha, Thcophilo, Paranaguá, l\ln t~oso 
da. Cawara, Pilllonta d~ Mage.lhiles a Angelo Cns-
todio. .· 

A.e&a d41> ~ 7 ele Se&eqabro 

l'ItESIDl!SCIA. 1)() SR. !.1.\C\&L :110!\'T:I ·BO 

A's U hora~, feita n cha·uaoia acbAo-so present·•s 
os St•,;. M:telel M•mteiro,- PaulA C:mdido, Angelo 
Custodlo, Fausto., Pimenta de Mago.lbiios; Bolf<>rt, 
Mendes de Almeida,Jans~n, Paranaguá,'~Theophilo 
Lttil Arauj o, conego L ea l, Corr~a das Neves, Al· 
meidn Albuquerque, Ribeiro, Aguiar, Ferraz, Silvei
ra da 1\lotta, barno de M ar<>im . A~rigio Domnigues, 
Rodl'igues Silva, Fernandes Vie1ra, J.uill Cat'lso, 
Roch:\, Ban deira dl! Mello, Montoir·• de B~rros, 
Secco, Pnulo Santos, Figueira de Mello, visconde 
d e Ba~pendy, Marcellino d e Brito, Góes. SiquP.ira, 
Vasconcellos, Dutra Bceha, vig.trio Silva, ,-Hot·tn, 
Pinto de Campos, · Candidn B·•rges , Saraiva; Bar· 
bJsa da Cunha, Pacheco, Belisario, Livramento, 
Paula Fonseca, :Raposo da Camara,:ilego Bllrr:>s, 
Au~l!to -de Oli'l"eira, Mira.nd11, Bezerl'lk C tval· 
canti, Virlato, Cllstello Bronco, Machado, Asccnso 
e :sono. 

O Sn. PnESIDI~'TE decla ra não haver scssiio por 
•o ut\o tol' raani<lo numero legal, e convida a 
•llll>litac.fio 'opto Le~n d~ levar ft S. 1\L I. ú au
l••;:-a'al•h•l d11 llli •tttc ÜXll Kt! (urÇllS ue t\ll'rll p8l'll 
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o u11110 ue ls;'it-lti:>S a acbar·sB precisamente no 

.pac;Q i1t1pe1·ial ó. l bom da tarde. . . 
~\,ltou com causa pn•·ticipa.ila o St·. Zachariu.s, 

·e sem clla falt·•r•t<l o~· 8rs. 'Vilkens, Serra, S •n· 
-tos c Alms ida, Sou~11?.fende;;, Albu'l••e •·qua. J. Bn•·· 
bosa, Araujo Lirn.1, Hcnriques, Costa Machado, 
Pereira l~>cbo, Seárn, Souza Le;i~. Bt·and:io, Paes · 
Barreto, P10ula. Baptista, S:>. AliJu•tuerqu.•, Go · 
1ncs Riueiro, l'it.ára, Cas11do, Costa Mureiru, Si· 
queira Qwüroz, ·Pacca, TaiJUcs, Fi usa, Magaib:1cs 
Castro, Eusobio, PcrHira. lia S!h·a , Sayão Lobat·•, 
Macedo, F. Octnviann, B<u·reto Pertroso, .Cruz 
!\!achado, Teixeira de -Souza, Ribeiro da Luz, 
Gouvea, .Vieir.'l de Matt.os, Brctas, Versiani, Li· 
ma e Silva SoiJrh>ho. Fleury, Araujo J .>r>!e, Ne· 
l>ias, F~<rreira de Abr~n. Perei1·a JOI'~e. Hippo
lvto, JorJ:'io, lUbclro de Andrada. Evangehstn 
!ol>at<J. Brusno.tc, .Tacilllho de Mendonça c Frei· 
tas. 

Sessão ~m t~ de_ ~1em~re 

l'RESID.t:NCU. DO sn.· :II:A.CIEL :I!O:Srt;InO 

St:lmAmo.-E.Ct,edittllte.-Ilequel'iliteiltos de w·
. · (Je-ttcia . Approvaçâo.-Discus~ao das enimw~s 

do sentHlo solll·e a •·efo•·ma i!os ofl!ciaes de 
pel'mClhlentes. .A.pprotlaçâo: :.....· Disc~<ssli.o das 
eme•Ldas do senado d le-i do orÇa1nento. Dis· 
cu.-sos dos Srs. Fen·a::, .Ribei ro <fe And>'ada, 
Paula· Hapti:~ta. e Silo_eil't:t da •'~ot!a: App1:o· 
vação. - Naoegar-.llo· do · no It4ptcun~. Adz.a. 
menta. Appl'Ol:açao. -Ordem ·do dia.-Navdga.
çl!l) ~ vapor pa.-a S. Paulo. EnceJ·>·amcntg. 

~ A's lO horas f~t1illl charnod•~ acui'io-se llrc;en· 
· tcs os Srs. Ferra<!:, 117:nciel Mont~iro, José A>!· 
senso, Aprigio, Pímentn de Magalhães. Lu i?: Araujo, 
Figueira do Melh>, Bandeira d•l Mell<>, Cnsndo, 
·snveira dn Mottn, RodYigt~es Silvn, Oet:wiano, 
I~nncio Barl>osa, conego L~al, Marcellino ..te 
Britú, Luh: Carlos, ·Angelo · C11Stodin, · Waudcd~y, 

·Dutra Rochn,- Candido · Mendes, Teophilo, Vns· 
conceitos, Fiusn, Rocha, Liudolpbo, Ribeiro, l''er~ 
reirn de Abreu, Almeida e Albuquerque, PR.uh 
Bnptistn, Bdlfort, Magnlhiics· Castro, PAI\la San
us, ~aula Cnndido , Sccco, Asuiu, Domingaes, 
barào .. do Maroim, :Serro, F<lrn·\ ndes Vieira, J)a· 
dro Campos, LiVI'nmcnto, ~achado, Virinto, Pe· 
l'eira dn Silva, Sn e .Albnquorqae, St~ntos o Al
mcidll, :Miranda, Ba1·bosa da Cnnhn. Albuqucr
qull, Góes, Siquci.-n, B.-usql\o, Euzebio, P11eca, 
Pnos Barreto, Belisllrio, ,·isconde de Daepencly, 
Hnrtn, I.ima o ~ilvn, :iouza Loiio, Tnq:.e~, Pa· 
rnnngnfl, Jnnscn, · Barreto Pedt·nso, Snyõo Lo· 
bnt•> Cnndidn Uoa·~ell, S>mliva, Nebin,., F!lusto, 
Paul'n Fonscc1, Monteiro de Barros, Bello. Za
ebnrias, Soares d•> Goo.tvõ<l, &1>0:>0 da Cama•·a , 
Sil-.el·io. Brandia, Martim 1-'ranc•sco, Rego B-lr· 
'ros, Augusto · de Oliveira, Hippolyto, Pac!Leco, e 
vigario ::lilva. . . 
Háv~ndo numero legal, ·t\~ d~z -horas e ·meia 

o .Sr. presi·Jente abro a sessao_. . . · 
Lidas .e approvndas ILS acLas das se.sSões d<l." H , 

_I;>", lG a 17, o Sr. 1~ secretario dá conta do seguinte 

l:;:O:PEDlR."'T.& 

Um officio 'do Sr. ministrtJ"'do . ~~perio, envii1n~o 
copia do dccret•> .. pel<! qual ho_uvo p or be~a ::;. 
M. 1. cun~eder .. a pensao ,Je. 128 .mcnsaes a Jn.· 
cin.tho Cai'Joso da ·silvá. _..:. .A' ' com\nissãq d~ 
pênsões· !! ordenados. . · · . . . _ . · 

Dous ofticios do mesmo, reme~tet\d•1 ·. o;; .au~
graphos sanr.cionados da rcsoluçao que au~on:sa 
o S<lVerno a a'ealisar o augmen~ de de;;pe:l!a que 
for neoe$saria para a e:-.:ecuçno pt:ovtsort_a ~os 
rul~·oa estatutos . dns c~coJit\s Je ~c~tcma c du-e1t<J, 

o. <la qua appwva as condições estipuladas no~ 
contractos celebrados pelt> govcl'no relativas a 
embarcaçõe~ m•>vida> por vapor.~ Vão a arebi 
var-sc. 

Do l>'r. to ~ocret.ario do senado, envian..to l!IJ 
O:t•; mph•\·es do opusculo-Eslo.tdo sobre n. institui· 
ç.ão do c1·edíto predial em · Françn, por F:rancisc() 
tle Paula do Almeida e Abuquerque,-rara s~rem 
dí6tribuid<>s. pchs Srs. deputados.- Mandou-s.; 
distribuir. . , . 

Do mesmo, COinmunk.a'oao qu~ !Ora sanccio
nadn ~ resolução que autorisil' ·o ~;ovemo n trans· 
feri r do 4o batalhão de artilharia a pê para o 
cot·po de engenheiros o ca1:pitiio lo' t-aneís.co .P_rim•) 
do ·Souza Aguiar.-Inteira..ta. 

Do ministerlo ela marinha, envianio o dccre!:> 
pel<l qual S. M. I. houve por l>em aposen~ar com 
o r .:specti.vo ordenad•J · por inteiro a Candido .Jo,;ó 
V_ictol'ia, thesoo.re_l ro_ ·e pagador dn marinha da 
·cort.e.-·A' co:ntms;ao · de pensões e ·.,rdenndos . 

D o Sr. lo ·secretario do senado, enviando ac; 
eme1idas feitiLS e approv.adas · p elo S,Cnado· á pro
posiÇão destá camara que · 'declar.t que os <~lli • 
Cbte!l_, .officiaes inferiores G_ In t iS pra_ças· d~ C0ff20 
mumeapal . pernt"nnou te da c:tpltal ..to ampet·lo terno 
"direito á reforro~ nos me$mos. c~sos o com : os 
mesmas va:"at·tgens pecuniarias que os . · o!liciaes 
e mais praças do eltet·cito. ·-A lmpl'imir ·para 
entrar na ordein· dos lTab·a tho.s, e a pedi~o do 
Sr. visconde de Baepenely foi · dispensada a im-
pressão. · · .. . 

Um requerim.e1i to ·. de Amando "Machado. Dias• 
_pedindo i3enção .do . pagamento . ilt~ seUo de do· 
cumeutos qlle ·julga_ niio estarem . sujeitos u elle· 
·.;_A' commisslio .(j!l justiça civil. · 

E' julgndo objecto de ôeliberação à vai .i;. im· 
primic c seguinte parecer: . 

« O c11pitiio-mór João da Silva . PaL'anhos, da 
provincia · d<l B4bi.'l, pro1póz acçõ:o d!l libello á 
fazenda nacional para Híe l'ogar a quanti 1 d<~ 
2l:501#3W; em que· estimava JOt c1beças de gado, 
lG cO:vllllo~, 5 bestas niil:i.'r~s é varios · objectos 
do S<ll'VÍÇO de Casa , que illlegava terem . _sido 

·tomados pot· o1·dcm do govél'ri;, duranta a guorl'a 
da independencla, e · convertido em ü"So· ·c pro· 
\'Oito do estado, incluin do nes:;n qu?n~ia ·() ' 'Olor 
de 4l esr.•·avcs quo ·sentút'iio· praÇ1L e · militâ~ão 
nesse lompo co~I\O soldados do e:!l:ercito --pacifi· 
ç,\dor:- .. 

K Tendo ntcaoçsdo sentençâ . na primeir\ in· 
stnncia julg.mdo -provado o libelto,-. fui ella mod i· 
fiead.a na 11~gunda. instan<:ia, decidinJo-se qne o 
nutl"lt' devin ser pago de 4:2lOS, · euvquo .Corão 
avaliados _por ordem do govol'R•• trinta-·cscrav.os, 
que na verJade hAvião entrudo na .. cidade · dn 
Bahin com o c:tcrcito-· e nello tiverdo · praÇa, ., 
de duzenda.<; cabe~.as .ie gado que dos autos CORS· 
tnva tP.rem. síd~ .recjbidas peLos ageo~s d!> go· 
vern·'· dependendo -porêm de 1iquidnçiiQ o JUlga-
mento de' seu valor. · · · 

" Feit~ a liquidação. em fôrma· legal, julgou-se 
que o nutol· devia set· pag•> ' d e 4:1008, prefa. 
2:endo am bi\S os parcel!:.~s a de Sr3lOS, co1110 
couata d~ Renteuço junt-t~. · 

" A commissão de fuenda. a~eitando a scn • 
tença como documento prol>atorio de uma divida 
eontrabid•\ ·pelo-estado, ê .de parecer -qno se adapte 
a seguin te r esolnçâo' · 

« Artigo unico. O governo ·e ao.torisado a 
mandar pagar, . na conformidade da le i de 15 de 
Noyembi'o -d !l 1827, a qnautia 11e .S:3ltlS- que o 
eapi~o~mór · J'o_iio -~a _Si\'Va · Parenho~ti • da·· pro
vincul · d& Babta, . JUSttficou· _flor-llte dev1da·· pela 
fazenda ·uacioual;. : · ··· · - ' · 

« Paçó da .'camara àos det>tttados, 2.t :~o· :!llai-ç 
J~ 18-'j~:-R~beiro. --L~sboa Surte. »; .. 
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Lê-se, e üc:a adiado por te1·em p euido a p1-

l<~vra os St-s. Silveira da Motta e Gôes ::ii•ludra , 
o seguin te parcce1·: 
• « Achnndo se vag,ls na secrebrin dtls!n augt\.;ta 
camam dons lugares do oJticluos, um peto fali c· 
cimt>.nto de -Fr•mcisco Xavier Ooutinho e outro 
pela promoção ao cargo de ofticial-maior de 
Jeronymo Marlius de Almeida. : c eon\'ind<>, parn 
o regul:l•· a ndamento c lJromp~ expediç:io •lo:; 
tn.baih~s da mesma sec1·etaL·ia,.que os referidos 
lugares l:lejào eonveni<mteuJcntc proviuus, em 
conrormi<lado do art. 28, ~ 7•, tenho 3 honra dll 
submett.er :i tlpprovllção desta augusta. e 11nara 
a seguinte proposta: . 

" l~'icão promovidos nos lt•gares de {>fiiciaes de 
secL·et.aL'ia. d<Jsttl C <IUJar;~ , com os veneiloenLos c 
v1mtagens inherentes a taes cargos : 1•, Melchior 
l,jarneiro de Mendonça Franco ; 2 .. , o . bachnrc!l 
Antonio de Sou~a Cirne LiUJa. 

" Paço da c:Hnara, 19 de SclaUJbro de. lSJ$.
l<'J·a~tci$co d~: Paul!~ C<ettclido, 1• s~crctario. » 

IlEQUl-:1\nii!::O.TOS DE URGE:<Ú,\ 

o St•, snvcir~ d'~ :uotta, - P<ldi a pa·. 
l:wra 01\\ tempo pU\'11. l'Ogat· a C)nlara uma Urgcn· 
cia. alim de se discutir · um Dl'gocio que não é 
tamanduá. 

V. Ex. já teve a bondade, u rcqui'lição minha, 
UC dar para a primeira parte da ordem 'JO di:l 
lim '{lrojecto que otr~1·eci autorisaudo o governo 
a dar lima subvenção para a na,•egação >L vapo1· 
<lo litoral da província de S. Paulo ; mas eu 
t inha de pedir que ess e projeeto se discutisse 
com prefereneia a qualquer outra materia qua 
11ão fosse u discussão das emendas do sctladQ 
ao orçamento ... 

O SR • . Plct:SIIJI:::o."rt: : -lia tambem e mendas 
elo senado ao · projecto i:liciado .nesta casa á..:et·ca 
dos o!Jiciacs do corpo de per.manentes da côrto. 

o sn. SILY.utt.\ OA 11-lon'A:- Não tenbo <lu· 
vida de subordinat· tllmbem a miuha urgencia 
:i discussão tless:~s emeudas. · 

A u·rgencia peliida pelo nobre clcputndo é 
approvada. · 

Q :Sr. J:"aos Ba.r1'eto (pêla ordem) : -A. 
dep~taçlio encarrngaila de ·apresenwr 11 S. M. l. 
a le1 que :t:U:a a.s forças . de terra para o anno 
financeiro de lS) l-:-Is;;;;, dirigio-se ao paço iln· 
p erial, .e sendo ll(ltuittida á presença de S. M:. 
com •IS formalidades do es~ylo, cumprio a sua 
missão, ·s. · M. respondeu que examinaL'ia. 

O. Sa. Plli::SIDEN'l't::- A resposta. do impe1·ador 
e l'ecebida com lllUito especial ngrado. 

o :Sr. Jun. .. eu ·do Pa.<:o : - En h a via pc· 
dido a palavra .em primeiro luga't para pedir á 
camara ·um~l urgeocia de dez min1.1tv~ uníc;amen. 
te, afim de r esponder ao Sr. deputa-do pelo Rio 
de Janeiro. O :Sr. pres ide nte .- preterio-mc. ,. . 

O SR. PRJ::SIDEN'tE :-O Sr. deputado e~t,\ certo 
que foi o primeiro a pedir a palavra? o pri
meiro sen1u>r que a pedio f11i o Sr. Silveira da 
Mol~ ; mas emfltn o nobre dep11tado tem a pa. 
Ja.vr•l para propür algnma cousa. 

O Sa. JJ..,'S&X DO PAço : - J1l di~se que pedl a 
pala\'l'a para Implorar ola c tmaL·,, uma urge ncia 
por 10 minutos íómente. O meu tltu ó moatrar 
principallnente que a lei quo citou ()..nobre úo· 
pulado plllo Rio tle Janeiro ÍJ contraproducdnL.); 
peço á camara quo seja generosa commigo ..• 
os~: PniwDBXl'& : - Eu teL'il!. tnl}lto d<Js ejo que 

o cobre de"puta.do na qu.est3o. que-'enceto\1 \ivesse 
oce:isião de_ iaUar s egandll vez ; ID.QS .rea!menle 
niio .po~so .submetter .. nova urgencia ti. votação. 

o Sr. Ribeiro do An..u-a<ta : - Eu tinha 

pe~ido a palavra pat'<l t·equer~l' uma urgenci• l't!· 
bLlVameot·l o um pequeno projecto quo} se \ '8• 

!e1·e ao patrhnooio o.!n um~tndade dn Carmo do 
lugat· um que resido; porém nlio quero prejndi· 
car a outra urgancia, depois de discutidos e;!les 
projectos ·a 1·espsito dos q tl. tiCS se votou. a urgen.cia. 
se houver tempo, peço que immedi:ll::unanto I!C 
siga a Jiscussilo oessc ouu·o projocto do que 
faltei. 

o :S:r. F. Octn.vln:no:- Eu hlvia pediJo. 1\ 
palavra para •·eq11 ereo· tt·na urgencia que j:í é d<:!S· 
necessarin, pois que a cauuu-a já votou subOT· 
dinando a u ~geucia do S r. S i h • eira da. M11Lta ;, 
uo·gcucia das d:sco~sões das emendas vindas do 
seua.!o relativamente ao corpo do peru1anentcs •.. 

UlLt Voz: -E pau que falia·? 
O Sn. F. ÜCTAVIA~o :- P o1·que ndo o uer in que 

os nobres ~eputados suppuzessem levi:lndade por 
ter eu ped1do a palavra ; PQl' isso quíz explicar as 
J'az0es poc que o bavía p~dido. · 

o Sr. r:..tsboa· serra: - Pedi a pala vra 
~la ord11m porque preciso .Je uma explicação que 
teon relação cou' a ordem da discus~:'io: Pr~tendo 
apresl3utar um projecto; mas lHio .se l se depois 
da vot1ção que "tem tido lugu· podeL'el pedir UL'· 
gencia para isso... · 

UJ.J.\. Yoz: - Póde, quando acabar a outra u r
geocb, 

O Sa. PRESto ENTE: -O Sr .. dep1,lado !>Cde ur· 
geucia para lar simplcsmco tc o p rojeeto? 

O Sn. LI~80A SEIUV..: - Niio ine ser :i permit· 
tido d ize• dua;; palavras <lU\ sustentaeão dcllo ·~ 
Sa i"sto não mo fvl' concedido, prescindirei de 
r.pre;;~ntnr o projocto, porque elle necessita de 
alguma u.plicaç<iti. · .. . 

o SR. PRI!Sllll:iNTE ' ..;_" Pona l ar _ o· pTojec\o "po· 
deri" sujeitar. à ~ota~ão da camaia ~ urgencta, 
mas po.1·a mn1s nno. · 

O .Sn~ Li.SJJOA -S 1-;n1U .·: .- Então llÜO insisto u11 
urg~nci~, porque s upponbo que à idea do projeto 
uão .ficaril bem cornprehe~dida pela C'lmara sem 
que lhe addicione algU1oas pala1•ras. Espenuei 
pois occasiào mais opportuoa. 

o e!ir. Paos :Bor.reto ~ -Eu qneria pur· 
gnntar a V. E:o> . se acaso a. . urgenc ia voladn 
na ultima sessão par:1. c<tU:O nllh'asse e tn discussiio 
um p••ojocto ti.!Jrt.l'cnt!Ldo pela commint\o do pcn· 
sü.::s e ordenado>~ não dew p;eterh• a urgene!n 
agora ., •otadu. Ndo_ se pôde c t•tão entrar · en1 
discusslo de;se projecto porquo não havia casa ... 

O Sn. APruuxo :· -Acabou-se a w·geneia. 
O Sa:. PAES BAnano: -Mas é urgeneia ante'· 

rior a es ta. · . . · 
O Su. PaESIDJ.::NTt: :- O nobre _deputado pe~ió 

urgtncla para se ler em uwa ·das s e:>sões pre
cedentes esse projecto· : :1 urgeneia era pai·à 
aquclla oeea.siào, e não s e votuu por não haver 
cnsa. · · · 

o :0.01·. Paula .F'onso~C1; ~ J.11Igo que, de· 
veo\os apToveitar o tempo para ·tratar daqueUas 
ma.tcrias que já ti:m a · npprotrnção -do oll.trll ..-amo 
do po.to1' legislativo. Neste. caso está a resolu· 
ç>ío que foi da camar~ a respeito do · corpo de 
IIIUilÍCipaes permauenle3, e que aeaoo· de ~oltar 
omoudada do sen>~.do. · · · · " ·· · · · 

-~• em andas do S'enado ·existem.·' s obre ·a in_ésa, 
ma:~ a aua diseua&iio está ·subordin~da ·á do pro· 
jcctll sobrd a navl'gaçiio de S. · ·Paulo. Ora; eu 
deseja,·a que prln1ciro se discutisse essas · · cmen~ 
d&:J do senado. . . · · · · · 

o· SR. SZLV.Eilt A. .DA. . Moi tA ! - JY. exeeptuei 
isto. 

O Su. P~k:SIIl&.'n'.t::- O Sr. depuLado pe.le tu-
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gencia para se discutir as euHmdus uo setndo 
ao pt•ojectl) a q uc a lludio ... 

O Sn. Sn.vEtR.\ n.t MoTTA:- J{!. estil v~ncido. 

O Sn. PnEStotNTE:-0 requet·ionento do Sr. dc
P?tad? é muito. cm·iaL porque uào se podia 
1.hscutu· u m projccto que não esta\'ll dado pnt·a 
ordem do dia. 

A urgcncia pedida pelo Sr. P;IUh Fonseca é 
approvnda. . 

E)[I!NI)AS DO S'E!S"AOO SO!lRt.: A nE}'OB)IA DOS <WPl· 
CIAES DE l'EP.YANF.NTES 

Entriio em diseussão as seguintes emendas rll) 
senado e siio approvlldas som del!ate. 

« No art. I . o Em l ugnr das palavt-as - e eom 
ns mesmas · vantngans pecuniarias - diga-se- o 
com os soldos q ue pela l~gislaçito existente per· 
toncem aos ... 

« No art. 2° nccre>centc-se depois dn palavra 
-lei-as seguintes-Ulnt•> no mesmo corpo como 
nos de 1• linha. » 

l>~tEND.\S DO SEXADO ,\ LEI DO ORÇt...~E~TO 

O Sr. Pcu.la. Cl1ndldo [l• seci-eta,·io) :
Eu peço urgencia p&l'a··l·il· · um officio do scct·\!· 
tal'iO do senado. atlviendo o orçamento emeu iado 
por aquella respeitava! corporttçiio . 

f( Um olltcio do Sr. i• secretario ilo· .s,;tlldo, 
enviando as Ol_nendas feitas c npprovadas pel<> 
sen!ldo _á propos tll que fixa a despezA e orça t1 
receita. . geral do imperio para o exer cicio de 
.185i ll 185:;). " . 

Segundo o t·cgitnento vão a imprilllir pa1·n . en
trar na ordem dos tmbnlhos, mas eu pedla dis
p ensa desta impressão e urgené.ia para discutir 
as emendas, visto eu mo ellas . for ão jã. discutidas 
na c~mam dos !:>rs. deputados, e n imprensa t6m· 
se Cóm ellas occup~do. Attenda-se tllml>om ·a ur
gencia do tempo, porq"ua o tempo é patrimoriio 
ú.o homom·; uão devemos "l:ta~tnl-o iu•1tilmente. 
( Apoiadot. ) · · · · ·· 

Sendo appl'OVt\do '"csto requel'imonto. entra im· 
mcdintammtc em diseussno ·a ·seguinte emenda: 

" Supprima-sc no art. ll. o _§ 2.• » · 
VozE.'l :· - Voto~, volos ! 
o sa•. 'Fcrra.z,....;. Eu não quero tornar tempo 

:'1 casa, desejo npenns dizer duas palavrns em 
honra da camat·,, n que pert~nçn. (Apoiado$.) ·· 

Senhores, no s enado, creio qnc indfscretnmente 
so disse· "que · a c:lm~ra dós deputnilos recebia 
ordens do govemo; que o governo detel-mi'nat,a· 
lhe. Chamado o nobre senador que proferió estas 
palnvrns ·á . ordem , a ·cons ideJ·ar . sob.rc .o seu 
dito, houve .. dc . .accrescentar a palavra aconselhar, 
mas retirou n ~ determinar - , dizendo .ao t.'l· 
ehygrapho que accreseentusse n palavra ncr.!lse· 
lhar, mas deílt&S$e nlio obstnute a de que tanha 
usado - dete1-mina;·. 

Eu entendo que nbs . dévemoa acatar 'na opi· 
niõe! de ambaa a• camaras ; ee se pensa que 
no senodo pela perpetuidade que dA o lugnr se 
tem multa indepcndencill, devo dizer qu.o a in· 
dependencia nao vem da P!lrpetuidade, veD! do 
car•lCter ( <!poiados): nquelles mes mos quo ViVem 
muito independentes, em cou&los bel!l :particulares 
mostrã0•9C dependentes ; o home m prende-se por 
todas as maneiras. A indepOnJ.encia dovc-.s;: .con
siderar por todos 011 lados. . . · · . . 
· Eti, Sr. presidtmte, tenho d,,do o . me\1 apoio 
ao gove:no, .e o tenho ti:1Jo com toda a inde
J"!Rdencia. { Apoiados. l Tenllo dado porque é de 
mister faze r nlgum a cousa no pniz; temos dado 
porque ent.endem"os que o m.inisterio passatlo pro
d u·avn melhorar o nosso paiz , ·e temos cspe-

rança que o actual eaminbai'Ú· na mesma senda. 
De qne precis:unos, senhores , é do 1•az , · or<lePl 
c de melhoramentos materíacs. ( 1\Tttmet·osos apoia-
dos.) · 

· O SP... FIUSA : - Apoiado, ·e não. de déelama· 
çõ~s. . 

0 ·SR. Io•Enl!A?. : - Nito sei quem ínz ma i!> st:r· 
Yiço_ no :paiz, se nós aqui npprovando aquellns 
mod!uns · que têm por fim conseguir e~ses me· 
lhol'llmentos de que precisonios, se a.quelles que 
a_ tud~ sa· oppoam, que lançao mão, pela posí· 
çno smgular em que se · achão collocados , de 
um veto que talvez seja fntal a o paiz. ("Muitos 
<rpoiados.) Digo qne no pniz; porque a ·e~isten
cia do sem~Jo estâ inteir4mente ligaja á exis 
tcncia do paiz. ( Muito bem. ) · 

Sr. presidente , magôa-me ·sobremodo vet• que 
homc11s quo têm estado na administração, quo 
tem conduzido a camara · dos Srs. deputados a 
dar certos · votos, · n admiUir ee:tos "artigos nd· 
ditívo~ na lei do or.;amento, se lembrassem agora 
de que isto ·era um erro, que apresenL'lsscm uma 
doutt·ina, um~ pratica novn, c nas couviclnssem 
par:\ seguil· a. · · ,- · 
· Desejava; Sr . ·presidente, que · essa propcsição 

de refo1·ma do regimento viesse pata ~sta ca· 
mnm, por que neste enso a medid1t que eu pro
pori!l á eamaru era umo. emenda tambem ao r e· 
gimento do senadn, que tornus3a nlli as discus
sões mais re~ul ares· , que cortasse os vôos dll 
alguma oppostção ãs ve7.o~ . fatal ao pníz, e que 
pódc .par11 . o .·futuro trn~~·· grandes · daninos .. ··• 
(·Apoiados.)· . · · 

UuA= VoZ !'7"' ·Não é-·_aa· -~·ppÔsiÇão~ · · .. , 
O Sa . l<'EnRA7. : ·- se· n iio é da · opposição, á 

tlesse veto que .o r egimento do senado dil. nquelln 
que tiver. bons pulmões c grande disposição parA 
fallar b or.1s ·seguidas. · . . . · 

E quem são, senhores, os que apresen~iio essa 
medida como uma emenda íl camua dos de· 
putlldos, são .homer.s que; corno ministros · on 
membros desta casa, .inseririio · nas !eis do or· . 
çamento muítQs m·tigos .additivos ... (ApoiadQ-s.) 

O Sa. S ILVEIR..\ DA MonA : - Cineoenta c 
tantos. · • 

O Sn. FERRA:r. ' ...;. São aquelles,··que em todo o 
tempo ae<iitilrdn · essee · artigos. E cumpre dizer, 
em l1onra do paiz, ·que 6 uma das medida.s que 
tem sido m:~itas ve7.es bencflcas ao mesmo 
pniz, por· que muitas veze~, em · conseqlir.ncia 
do nossas dlscust~ões, não poMndo passar certnll 
medidns uteís em -projoctos esp eciaes. ·p..,r .m eto 
<ic artigos ndditivos pas,;>io na leLdo orçamento 
e trazem gn,ndes' bens ao paiz. (Apoüzc!us .• ) Eu 
se>u o primeiro· a l'econhecer que ·.muitas yezes 
um· artigo additiv_o 'pód<l , fa:r.er m~ito .n!a l,_ m.ns 
não são nquclles . que . dl:r. em. respeito a. obJeçtos 
que passã~ · de ord.inat·io .n!" l~i : d~ ort~"'!ento, 
e p11$S:\1'1\o DO prOj8Cto SU)ett\J Ú dHICUSSIIO. 

·E . notemos , senhorea· , que quando se · f01lla 
contra à cama.ra · dos deputados, quando se nos 
quer dar uma liçito , conforme uma expressão 
do quo no senado se usou, é quan~o nlll se ·np
provã.l causas estranhas ao ercamento ·, rcpro· 
vando-se ao n1esmo pnuo oquillo que á aonexo, 
que esté. · intelrn·nente .ligado ao lllilliDO orça· 
mento 1. . . (Apoilldos.) 

UJU. Voz ' - Estli fazendo censura ao minis· 
~~ . . 

O sn. F"nn~i :_;,Não i.siou íazendÓ ~nenhn~·a 
censurEi, estou· defendendo · .a camnra· dos· .Srs. 
deputados; ·é ist;O um .· ·deve_r maior do ·que <? 
que podem-me dtctar qnaeaquer ·oatras cone.ide
raç~es: Quando o n obre presidente ·do conselho 
p t·opoz e8sa medida.: que . o . nobre deputado Jlíl.o 
ncba boa, cabia ãquelles que querem estabole· 
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ce1· umn doutrina nova r ejeitnr ess!l medida, 
eombatel-a: n •. as o silencio foi n regra de que 
lt\nç~t;io müc. .. · 
U~u Voz : - Pob urgencla ao tempo. 
O Sr. F EnRAZ : - P~t·uõe-me ; eu que-ro -q.ile o 

paiz saiba que os nossos nrtigos 11dditiv.:>s n"o forilo 
tli~ctltidos, nii:o sabemos a razão porque . forio 
regeitados, ••íio p\XIemos diacutir t:1es a1·tigos. 
Deixou por el\cmplo de passar a medida que 
isentava a fazenda provincial de tod<>d o~ di rei
tos a que está act-un.lmentP. sujeita -pot· uma inter
preLação ecreb"rina. Oro., está medida era do 
grande i\leance, era. nm favor que se dav_a ã. 
r •zcnd<\ provinciar, sobrec~rregada de tant·• dcs · 
pezn, e que não foi dotada com os recur~os neces· 
snrios para sallsft1Zêl· a. 

O Sn. RrnEiao .DE·_ .A~nnADA : - _Quem fez essa 
sele~ção foi · '!. S r. presidente do conselho-

O Sn. F Ennu:: - -lh de me perdonr,-n<:io et\tr:l 
politiea neste objecto.... · 

0 Si~. PACHECO dã um apnte. 
O Sn. F.r::anAZ :- Deixe-me fallar ; semp1·e que 

o nobr~ deputado falia eu ou~o com toda atten· 
ção; deixe-me pois dizer · dna>~ oalavrns. , . 

O SR~ I\,crrEcv : ...:.. &sti na m li:; plena liber-
dade. · 

O S~. r'~>aau : - Fallnva . eu dessa emenda, e 
ó pr~ciso que o po.iz saiba disto. vis to o est•\dO 
em que se ach:l a fazenda provincial. A ro.z.:mda 
publica nunca pagou direitos nem dizima da 
r.hancellnria, nem sisa em consequeno.ia de adju
dicações de bens por e:z:ecuções movidas conh-a 
s e tlS devedores ; a fazenda publica ora uma só, 
dividia em f11zendo. geral e provinchl, pot·que, 
pois, a , fazenda pro>incial · ha de . ·pagal' esse:s 
dir eitos, como se fosse um particular ? (Apoia· 
dos.) 

· (;~u. Voz:- E' um nbsnrdo. 
O Sn. FERRAZ : - Ora, não er,\ nnh\ tn.l me· 

il iúa o!Jj ecto da le i dP. orçamento? Não era -um 
· obj ~et.J de- receita? Entrdnnto não passou, flli 
S(:ptlrada, e . p as>ou n dcsaproprlaçüo do morro 
de Santo Antonio e · outn l s cousas inteiramente 
csLrnnhas ao orçamento ! Assim p~r diante. 

I 
I 

Yil·>e po is que se ha contradiccão, riiLo· · .! 
nossa. A1ndn em um dos nnnfls passaoos ,·eio 
<lo senado uma emenda· na loi do orçnmentó 
augmentnn·lo as r.u·ças do e:tercito, dep<>i,; ·de 
t er passado a lei de fixação do for.;as. E es~a 
emendn niio "leio ml lei do ot·çamcuto ? O que 
en trio foi licito o.o senado, P•>l'que hoje o niio 
serâ it camara dos deputstlos? · 

Essa medida de q uo tratei perte ncia no orça-. 
ment•>, ct·n r elativa â L,;dnção de direitos á fa -
7.enJa provi ncial, c medida de justi~a ou pelo 
de eq uida de ; e porque não passou ? . 

Não pa'isou tambem a r ef-Jrma das secretarias 
do imperio . e da justi~<l porque era cousa es· 
t~auha ··do orçamento ; e entretanto passo u · a 
r efo•·ma das contadorias da inarinha, e· outras 
couslls que ' ignnlmc.ntc são estranhas do ·orça: 
ment~ l i [Apoiados.) Ao menos, Sr. nresident~. 
este exemplo que· so nos dá &cr\"e dê aeCe,ia ll 
camarn dos Srs. deputado3, que a ctnalmcnte ·se' 
gue M piaadas dne cmJJal·as suas antecessoras, 
·~ mesmo as pisadas do proprio s enado. [Apoúz· 
dos.) 

E é preciso que digamos, nós recebemos l içües, 
d il experiencia dtliJUelles que no l-as podem dar: 
mas reeebão tambem ue nós lições de modera· 
çiLo aquelles que não as podem d ar . (.-tpoiadu$.) 

Eu creio, ..senhores, -que e9tas di$Cassuea as.s im 
de amb911 as ca maras niio podem produzir bons 
l'esu;~os. _ 

O Sn. At:GUST -> nE Or..tYll:IR.l. d(, um aparte que 
nito pudemos ou,·ir . _ 

O · :Sn. FmtnAz·: -Eu lliil) peço conselhos a o 
nobt"ol dépulaJ•>. c me~mo n!!o os aceito ; ·te••bo 
liberdade de f,•llar; conteste o nobre dcputad<> 
as minhns opiniõc,;. · 

O Sa. AUGUSTo llE OuvemA:-Dei um npar.te, • 
e não nm conselho ; creio que . tenho esse d·f· 
rei to. 

O Sn. BEZ"nR,\ CÁvALCANTI d iz algumas pala· 
vras que não pudemus ou vit·. · 

O Sa. Fe:ruu z :-Eu, Sr. presidente. quando 
digo a s minllai palavras é p ara -que sejii:o-.en · 
tendidas, m>\S o no!>ro deputnJo. niio ·as. entcn-. 
de1,1 ; eu fllllava a favor do nobt·e deputado o 
não cont1·n. -

O Sit . Acóusl'o DE Ounxn.4. : - O senhor é 
quo não me entendeu, suppondo que eu lhe dnv•~ 
u111 conselho . 

O Sr.. FERRAZ : -Respeito muito ao nob1'e de
pu tado como homem particular. mas não aceito 
os seus seus censo lhos. 

O Sa. A u GUSTO. DE Ouve:uu :-.lá disso que 
o nã •1 cstaYa .nconselhando ; súr:Jente contestei. :\ 
~ua opinlüo em um ntlm·te. Julgo quo isto mo. 
é p<!rmiLtido. . 

O Sa. PAULA: BAPTisTA::- Apoiado: tod"S · as 
opiniões est-ão· sujeitas !l censttras. 

O Sn Fe:nnA7. : - ·Nein cu · di;;sc · o ·contrario : 
emiLto ns minhas opiniões corno entecdo, e ou(:o 
as de todos; entendi que fazia um serviço_· nos 
meus cõllegas fallnndo · como f:tllel. (Muitos 
apoiados.) Sr. presid~nte, n primeira neccss'idade 
que nós temoR, m esmo o nosso primeiro ~ever, 
e s ustenbr n d ignidado···dl cnmara: (apoiado~) ;· 
e p1·ocurando eu fazer isto, admira que os D9· 
brel! deputados so zamguem · C•)m :r.igo; ' · 

Os S!l3. P,\UL.\ B .IPrts T,l E. Auc;us:ro DF.-OM· 
v&IRA: -Ning ueui se zangou. 

O Sn. Fv.rtnAP. ! - E1t -concluirei dcclat·ando ·que 
Yoto pot· estas cmonua~ vindns do senado unica 
mente po1·que a esca~sez do lelllpo me obrig \ a is~o ; 
se não fosse esta . circumstnncic, votaria contra 
ella.s. (Apoiados. ) 

MmTos S~g. DAPUTAoos·: - Muito bem. 
o s.-. 1.'\.lbr:-lro <lo. An~rlldo.:- St·. pl'•'·

sidento, cu pedi a palavra para r.~sponder 11 ai· 
ll''nu1s reftcxües emtttidns nn cosa pelo nob1·e 
aeputndo I]Ue aco.ba d11 orar, e o ftlço com bRR· 
t :mtu tlm!dcz, porque sou o primeiro o rcco, 
nheecr o. minha f•·nqueza para combater u .um 
tiio iltush·ado orador . · 
Jul~o- quo o nobre depu~do deu _ ás pala~rns 

proferidas por alguns .illustres senadc.-e~ na::CR· 
mnra vitnlicin um sentido qU:o talvez. 4?llas n1io 
.pudesS<!m t er • .. 

O Sn. F.=:nn~z :-Eu as ouvi. 
O Sn. Rm~:mo DE A xon.u:>A :-~ •• julgol mesmo 

que i . ,-elhice sa d evem ·r eleva r, em .attcriçiio 
lis cans · e 11 idade provecta, alg11mns facilidades 
que de ordinario C••stunn totnar a moeidade, 
sem . q ue muitas "t"ezes _tenhiio •por fim offender : 

O sn:; F. 0C'l"AVlA:-ro : - E' um epigramma. 
O Sn. RmEino i:a A NDÚÀDA:-Se o nobre de

putado com o· excessivo talerit'l ·que tem, e eom 
algum<\ m<11icia que a lg•tcm . pó.Je ver . no sei\ 
np n·te, :1ct.a algutn epigramma. em_ .minha<~ p&· 
la na.~ • .. eu. úecluo que as pa·ofiro co)ll muita 
sincel"idãQ.e. · · 

O Sn. Fn.na.~z: - Apoiado. 
O Sn. R111•:ino DE A~DaADi. :-Agora ·en~rarei' 

em. oatra o_rdem do considerações em respcs ta · no 
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nobre depntado pela Bahia. O nobro deputdÕ. 
foi o primeiro a lembr>l.r ú. eAsa n conve~&icncia 
-de toda a moderação em dis~ussõe~ da orJem 
daquêlla de quo nos occupamos; c todavia,, .le
vlldo ~!vez pelo entllusia5mO qne lhe inspirou ~ 
m1tena de gue se trata, apezar do todo o seu 
talento.: e: illnstrolçiio, a nteu· ve1· não· gna\·dou 
tod.l aquelltl' calmn .necessaria . para que não 
soffra qucllrB a haa·monia q~te é sobromodo para 
desejar entre os dous .ra·mos do corpo legislativo. 
(Apoiados.) · 

.Se o nobre deputado entende que o senado 
trato'!l· com rouca dererencia a camara dos Srs. 
deputados, se i~:tlga que nesl.a emerg.mcia a pru
flencia : aeonselhaa•ia qlle niio segnissemos 11 
mesmrc slmda, entllo n:Io·devia· traz~r ll· este rc
ciuto recdminaçõo> contra o anesmo senado, de
veria dizer ·sórucnt9: - ha atgu.ma imprudencia 
neste procedimento do senado, mas n~tentns as 
-circmnstancias; · ce\lnmos. · · . . · · · · 
. O.,. Sa~ ·. SaLV.SlRA:· DA· Mo1''l'A.: ---·Nem t<J.nta 
.<: lmstandade. 

(lía out1·os apa1·tes. ) 
' O Sn. RtKEiao PE ANDRADA : -Se o nol>re de- . 

putod<t· que acAbo'u de sel'tt:ar:sir tinha direito :a 
ser ouvado · com rilguma" attençíio ou silencio, 
julgo ·que o mesmo direito me assisto, tanto · 
mai3 quanto; .por ser ·•uo.is novato no p~rla-
rnento, faciltn~nto ~o ·.posso parturbnr: . 
· Estranhei\ · o nob'rc deplitado que do senado 

nos Josse deyolviclo ' .o orçamento c<:im . alguns 
artigos .additivos sepArados. Enxe•·go nestas pa
lavras ·do riobrii· deput.ado · ntais úo1a ccnaura no 
prOcédim~uto . do · seriado,. ~~qu!l,~ ~I!hores,. é 
p·reciso · sabelcü. q11ent tomou a lnu;aa~tva · foa o 
:)r. presidente . do ~onselho, f?i ellc quem. fez n 
sclecçilo e. escolha desses art1gos, o propoz que 
fossem sep.arados~ Logo • . o nobre . dep_util.do po
dem ·t·1tvez &llste!ltnr que o Sr. presldeoto do 
oomelh.> foi obrig•ldo .Pela natureza ·das circum
stanchls 11 sepnrnr tae.; artigo!!, mns qunnto 1\ 
:=;clecçiio c · escolha .n iio pód~ . contestar · q ne !oi 
·um 11cto somente d&lo; por con>egnlnte as cen
sura~> rei ta.'! ptJlo nobre. deputado r~c lhem sobre 
n ·sr. presidente .elo .conselho, por nlío ter esc:>· 
lhido bem squelloa artigos que estaviio no caso 
·,Je so serom !leplu·adoe do <>rçl\mento. . 

Poder-sil-ha dizer que o sen11do fez nu1l em 
acomparilull' ao Sr. presidente do conselho nesta 
medida; mas ·uhi 116 poderia notnr-~e. detereJicia 
...... parte d-a aenl\do para com um 1mulst.er1o que 
comeoa, e que, aind~ qu~ p 1r 11eus· netos. un:o 
l'evelou suas tendooe1ns, e c~rto que na tribuna 
nprngoou doutrinas .uJgnm'lR das quaca podem 
Rcr aceitas . por n9-nelles quo reconheeere1n que · 
~ · moderação e a JllSti(a Blici IIC~essidad~e Pl!-1· 
pitantcs· ·élo· ·p!tiZ. Oxn!A ·as ouse cll~ Tenltsnr I ·. 

Direi lno.is que o Sr. preslden tw do .c_.~nsellio 
·nno estava coagido a destacar este• art1g->s do 
· orÇIImento ; .fel-o .por um neto - seu espon!aneo. 
So. S . .. Ex. julgas$.8 que era uma · qnest'!-o de 
honra para o mioisterio fazer paSJ;ar a l~t com : 

. " · appenso . desses ;·nrtigos, : tin~a o .al.v1tre ~e 
funccionat: com, o . orçamento .. y1gen~, . e depoiS 
togcr'·oo:·pr\ncipio da. sesl!ii() vmdoum ao , corpo 
·legisl&l.ivo podiá . fazer com que a nova Ie1 fosse 
discutida pelo senado; ·havendo o praz;o de dons 

· meze!i .de sessão nntes. dn ópoca. em que deve 
. se~· poata em cxe~uçiio;. julgo-.o. sufficiente parn. 
w~r . passar a lei. . . - . 
· .FilO ·.foi; pois, a lle{l'ltaçâo d~;;es art•t:t••S uma 

,madida ·qne a necee;sadade publtca reclamava; :o 
Sr. prestdente do. cons;,lho mesmo reeonboeeu. ·11 
utilidade de se deat.acaa:- . do orÇ8J'I'lento certu 
materia$, e por isso ndh~rio ao pensamento da 

· opposição no senado. . 
E. SC'nbores não se dlga que o senado tem 

usado do meio de · protel1lr· ns discussões, porque 
l'O)[O ~. 

é incontestavel q11c n lei do <irçancnto !oi para 
alli •·emcttida {1. ultlm t hora, c que recen'teanent~. 
longe de ter elle . prot1l:ldo. pelo · contrario ·de
pois da ascensão lfo ministerio actual o> poder 
a~ discussões do senndo tJ1m · si<lo feitas· com 
muita m'odcraçlio; ·e mesmo·· côu1 1naíot· ·.rapiJez. 
(Apoiu~os l · . . . . , . 

::>e entendo quo a eamara dos Srs. deputados 
tóm :o direito do discutir qualquer materia, tam- . 
bem cnLendo que o senado não pôde ser coogido 
a discutir · elit tão poucos dias utti'a lei .t.~o .int · 
portante como é n ·do orçamento. (.A.po•ados. ) 
· Eiitràubei Lambem: Sr • . presidente,. que o .nobre 

dcpli~·tdo a quem. muito •·espeito, tendo notado a. 
c~usura Ceít.1 pelo !lenado 1\ . csm·ua d9a Srs. 
deputado!!, que eu nõo . .approvo, quando .nos 
quiz como que impór algll1nas regras relaltva~ 
ao nessu . regimento·; reproduzisse tambem aqm 
a mesmn ldéa Côlll.O que aconselhan·lo a rervrtno.· 
dó a·e:;inieitto do senado. 

O Sn FERtu..z: ~.Não me ouvi o bem : se qui
zer eu explico.· · 
' 6 SR: P.mú&o ·. DE A."l)RA.DA : -:Com . muito 
pri\Zer ouvirei .o. : explicaç•lo do. nobre deputado. 

O Sn •. : Flt.ltnA:t : --Eu disse· que. se. vi e~ se a~ ui 
es~a moJida do senado, tambem en · ofl'erecer•~ 
como emenda · t1nu1 reforma n o seu regimento. 

O · SJÍ. Rto~no · DI!: · AN PRADA : - Neste easo, 
com<~ nllo comprehondi bem · o .. penRamcnto <In 
.nobre ..reputado, retiro as minhas retlexões a ·tnl 
•·cspeito, . : . . . · 

.&. presiue1lte, termino aqui o .. que .-tinha ~ 
di20P.l·, e como o nobre . deputado·. ~ml>en' . findar!'• 
eete ·meu pequeno discurso pedmdo que laaJ& 
toda · n ·moderação· .. na: discussão d~sLa. mat~rin,, 
porqu.anto . é inco~testavel . que. uma. ~as nP.r-e~
~idAdc& mati palp1tanles do paaz é o JUsto. equa· 
librio e a lull'lnonia u()S dous ramo!! " '' eot·J~<) 
legislativo. {Apoiados. 

0 SR, PACHECO: -Muito bclll., 

O Sn. PnEstÍ>B:tTE' -Sinto muito ·QUI'! 11 · <lis· 
·cus silo · tc11ha mnrehn!lo COIDO · a -ctnnnra · acallu 
·de obsen-ar, pois ·nllo_ julgo bem C!lbida ~ •·e r!!: 
rdncia qno se tem f~tto :10 · ·$CO~do. (.tpowdo.~ .: 
QualqQojr Sr. deP,ut.a lo pód~ unsltrar 011 mes:no 
rofulllr ns opin•ve~ do um on outro memh ro 
desta c:lmara 011' do senado, mas n<io censurar 
as deeis~es do .sénado. {Apoiados. ~ · 

O SR- F;,_&P.A't. dia. nm t~pnrt·l que niio pudemo!! 
ouvh·. 

O Sn.. PaESm:&NT&' - Fa~o esta observaçito nos . 
scnho•·es que t êm faltado neste sentido. Em p ri · · 
melro lugar, repito, niio· po~so 11dm\ttir . C!lnsuras 
ao senado .· como c~rpo_ p_?httco, e ~m ~seg~n<lo . 
lunar, digo qne ·as· op1010es qn~ t~10 s14o cen
suradas nllo sã-i . do senado, . e stm de· utn, 'ou dr: 
dous .. dos seus membros. · · · ·· ,. 

o sn. FEniiAz: ·.:.. }>a'r(l . um~· simpl~·. _cixpiiêat.üol· 
qne julgo·. tant<> tMi~ prec1sa guant,o. OlJ$er.v~a 
qúe alguns ami;ws meus pnrocerao .npOlllr·. n. ob~ 
sci-vaçllo de. V., Ex. Eu_ não <li~~e qttc .. o seno.do . 
.tinh11 Jeíto. tstó ou C41l•llo, o Saf11 que. no. :;enlld~ 
se havia cmittido taes c . tacs propost,ç.Õ<!S_ ... , . . 

O. SR. '.' AonusTÓ . · DE OLIVEIRA; ~Peço a .. pot
lavra. 

o Sn. PnESID&~l'E : -Tem a pabv~·Q . 
ALGtn>~s sR.s~ Dt:t>ll1:A:008 , - ·voto:s/ vow&r _. 

. o. sa: ·. illGUSTO DE OuvEinJ. : .:.,.r-amo . iin de•. 
sej"> de V\)tar,, c::edo. . :· · . 
· · o .. Sa. · P•tsro&~'I'e ·-.Tem a palavia: o .. St. 
Paula Hàpt.ista. · . · · · t.. . · • 

o :.r. Pau~P BPpthca :-Sr. pr~iucíite, 
á yi~tll dtl grayid:ad~ do assuntpto, eu pro~neuo 

C.'l 
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oliMr p()ucas."palavras ~ gu~··dar todas ss con· 
,·eniencia&: a observaçao fe1ta. por y. Ex. ·seni. 
tida po~ mim em. toda a .c ... ns1de•·açao ... 

Senhores, eu entendo que as ·palanas que na 
discussão podem escapar a un1 ou.;~ outro mem· 
bro o:lcsta casa 011 do senado nào podem tra.z_:r 
nenhuma responsabilidade cnntra uma. earporaç!lo 
int~ira, qu0 tem títulos pam altos r6speltos (Apo~~· 
.t!o.·.) 

O SR. GóES StQUEIII..~: - Estami)S da aecOl'do. 
O ~:in. PAGl.<~. B.~PTJS'l'.\.:- Em Nlaçõ.o aos i[l" 

Ji viduos que profel'irão no senado algumas e::.:j)res· 
sões o n1esmo em relaç>io a ouhos q11e furao de 
l'ar~~er como membios da commissao d~- orçll
meuto, qtte nesta lei nà~ entras_sem materu1s que 
não têm com ella COllnexao estncta, tambem acho 
•1ue o nobre deputado pcln Bshin foi injusto. 

Q11antc> aos memb,·os <la coLnmi;s1\o do ·<><çS.· 
men~o no senado que pugnl'u·i'io p~la separa
~:lo dos· artigos auditivos, senti bastante que o 
nobre deputado pela Bahia • fizesse um appello 
pa1·a a !listaria dns opiniões e ft~ctos ~ransacb~, 
oJuando o actual gabinete mostra de<OeJOS de .trl· 
llHr uma send:\ uova. (Apoia,(los.) . 

E' preciso, senhor_es, pa<a marcharmos b_em, que 
os partidos o~q_ue~ao o passado, que h ap_ toda_a 
prudencia, e é necesoai'IO que em · matenas tao 
graves como esta, on:le as i!ltdHgencias entre os 
.;o1·pos co-legisladores podçm tra~er fime!;tas ct>n
sequencias, dando máos exemplos ,ao po-vo,_ que 
tenhamos a prudencia· precis,ll ~~u·li n(tO · _exc•tar
•í>OS discussoes desagrada.ve1s. :Se descortmarmos 
ó p~ssado para·.entr.arn1~s TlO tb~atro o:kls rccl'iro:i~:~a
ções, é nattual que as mdisposl.ç_ões e ~elutnnctas 
~onLin:~em, o Q.ue eu1 \"erdac~e nao convem n_a 51ua
dra :1ctual, salvo se o novo programrna· mullste
•·io.l é uma. farça politien, o · qM niio é permittido 
supp:lr d~ homens 't•\o distinctos ·e p_roeuli','ente_s 
como siio os tr.embros dv actual ga'ó111ete. -.Mul-
to,- apoiados.) · · . 

Estou certo .de que algumas palavras . _de um 
nobre senador forão .1·ealmente .ii\COllVCLH.entes; 
mas,. senhores, ·saibaJnos dar o · de-vià;o .de~conto 
á;; cousas. e conhecet que o calor d~ dl8cnssao po· 
dia arrancar essas expressõe~. ao nobre senador, 
sem que n sua intcuçno formal. fosse oJrende1· a 
·~nmara dos Srs. deputados. (Ap?iaàos -:!.. . • 

E11 tnmbem po.rtiluo da opmuto de nao se lfl· 
cluir na lei do orçamento objectl•~ cstranhos,._que 
per esse modo deixão de se1· est11Jados sufficten
temente. 

Isto não quer dizer que esta minha opiniiio 
seja verdadeu·a, nem que ella. deva preponaerAr; 
mas penso assim, e. então n;i.v posso· censurar 
~quelles que pensão como eu, bto é tã..> ve1·dade 
que mesmo em a sessão do anuo . passado a. ca
zonra dos Sn. <leput&dos,. ·vendo-se. embaraçada 
com o g.-ande, tropel de erne nJas e de artigos 
additivos ao orçamento• requereu que .fossem des
ligados do projecto, e isto ii:e .alppxovon. Logo,, os 
fact<lS e a experi~nc\a mostrâo que mui~llS · ve
:;:es h a uecessillnde de destacar . do otçament.'> 
>!~ses artigos · additivos. .. . · 

Uoncluirei, Sr.· presidente, dizendo que o ob
jecto em si não offel'ece mataria para todá essa 
uisoussão ·que o nobnl deputado encetou; 11ão 
achei motivo algum· para lauta acrimonia. (Apoia
dos.) Eis o que tinha a dize,·. 

A.LGUNs Sns. DEl>C'l'.loas : ....:.. Voto:i; vetos ! 
o sr. FÓrll"a,;, ·, - Pal'a 1·espÕnder, ·sr. pre· 

sideute, eu ~reio .Qile nem dei direito aos nobr~s 
deputados vara me fazerem a eensum de .. Mr .. l
monioso; new mesmo para <lizer<~m que provoco 
'i'ivàtiaãt:l.es entre. os dous ·r'&m6lf do cOrj)O legt~· 
lativo. Acrimonioso fui eu! I ..• P,or certo que não, 
salvo ~e por acrimonia se entende a circum~t.an
cia de ' ter fallado em YOZ forte, com•> rue e na-
tural. · 

.O Se. PAn.I.NAGTJÁ :-A camanl. tod·ll o ·~p(iiou. 
O Sn. Ft>nRAZ. :-Assim, pois.,· enlendo··,q 1~e o 

nobre depwtado gne acaba d_e _sentar-se . foi in~ 
justo commigu, inJusto ago•·a;. mrust<l no· aparte 
que de11 quando htl _pouco f>~.llei. E 4ir-lhe-h_ei 
~ue , admira que· aqnelles. que_ durante a sessao 
inteira d<Jsto anno se dlgn:~ruo· trntar-me ,com 
tl.luta bondade e. dde1·enein, hoje sejão.,os .pri
meiros que em um"L cnusa que· i-mportava .a di
gnidade da camara me rcspoudessem pela fórma 
po•·qile o fizeriio ! 

• (C1-u;riio•se àitfermtes apcwtes.) 
Qu.ando os nobres .J.ep!lt:idos· tiverel? ~ecessl

d,lde do mea fraco apo1o, q·•1a.11do for Ju~ta . a 
causa qne def~nJerem, me encontraráõ a seu lado. 
(Apoia(lo$.) . " 

E11 quero unicament~; s~:,presidente, que fique 
registrado nos nossos Jornaes. q11e os nobres de. 
putados . em vez ~e. ~arem liçào ~'! pr~encio. 
neste pontn, pree1savao de . uma correcçao por 
falt11. de pru.dencia. Níio · otreudi aos· nobres ' depu
taJoa; para que, ·~ois, s·e. · ae_resentarão _assim tâo 
fo~o~os C\)ntra, . mtm,, que .. nao ·. fiz rua•s d.o que 
defender ·a hom·a da .C~II!ara ?. (Apoiados.J. . 

EÚ. ma refiro>. agó•·a· só . rio~i:e. ~eputad~ POl' 
S. l?aulo : pois se na eounara V1tahc1a nm tUus
tt·.l senado1· pela provinciil do Rio Grande do 
Norte tratou com· tanto desrespeito a camara ilos 
Srs. d~putados, e ninguam a ~ensUI·ou, niio d~vP. 
um membro de>tiJ. ··casa fazer· JUStaS Observ.açoes 
a· esses mãos tratos, a· e:>sns. prop()siçõe!; ·que 
nos colloc:~\·ã:o- ·em posição tão humilhante,-. e em 
v~z de .. em boras por procede•• assim . s.ustcntando 
a di"nidado tia · cam11ra a· quo pertence; ~o1fre1· 
cens~ras 1 l · , · · -- · . . 
· s~nhores, nf"LO iln portl\l'ú uma grah~e ,iuJ una 
rcit\ n nós todos, principalmente ·a' vos q!'e el!
ta~ei~ hontem em opposi(}ão e que ·hoje so1s ml· 
ni~teriiLlista, dizer-se no senado qne 'a camara 
dos Srs. dcputati.:.s acudia.aos acenos do miuis
túio e so curv11v•t 11 ellc>:l ? (.tpoi<tdos.) E 11e esta 
expressão não soffr~u o menor reparo no senado 
Ju1vemos · nós, re~ignado~, cabisbaixo, C\)llS~nLh· 
que corra .$em a convemen~e respost_a, ~em .se•· 
•·epellida. diRnamentc 7 (Apatados.) ., . . . . 

ConsegnintemcnLo. · cl'!JÍO _que .o_ nobre. dept1tado 
niio foi justo para comnugo, po1s que dle pro· 
prio desej& t1 dignidtlde da.camara seJa vindlcaJa 
na mesma. Ct\ma•·a. 

O Sn. ·P>~.citEco :-E' uma .v~l·dade, mas por 
o ntro modt•. 

O Sa. Ru.nm~o o•: ANDRADA :-Sem 'Se ' acender 
a gu3l'l1l~ · . .: .. ,. ,, . ·:·: · 

O Sn; F~;:naAz :-Não l essa a mlhba i.nten~iío~ 
mas· se. a. gt~eri'a existe c na·: CJ_ev(). IUltes _partk, do 
lado do. nobre deputado do .. que·,de mun .•.. ,, 

. O· nobre_ ·deputa.do _p~r PeJ?lambuco; a __ qu!lm 
tributo mUlta .:onstderai(ILO, Jo1 . tambem liU)lSto 
c<lmmigó quando dis~o· "que. nós não querramos 
apaga L' .as paixões· e esquecer. o. p~ssado; .. l!las 
'em que.,ponto. fatlei _eu'! .F.all.ei por _ve':~~:ra., .re
lnti va. mente. aos. pnrt1dos, .. o.u. ct~os . pr.•.n. c1pt. o~,,.que 
elles· susterit:to ?. Por certo 'que nã~.; apeuas ~
léi 1.lll ·um precedente · constaD,te. do ~rpo)egts· 
!ativa, · e ·então dizia.· tlu--; este~ senh,o~·es . que 
eompu:z.eri\9 a coll_1missão no: orç~mentó -;d~ se-
nndo n:io !orii.o· ja· ministros; ni!o ~dmitt1rno no 

· orçMnento esses .. · nf'tigos addiLivos? · E 'IJ!esmo 
como ·membros do;' cot·po legislativO não têm eon
sentido em t:u3s· addilivos! &mo· é .q~ SÕtm!nte 

··a!!'Ora ·lem'briio,se desem~lbarito idéa ?-vl'eio q"U.e 

1' o"' nobt·c • depu~do não P2de · · d~~ni'> ded!!<!.\LSD.!\ 
eu quero tte1tl\'r as pmxoes pollticss.:(Apoittdos.) 

I 
PÔde o uobre deputado 'conloestar·· elite facto, 

este prinçipio que está consagrado em todas as 
nossas leis de orçamento? 

:\{as ns nobres deputados uno loCArão na es. 
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pccic l:'rincipal, que vern a ser que vierão obje
ctos nao · pretcnccntes ao: orçamento, c :&e• sepa- . 
n~rno objeelos qu'l lt.e perteneião ; clles · não' 
tocátio na questã() que me parece e<Jns titueic:mnl, 
istii é, · que os tlrtigos · quo se separàriio não 
sctrrerào diseus~iío; e vie.·iio como rejeitados, e 
a constituição ··quer que haj~L ·discussão . na ca
mara: vitalícia, que as úmenüas sejão o effdto 
dessa. di$C:tssilo, que a di::;cusslio nssente solHe 
couvenleneia"da proposi~iio ou artigo· proposto. 
Ora,. se·. n·ós não· sabemos os motivos que occa
sióhâriio a .. · rejeiçã.,, · como ··devamos . attec1der a 
essas emendas? . . 

Ó ' Iiobre deputado por S. Paulo taml.>em não 
me entendeu na ospecie relativa {t sep:uaçõ:o, 
porque .dísse ell.:~ . : « A .upaL"llçâo foi proposta 
pelo prP..>ide11te do. conselho. • , benhores, é facto 
h!~tOr.ico 'que ,a , ~paraÇio, d~~; .. nrtigo~. :additivos 
fo1 · prqpost~ pela comuus.sao . <la fazepda , · em 
mn seu parecer , ~ , esse . patecer· imp"rtava 
,uma coima. JlO no~S9. procedimento, COÍmn. que 
llle par-.ce .nem .fo• .uem ·medit·.úla, nem JUSta; . 
.mas .. essa separação · -~~à . a ·opinião . que vo·~ava.; 
ent:lô,' ·o. Sr. presidente· do · cons.eiho, quo tinlla 
.ne.cessida,de. de •· o'Qter o orçamento,· de ·· ceL;to·. de· 
ve'r.ia Jilnçaí: ·mão. de wni\ . niedi.da. qualqLiei- qne · 
désse e in . :.rtisultadii ·n:l:o .se· · .encerrarem ·as. 'c:lmil· 
•·às · sem· :que .o go~e1:no ,estivesse babilitad!1 ç~m 
os .~eios neces!illfiO(J);~r~ .~tizc(fQ!:e. ás .·despezas 

.publicas. · ..... ·.. : . · . ;·" · . . . 

occasião ser a mais opportuna possível para um 
eneer:ramAnto. (Ri:sa.dt!s, . ..tpo~s-) 

·u.u:A Vuz ·:- EÍltãO jâ, pede oucerramento t! 
O SR. CoRnÊA. Do\S NÉvEs·: .,... .Ah L já ,u~a. da 

I ro~~~~ P~ui;~ ·B.\P~ISTA ::.:_Nfi~
1

,se~ q~c b~j~ oe· 
· ClUiaO . ma•:~,· opportuna do qu<! ·estll parn· se pro· 
põr·u'm··encermm·snM !.>. O qua·vame1s dísÇutir-"! 
·Arti'gos ·que já···approYâmos! · ·· 
.· Q.·sa'_'. -~'PaiGl~: ·, -.Não. 'f<lZ mai~ do 'q tte _r6il· 
bar-mo a gloria. · (Risadas.)' 

O . Sa. PnESIDSNT& : -Des&j<> sabor 8ll o 8r. du· 
putado por Pei'na·mlmco faz um 1·oquerimcnto de 
cncerram~oto. · · • . · 

o Sn.: 'PAU LÁ. l;lAI'TlST.i..:- Requeiro . o eneen-a-
mcnt" d ·t .discus:s1ío.. . . . . · 

ConsultRda ·a e·1sa é appL'ovad., o ·requerimento 
do encerramento. 
. O ' SlÍ: SILVEIRA DA-'.'Mo'M'.\ . (tortc~)·: ~· DeClaro 

:que VOtei cóntro, essa··rollü'a perfei'.)Oadn.' :--. · 
. . PI;Oce.d.e:se i. - ~oLaçfló. da '.'emen~ii eLn Íliséussão, 
. n qo.al é ailprovada. · . · · · · · - ·.. · ·· · 

Entra em.· discussão : a· eegn11~ . ~-ineudtL , do 
ttlor ·seguinte: ... · · 
· « suppri!ll.:i.-se· .o ~i. 2 d~ -~ ao., , .· . 
. E'.' ~ppfi)~~dâ sen1 'debate, . , . . • . , 
Entra ig!la~mente ~m diseussilo a terceira em en

da,. q11e .d1z • .. . 
·,, Stipprima-se ·o_ n; 2 · do $ _46._ t>. 

·o'.sa:· S_Íi:.v.iu:a.~ · .I>.A . . MoT'r~. : ~ :Peço a p~la:v1~. 

.. · Dis6e . o nobra de'pu~dÔ ' : « Ül'tt, bso podia ficar 
para ao . depois. -c ·Mas como ? . SP. uós . fossem os 
convocados --exL1·aordinariamente em Abril, ·o orçn
mento.. poderia p~ssar,· em ,tempo, ser· sanccionado, 
publicado e ··remettido · Cl seu destino? Poderia o 

.. nob.::a.,de.putado . me dar. a segurança ·de que o O Sn. ·PnEBIDEl'<"Ti;:.: - T~m· S.:.palavrn, .. ·. 
orçamento, a~. fi casso. para , passar no nnno · que o' s.;,,;: 's.; .::V'ói:r~ uO. ', i.\:x;.tt~·: ·'-..:·sr; ' jl'i-~si-
vem, poduia elle chcgar .em : t empo A ·província . ·. ~ente_; ·vcjo_.o ,4eseJ9):t!lcios.> .~i.lo ·mosh':~ . A :.C:I
ào Matto-GNsso, etc. , para olii ser ~xecutado . . mara em .. vot.a:r as emeudns do. slmado· . . suppri-
RO · quo .. lbe ·.disser r.espeito·'l Além di$so ,. não ·mhido" ccrtos ·•artigos · odditivcs. ;·;. " , . · · 
sabe. o . nobro deputado q1l'l pam, a le• do orçn · · · · ·· .. · · · ' ·· · ·

8
··· · ' d ··· .. , · 

mento o .. governo tem · de .faze•· regulamentos, di- ··UM Sn ,.DI!l'uTA.D_O .. :- eparall o.·· ,_. 
·visão .de ·fundos, ou de. consignações e Le . . ? . Já O S!l. SI L VEla.\ Iii. .MOTTA::· -' Supprimindo é n 
ve :pois l\'.i:amara que o .Sr . . presiden~ do. cpn· ·phrnsc que nos velo do scnodo. · · · ·. · : · . 

·aelho tinha noceMidade de admittir essa medtda. · · Oomo ·diase, ·Sr. pTP.Sidente, supprimindo·certo~ 

. Ma~ . disse· o no.bre d_epu,tado om. ·. um a.pa.-te' artigos· a.dditivns ttUB ·!\Irão approvados por ' esta 
1 ·cRmnra na discussao da .lei do orçamenl o :--mas · ·. « um·a · prorogação: .dn: .e i do orçamento aetual não obstanto,.. 8 ,., . presidente; ,esse. dosej0 .-,rla . .:a-

sntial'aria ;· ,.·mas uina · t '•.l •prorogaçiiu nlio sati&· . mara .. e u =·me :.-julgó · . .:om< 0 direito -a lhe pcdh· 
. raria,.e mesmo ainda era péJor.-·porquanto 'O ·orça• .Ugu~a benevoleuciG: pam quo polfh lhe- dar · u 

·~anto vigettto tem vet·bas que· nio silo .snfll.t:ientes ratiio do t»eu voto. ·· , . . , . : - , _: ·., ."c: ~, 
hoJe \)&ia ·O$ J::amos para que rorilo dotormiDndas, · , 6 "d t · b d u.t d pela .. pro 

· nlém ··de · IIiuilns outr~ verbas e disposições an. ·. Ja. r; prest en e; 0 .no rfl 9 !.> (\ 11 · .· b • 
nuaes, que 'j:\ rorão executadas, e que·' ·por · eon- . · vi ncia-·da Bahia·, .. que encetou · Jll\ .pouco .!! de ate 
se~uinte . erâo inutois, e se não devido proro~>ar : sob-l'e · a·· .primeira -eanenda,, procurou, _melhor .qutl 
se~s elfeitos. " qualquer outro, vingar atá ~rto J?On!:_o- ·~s ,.lóros 

1
-destn camGra, qtle so!:>romaMtra, ~IDhao s1do ;ne

. : Senhores, e11 appln\lüu o sysLema_ Je tnoileração . uos'eilbndos ·pot' v.:izcs . da tribuna do si:mado,· Esse 
q~e os nobre_s deputados me es~uo. ~a_ndo; de· ·· nobre deputado- a quem li! ~ refiro íá' fe~ o :seu 
selo•. :;:;1." .. pres1d~'!te , que esses prmc.lplOS ~,!! con- ; d<:iver, · 0 ' eú uã~ quererei' dep~is dclle .n_cerr.scentar 

_ C!li-cha, : de ·.concJhação e d! m~eração SeJao se- ·uma ·só expr essão em tlll ~ent1do, por .Isso· mel!mo 
guidos e:xtensa.meute {(l_?Ota~O'; ttUm~0$03); 1Il8G · . q· tiel·.yejb· quõ•:.i) ·sna. '.VOz:Jor , bastante .para~·ar· 

. principi.Q.s.' de :·çoncili&ç...o app~1cados .s~ralmenle, · ·:·re'dar desta . 'Ca'mau: o·, odioso .-qna :sobre .e na qui-

. . ~_;não 11o~re . . ce•'.t.as e: ·d_çter~mada~ .. _cn·cumshn: :r.erão·:·:talvex lnnça•· ·as pala\mts do-.,.sen:ador·-~la 
.. cu~s, , e .Jil:~O sobre ce.rta:s ,1l' dcteru;a~. adas·Jo'::\11, pToVin<:l:'l"·dO'. 'Rio'GrlUlde do·:.Norte, .. quando -t"e· 
d11des (GP!'.l~ ·,:épe_liti?:fl ;.soupar~dllltaace~mlo · · baíx••u=·s eamar a =.dos S!Si -deput:tdo~ a . p onto 

"~os. prln_C!PlOS _de ÇÇDClhf!çiO e · 4e ~odersçao, ~· ·d·e , snppôr:que·: ella ·recebia determtna~ d<? .g CJ· 
S[. prés!ae_ntt:, s. e. ·n1e ..... Cln!z.e.s~e ·.nD:_w·r· .'~ar da pos1- vcrno parn. approv~r .as · medidaa·,: legts!au.:vas. 
>;uo, .. qn~ · trve, e ·. qne os oobreE;·-~eputados ora , (Apoía(los;)' ,MJls, .Sr;. pr-esidente, é , pt:~~.>;~ que 
tomito; ·talvez· qu& hB· <l?us · me~es passados lhes ,8, eamara:dos : Sr:;~,:deputados ·agora que ~hs':'!lta 
1•ouve$sG eu d>\do es.es conselhos_ que ora _elles ··,c vol' votRr as-: emendai' do "Senado, .:-para-··t•rar 
'ma· d«o~Jltpoiados :· ~is~s.) . ·· · 'de . sobio·' si·. a: :respousabllidader.·que;. :vozes : ma· 

- :·o . êõ< · :P~ :; . .iã.' :n:~i> ia'_.~~ .::... No .. po'uco que Iignns des.ejem · lan~r:- sobre·: el~, faça ·.sentir · ao 
dÍs~'~ . qui i mOstl:ar~ apen'as qp:e. ao .seriádó .não paiz:" quaes as ·.medldas que. f9c~o.~prov.aclas por 

·- cabia ccnsuni ; :.~aS ,pelãll,;; ê~pli~es .·q.ú_e o . ena • e r~jeita_Jas Jl.~~~ ~e nado;, e .15~0 .?. lJ:Ie vou· 
·nobre .<Jepnta4o,acaba de · ~!lr. llé v:ê Q!le, ;;o., se _:f~er_ : .. ·- '.':.:·. ·,'·" .... : .. :. ·. . · ·. · ' :;1 : ·- "':-.. ·· ' 

d.- · . ai VR"' ... ... ~ · "'"~~- -- · ·No··R· 2o'-· 9ue -estn .. ~m-·· dlscu.ssal)?3e-· :acha.'lla -lnll:etn . .M sn-as ;,~P. a --.· '"---~ 2"-~"'!"' . • • · - - .. .,.,.-~ ·- - -;;;. -.·""sã :íiõ-ím..,...,.,iiite diiifii .ao _ :qui!lla cor.poração,-i!Or cls&~_ao,-eontio~ ·4-- ~.cons~?a.;t.a ' n!Da~.a~. ç · ..,..,.. - · -
. im ortunar; maia 'a easa sob,-. .essa ll!ate~a. ; e "g(rve~o2para· que elle fludesse ~lbora.r:rntossa 
· .':1itflno_.~izen<l~, Sr. pre_sidente,: q~e me parece a .. n~<l~~~~~:: ~ va_POr no -~~~-I do_tmpt~no, '~-- no 

. . - · .. · ·:. ._.:-
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!:>00 SESSÃO EM :19 :DE ._.SETElfDRO DE 185!! 
cnk·ct.anto o senado .86\l\ discutir as vantage~s de 
semeijmote <~,ut.cdsaçiio, quando _o ,paiz- to <.lo . t·eco
llb~e que_ o .,-seu .principal desenvolvime::tl) devj! 
vi-o· da -•:<lvegaçlio ·u vapo1·, e que o go~·er••o . t P.m 
u" · uu~ios . n· seu alcance para enopr~gar cs.sn 
Joavegaçào, nem pa~a .auiu,lh" e~prez.as privad11s, 
r ejoi.ta )lemelhanlc aut()risaçiio, r.,jeita nrtigos 
additivos que dizem respeito immedintame11to ú 
rec<·itn c i• d~speza Jo estado, az-ttgos qu,o - cooo ~ 
sigu~o uut meio para augmentnr-se certos sor
viço~ pnblicos. E cntr~tar.Lo qut:i -em sua sab~
thwin jul~n dever fazer is,;o, ·. consigna e aec itn 
idêas que di~em respeito á r~ceita c dcspez.a d·• 
tlSt~do, e nem no attgmento _de certos serviços 
pttblie,ls! t 1 (Apoiados.) 

De,·c-se, _senhores, . .torJiar mui_to , palpa vcl c 
saliente a cóntradicçl'io em que u senado cabio ... 

O Sn. BezERRA C..\.0\"ALCA:IiTl; ;--- Niio apoiadu. 
O Sn. Su.vEtiU. DA. 1\-loTT._ :- •• - quando querendo 

e,;tllbelecc r o _principio d<; 9-u~ 11!1- _lei d,o. !Jl'Ç8· 
mento não devem-se ·ndmtU•r nrhgo3 nddtllvos, 
visto que ·n contmisaão de fazenda f<>i ~13 parPcet· 
tfUC deviiio ·ser . sepamdos do· :orçamento todos 
us artigos additivos·.- ; . · · 

t:~.1. 'v~z :·- Sé se refer.l . il -eommiss_:1Ó: não 
qt~eira razer : i\ mesma applicaç.ão ao senado.-

0 Stl. Slll \'KIRA. l>A MOTTA :-Não j)osso, Sr. pt•e
sitlcn te, . tlei:tat· de notar. a i:ooll·adieçiio · do lW~

· tema , qtt~ set:ttio o- sená;}o na adopçiio da certos 
additivos c na rejeição de outro;;. (.Apoiados 1$ 

nllo apoiados. ] A commis~n.~ àe !azeut.la do .I'IC
uat.lo t iJlet· -estabelecer o prlneipi•l <.le ·9u~ ua lei 
do· orçamento· Jino:· M devia admttth• artogos· addi
\Í\"Oil; essa opinião predonlinow agor:t--no mesm·o 
seltado, e . em vit·tilde della todos os artigos addi 
tivos linluro : de ser rejeitados·; c sõ depois · de 
uina emenda do St·. presidenta··do -conselhà, em 
•1 uo pt·opo~ q ue se a<toptassem certos artigo 3 ·e· 
tl.:assem outros o.dlados. para .serem convertidos 
em · P''"jecios separados, ti que se J•esolve gue 
ol.;viti() ser escolhíd<>9 cet·L•>$ llddiLÍ\'0$ c I"CJei
tadoa outros; Ora, qtu:tndo a opíniilo de não seretn 
~dmittiJos artigos adolitivos aiguns na lei do 
orçament.o'e ra·a conbtlcidn. pGr pra<iulllhllotllo a o 
Sl•uado, scrak ou ·não contradiçção d•> mesmo 
lllnndn:t·-no~ um novo nrtign.addiLivc por ellc f,•r
muladu·~! !,. . E al1i!!O additiYo quo diz respeito :\ 
or;:anlsaçio ·dos _ magt1Jtra1os -ellc!tls do ~li ela ! l i 
(Apoiados, ,•eelam<Jçdes.) _ · '· 

·EntretAnto, · sr; · presidente, eaae additivo· qull 
o senado nos .envi~ est..i. (õra do Wda!f as regras 
do syatema quo se- quer fazer do$ ·artigu• · do 
.receir.a c · despezá • . -
: · O··Sa. Pwu>~NTE : ....., Obsor\"O ao t>O'bre 'd epu· 
ta"tlu .que é"convenie-ntc r es cf\'IU" semelhante ljues
too· pa.ra qnand~> _so tratar do arlig11 additivo 
do senndo.. ·: ·. ' · · · :: 
· O :Si; Sn .. vEino~. ú..~. MÓTn ;·-; B,;iJi; ,mas Pónio 

esto11 tratando da contradiqção em _ que' callió · o 
11enado'. aponto~s8o· adliitivo.- _, ,_·. ·. ·-,~· - ,. .-. 
· -:)enhores, . paree&-me ~Lú! !h:amara dog Srs •. de 
putad<>s dev.erin· -iatvez ~parar hojG des-Jes - ar
tlglls · additi.vos quê-o senado appNvou ainda -al
guns. a.dditivoa> qoe- niio estão em cirenmstancias ' 
do 'scn:m consignados na-lei do - orçamellt~ .. porque 
não ' dizêm --respeito--á :receita e --despeza ~0:- :OS· 
.tad•lC.po"tque, <-seohorcs, eomo se poâcrá ' suppôr 
<JUI! • ros - ~nas. enmaras .- -c:to pttiz, como lcgisladvrn~. 
mar chão . .wn~ordcs- q~ando se :c.--st·•beleu o .prin
eipio ·de .:que'ail · secreta~ias do estado nnQ_ devem 
ser rcfon:nadas por· atorisação. cousígo_1ada · na lei 
elo orçamento; -ao !J3SS(} 'qtte - se auroris a ·a re
forma. das--,contadorias-'de -,marinhst" na -· mmna 
-lei·"! !. -. Pois- isso não- é ·depreciar : o 'l~slador 'J 

_ , ~~-- d:~rm~ndalo·.:c~•nelJtante c:•n-

-"'~f~~ ~v~~~;·: _·~;;b~~~_;, ~la~ ~.{~e~d~· do ~e- j 

:oo.do, e . pa1·n me ,jnstific.u _ó que tomei ·a pa
!avr~; hd de vot.ar- para_ que s~jiio apwovudo>~ 
os arti~os ndditivos que o senado appro vou· .e 
hei . d e r eje_itnr os que elle. r.-jcit.vll : .. c fa,rw9 is~u 
sómente · potquo · cnt~ndo . que serh_pOr gran!)r.s 
emba1·aço,; · o.o governo, .<\ '\l;l1.t g•>Vcrno n,o\•G e gne 
come~a hoje a suo adrnin istraç:io; o d eix.al:o 
sem <"· lo i do nrçamento -(muitos apoiados.), o nra 
COr•tingcncia-: .. de nno . poder. po~ra · .o .. anno faze..
pas•ur ll<Jll i: e ·.no senado·.oc_orçall1ent.o .n-. t ·Jmpo 
do poder clle ser admittido par;l ser executado 
nas ~Jro\·incias mais remotas. E esse meu rcc.eio 
l?óde ser· b_e_m f11ndmlo, porque nos .sabemos .. que 
U:•TÍa minor.in 'de bons pulmões ·põde' no ·.seo)·ado> 
embaraçnt o governo mui to neste po·ntó. (A.piiüido$.) 
, Além ·dessn:J considet·nções; -senhores; a ·ndmi

nist.ra ção que hoje rege :o- p ni:t é"' uma ·adiniri is
traçilo nova, e · pa r·a que cU!\· possa· ser · l·espon
s;tvel pela politiea que desenvolver no· paiz deve 
tic'lr habitada para podet· .li-vremente obrar, c 
não ter . o~asiiio de nos vir allegar · a falt a de 
meios pimL poder .désenvo_lver a· _po!itica _que nós 
en tP.ndetnos ser a ·-melh'"r pnra as nossas circum
stancias. · ' · · · · 
. Portanto, Sr - presidente, o~erecendo t\ consi
deração dtt• 'camara est:ls ,. breves . reflexões, cu 
t.enbl) :em . vi.sta -'UnieO:mente ju"<litiear-me · perante 
o paiz d" voto que vou .dar_ iis- emen!las,. do ·sli
n_ll~o; e istO: f a~. _ ~tno~ djs~-. ,porque ,: j1o . p1·í.U · 
etpto d~ ,uma adminjs.~r.nção_._nào qn~l'<l ; pór. em
peços .. a ·slta . an·•rclJa, .<:: : porq.ue . veJO . q1,1~ . no 
~e1!o.Jo a n1aioria vio-se · IH\ c->Lllsão ou de ,!IC!tl" 
sem OTçnmento, ou d~ npprov_ar . taes conta·a
àj_c.cõ.cs, .. Ji.or9lie alli :uma minori!l .d o. 'bors ,, J1U!
m.ô"es p ode' eollooa.r o seuad ~ n• desgraçn~.a ·· Jõ r
tuaç!to, ·.ou 4a' iíH1Cç~o, ·-ou _da contra-diéo;ii:,;.- ··E 
(!U~Ique~ dessas; Co~Sa!>' e lieiD P.Aru ~~stimín rio 
leg1slador. (Apo•a:dos,)· · . . · ·'· . . · - · 

Julga·se a ,liiateria ··discutida;, appt~--va:iç . :~ 
emenda. -~ _ .. . _ _._ . . · .. · ,. 
. Scgue·se .11 discussão das emendas seguint~s. to 

do a rt.igo additivo, que sii) . uppróv"ad:i.s-sem. 'd O!· 
bates e remettid,,s á cooiíilis~ào 'de rild1Ú:çiio:· .. · · 

if ~-uprlin•lo- se. : o~ ~ris: ' 2,' 3 c~ _"4' do. $ ", 't·7 
Oa ~· 9 c 11.- Qs art.&._ 13, H,l!!, -1~ e . 6:-" 

« l)uppriina•se o ~nrtigO. :additivll ,;_-o .. goverriu· 
nea · ant1risado paril ·~ugmeutllr -üeide já · n· gra·· 
t~Oçar;ii_u do chece·.· ~e. J!0U.~~~ .ãa:". eô1·te. - ~- pfo~in · 
e1_RS" dç, lmp6_r lo, CUJO~aen!ÇO" ·~etuan4~ -~ pro-
vtdcneta . • ·· :- · - · ·· - .-: -. ·'··-- . - ·.-· -
··· ~ :.\Itere-se o ·· ai-t: ~'29 ·c á nú'meraç;Ío ~Oã,.~. 
t·agraphos e mai:i urUgos ~egundo ·o vencídl). ·» 

NA V.t:OAÇÃO );)O !tiO lTAP.lCIJII.I( 

O Sr •.. ~nrnnugu.fi:-S r_ • . presid !!r."l l~~ p-edi 
a pnlll~a.· Uf1ielunente·. pa1-a.· rog~r· ,_â y ;_E;(.:-:·.quj! 

·h_nJa l!e subme_tter ··ã vof.ação ·da· casa: um.~tf:lq~e· · . 
rt:ncnt.c do adu~omento ácerell · do proJecto ·n-: 132 . 
deste: .. ahno, · euja. . diacú.$São' ·fi> i: ' .. encerradà>•ESse 
projêeto ·versa -- sobre <ibjeet<>~ qáe ~reputo· :ao ; ti~- . 
1\dade· pub\íca; ' e eli rogo''á ctimarií _qne·se digil"o 
tê1· ·· ar g-ama· · conteniplação;· ' uiio ::.•coUIIDigo, · nu1s 
corn ·' mria provinch · pequena,'·~ 'e5S!ü ' provhiC'i:à'tS 
t t\ lu···algutri direit~ :· nésta ·c~sa_;· :'; '._ -:: -·- .;~•.:,ry· · 
. O . . SR. PnESrul>l"-rg:-P.u··'jú: fsúa ·te:nptp :"de 

subme tter ã- votaçãO. esse• obj~cto~ ·porgÜ<il.'·i& dis-
cussão e~tava encerràda~ · · · ,. ·· · ··' .. : ~-

0 Sa . .' PARA:•uGUÃ : - .Bu pedif"ei urge-~Cia' pot·
que e ilegocio que- já···est fi di'iClitido ; êreio que 
as opiÍli~ ._d ivergelltes. $Co:achão·: de. JleCOrdo ; <> 
que r~ -é- uu~me!lte vQJ;ar-ire.. - . · . 

0 SR. PauuiENTE:....;l'·ieo~Í : e .iieiTa'aà ··a ·dia· 
cussi{, o cate.&: dOUS requerimeDkl3 · d ll. adiaineDkl ; 
o p~iro prnP'!>I.o. p919 i~, S:~~a~~- adiar 
a : parto. oo. , pc-.>JC!Cto : nl:Jttvameu"le . á na vegaçAo 
~~~- ~lo- l~picucu; o segundo,-.. pr()poato-• pe~~ Sr ~ 
Vmal.ó, e pRr\1 q1te-fique ndtadu · todo .o pr .. JIICt•J. 
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l>ostos a vot'ls estes dou.~ requerimt>ntos, é 
approvadi> o do S•·. Saraiva, e rejeiLado o do 
Sr.· Yiriato. 

O. Sn: . P.R~>Si~>&:.JTt:;:- Segundo a déliheraÇuo. d<\ 
casa deve entrar c.m discussão o pn.jecto ap·re· 
sentado pelo 'Or. d~putado por S. Paulo. · 
·o SB. P.uulnau.t (pela ordem) pede urgeneia 

pata que •eontinúo. a :tere(:i~A •discussi":o do pro
Jecto sobre a nav~gaçiio a. vapor do rio Parna-
byba. · . - . 

. O S_n. l'!!EsroENTE :~Não _poss•• sübme~ter · ã 
yo~çao· da casa esta urgenola porque va1 pre-
JUdicar a outra · 

O SJL ·i·. SEcJÜ:TAnXO (pela ordeni) ·lê o officio 
d~ Sr .. ministro dó imperio, I"Cm<·ttendo copia . do 
dec•·~to que pr01:oga .a actual sessão ate o dia z:; 
do eonente. . · · · . 
• Fica a camnra· inteirada.·. ·: 

O Sn: Vxsc~~~E ·nE· B.I.~Ji:~J>\· (petaordemj pe)e 
urgenaa p:.~ra se ler a .reilacçào da. ler de orça-
mento. · · · · · 

App1·ovada. n urgeneia •. procedo;-se á.leitum da 
redacção, a qual entrando in:nrediatamente em 
discussão ê tamb~m sem .debate approvada.. · 
· -D •· mesm1 fór.na- procede-se. tl. leitur:a da re
d~cÇão do projecto ~ft~.tivo-·á·:reform:l dos otli.cíaes 
e mai3 praças do corpo:muuicipàl de perm1nen-. 
t.es da côrte; <jlla··igunlmeilte é. · approvada sem· 
debate. · · · ·. · · · · · · · 

O SR.. AuausTo .ó11:. 0Ll:v~m.~.. l~mbra ao. Sr. 
presidente que no uUimo dia. de seilsiio ficá i· a 
encerrada .a disc~iio de um l;)rojectO e emendas, 
c.)ncedenao ~res pensões .a :d1ver~'18:- pessoas, e 
cuja v<ltai;.ão não p.õue. entii. 1). ter lltgar pc .. ~ .. ::. ão 
se ~bar na c11sn nume1·o ~uffi~ienta de mem
b~os para se deliberar.· Pedei pois, que ·se pro-
ceda ·á votaçiio dessas · ponsões. · · 

O Sa. · -1• Stcllln'At.tir faz· a leitura ·do· autO· 
grapho da lei· do ·or~~ento. 

o Sn. Pm;;SIDii:l'i'l'l!; declara que vai-se omctar. 
no . governo, podindo que · seja marendo . o lugat•, 
din e .hora em que· d8Ve ser r11eebidA a. dep11&ft· 
ÇU<I que tem de IIJ)resentar a. s;·M. Imper.al o ! 
nutograpbo que aeabjl. de IJ&r . Udu, ~ em aegllluiL 
noméa para menlbroa .,jeaaa deputação a·a Srs. 
Lisboa 8orra, Góaa Siqueira', Lub; Araujo, ·barilo 
de. Maroim, Plnto de C11mpoa e Bernardea ·de 
Gonvüa. · · · · · ' 

ORDEM DO DIA 

~.\VJ<:GlÇÃO A VUOB J;M S. PAULO 

.E~tra. em dis~ussão·o ,sogu,int~;-pro.Jectó._n, 12õl, 
a qual · fica encerrada po;.r uno· ·uaver éasa· para 
vot·•r~se. . · · ·. .· . · . . ·· . . _ _ . · ·.. · .. 

« Art- 1.~ O. govarno fica autorisado ~; c_oneed~r 
uma subvenção de 20 a 80:000$ annuaes a qual· 
quer comp~nbia, ou. individuo· nacional-. ou· es
~rangeiro, . qu~- se obngue ,a fazer ·com .barcos ~e 
vapor o- servtço de paqu6tes para a commum· 
caçiit> regular com .os portos da província de :S. 
P<mlo, com a~ seguiu~ c;ondi<;ões : . . 

« ~ [,o Qu() 09 V:lpores paqueres niio serão de 
força rnenor que de lllq ca vãllos. . ·. , . 

" § 2,~ Qu_e. ~rãõ nos P?rtos de Uba.tuba, 
S. Sebastião,: C.nanéa,-Antonln!!- _e Parauaguu. 

u ·~ a.~ Que tát~o- em cada-mez tres .viagens to
eand"o uestas escalas, e -.•demorando-se-·em· cada 
uma dellas peio m.enos·J~_, lliJras •.. ,· 
~4.~ Que roudu.zidõ ps JMAagfii1~·e&• 

t\({5":" c sua bagagem gt>atllitamente atõ-·lllluwero 
de 6 por cada viagtlm; e por metade Jo ·pre,o 
da t&bella das p~gens os passageiros do go· 
verno quo e:oJ:cederem âqnelle numero. 

a ~ ã.o O governo estabelecem -no contracl.<l as 
multa,; em que -incorrera a empresa pelas irre
gularidade·~ ilàs: salridas e <das -eseulas; assim 
como· nquallaa em que 1neorrerã ·~ gove:rno· ~la 
'llemorn d'ls- paquetes· além- dos 'dias· c horas 
marcadas para as sabidas • e·· I.'SCIÜII$. . . · ··· .· · · 

« Art. _2.~ Ficao revogMas. aa 'leíll em çoutnirio. 
: ti P.a~ -~a camara .dos· deputados, .12 de AgÓsto 
de 185;l,.-;Siil:'e•ra. dti Motta.~ . · . 

O · Sn.; PRl!SIDENT.E marca a .ordem do dia, · ·c 
levanta a sessào n 1· l/2 ]IQr.l da." tarde . 

.\.età de :t.n de · SetemhPt• 

l'll.t::~lOit,;'iõClA 00 SB. VlSCONOl: DE llAI::J.>t::; IN 
. (VICE·PRESlO&..'<TE) 

·. ··.· A's_ I I bóras . etstándo pre~ente~ o~ Sra. Pa11l~ 
C~ttdJdo, · Apng1o, Oand1do Borge,o, Roella, R•l'• 
drigues Silva, :Ribeiro, ·nutril"Roeha, Béllo, L.uh!: 
Carlos, Monteiro d~ -· Bari·os, Henriques, Pj\e;; 
Ruret9, ·Janc;en, Agu_iar, Pinto de._Ci•mpos, ~~eco, 
Bande•ra d~ Mello, Machado, D~wmgue~, Vmnto, 
Silveira cfa· Mvt~a. Luiz ~raujo, · Pimenta·· do Ma- · 
{:!;alhães, · Paula F onsaca, . · Aug11sto de :. Oliveira, 
L_ivramento, Paula Baptist.•, · Magalhães Oastro. 
Vt>oondo de Baepaudy~ Sá e Albu,Juerqua, bRJ'i\<> 
de Maroim, Miranda, Belfort, R~go Barros, 
Marcellin·l de Brito, conego Leal, Theophilo, Ca.
sad•>, Costa Fe1·reira, Al111eida e .Albuquerque, 
Raposo da Gam 1ra;; _l'aqu.es; Paranaguá, Mendes 
de AlmeUa, _Santos e Almeidn _Beze~ra Caval
canti, Arluj,._ Jorl!e·, Lima. e Sil-va Sobrinho,.--Pa· 
cbeco e Oastello -Braq~,;q Sr .. _pr~;~$iàenk'd9.:1ai:-a 
não haver- sassiio por se· não ter reunido numeru 
legRl. · · 

·\.e~. de =t de Se1emllro • 

t'lli>SIIJ~~c_~ (~.~:~:::~~_ce~~ti.: ~·~~""-~: ·· 
, . 

~ A'a d~z horas. -rélt& ; ·a . ~bi.m~da;· : aciut~~ ~e 
present.es Oll- ~r~~ Fer~!-Z ~. , 'l'h_e<>philó_,, .A .. prigio, 
Angelo Ca$l.odto, Fígneua ... de. .l\l1sllo, ·.nan<t~íra 
de Mello, .Pimenta .• de Mag.a~bite~.-•.. Be.lfl)rt, .l?á:ula 
Santos, Lui:~: ArauJo;_ Dutra Roeha., Pauu1 _oan
dido, Leal; :Ribeiro; MarceUino de B1·Uó,. For· 
nandes Vieir11;· barão rle"" ·M:aroim, visconde d!l 
BaependY:, Jansen do Paço, Pereira··"da 'Silva-, 
Canàido 1\fendtoS, J,uiz Carlos;' .-Candid'O Borges, 
Serra,' padre . C n11pos, .Reg<)· ~os,· Taques,. ·Pa-. 
ranagnli ,. VBSconcellos., · Augusto. , .de · Oliveira·, 
Ag11inr, P1tula BapLista, Góes Siqueira,: Gouvêa, 
R1beiro. de A_ndr~~e, Pacca; Ma_chado,. Ma~al.hiiea 
Castr_~_.-e'J3~hsar'9'<· ;· -'··~- : · ,·,. , ,.,: · ___ . 

A'~ onze horas, nllO ·havJ~ndo ·numero tegol.l, Q 
s~. p:-esid.:.nte. _declara .niio. haver - sessão, e .que 
se ia . ofiiciar ao governo; · para· saber-se o. dia; e 
a-.hora, .em qu.e. ::;. M .. o. Imperador, se dígnarã 

· receber a depn~'}Ção, que t.em de pedir. a - de· 
signaçiiu do lugar, úía . e hora .. em que Jerã 
lugar . o a>lcerJ:An.entn da presente sessão, . da as
sem~lêa.. _ ~era I, o nomêa para_ essa depnto.ção. us 
Srs; Ribeuo, Luiz Carl0:1, Belfort, eoocgo Leal, 
Augusto de Oliveira, Paranaguá., Gandido &•·gei!, · 
G11ndido Mendes, Fiasa, PaulA. BapüsLa, Pereira 
d a :.:Silv_a, .· o~~~o, , Lima e Süva,·.F!a.usto, 
Janseu, Ribeiro . de-1bl-dtmi-e;- Machado,: . Manoe.i 
J~sé. _d<~, Albu9.uerq.ue~ lg•lllei~ Barbosa,.-1hposo 
àa Camara, F1g11etra de Mello,. Saraiva, vigario 
Silva, Henriqnes. 

E vara complet:l.r a dep11taçào, 1:JUe lem de 
apresentar u lei do orçamont<J, o Sr. ·Brnsque. 
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.\'s dez borá:> feita a chamndll achão-se p•·e
scu tes os Srs. l•'ernQndes Vieira , barão ele 
Maroin~, Thec,pbil'l, 1\{achndo, Pauh Fonseca; 
oonego Le·tl, Beliort, Bandeirc. de Mello, Luiz 
.\taujo, Almeida c All>uquerque, Aguia1·, Lin
d{Jlpho, Aprigio, Maciel Monteiro, ,Fru:raz., Pnnl-\ 
Candido, Angelo Custodio, Llllz ·.Caclos; :lü.·beiro, 
l''igueira. de 11IeU{J, Marcellino de .. Brif.n, . Livra·. 
mento, Casado • Candido Mend8$ , lllagalbiies 
Gttstret, Paula Baptista, Paes Barreto, Pacheco,_ 
Rapoi!o da. Camau, visconde de Baopendy, Rego 
Bart"Os, Augusto <le Oliveh·a , Lima e Silva, 
Seeco, Albnquerque, V;\sconeellos, vigario :Silva 
c Co:sta Moreira. 

Sendo onzl hora~, ·e oiio havende~ numero 
legal; o:_;S r'~ pt~sidentà: decwrll. ·. não J,la\'er. ?<s;_. 
».âo,-- a .be.m -a~sllu''que-' constaudo-por- offi.coo. do 
ministro do imperio dignur-se S. :M. o Impe
radot· recelJer amanbii peh uma hora da tarde 
no pa.co da cillade a cf~putal(ão desta camnra, 
que t&m de apresentat· ao mesmo ··au2;ust<> .se~
nhot• o decret() da assetnblêa geral legilllaLiva, 
que th'\ ~ despeu, e orça a receito geral elo 
Jonptrio pat'a o e:!l.ercic1o de ltlr>t-1855, eonvida 
os · membro,; dá---referida -deputação a desem~e

_ullarent a· sua missão opportunamente. 

l'll~li.>~Núl.l ·1,0 . SR. VlSCONDB l>E JlABl"lo:Nl.>'.: 
.. ·• . . •.• ·: : ··viCE . PBI!:liU>I!:~TlS 

: ,\:s ~~~ h~·nlS, feii.a a ~haniada." ~ei;ão-ce . ·,, ~e
SilTit~$ os Srs. deplltados .. L11iz ATo.ujo, .Son·"· 
Thiophilo, C11.ndido Borg<s, F~r•·Rz, Angelo Cu;
tiidio, Aprigin, A.gulaT;. l~er.l&ndell · Vioira, bariio 
do Maroilil, Henriques,· Belfort,:·Lindolpllo; San
tos e Al1neida, · Roeba ; .Figueira ele Meil~,·. -:Vas
concellos, ~oposo lia Camara, Pimanta Mag1\lhiles, 
cou.Jgo Leal, Paula 08~dldo·,. Secco, Pnebeco, 

· ~t~rcl)lli_nô de ~rito, -~lmet~a ~ Albuquerqlle, vi
gano· :S1lva, .Irorta, Rtbelro; VIsconde de Baepen-

. ·.zy :DOmingues,' Albuquerquo, Lu~ · Carlos, · ·cas
. teUo·Bran·eo;·-~ugústo · ·d~· OliveirA, 'VIrlllk>~ Rego 
Barroa,_'Si<J!Ieira Quelroi; Mlriuida, l'Aes ];)arroto, 
.B.!fia~aru>, Cnndldo Met1daa e LlvrlltlliiOto". · 
-s~ndo- Ónze horlls, ~ niio' havendo . t1umero le-

~al, , O Sr~ · PfOI!liden~ .declara niio. haver . lle.BSiio, 
t1 ben• assint;·1lue CQIIBI4ndo. pur otliciu. do .. mi

. ,u~tro .d11 ·.iu•per1o, dign~·se 8. M. o "Iruperudor 

. reee:b.e.r ··: anianbii 2t dô' eonente mez pela uma 
)tor:~; d~ hrd2 no paçó _da· ~id~·l~ · ,, . dliputa'çiill 

· .. 
~-... - ~ .::_,_ 

.... : .... ,· . 

., .... · -··" '• ; 

dl!sta camnra, que tem de pedir ao lllesmo au
-~Ln seuhor o di", hora " lugar do encerra· 
mento doL p1·ese nte sessão da as,;eoubléa -geml 
legislativa, convi~ o~ mo~mbros da rcfedd .. ·de
putação o desempenhaNm 11 ·sua missão . 

A's dez horas feita a clollmatla, acl.~>ío-:se pre· 
sente~ os So·s. l\{•odel lllonteiro, Angelo : C11:;to· 
dio, Luiz Araujo, Don1ingues Silva, José Assenso, 
Pimenta d<l Maga\hiies, conego L~nl, barão de 
Maroirn, Maehado,. l'igario Silv:1, Almeida e Albu·. 
QUcrque, Aguiar, P-1ula Candido, J.uiz Carlos, 
Barreto Pedroso, Aprig:ío, Dutra Rocha, Fansto, 
:$et'td, _ Yirinto., $..iql\ei'M.": Q~eiroz.;·,Li:nament.o . 
1\{it··•~dli; visconde:::~aepelidy ;.::&'lfort.::.l<'iusa, 
F11rraz, Henriques, Parnnajótuá , Borges Monteiro, 
Lima e Silva, Ra.pnso da · Camara, Ribeiro, Ma•··. 
cellino de Brito, Fí~tuch·a de Mello, Manoel Jose 

;de · .. Atbuqael'l}tte, : Jausen, 'f,tques, Fernandes 
Vieir9. 

A's onze horas, ni'ío hav~ndo numero legal, o 
Sr. presi.d~ntc dcc\a~a .. J!A~ _b_ave_r · s~ssão ; mas 
' cj1re tcll(ro·de·ir ao 'ptt9o·.·~a=· Ci<llriie a uma hora 
da tarde :1. deputaçao uomead~. para saber de 
s. ~1. o Ionporaiior o lugar, dia, e liora, em que 
t~:n de ser tlncerra do. a presente sessãll da assem. 

·-blea .gero.\ le~slativil, convidava !'3o_ $Ô a d epu· 
ta'(<io, para ·acsernpcnhar a sua m&s sao, como aos 
Srs. depntados presentes a esperareou pela res· 
posta de Sua Mogeshde. . . . , . ~ 

;. o ·:sn. Lrs.ooÁ. SEntiA coi:iimuni~; .cô!iio,. oí-ador 
da ·deputação, qüe .. hoi:Jteiri':lev~~ ã ·~ pri!Sén·Çã'·de 
s. M . . o· Im~radõÇ c:i~ â\tíggi-'niíh~s ;i!à"1:.t .,q_ue 

. tl'lta. a de.>p~za: geral do .lmpeno, .. e d~a ,a. ' rece&ta 
p•lra o· exerc.ieio do 1.85.L:...,l855,. que ·de-oemP.euhá
·•·a 'U sua commis:.iO, o· .qi:te. S. M. ~·espóu(.lera-
.que o& eurninariL_-.: . c . · . . . · · ' · ." · 

· .1) · Sa. PRESJDF:~B 'declara .que a raspl)sta_ , de 
·S. : .. ·M.' o : Imper11dor era . reC<Jbida cont .m~ito 
·especial -agrado. ·: ' . é-;·:·;.; c • 

· · . A • h ora· ·niareada · !iaftio • · d4!.PillÀ'çiio-, .que 'v oi
. hndo;' o ·::li· •. Rlb81ro, como' ó1oador della,. deel-lrou 
. ~lle, . ~ 'meímu.: · deP,i_l~çiio ·d\tigiudo·se. 110 : -paço 
hnpenal; ·nnde fUra ·ree~blda ··s_egundo · os· ~stylo_s, 

. . tleeeli1ponhâ~ :a sua _eom,"i!Sau, e QUd ·.~·- ·.Dtet;· 
1110 .. RUg11~to ."enbçr reap :lltdeo·a. - Quo o cncer
raweuto ter1a lug or 11Ulllllhít ·A utua hoa·a- d~& 
ta&·Je no :ro&ç<) .-tlo :s onado; 

· . o · S it . ·pn~mun:.c con:vida os· membro• .-prll
s~ntes a córripitrecerem'·'u<f-seúBdO'·~a'mtfubã · á ":hora' 

· inltiCads.'-. ~ _. .: '·: ·.:··: ~ -.: . : ·· · ·· ;:~·: .~;·' } · -·.: ·· ······-- : 
. .· :·~ - ~ 

. , ~ ; .. .- ,-:.· .. . I 

. ··.·. : .. : 

' •. ,. 



~ES~ÃO IMPERIAt DO EN~ERRAMENTO 

I> A 

GERAL LEGISLATI'\iA 

Bl\1 ~ri DE SETBMBRO DE 185:'1 

PRF.SIDENCIA DO SR. C.'I.NDID0 JOSÉ DE A:J:tAUJO VIANNA 

--~=-..... -
Ao meio dia, reunidos no paç.o do senado os 

Sr~. deputados e senadm·es, são nomeadoR pam 
a deputação que tem de receber a S. M. o Impe
rador, os Srs. deputados Pacheco, Martim Fran
cisco, Dutra Rocha, Belisario, Rocha, :Ferreira 
de Aguiar, barão de Maroim. _M,tch~do, Car!os 
da Fonseca, Pimenta de Maj(alhttes, ·Fmsa, Leao, 
Pinto 'de Campos, ;Ferraz, L·eal, Jan.sen do Paço, 
Paranaguú, Taqt1es. Saraiva, Octaviano, Maga
lhães Castro, Bezerra e. Góes Siqueira; e os Srs. s~
nadores Jobim, Cavalcanti de Lacerda, marquez 
de Caxias, Soares de Souza, visconde de Olinda, 
visconde de Mont'Alegre, visconde de Abrantes, 
Cunha Vasco.ncellos e Gonçalves Martins ; e para 
a deputa<;ão que deve receber a S. M. a Imperatriz, 
os Srs. deputados Belfort,- Viriato, Wanderley 
e visconde de Baependy, e os 1:>1:s •. senadores 
Rodrigues Torr~s e ~1ello Mattos. 

A' uma hora da tarde,. annunciando-se a clie
gatla de SS. MM. Imperiaes, sahem as deputações a 
esperai-os á porta do paço. Entrando S. M. o 
Imperador na sala, é ahi recebido p.elos Srs. pre
sidente e secretarias, os quaes, unindo-se á depl)
t•lçi'io, acompanhão o me~mo augusto- senhor até 
o throno, no qual tomando asse11to, manda assen
tarem-se os Srs. representantes dn nação, e pro
nuncia a seguinte 

lo' A LLA 

« Augus·tos e dignissimos Srs. representantes 
da nação: 

'' Ao encerrar a pressnte sessão lcgisla~i I' a, 
sinto o mais vivo jubilo llm annunciar-yos que 
todas as províncias do imperio' gozi'ia de tran
quillidade. 

« Da Divina Providencia e d(•S bons sentimentos 
dos brazileiros espero, confiadamente, .a cont.i
nuação de tiio grande beneficio. 

" Uom tod,ls as potenc_it.s da Eu~·opa c da Ame
rica me tenho empenhado em manter relaç.ões ele 
paz e amizade, que a religiosa observancia do~ 
t.rat~dos c actos manifestos de benevolencia con
tribuirão a fortalecer cada vez mais. 

" Agradeço-vos a coadjuvação que prestastes 
ao rn otl governo, c a solicitude com que proc.u. 
rastes satisfazer as necessidades do paiz. 

« A lei que creou um banco nacional, e as 
medidas com qu e autorisastes o. meu governo 
para nlliviar o nosso commercio de exportação, 
para proteger a agricultura e a industria, dando 
a v·idn e o desenvolvimento a diver~as empre7.as, 
e para melhorar a instrncção publica, sõ.o provas 
irrecusuveis do zelo e dedicação com que sempro 
vos desvelnis pelos interesees da nação. 

" O meu governo proseguirá na ropressão do 
trafico com perseverança e energia. 

« Augustos e dignissimos Srs. repres(}!ltaotes 
da naçõo, recolheu do-vos a vos•as __províncias, 
conto como sempre, com o auxilio de voRS>l tcal
dado e patri ,) ti"mo para que o meu governo possa 
continuar a esforçar-se cóm proveito pela rea
lisaçãu do meu incessante· pensamento, o de firmar 
sobre ns bases de uma política de moderação 
e concordin a ventura de meus amado~ suhditos 
e n prosperidade do imperio. 

" Está encerrada a sessão. 

(( D. PEDRO II, iMPERADOR CONSTITUCIONAL E 
DEFENSOR ' PERPF.TUO DO BRASIL. l> 

Terminado e"le acto, retirão-se S. M. o Impe
rador e S. M. a Imperatriz com o mesmo cere
monial com que h avião sido recebidos, e imme
diatamente cs Srs. deputados e senndorr,s. 
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•la~ matet•ias que • «.lorual elo Ccnou•erelo D deixou de Jnlblicar 
aaas respeetiv0.8 sessões, e fJUe 1•or sua lluJao••taueia j11l~uei 
acertad-. inset•i .. : 

Na sessão de 2 de Agoslo, pag. 31, col. f•: 

« Eonendas ao orçamento da inarinba que fqrii:o nppn>va,las. >> 

Na sessão de 8, pag. U, col. ··z·~ ·-, 
« Additivos ao orçamento da receita geral do imperio. » 

Na sessão de ~. pag. 58, col. 1' : 

« p,,reecr do. commiss:io dA jusliç.l civil e da de camaras 1n•mfcipaes. • 

Na mesma sesSão, pag.- 62, col. i• : 

« Addítivos ao orçamento dn receito geral dt) imp!!rio. » 

Na sessão de :i, png. 81, col. t•: 

" Addítivos ao orç1monto da reeoitn ger:ll do i~_p<!rio " 

Na sessiio de 9, pag. i 18, coJ. 2•: 

« Addl~ivo ao orç11monto. » 

Na mesma sessão, pag. 1~0 . col. 2.•: 
: 

• O parecer da cornmíssno de constituição e poJt~re.o, manolando que tomassem (assento os 1• 
e 2<> supplenfes pt'la provineia do Rio Grande do Sul, os Srs. Cruz Secco e C;llltro . » 

RXQ4. . M 
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Na mesma sessão, pag. 306; col. 2• : 

'' Requerimeqto do Sr. Ribeiro de Andrada relativo ao projento dispensando o imposto sobre lo
terias. » 

Na sessão de 24, pag. 309, col. 2•: 

<f Requerimento do Sr. Silveira da Motta pedindo o adiamento da discussão do projecto sobre 
a reforma dos officiaes da guarda policial do Pará e do Amazonas. » 

Na sessão de 25, pag. 327, col. 1• : 

"·Emendas ao p~ojecto, que augmentava a deputação de varias 'províncias. » 

Na sessão de 10 de Setembro, pag. 448,_ col. 2•: 

<< Proposta apresentada pelo ministro dos negocias estrangeiros, sobre um emprestimo ao go
verno da republica Oriental do Uruguay. '' 

Na sessão de 12, pag . .\53, col. 2• : 

cc Parecer das commissões reunidas de diplomacia e. 2• de orçamento, ácerca da proposta do 
governo relativa ao emprestimo ao governo da republica Oriental do Uruguay. » 

" A integra da relação dos deputados presentes ás sessões diatias, que foi omittida pelo J Ol'na-1 
do Comme,·cio. >> 

OBSERVA~ÃO 
.j 

Entre os projectos importantes discutidos na legislatura de 1853-1856 e de que fizemos menção 
na Resenho, que .se acha no primeiro volume, faltou enumerar ·os concernentes á viação ferrea 
e á navegação a vapor em difierentes províncias do -imperio. 

Cabe tambem observar que naquella legislatura teve lugar a fusão das duas camaras, no 
mez de Agosto, por cau8_a de haver sido emendada pelo senado a lei de forças de terra, emenda 
que não foi adaptada pelo. ramo temporario, nem posteriormente pela assembléa geral reunida. 
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1853 

A 

A&seDlbléas provineiaes-remessn de leis de
pendentes dll upprovação do corpo legi.slnLivo,

. pags. 57, 87, 200, 325 o· :JOO. 

Augmeu&o de depul.ações- discussão do projecto 
n. lG de 1852,- pags. 61, 87, 31S, 3'n, 3!3 
e 3iJO. 

Orllrã:o os Srs. Aguiar, Btlrbosa da Cunha, Gan
dido Borges, Cruz Machado,· Mendes de Al
meidn, Rtbeiro de Andrada, Oota-víano, Silveira 

· da :MoLta e Araujo Limo. 

Apouatadorht• ·a funccionarios pul.Jlicos,-pags. 
15:i, 160, 298, 308 o 350. . . 

AeeesSQs nos pGstos militares-projccto da c mt
mlssílo do ml\riuha e ~uerra o;tat.uinJo que 
no tempo de serviço ex1gido pelo art. ~· da 
lei n. GSií de G de Setembro de 1850 como 
JJo.bilitaçt\Q pat·a os accessos, se incluis.se o dá 
l!l'tlduaç1i0 por todo aquelle em que o officinl 
fizesse o serviço correspondente à effectividRde 
!lo posto em quo fosse g1•aduado ou quando n 
esse posto niio corrcspondcssem fQncções cspe
cines,- pags. 2lt}, 402, 447 e 4)1>. 

Deu lu:tar a este projecto a pretençilo do major 
José Luiz Mena Barreto. 

c 
Compras e 'I'Cndas de_ objectos de eommercio ou 

industria licita- p•·oJecto do sena,do que decla
l'&Vil. illicitos e nullos quaesqueniJUs tes, pR.Ctos, 
cnovenios ou ligas . . com o ftm de · monopolisar 
aqucllas compras· o vendas,- pag. • ~-

Ce•p-bla do .navegação !' eommer~o doAm~
zonas -discuss~o .do proJeCtQ n. 1.1 ,de 1853 
concedendo terrenos li dita eompanhsa para cs
tabol~imento .de colonios, o outros · favores,...: 
pags . . 7; ~;. 168, 174, 23! e 251 . . 

Orãrão os Sn1. Mendes de Almeida, Viriato, Al
mei'da Albuquerque, Ferraz, Wilk~ns do Mattos, 

Fausto de Aguinr, Gonçalves Martins (minis· 
r.,·o .do imperio), Lisbo~ Serra,- Silvelra. da 
Motta, Pacheco c · 'Rib<!iro de An.:irnda. 

CQixa da o.mo.-tizo.ção- mappa das operações 
do preparo, nssigoatura e suhstitniçilo do papel
moeda; parece.- da com miss ão de fazenda,
pags. õ, 7, 250, 297, ~12, 350 e 4G3. 

C:adoles do exercito- projecto J o Sr. 'MBn
des .:le Alm~ida cstatuindo que os filbos . dos 
offieiacs da guarda nacional poderàõ s er reeo

. nheei<ios cadetes do exercito segundo ..s gra
duações de seus p~is,- pag. 80. 

Cong_ruas dns primeiras dign idades' daR igrejas· 
C•l thedrnes do imperio, com e:teexão das do 
Rio de Janeiro - projecto do Sr. Mendes de 
Almeid!!o lixando os r•:spectivo!i -vencimentos,
pag~ 00. 

Creaç-.lo da provi nela do Pnran1'1- t-id. pl·oviu-
. cia ,to Pamnd. . · 

Crca~.ilo do tribunal da relaçüo na província de 
S. Ped.-o do. Sul- pnrocor da com missão do 
justiço. civil sobre esta 86&L•mpto,-pag. 412. 

Chamada. de supp\entes,-pngs. 29~. 323,81.8 o 852. 

Orárão os Srs. Ribeiro de Anolroda, OUveira 
· Bello. Paeheco. Paula· Fonseca, Brandão, ·ca n . 

diJo Borgos e Bezerra Cavo.lcnnti. . 

Cape lia. do Itambé- requerimento do COilSf!lhairo 
J. F . de Castilho Barreto a Norouha como· 
procUI·ador da santa CAsa da ntisericordia rle 
Lisboa pedindo que so mnndnsse sobreestar 
na e:tecuçiio de qualquer providencia ·definitiva 
ácerca das . terrns e bens daquello. capclla,-
pag. 171. · 

Colonos das terras da princ~;za. de Joinville '
. ·cavores coneedido3 áqnelles colonos ; . projecto 

n. 21 de 18.'>3.- pags- 17-l, 279, 2f37 e 298. · 

Orliriio os Srs. Almeida .Albu~crqua, Paula 
Fonseca, Corrêa d·u~ ~eves e ' Lriato. 

Tratou-~!. largamente da colonisnçiio; meles da 
a a ngarlar ; ·pastores pt•ote~tante~ ; B& . estes 
pndii\o ser s•.1bvencionados pelo estado sem 
olfensa da constituição, .<)te. 
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Correio da c<)rte -parecer e projecto dn com
missão de! pensiies c or.lenados nugmenlando 
os vencimentos na !brma da t tbella npresen-
tnda,- pag. 2!i7. · 

cOlleal• ue eJ u~n.;iío dos ftlltos dOs mil,i_tnr~s
pn•jceto do senado,- pag. 3-"~l. 

D 

DlspeJlSB dns leis de n;norti?.açiio a favor dl} 
irmandades. maLrizes, etc.,- paJls. 80; li l , :l:IO, 
285, 286, 200, 297, 3H, :3~ .e 463. 

Divisuo cleitornl da pro\'íncia de 1\fatto Grosso 
-discussão d<l respectivo pwjeeto,-pag. 179. 

Orou o Sr. Almeida Albuquerque. 

E 

F-le~~;;. .. da mesn-:sahir~o eleil?s• presidente. o 
Sr. !.1nciel :Montetro; vtce-presJdente o Sr ''IS· 
co;tde de 'Bnepcndy: 1• secretnr<o o Sr. Paula 
Candido; 2o o Sr. :i'>Dlcedo: 3• o Sr. Wilkons 
de Mattos e 40 o Sr. Siqueira Quciroz,
pag. 4t. 

Est .. uas de ferro de Pernambuco e dn. Dahio. 
- dis~ussi'io do pre>jecto relativo á. conslrucçào: 
à.aquellas estraâns,- pag. 3!S. 

O projecto !oi approvado sem debate em· 2a o 3• 
discussão. 

Emiss:\o de notas-parecer da C()mmissí\o de -
Juendo.;- pag. 851. . · 

Estatutos da·· eseola ·de medicina o iuculdn.do 
· de · direito- dfscussiio do projeclo do senado 

nutorisando o governo a realisnr o augmonto 
tle de,jp~za de que trotuviio os decretos ns. 1.13~ 

· c 1,16\.1. de' 30' de Março c 7 de Mnio do 18;)3; 
ntr.) que fossem aquctles e~<t.atutos oppro,·a.I"s 
pelo corpo )('gisllltívo,- pags. :381, ·lv:3 c -1{):3, 

Or~rão. os ·.srs. CandiJo BorgP.s, Luiz Clll'ltlS, 
Pauta FtJnsecn; "'anderlcy, Paula B11p~ís~n. 
Dutra . .Rocbn, Au::ust.o do Oliv~ira, Oct1winno, 
~o.checo e Pedreiro. {ministro do impcrio). 

Emp•estlmo à . rcpublica Oriental do Urugunr, 
de o1t-mta mit }:l&tacõ~s mensaes- pr.>posta do 
goveruo, discussao, .;....pngs. 4t8, 4G3, 47:?, 4ti:3 c 4\t2. 

Oràrilo os Srs. Pacheco, .LimpO de Abreu (mi.' 
•lisli'O dos ttegocÍ{>S alJ'angeil·os), Ribeiro de 
Andrada, Nabuco (minisb·o da jU$tiça), Pereira 
dll. Silv_::o .c Lisbon · Serra. · · · 

J:stllldo sobre o credito predial em Fra1i._.1 por 
Francisco de Pnul.a Almeida c Albuquerque

. remessa : pelo sennltO il _co.mara ~e nJgans 
cxemplare>~ do ·opilscu\o · caril'. aqu!'llc 'ti tufo ,_; 

· png: 49~, · · .. · 

F-· 

FllltaÇlo das forças de mar,- pag~. 7s. e ISO. 

Fl~Ao das forças .deteru~.emenda do.seuado; 
. ....... ' 

nfLO adoptnJrL. peln camar!l; n. emenda auto
risava o governo a empregar por commis..:Io 
nos corpo;; de c.o.val!arlo. da província do Rio 
G1·nnda do Sul, officines dn gu.zuda nacional de 
cnvallnrio. da mesmo. provlncia,- pags. 195, 370, 
3Sl, 4.0l, .J.()J, 429, -tô!l, 49'2 e 49!. - ' · 

Orarí'io os Srs. Mh·auuu, Oruz Stle~o. Si!veíra: da 
M:olta, Brusque e Ferraz. · 

F.r<'guezia de Sant.o Antonio dos Pobres na 
córte- discussiio do projecto n. 79 de 18U 
creando aque\la freguezia,- pags. 293 e 4~. 

Freguezi• de N. S. do Soecorro. de S. Ohris
tovão- projceto do Sr. vi~ónde de Baependy 
creando a fregue;o;i:l daqncl!a denomin:~çiio,
pag.~. 3-H c 3(;9. 

Fusão d11s camarõ\s -não tendo sido adopt:lda 
pela enmaro. temporal'ia a emenda do ~enado 
no pt•ojeclo de fixação de· Coi'ÇM de terra. o 
Sr. Ferraz 1·equereu a rusiio ; na ses~iio de 5 
de Setembro fo-rão nomea·ios parn a deputa
ção que tinha de ir ao stnado rcqu~rer a f~tsão 
011 Srs. Fel'rnz, Sá e .1\..lbuquerque e l 't>i=ira de 
Souza; pedind? __ o .. Jlrimeiro ~isp~nS\ por et•· 
fer.mo (OI subst1tu13'0 pelo Sr. S•lvetrll da Mottl!_; 
a fusão teve lugal' em-- 9 de Setembro e orâr~o 
os Srs. ,·isc<>n<le de Paraná, D. Manoel E! M:t
randa; a cmcl\d!L CtJi tambetn ~-~jeitada na fusão, 
pago:;. 38",- <101, 400 e 4i9. · · · · 

Faea1dades de mediei no. c de direito -vid. esta· 
tt'tos das. ··'·· .- ... ,._ 

I 
i~flemnbi~o aos 'offiéiacs do corpo:. da :.-nrmada 
• ou seus ,her.deir"s pelas guerras da indepe~

dencio. e do Rio d.a PrRta-propO!Ita do nu· 
nistro da marinha no. qunt trnt&n-se tambem do 
pago.monto l1ll ma~quez do Mnrnnbii•,,!"':'Pag. 17. 

lae•~iio do imposto de 8 " às Jotoriaa concedi· 
· dns ft SAnta caso da nliscricordi~t cio. Baflia e 

irmo.tulu<lo do SantoJ Antunio do>< milit.1res da 
. tne&ma t:r.••viucio,- pag11. 30~, 00'~ o . 46;}, 

Or.irão os Srs. w,milcrley, Taques, à!iranda, Ri· 
beiN de AndraJa e Oct.aviano.· -

J 
.José Co.ndido Gomes- quest.iio de sua naeionnli· 

dado,- pag. ISl. . . . .. 

Orúriio os Sra. Oliveirn Bcllo e Jacintho de Men· 
dança. 

L . ~ .• . 

Limpeza da cidade do Rio de Jd~Cj;.o..:...p:Í.re· 
. cer da ,comm.íssiiO de .. eamaraa municipa1!S au

lorisando o governo a:~ntractar com ;João Frê
derlco Rus~~ll ou co!D quem melhores condições 
otferceesse·o serviço da limpeza dna. caaas e cs· 
goto de aguas pluviaos,-:- pag. 53. · 

Ln~1'bs.- c:oncf.a3ão · de· loterias a different.es 
. irmandades, cas1s-pia~. hGSpitaes e outros esta

belecimentos,- ptlg~. 80, 17l. I!JS, 286, 308, 3l0, 
... ;JU e ·449. (oráràó . nesta s~ssii.o ov Srs. Aprigio 
. •e Lisbo" Serra.) . . 



Limites entre os províncias c diocrses de Goyn7-
e .Mnranhiio- partJcer e projedo das com missões 
de estali"tica e nf•gocios eccles iasticos sobre o 
projecto apresentado na sessão de 17 de Junho 
de 1tl53 pvr diversos drputllC!os,- pag. 2:51. 

!,imites entre as províncias de Alagôas e Ser
gipe,- [JBg. 2\Jtl. 

M 

Jllah•icula de l'studantes, dispensas de examP.s, 
- pags. 71:!, 100, 181 'e 40:~. 

Jllonle-plo geral do• servidores do estado- pro
jecto da cummissiio de faz.endd concedendo-lhe 
v uso-fructf) do proprio nacional d,~ rua das 
lJe]las artus,- p!lg. :!86. 

N 

Navegação d" Amazonns- (vid . r.ompanhia de 
navegação do Amazonas). 

Navegaç:õo n ''apor t>ntre a cid<Hie do :Recife 
até á Je Maceió ao "ui e a da cidade da For
taleza ao . nu•·te- discuss:io do proje"c_to n. 83 
de 1tl33,- png. 45. 

Navegação a ''Rpor entre a c~pital da l3allia Hté 
l\iaceió ao norte, e até Caravdlas ao sill- dis
cuss.iio do projecto,- pag. ~5. 

Navegação a vnpor entre n. córtA A Car(lvelhs 
tocando em diversos portos intermediários
discussão do projecto 11. tl'! de !853,-.png. 4.). 

Naturalisaçiín- concessno a diversos estrangei
ros,- pags. 78, 180, 2!JO .e 3B3 .. 

OrárJIO os Srs. W •nderley, Miranda, Fernz, Uorrêa 
das ~oves e Octuvian.,, 

Negoclus do Rio Grande ilo N\n'te- discussão 
<f,J nHJ"''riment>~ do Sr. Rapozo da C)lmaru,
pags. \JO e 2ô\J. 

Or:\riio os Srs. Bezer~a Cavalcanti e Rapozo da 
Càmara. 

Ne_g<icios de S. Paulo- requerimento do Sr. Ri
beiro de Andrada,- pags. 140 e 171. 

Oróu o S•·· Ribeiro de Andrada. 

Navegação a vapor- discussno do projecto n. 104 
de Jb5::l concedendo vurios favores áquella na
"egaçfin; ementlas do scnado,-:pngs. lô5, 411, 
455, 477 e 493. 

Orárno os Srs. Silveira da ::.\futta, Viriato, Ferraz, 
e L isboa SerrJL 

Alludio-se no debate á necessidade de proteger 
a navegação naciunal. 

Navegação a vnpor entre os portos da. provín
cia de S. ,l'anlo- prujecto n. 122 do Sr. Sil
veira da Motta [il'l'p·oudo uma subvenção a 
quem della so encarr,·gasse,-pags. 17J e 501. 

Navegação a vapor naR Rguns elo rio Parn_a
hyba ~parecer da con11Hi~siio do ··comrnercio, 
iuJustria e artes-sobre o projecto n. <l4 de 1tl50 

TO~O 4, 

rP.1ntiv•' :\qndln nav0gaçnn: e cli•c.nssão, - p~ijS. 
~3j, 3H, <:170, 08~, '10~. 4l·~ c 477. 

Or:'trfin os fits. Parannguá, SnrniYn, Santos" Al· 
mei·lR, Viriato, Jv"é A,;eG_nso e Me.nu e,; dd AI
JJH·ida. 

Navegaç:\o o vapor r-ntre R capital dó itnpe1·io 
R a citlade do DtJsterro, com e,;caltlR -parece r 
e projecto da CPmmissrw de comm erdo, indus
tria e f\rtes sobre o decreto qne concedéra o 
privilegio exclusivo par 1 aqndfa llllVegação; 
discuss>lu, - pags. :285 e 3i4. 

Ncgnçios da Parahyba,- pag. 486. 

Orárão os Srs. HP-nriqnes e Sá e AlbuquorCJ.ne. 

Negocias rio Maranhão- reqneri'rnento do Sr. Jan-
scn du Paço,- pngs. 46± e -180. 

Orárão os Srs. Jansen do Paço e Odaviano. 

NM·eg:u:ão d? rio Itapicurú-projecto n. l :J:Ztle 
li:)Jô,- IJag. oO '-

Nota rios assumptos qne o Jo,·nal do Comme>·do 
deixou de inserir e 'l[t,, por sua imp.,rtancia. 
se pulllicào,- {J •g. 5:>). 

o 
Orçamento dfl ministerio da marinh ;l - discus

silo,- pa.gs. 10 e 31. 

Orárão os S•·s. Zacl1<trias (minist>·o da marinha) 
o Augusto ue Uli v eira. 

Orçamento da receitl\ e auditivos ;-discns~;'io,
pags. i:ll, 45, m, 106, lltl, 131 e 1-!;:). 

Or:hno os Srs. Paula Bapti,tn, LiRboR Serra, Ca
~ado, J 1cintho· dB i\'1!1ndl)tll;u, R uJrig-11es T1Jrres 
(p>·esidente do c"nselho) , Bt'alllíoio, · Me:lll·•S d.,. 
Almeida. Pacheco, Góe< ::>iqneim, 1-'~rcir a da 
t>llYA, Ferrar., Paula Sautus, Arattjn Limn,. 
Augustv de Oli\'tJira, RmJe ira de Mello; Pan-la. 
Caudido e Gon\1ul.ves Martin~ !ministro du im-
pel'io). · 

No debate tmtoti-"Se da l impez.1 e s1neamento 
da cap•tnl do IJJlperio; dR coln . .isaçi\o; da dt•s
apmpriar;.,\o ~ desmo•·unHJJJetltO dos morrus il•> 
C>tstello e de Sant . .> AntiJmo; do utstttnto d J 
eego"; .de linhas telegraphicas ·; da rdurn lll dns· 
secretarias dn (m[Jerio e justiça; da éxplor:l~iir> 
do rio T~>cantins: ,[as f>wultlaJes theu logicas ;. 
do contracto· eum Jofío Frederico R•tssell para 
a limpezu das casas da côrtà e esgoto d e . agua~. 
pluvi.aes; ~ •le outros assumptos de mexi •uo
iuteresse. 

Orçamento geral do imperio- terceira discus' 
sào; emendas do seJJado,- pags. 18!, 2ú0, . 49(» 
e 502. 

Ot,áriio o~ Srs. Zacharias (m.ini$tro da marinha), 
Araujt> Lima, Wilkerrs de Mattos, Paula Baptist ' • 
Faust•J de Aguiar, Augusto de Oliveira, Ferraz, 
R1beirn de Anurada e tiilveira d 1 Motta. 

OCflclal mnior da secretaria da c1mara- pnre .. 
ee1· da ··com missão de policia opinando q n e 
sendo pelo regimento da attribuiç.ão d<J 1• se
cretario o direito de iiliciuti VI!. no · caso ver· 
tente· a elle se devéra devolver o·requerimento 
de Je1·ony!no Martiú< de Almeida para n pre
scntar 111 especti va proposta; assim se v'enceu, 

(i ;<o 
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c feita em scgnirla a prop .lstl pdo mesmo 1 P>•etell~ào 
lo secretario teve lugar a nomea\ão, - png. _2:3.!. 

Officia<es da guarda policial do p,ná o Ama· » 
zonas ~ discussno do respectivo projccto, -
pag. 3 ;B. 

Oritriio os Srs. Silveira ria· lVfotta, Ferraz, Pi· 
lltcnta d•J 1\IagallHies e Fausto de Aguiar. 

Offi~lacs do corpo de permanentes da côrte
di"'"'"snn dn pr .. jectn n. 03 elo 18'>3 concedendo 
Ú']n·dloos offiri 1es. Inf~rioreo e mnis p :nças o 
f!in·i~n ú. r efqnnil como no exercito~ erue1Hlfi. 
rio senado,- pags. 40i!, 4U, 49:3 e 49) . 

·O,·iu·ão os "srs. Viria to, Taques, Cruz Machado, 
Panlr1 Baptist:l e Pauh Uanuiclo. 

.Officia.cs ·da secretaria da camara- preer.chi· 
'"""to d.os I ug-ares, vagos nas pessoas da 
Dr. Fr 'nci~co de Souza Cirne Lima e !llel· 
chior Unrneiro de Menuo uça Franco ,- pag. 4\H. 

p 

•Í'ensõcs concedidas n: diversos, -pags. G, 26, 
07, lltl, F>5, 17fl, 180, 2t7, 231, 249, 207, 360, 
370, 39::1. 435, 183 e 493. 

l'osturas ela camarn municipal da córte relati
v.ts á alimentação d•lS recem-nascidos- parecer 
da respectiva commissão,- pag. 58. 

l'ro .. o!fação dos s essões dt>arias - ·indicação do 
Sr. l! erraz,- pog. 7tl. 

l'rovineia do Paran:i, creaçiio da- discussiio do 
proj~cto n. 206 de IS.íO vindo do senado,
pags . 145, 155, 217, 200, 27!, 319 e 368. 

Orárão os Srs. Nebia.<, Cruz Machado, Barbosa 
da Cunha, Ribeiro de Andmda, Pacheco, BrLtn·s, 
Ribeiro da Luz, Silvei.ra da Motta e B m•eto 
Pcdrosu. 

l'l"esas-requerimento do Sr. Figueira de- Mello, 
- pag. 199. 

Orou .•> autor do requerimento e o Sr. Zacbnrins 
(ministro da mal"inha). 

)) 
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" l'rorogação da se~são :-leitura dos respectivos 
decretos,- pag·~. 333, 43í e 501. » 

l'•·etcnçào de José de Freitas Brandão e d~ José » 
Antonio Gomes- disc>1;;s11o do res· » 
pecti v o· projccto,- pag. 6. 

» de D . Maria Angelica de Jesus- » 
discussão do proie.cto,,... pag. 6. 

» da c'lmara municip ,,l da córte sobre· » 
n isenção do pag,•mento de uma siza, 
-pag. 2G. » 

de JoanMs Voigt,- pai!. 58. 
» de Joa1uim Ribeiro de Avellnr sobre ,, 

violn~ão da su·• propriedade no 
morro da Santo Anton·io,- pag. 58. n 

» do Dr. José .Custodio da Fonseca Paes, 
- pag. 78. · · 

» de Virgílio · Fognça da· Silva,- pags. 
78 e 401. · » 

'' do c9ronel Ega~ Muniz Tello' de Sam· 
. palt),- pag. 18. 1> 

» do Dr. João Baptista dos Anjos,-
pag. 139. 

» do cuuitiio Francisco Primo do Souza n 
Aguiar,- pags. 179 e 403. 

dos cr,lolinuús das rtlhções do Rio 
d,1 Janeiro, Bahia, Pernambuco e 
Maronhiio,- pog. 110. 

da associaç:'io. commo!:ci·al da Bahia
projecto sobre a luguei.> elo edificio 
da praÇa do ·commercio,- pog. 179 .. 

da camam. municipal da córte sobre 
necessidades de seu município, lim· 
peza e calç(lmonto- da cidade,- pag. 
2113. 

do major José Luiz Men~ Barreto, 
-pags. 21H, 402, 4!1 e 410. 

Honvo tl•,bate. . 
lle ?rlanMl Martins D IIT<l~o.-pag. 2:;0. 
de Josó Rodrigues Pereira,- p;tg. 2.)0. 
de Agn-tinho Tassára de Pnúua,-

pag. 250. 
da mesa administrativa rla santa cnsa 

da miscric·,,rJia · da Cachoeira na 
Bahia pedindo os renrlime•Üos dos 
he:~s da capella de S •nt'Anna dos 
Olhos cl'Agu•l, sitos na villa da 
Feira; p n·.ec.,r da com missão de 
fezenda,- pag. 2;)0. 

de M:anr.el Jusé TcliX•lit".l BJrbosa,
pags. ~50 ·e 286. 

da irrnandatle do Santissilnn Sacw· 
ment·> da cida·le da Diamantina,
pag:;, ~~;;.) P. 4l2 . 

de Honorio Fmt~r.isco Ca!Jas, linha 
de omnibns para Ignnssú,-pag. 2!:l5. 

da assemblea legislativa de Minas Gd: 
raes sobre exportaç:1o d;l sua pro· 
vincbl pnra a do Rio de Janeiro,
pag. 29B. 

ds Frnnciscn Alexan.lrino de Vascor•· 
cellos Callaça,-p •g. 297. 

da a<semblén provincial <.lo Maranhão 
sobra ce~são de terrenos da cathe· 
dral para melltorament•> de ruas, 
-pag. 297. 

da santa casa d~ misericordia de Ser· 
gipo Sllbre as diffictllda·lcs com que 
luta v,\ para cobror sn:1 divir.la activa 
em diversos lugares da província, 
- pag 297 . 

de Joiiu · Jo.;ê dA Miranda,- pag. 237. 
d·e Antonio da Costa Barros Velloso, 

- pag. :1,88. 
dos correios das secretarias do estado, 

- png. 303. · 
de .Julia Fc~lco sobrn o privilegio de 

sua f>lbrica de vi,Jr,,s denominada 
-S. Hoque,- pag. 32;i. 

do paure Leonardu Antune.s Meim 
Henriques ,.- paio(. · 32li e 351. 

do padre Guilherme Paulo Tilbury,
pag .. 3·26. 

dcl José Mar·i a do Conto,- pag. 3!1. 
da cnmnra municipal· da villn Viçosa 

da província d<J Ceará,- pag. 3U. 
de Custodio de Souza · Guirnarães,

png. 342. 
de ll:sperança Luiza da Cunceição, 

pag . 31'~: 
da camam municiJ•Ill da cidade de La· 

range iras sobre eleições,- pag. 350. 
da viu\•a e her:deiros de Joaquim José 

Barbosa,- pag. 350. 
da cnmnra municipal do Recife pe· 

dindo n concessão d:1 rentla do im· 
posto de seges, de fóros de mari· 
nhas, etc.,-'- pag. 3:>t. 

da cnmara mmü~1pal de S. José de 
Mipibú,- pag. ~51. 

da camara municipal da cidade da 
Victoria sobre o estabelecimento de 
umn praça de merendo,- p~g.· 351. 

de üustridio de Oliveira Lima,-
pag. 308. · 



Pretençào "" assc1i11Jléa provincial do. Rio elo 
Janeiro sobre arrecadação ele im
posto do car8,~ pag. 33i:L 

n do José 1\I:llaquias Baptista Franco, 
pag. 369. 

» dos gu~rc!'as da escola militar , --
pal( . 369. 

n dos lentes da escola militar e ac,l-
demia .ele mar inha,- pag. 369 . 

dos empregados das pagat!Ol'Üls mi
litares tle PernambLLCO c Ballia,
pag. 369. 

dos empregados çlo :ü-senal Lle guerra 
da cõrte,-pag. 3liU . . 

do tenente Manoel Sqares elo Figuei
redo,- pag. 36!). 

n de João Henriques áe Paiva, - · 
pag. 3G9. 

da viscondessa da L1gunu, pensão,
pag. 3G9. 

de José Tavares Coelho, natLu-alisa
ção,- pag, 383. 

da assombléa provincial do Pará 
pedimlo um . auxilio para a obra 
do cóes de Belém,- png. 401. • 

" dos herdeiros ·do casal · ele D. :Maria 
Joaquina de Azevedo RnToso; sub; 
stituíÇão de notas; parecer da com
missi\o de fazendr~ t!e 25 de JLmho 
da 1850,- pag. 403. 

Hoüve debate. 
de Domingos Vasques e outros, -

pag. 4!2. 
» do brigadeiro Manoel Ignacio da Silva, 

- pag. 4!9. 
de Pedro Maria Monteiro Torres,

pag. 4·!9. 
" do barão de Itapícurú-merim,- pag. 

463. 
n dd conselheiro Antonio 1\farioel de 

Mello.~ pag. 4li3. 
do capitüo-mór -João da Silva Para

nhos,- pag. 4!)J. 

R 

llCft~l'm:\ da lei do 1° de Outubro de 1828 
(cmna•·as municipaes)- parecer da respectiva 
CO·>ilmissno úce rcl) da r~presentação da assem
h\éa ·provincial de 1\<Iinj)S pedindo aquella re
f ~rma~- p~g. 5. 

Receita g,;ral do impcrio (vid. Ol'çamento ela 
?'eceita). 

Refo1•ma commercinl e naciona\isaçiio do com
mercio- projecto. off.;recido pelo dc\adão Lu
ciano L opes Pere ira,-pag. 133. 

Rcfol!'ma do regimento- indicaçiio do Sr. Wan
derley, trata do tempo que devem dL\rar os 
c\ise.ursos, etc.,- pag. 38±. 

Refol'ma dos officiaes elo corpo de permanentes da 
côrte- vid. otficiaes elo. 

s 
Supplente por S. Paulo- discussiin dü parecer 

da co.mmissão do poderes,- png. 8·!. 

Orarão os Srs. Barbosa da Cunha, Octaviano, 
Pacheco e üruz Machatlo. 

Suppientes- chamnda de snpplentes pelo Rio 
Grande do Sul,- pagd. 1!8 e 13!. 

Snpplente pela Bahia- inJ.icação do Sr. Gome~ 
Ribeiro,~ pags. 1:3\J, 1{)5 e 163. 

SIIPlllentc pelo Ce<1ní - indicaçfio do Sr. Aprigio 
e outros,- pnl'~- lU, 193 e .20!. 

Sessão imperial du encerramento,- pag. 503. 

T 
Tbeatros·- emendns tio senrttlo no projecto dn 

cnmnra que autorisnva o goveruo n pagar as 
despezas feitas n•• theatro fluminense e a con
ceder uma subvc11çiio ao lyrico,- oags. 308 
e 3G8. 

v 
Verificação d\l poderes,- pag. 32;). 

''~nculo de Jagunrá- parecer das commi~sões 
de jnsti.ça civil e fazenda relativo ás recbma
ções pela extincção do dito vinm'o,- pag. 4G3. 
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